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Caroline Sandström, 2010. Genus i östra Nyland – från dialektut-
jämning till dialektmarkör. Akademisk avhandling som granskas 
den 12 juni 2010, Helsingfors universitet.

Sammanfattning

Denna undersökning om dialektutjämning i östra Nyland foku-
serar på variation och förändring i de östnyländska dialekterna. 
Under 1900-talet har det grammatiska genussystemet i dessa 
dialekter övergått från tre genus till två (Corbett 1991). Den 
aktuella undersökningen bygger på fem språkdrag som alla är 
intimt förknippade med det grammatiska genussystemet: ana-
foriska pronomen för maskulina och feminina inanimater (han, 
hon, den), neutrala pronomen (de(t) och he(t)) – både som ana-
foriska pronomen och i expletiva funktioner och tre olika typer 
av bestämda slutartiklar för maskuliner (-n, -en, -in), femininer 
(-en, -n, -in) och neutrer (-e och -i) i bestämd form singularis. 
För alla dessa språkdrag har variationen mellan dialektala och 
utjämnade eller standardspråkliga varianter studerats.

Undersökningen ansluter sig till teorier om språklig variation 
och förändring med fokus på mekanismer som utjämning, för-
enkling och omtolkning; se Trudgill (1986) och Hinskens, Auer 
& Kerswill (2005). Den bygger också på metoder och forsk-
ningsrön inom sociodialektologi (Auer & Hinskens 1996) och 
traditionell dialektologi (Ordbok över Finlands svenska folkmål 
1976–). I studiet av de förändringar som sker i dialekterna vid 
övergången från tre genus till två tas fasta på vilken potential det 
fi nns hos de undersökta språkdragen att omformas till dialekt-
markörer (Labov 1972) i de moderna varieteter som talas i östra 
Nyland i dag. 

Primärmaterialet för undersökningen består av 25 bandin-
spelningar från 1960–70-talen med östnyländska informanter 
födda under perioden 1881–1913. Dessutom har nedslag gjorts 
i nya inspelningar, inspelade 2005–2008 på samma orter. Inspel-
ningarna från 2000-talet omfattar 15 informanter, födda un-
der perioderna 1927–1947 (5 informanter) och 1976–1988 (10 
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informanter). I studien har kvalitativa och kvantitativa metoder 
kombinerats.

Resultaten visar att det bland informanterna fi nns olika strate-
gier i bruket av språkdragen. I dagens östnyländska dialekter har 
de fl esta östnyländska talare övergått till ett tvågenussystem med 
utrum och neutrum. Av de variabler som har studerats har den 
neutrala pronomenvarianten he(t), det maskulina pronomenet han 
och de traditionella varianterna av en grupp bestämda slutartiklar 
fått nya funktioner som dialektmarkörer. I den språkliga föränd-
ring som sker vid dialektutjämning försvinner genusdistinktio-
nerna och genustillhörigheten förbleknar. I denna förändrings-
process kan dessa pronomen och slutartiklar stegvis omtolkas till 
identitetsmarkörer. De förändringar som sker i dialekterna hänger 
nära samman med samhällsförändringar som medfört att de ru-
rala samhällena har urbaniserats. Då de dialekttalande upplever 
att de traditionella värdena i språket och kulturen är hotade börjar 
de markera sin dialektala identitet genom att använda dialektmar-
körer.

NYCKELORD: svenska dialekter i Finland, språklig variation 
och förändring, grammatiskt genus, övergång från tre genus till 
två, dialektologi, dialektutjämning, identitetsmarkörer, dialekt-
markörer
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Caroline Sandström, 2010. Genus i östra Nyland – från dialekt-
utjämning till dialektmarkör. (Gender in eastern Nyland – from 
dialect levelling to identity marking.) Academic dissertation to 
be publicly discussed on the 12th of June, 2010. University of 
Helsinki. 

Abstract

Th e study of dialect levelling in eastern Nyland focuses on vari-
ation and change in the Swedish dialects of Nyland (Fi. Uusi-
maa) on the south coast of Finland. During the last century the 
grammatical gender system of the dialects in the area has been 
reduced from a three-gender system to a two-gender system 
(cf. Corbett 1991). Th e present study is based on fi ve linguistic 
variables in the gender system: the anaphoric pronouns (han, 
hon, den) when used for inanimates; the neuter pronouns he(t) 
and de(t) – when used anaphorically or as expletives; and three 
diff erent types of morphological postposed defi nite articles. For 
all these variables, both dialect variants and standard variants 
are used in the dialects.

Within the study of processes of variation and change, the 
work focuses on the mechanisms of levelling, simplifi cation and 
reallocation; cf. Trudgill (1986) and Hinskens, Auer & Kerswill 
(2005). With regard to the reductions of the gender system, the 
possibility that some of these variables might have turned into 
becoming dialect markers (Labov 1972) in the modern varie-
ties of eastern Nyland is given special attention. 

Th e primary data consist of tape recordings with 25 inform-
ants done in the 1960s and 1970s. Th e informants were born 
in 1881–1913. In addition, recent changes were investigated in 
detail in tape recordings from 2005–2008 with 15 informants, 
who were born in the period 1927–1947 or 1976–1988. Th e 
study combines quantitative and qualitative methods in the 
systematic analysis of the data.

Th eoretically and methodologically the study relies on meth-
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ods and results from variation studies and socio-dialectology, 
as well as on methods and results from traditional dialectolo-
gy; cf. Ahlbäck (1946) and the dictionary of Swedish dialects, 

Ordbok över Finlands svenska folkmål, (1976–).
Th e results show that there are diff erent strategies among 

the informants in their use of the features studied. In the 
modern varieties of the dialects, most of the informants use 
only two genders, uter and neuter. Of the variables, the mas-
culine pronoun for inanimates, the traditional neuter pronoun 
he(t) and some variants of the traditional defi nite articles have 
received a new function as dialect markers in my data. Th ese 
changes fi rst aff ect the gender distinctions, and the function 
of marking gender is lost; gradually the features then get 
new functions as dialect markers through processes of dia-
lect leveling and reallocation. Th ese processes are connected 
to changes taking place in the communities in eastern Nyland 
because of urbanization. When the dialect speakers experi-
ence that the traditional values of both the dialects and the 
culture are threatened, they begin to mark their dialectal iden-
tity by using dialect markers in their speech.

KEYWORDS: Swedish dialects of Finland, language varia-
tion and change, grammatical gender, changes in the gender-
system, dialectology, dialect levelling, identity markers, dialect 
markers
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Förord

Språket i Sibbo är mitt modersmål. Arbetet med doktorsav-
handlingen har gett mig möjlighet att på djupet få utforska 
mitt modersmål, det språk som talas i östra Nyland. Men för 
att få verktyg att genomföra forskningsuppgiften måste jag 
också erövra en annan värld, böckernas och kunskapens värld. 
Den fördes jag in i då jag började gå i skolan – först folkskolan 
i Massby och Kallbäck, sedan läroverket i Botby, gymnasiet i 
Sibbo – fram till mötet med universitetet i Helsingfors. Då jag 
nu sätter punkt för mitt avhandlingsarbete känner jag att cir-
keln är sluten: jag är i dag delaktig i många världar, men mitt 
hem fi nns fortfarande i Sibbo i Nyland.

Min avhandling bygger på östnyländska bandinspelningar 
från tre decennier, dels 1960–70-talen, dels 2000-talet. Jag vill 
rikta ett hjärtligt tack till alla de östnylänningar som delat med 
sig av sitt dialektkunnande och som har medverkat i inspel-
ningarna – utan er insats hade mitt arbete inte varit möjligt. 
Också de personer som har samlat in materialet förtjänar ett 
stort tack.

En doktorsavhandling kommer inte till utan ett nätverk av 
stödjande människor. I det avgörande skedet kom professor 
Jan-Ola Östman, min handledare, till ämnet nordiska språk vid 
Helsingfors universitet. Det har känts tryggt att få arbeta under 
hans vakande öga, och jag tackar för de många läsomgångarna 
av olika versioner av min text och de diskussioner som vi har 
fört, då vi kapitel för kapitel diskuterat genussystemen i de öst-
nyländska dialekterna. Då jag försommaren 2009 lämnade in 
avhandlingsmanuskriptet till förhandsgranskning hade jag den 
stora förmånen att få konstruktiva och insiktsfulla kommenta-
rer av mina två förhandsgranskare professor Helge Sandøy och 
docent Margareta Svahn.

Uppslaget att forska i förändringar i genus i östra Nyland 
fi ck jag av professor Mats Th elander under ett av mina fors-
karbesök i Uppsala på 1990-talet. Undersökningen sökte sina 
former, men genom fl era mindre studier av nyländskt dialekt-
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material arbetade jag under professor Mirja Saaris handled-
ning fram en licentiatavhandling 2003. Förutom de centrala 
personer som har varit mina handledare fi nns många forskar-
kolleger inom dialektologi, sociolingvistik och andra närlig-
gande forskningsgrenar i det nordiska och fi nländska forskar-
samfundet, som har lotsat mig och villigt diskuterat problem 
och frågor jag stött på under arbetet med avhandlingen. Tack 
för att ni har funnits omkring mig! Ett forum som jag spe-
ciellt vill nämna i detta sammanhang är de nordiska dialek-
tologkonferenserna. Fjärde nordiska dialektologkonferensen i 
Askov i augusti 1990 var den första för mig – därefter har jag 
deltagit i dem alla.

Sedan hösten 1989 har jag varit knuten till projektet Ord-
bok över Finlands svenska folkmål. Den kunskap om de 
svenska dialekterna i Finland som arbetet vid ordboken gett 
mig har varit en stadig plattform för mitt avhandlingsarbete. 
Jag vill tacka för det optimistiska stöd jag under arbetets gång 
fått av mina kolleger och vänner på Forskningscentralen för 
de inhemska språken. Mina närmaste chefer, svenska och fi n-
ska forskarkolleger och direktörerna för Focis, ni har alla vi-
sat mig stor välvillighet. Som en viktig samarbetspartner och 
inkörsporten till mitt arbete som dialektolog vill jag också 
nämna kolleger och vänner som verkar vid Svenska litteratur-
sällskapet. 

För att få möjlighet att forska och skriva en doktorsavhand-
ling behöver man ekonomiskt stöd. Tack till alla bidragsgivare 
som under åren har trott på mitt projekt och som har beviljat 
mig forskningsbidrag. Under tre år, 1.8.1996–31.7.1999, inne-
hade jag tjänsten som forskare i svenska språket vid Svenska 
litteratursällskapet i Finland. För utformningen av mitt forsk-
ningsämne och de grundläggande analyserna av materialet 
var dessa år av största vikt, eftersom de gav mig möjligheten 
att under en längre period arbeta ostört med forskningen. Då 
jag inledde mitt avhandlingsarbete erhöll jag ett stipendium 
ur Helsingfors universitets 350-årsfond och under början av 
2000-talet fi ck jag under två år stipendiefi nansiering av Vic-
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toriastiftelsen. Dessa stipendier från Victoriastiftelsen var av-
görande för att slutmålet blev en doktorsavhandling. Under en 
period under senare hälften av 2000-talet erhöll jag fi nansiering 
av Finlands Akademi för att kunna slutföra avhandlingsarbetet 
inom Focis, som i fl era perioder stått för mitt uppehälle också 
då jag har arbetat med egen forskning.

Jag har kommit att få uppleva fl era generationer av dokto-
rander inom ämnet nordiska språk på Nordica vid Helsingfors 
universitet, men också vid ämnet svenska vid Åbo Akademi. 
Det är fantastiskt att ni, varje gång jag har kommit tillbaka till 
avhandlingsarbetet på heltid, har tagit så väl emot mig. Stort 
tack för det stöd jag fått genom träff ar och pratstunder inom 
doktorandföreningen Norddok och i andra sammanhang.  Tack 
för de roliga fester och resor vi har upplevt tillsammans. 

Boken har ombrutits av min man, docent Joachim Mickwitz, 
som under åren med avhandlingen har varit mitt bollplank och 
min klippa. Under slutskedet har jag fått synpunkter och skarpa 
kommentarer till min text av Ulla Pedersen Estberg i Tollered 
och Jenny Sandström i Strasbourg. Erik Sandström har hjälpt 
mig med mindre textkontroller. Jag är tacksam över att ni velat 
hjälpa och stödja mitt arbete.

Kära familj, Joachim, Jenny, Erik och svärmor Berit, nu ska 
vi äntligen få uppleva en sommar utan en överhängande dok-
torsavhandling och en massa borde och måste – det ser jag fram 
emot!

Helsingfors, Floradagen 2010
Caroline Sandström
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1 Inledning

Dialektutjämning är en komplex språklig förändringsprocess 
som pågått i stora delar av Europa under hela 1900-talet. Pro-
cessen har inneburit en kontinuerlig förskjutning från tradi-
tionella dialekter mot varieteter som närmat sig standardsprå-
ket.

Den situation som rådde vid början av 1900-talet känne-
tecknades av dialektsplittring och divergens, där skillnader 
mellan lokala dialekter i många fall kunde uppfattas på sock-
en- och bynivå. Den fortgående utjämningen av dialekterna 
kännetecknas däremot av konvergens dels mellan olika dia-
lekter på ett horisontellt plan, dels mellan dialekter och stan-
dardvarieteter på ett vertikalt plan; se t.ex. Trudgill (1986), 
Hinskens (1996), Auer och Hinskens (1996) och Hinskens, 
Auer och Kerswill (2005).

Den historiska och samhälleliga utvecklingen mot en allt-
mera utbredd användning av standardspråk har inte varit en-
kel och linjär, utan den har innefattat variation och förändring 
i ett nätverk av olika komponenter (jfr t.ex. Dahlstedt 1978: 
51 och Th elander 1996: 165–172). Utgångspunkten för dis-
kussionen om dialektsplittring och dialektutjämning är att 
dialekterna en gång formades av geografi ska kommunika-
tionshinder. Th elander (1996: 167–168) påpekar att även om 
dialekterna har uppstått som en negativ konsekvens av kom-
munikationshinder:

visar [det] sig att när de en gång har formats och fått fäste bör-
jar de snart spela den positiva rollen av sociala gruppsymboler. 
Medan dialektsplittringen var en mer regelbunden eff ekt av 
avstånd och tid är däremot dialektutjämningen beroende av en 
mångfald faktorer som kommunikationstäthet, språklig status, 
sociala attityder etc.

Min studie fokuserar på språkliga förändringsprocesser som 
har skett i de svenska dialekterna i östra Nyland under efter-
krigstiden, en tidsperiod då hela södra Finland genomgick en 
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kraftig urbanisering. Jag studerar övergången från ett traditio-
nellt dialektalt språkbruk, via variation och förändring, mot 
ett språkbruk som närmat sig de sydfi nländska standardvarie-
teterna.

Under de senaste åren har östra Nyland varit aktuellt i den 
samhällspolitiska debatten genom de förvaltningsreformer 
och kommunsammanslagningar som har planerats och ge-
nomförts i det fi nländska samhället (för referenser se kapitel 
3.1.4). Den livliga samhällspolitiska diskussionen har också 
satt avtryck i identitetsuppfattningarna. Solidaritetskänslan 
mellan olika grupper och mellan talare av olika varieteter har 
i allt högre grad satts på prov. I en situation med tilltagande 
fi nsk infl yttning och ökad mobilitet är de lokala svenska dia-
lekternas status inte längre självklar i östra Nyland. Detta har 
haft konsekvenser för den östnyländska befolkningens iden-
titetsuppfattning och därmed för attityderna till och använd-
ningen av de svenska dialekterna i området.

1.1 Regionalisering av dialekterna

Ivars (2003: 51–52) har sammanställt och jämfört resultaten 
av ett fl ertal fi nländska dialektstudier från de senaste decen-
nierna. När det gäller förändringstendenser i Svenskfi nland 
har hon fäst uppmärksamhet vid att förändringarna verkar 
löpa i en annan riktning i dialekterna i södra Finland än de lö-
per i Österbotten. I Österbotten har de traditionella dialekter-
na ett starkt fotfäste; i Nyland, i Åboland och på Åland verkar 
det däremot uppkomma nya dialekter ”med regional räckvidd” 
(Ivars 2003: 52). Denna förändringsprocess är inte enbart be-
gränsad till dialekterna utan den berör också standardspråket. 
Det sker enligt Ivars (2003: 52) en ömsesidig påverkan:

Dels handlar det om att dialekterna konvergerar mot standard-
språket genom att ge upp särdrag, dels om att standardspråket 
konvergerar mot dialekterna genom att ta upp drag ur dialek-
terna [- - -] 
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Med Auers och Hinskens (1996: 8) terminologi sker det alltså 
en utjämning och regionalisering av dialekterna, men samti-
digt också en destandardisering av standardspråket.

När det gäller uppkomsten av regionala dialekter konsta-
terar Th elander (1996: 172) att dialektutjämningen äger rum 
i ett spänningsfält ”mellan de lokala dialekterna och ett riks-
giltigt standardspråk” och i denna kontakt tycks en form av 
kompromisspråk uppkomma. Han understryker att språkdrag 
på tre nivåer kan iakttas i en dialekt. För det första fi nns det 
vissa drag som är gemensamma med riksspråket, för det andra 
fi nns det drag som dialekten delar med andra dialekter i sam-
ma region (landsdel eller landskap). För det tredje fi nns det 
språkdrag ”som är unika för bara platsens och den omedelbara 
omgivningens språk” (s.172).

Med utgångspunkt i en liknande tredelning diskuterar 
Ivars (2003: 52) i sin jämförelse mellan förändringstenden-
serna i olika delar av Svenskfi nland för det första ”dialekt-
drag som fi nner vägen in i standardspråket” och för det andra 
”dialektdrag som försvinner, när dialekterna konvergerar mot 
varandra eller mot standardspråket”. Med regionaliserings-
processen som grund diskuterar hon för det tredje dialektdrag 
som framträder i de nya regionala dialekter som uppstår ur 
kontakten mellan dialekt och standardspråk (Ivars 2003: 52).

Th elanders (1979) undersökning om dialektutjämning i 
Burträsk i norra Sverige visar på ett övertygande sätt att ut-
jämningen av dialekterna inte är fullständig, vilket den vore 
om dialekterna ”plockade in riksspråksdrag för allt som inte 
redan från början överensstämde med det riksgiltiga standard-
språket” (Th elander 1996: 172). Vid utjämning tenderar de 
mest geografi skt begränsade, lokala språkdragen att drabbas 
först och ersättas med standardspråkliga motsvarigheter; dä-
remot verkar dialektdrag som är gemensamma för en större 
region leva kvar längre. Th elander (1996: 172) konstaterar 
sammanfattningsvis:
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Utjämningen stannar alltså på halva vägen och en viss form av 
språkarter med rumslig begränsning överlever – men vad som 

blir kvar är inte lokala utan regionala dialekter.

Lokala dialekter har genom tiderna förknippats med lands-
bygd och med geografi sk isolering. I jämförelse med national-
språk eller standardspråk associeras dialekterna ofta med sam-
hällsgrupper som har låg status och saknar prestige (Chambers 
och Trudgill 1980: 3–8). Men i en diskussion om hur föränd-
ring och variation leder till utjämning av dialekter bör också 
de språkbevarande krafter som kan påverka och stödja bruket 
av dialekter beaktas; se t.ex. Milroy (1992: 9−10).

I ett socialpsykologiskt perspektiv har dialekterna ett starkt 
samband med identitet och attityder (Giles och Smith 1979, 
Ryan 1979, Preston 2002). Genom att tala sin dialekt anger 
en person sin lokala och regionala grupptillhörighet. Detta 
innebär att dialektkunniga personer ofta medvetet väljer att 
tala sin dialekt. Även om de på en statusskala uppfattar att 
standardspråket har högre prestige än dialekten, kan dialekten 
på en solidaritetsskala ha en mer framstående plats för vissa 
dialektkunniga. Dialekterna förmedlar gruppkänsla och inti-
mitet och har därför stor betydelse för att markera solidaritet 
med den egna gruppen.

1.2 Grammatiskt genus och utjämning i svenskan

Den språkliga kategori som denna studie fokuserar är gram-
matiskt genus, som jag närmar mig via en rad varierande 
språkdrag. Alla substantiv i svenskan har ett grammatiskt ge-
nus, och genom kongruens och kontrollfunktioner påverkar 
substantivets genus andra element i satsen, speciellt pronomen 
och adjektiv. I nusvenskan har vi två genus: utrum och neu-
trum, medan det i äldre svenska har funnits tre genus: masku-
linum, femininum och neutrum. Enligt Svenska Akademiens 
grammatik (SAG 1: 176) kan genus defi nieras som en ”lexikal 
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grammatisk egenskap hos substantiv, vilken avgör formen på 
bestämdhetssuffi  xet i singularis (båt-en, hus-et) och påverkar 
bl.a. valet av kongruensböjd form för pronomen”.

Bestämdhetssuffi  xets form i singularis beror på vilket ge-
nus ett ord har. Substantivets genus kontrollerar även kongru-
ensböjda attribut och predikativ och ”genus hos korrelatet av-
gör vidare valet mellan de anaforiska pronomenformerna den : 
det.”; se SAG (Subst. § 40). Av dessa basegenskaper hos genus 
studerar jag i denna undersökning anaforiska pronomen och 
bestämdhetssuffi  x. I enlighet med en äldre forskningstradition 
inom grammatik och dialektologi har jag i stället för bestämd-
hetssuffi  x i SAG valt att använda termen defi nit eller bestämd 
slutartikel (se t.ex. Ahlbäck 1946, Th orell [1977] 1987).

Historiskt sett har vi i svenskan fått ett sammanfall av de 
grammatiska genus maskulinum och femininum till utrum 
(SAG Subst. § 40, slutet). I de östnyländska dialekter som 
jag studerar och i en del andra dialekter fi nns det fortfarande 
kvar ett system med tre genus. Men i standardspråket  har tre-
genussystemet ”sedan länge ersatts av en annan ordning. Den 
moderna svenskan har två sorters genus, det ena grammatiskt, 
det andra semantiskt” (Teleman 1987: 106). Det fornsvenska 
systemet med tre genus var däremot ett grammatiskt genus-
system. I en fortsatt diskussion om grunderna för genus i 
fornsvenskan skriver Teleman (1987: 106):

Visserligen hade genus ett visst samband med ordens betydelse, 
eftersom personer av maskulint kön och av feminint kön nor-
malt betecknades med substantiv som har det grammatiska ge-
nus maskulinum respektive femininum, därav genusbeteckning-
arna. Men annars kunde de semantiska gränserna överskridas 
på en mängd olika sätt. Sakord och abstrakta ord kunde vara 
maskuliner eller femininer, personord kunde vara neutrala [- - -]

Enligt beräkningar gjorda på tidningsprosa är fördelningen 
mellan genusgrupperna utrum och neutrum i dagens svens-
ka ungefär tre fj ärdedelar utrala och en fj ärdedel neutrala; se 
SAG (Subst. § 40). Här fi nns en parallell till situationen i 
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äldre svenska och svenska dialekter där maskulinerna utgör en 
större genusgrupp än femininerna och neutrerna (Andersson 
1979: 44).

1.3 Syfte

På ett generellt plan är syftet med studien att beskriva dialekt-
utjämning i östra Nyland och att undersöka hur dialekternas 
genussystem förändras från tre genus till två. Materialet för 
undersökningen består huvudsakligen av östnyländska dia-
lektintervjuer från 1960–70-talen.

I undersökningen ingår språkdrag som hör samman med 
genus; jag studerar pronomen för inanimata substantiv och 
defi nita slutartiklar. Språkdragens funktion och språkliga för-
ändringar analyseras över tid, men också med sikte på funk-
tionen i moderna östnyländska varieteter.

Granskar man dialekternas tregenussystem ur ett språkhis-
toriskt perspektiv har de pronomen och slutartiklar som står 
i fokus alla samband med kongruens och genusdistinktioner. 
Detta framgår då man jämför mitt material med språkhisto-
riska källor eller med äldre dialektkällor, främst Ordbok över 
Finlands svenska folkmål (FO) och ordbokens register (FO-
reg). Diakrona processer med motsvarande förändring av ett 
äldre tregenussystem till ett tvågenussystem har också skett 
i andra svenska varieteter och i fl era andra indoeuropeiska 
språk (Corbett 1991, Davidson 1990, Trudgill 2002: 76−92).

Den teoretiska bakgrunden och grundläggande begrepp för 
min undersökning av dialekterna i östra Nyland är språkför-
ändring och dialektutjämning; se t.ex. Weinreich, Labov och 
Herzog (1968), Trudgill (1986), Hinskens (1996), Auer och 
Hinskens (1996) och Hinskens, Auer och Kerswill (2005). 
Centrala begrepp i undersökningen är också social identi-
tet och gränsdragning mellan grupper ( Jenkins 2008). Syfte, 
forskningsfrågor och hypoteser för mitt arbete återkommer 
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jag till och diskuterar mer detaljerat i kapitel 3.3, efter att jag 
placerat in min studie i dess historiska, sociala och språkveten-
skapliga kontext.

1.4 Upplägg

I kapitel 2.1 ger jag inledningsvis en kort översikt över tidi-
gare dialektforskning i Finland, för att därigenom lägga in mitt 
eget arbete i dess vetenskapshistoriska kontext. Kapitel 2.2 är 
en fördjupad teoretisk bakgrund om tidigare internationell och 
nordisk forskning om dialekter, dialektkontakt och dialektut-
jämning och om variation och språkförändring ur en socioling-
vistisk och sociodialektologisk synvinkel. Dessa utgör likaså en 
av hörnstenarna för mitt arbete och de har därför beretts stort 
utrymme. Diskussionerna i underkapitlen 2.2.1–2.2.4 utgår 
från perspektiv som är centrala för mina egna forskningsfrågor.

Begreppen dialektalitet och dialektmarkör samt språkliga 
mekanismer kring dessa ringas in och diskuteras i underkapi-
tel 2.2.5–2.2.6. Dialektalitet och dialektmarkör utgör bärande 
element för mitt fortsatta resonemang och för den modell över 
dialektutjämning som jag i det åttonde kapitlet bygger upp och 
prövar mot bakgrunden av mina empiriska data. Inom ramen 
för kapitel 2 ges slutligen i 2.3 en översikt över tidigare forsk-
ning i grammatiskt genus med fokus på forskning i Norden. I 
kapitel 3 behandlas språkområdet östra Nyland och därtill pre-
senteras materialet, samt de metoder och analysmodeller som 
har tillämpats i undersökningen. Som avslutning på kapitel 3 
diskuteras syftet och de centrala forskningsfrågorna i min un-
dersökning.

De följande empiriska kapitlen 4–7 bygger på analyser av 
östnyländska dialektdata; huvudvikten ligger vid östnyländska 
dialektintervjuer från 1960–70-talen. Det fj ärde kapitlet är i 
sin helhet en sammanfattning av de systematiska kvantitativa 
analyser och genussystem som licentiatavhandlingen (Sand-
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ström 2003) resulterade i. Utgående från fyrtio 1960–70-tals-
inspelningar från östra och mellersta Nyland diskuteras bruket 
av maskulina och feminina pronomen för inanimater, neutrala 
pronomen och en grupp defi nita slutartiklar för maskuliner och 
femininer i relation till varandra. 

I kapitlen 5–7 diskuteras språkdragen vart och ett för sig 
utgående från hur de används i dialektinspelningar från östra 
Nyland. Förutom det primära materialet, som omfattar 25 in-
spelningar från 1960–70-talen vilka analyserats systematiskt, 
görs också nedslag i ett sekundärt material av inspelningar från 
2000-talet.

I kapitel 5 diskuteras de feminina och maskulina pronome-
nen hon, han och den. I kapitel 6 behandlas de neutrala prono-
menen he(t) och de(t) och i kapitel 7 studeras bruket av defi nita 
slutartiklar. De empiriska kapitlen 5–7 bygger enbart på mate-
rial från kommunerna Liljendal, Lappträsk, Strömfors, Pyttis 
och Sibbo i östra Nyland. När det gäller slutartiklarna ingår det 
i kapitel 4 bara en begränsad grupp maskuliner och femininer 
– i kapitel 7 har analyserna av de defi nita slutartiklarna kom-
pletterats med slutartiklar för såväl neutrer som maskuliner och 
femininer med stamslutande g/k.

Med utgångspunkt i de systematiska empiriska analyserna 
av data i kapitlen 4–7 bygger jag i slutdiskussionen i kapitel 8 
upp en teoretisk ram för dialektal identitet och analys av dia-
lektmarkörer. Kapitel 8 sammanfattar de viktigaste resultaten 
av min undersökning. Korta sammandrag som leder huvudtan-
ken vidare och pekar framåt ges vid slutet av huvudkapitlen och 
efter längre underkapitel.
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2 Bakgrund och teoretisk översikt

I detta kapitel placerar jag in min studie i dess vetenskaps-
historiska och språkvetenskapliga sammanhang. Jag har 
huvudsakligen tagit fasta på teorier och förklaringsmodeller 
inom sociodialektologi, med en stark betoning på samban-
det mellan dialekterna och det samhälle där de används.

I de empiriska kapitlen där jag analyserat utdrag ur dia-
lektinspelningar har mina resonemang och tolkningar del-
vis inspirerats av interaktionell lingvistik (Lindström 2008: 
33–34). Jag har däremot inte tillämpat den samtalsanalytiska 
CA-metoden med förutsättningslösa analyser av detalje-
rade transkriptioner av naturliga samtal; se Londen (1995: 
17–24), Norrby (2004: 32–40), Lindström (2008: 33). Orsa-
ken till detta är dels att mitt material huvudsakligen består av 
arrangerade dialektintervjuer, dels att den samtalsanalytiska 
CA-metoden inte är direkt förenlig med de yttre samhäl-
leliga förklaringar som är centrala inom sociodialektologin 
(Hinskens, Auer och Kerswill 2005). Norrby (2004: 41–45) 
diskuterar kontextbegreppet, som har uppfattats och använts 
på olika sätt inom samtalsforskning. Med inre kontext avses 
enligt Norrby (2004: 42) samtalskontext där ”alla samtalsbi-
drag är såväl kontextberoende som kontextförnyande”. Kon-
texten är dynamisk och den förändras ständigt genom nya bi-
drag i samtalet. Yttre kontext däremot innefattar samhälleliga 
och kulturella aspekter samt förklaringsmodeller som beaktar 
sociala, åldersmässiga och könsrelaterade faktorer, vilket är 
typiskt för sociolingvistiska inriktningar som sociodialekto-
logi; se Norrby (2004: 41).

För att ge en bakgrund till min undersökning inleder jag 
i kapitel 2.1 med en översikt över tidigare dialektforskning i 
Finland, en forskningstradition som mitt arbete bygger vi-
dare på. I kapitel 2.2 ger jag den teoretiska bakgrunden till 
dialektutjämning och språkförändring i ett sociodialekto-
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logiskt perspektiv. I underkapitlen 2.2.1 och 2.2.2 granskar 
jag först centrala begrepp som dialekt, utjämnad dialekt och 
standardvarietet. därefter diskuterar jag i 2.2.3 variation och 
språkförändring kontra de språkbevarande mekanismer som 
är verksamma i språkförändringsprocessen. I 2.2.4 presente-
rar jag grunderna för dialektutjämning med centrala begrepp 
som dialektkontakt, konvergens och divergens. I det sista un-
derkapitlet 2.2.5 lyfter jag fram frågor kring språk och iden-
titet. Begreppen dialektalitet och dialektmarkör behandlas här 
med utgångspunkt i tidigare forskning. Avslutningsvis dis-
kuterar jag i kapitel 2.3 grammatiskt genus ur ett kontrastivt 
språkteoretiskt perspektiv, med fokus på genusforskningen i 
Norden.

2.1 Dialektforskningen i Finland från 1870-talet till 
2000-talet

De svenska dialekterna i Finland har regelbundet dokumen-
terats sedan 1880-talet, se bl.a. Vendell (1884: 1904–07), 
Hultman (1894), Wessman (1925–32) och (1945–50) och 
Ordbok över Finlands svenska folkmål (1976–). En gemensam 
viktig källa för fl era av dessa verk utgör Svenska landsmåls-
föreningens ordsamlingar som upptecknades och samman-
ställdes under åren 1874–77; se Vendell (1894: 1–2, 6–8), 
Slotte (2004: 152) och Lilius (2008: 49–59).

I början av 1890-talet sammanfattade O.F. Hultman i 
översiktsverket De östsvenska dialekterna (1894: 113) det ak-
tuella forskningsläget för de svenska dialekterna i Finland:

Sedan ett kvartsekel tillbaka hafva de skandinaviska munar-
terna på denna sidan Östersjön utgjort föremål för ett rastlöst 
forskningsarbete. Få dialektkomplexer af samma omfattning 
torde för närvarande vara fullständigare undersökta.
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Motivet att dokumentera de äldsta, utdöende språkske-
dena verkar ha spelat en central roll för den äldre fi nländ-
ska dialektforskningen; se t.ex. Hipping (1846: 1079–1081), 
Hultman (1894: 115–116), Freudenthal (1870: 4–6), Vendell 
(1907:3 i Slutord.), Wessman (1925: XXXII) och Lundström 
(1939: 3–5). Huvudsyftet var att undersöka och beskriva dia-
lekterna utifrån den samtida högsvenskan och utifrån his-
toriska språkskeden, vanligen fornisländskan. Det fanns ett 
rikt bevarat källmaterial av fornisländska texter och därtill en 
stark forskningstradition med förebilder i Köpenhamn och 
Uppsala för denna metod (Loman 1985: 15–18, 25–28, Lilius 
2008: 17–35).

Hultman (1894) lägger fram ett första förslag till en in-
delning av de svenska dialekterna i en nordfi nländsk och en 
sydfi nländsk huvudgrupp (se Harling-Kranck 1981: 65–70). 
Hultman har haft avgörande betydelse för skapandet av de 
grundsatser som senare fi nländska dialektologer utgått ifrån. 
Jag vill därför lyfta fram några citat av honom för att åskåd-
liggöra hans syn på dialekterna.

Hultman hade som mål att i tidens anda ”karakterisera di-
alekterna genom anförande af de viktigaste ljudlagar och all-
männa tendenser till analogibildning, som afl ägsnat dem från 
det för alla skandinaver gemensamma språktillståndet”. Detta 
språktillstånd hänvisar han till med uttrycket ”ursprungligt” 
(1894: 115). Han beskriver de östsvenska dialekterna i förhål-
lande till ”högsvenskan” genom att i dialekterna dels urskilja 
novationer, dels redogöra för arkaismer. Hultman (1894: 115–
116) påpekar vidare:

En framställning af de ljudlagar och analogiska tendenser, som 
gjort sig gällande i de östsvenska dialekterna [...] innebär nöd-
vändigtvis tillika en rekonstruktion af nämnda dialekter. Sådana 
de nu faktiskt föreligga, äro de nämligen alla mer eller mindre 
starkt försatta med högsvenska beståndsdelar; i fråga om några 
kommer man sanningen närmast, om man betecknar dem såsom 
blandspråk mellan de genuina munarterna och högsvenskan.
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I en not framhåller Hultman (1894: 116) att det högsvenska 
infl ytandet var starkast i dialekterna i mellersta och västra Ny-
land samt på fasta Åland och i Åboland, vilket senare kom-
mit att påverka dialektsynen och forskningsinriktningen hos 
dialektforskare som Lundström (1939: 5), Wessman (1945: 
VIII–IX), Ahlbäck (1946: 53–56, 106 och [1956] 1971: 6).

Under senare hälften av 1800-talet och förra hälften av 
1900-talet utgjorde dialektgeografi n ett kärnområde inom 
den europeiska dialektforskningen, särskilt i Storbritannien, 
Tyskland och Frankrike. Valet av metoder, talare och under-
sökningsorter påverkades i stor utsträckning av att det in-
samlade dialektmaterialet primärt sågs som refl exer av äldre 
språkskeden (Chambers och Trudgill 1980: 18–23, 54; Les-
ley Milroy 1987: 9; Shorrocks 1998: 35–38). De nederländ-
ska språkforskarna Münstermann och Hagen (1986: 75) har 
framhållit att förutsägelser om att en viss dialekt håller på 
att upplösas och försvinna verkar vara minst lika gamla som 
dialektforskningen som vetenskap. Det är ändå få västeuro-
peiska dialekter som helt har dött ut under 1900–2000-talet, 
även om fl era av dem varit instabila under en lång tid. Räds-
lan för att dialekterna höll på att gå förlorade kan däremot 
ha drivit dialektologerna till att snabbt dokumentera lexikon 
och grammatik för så många dialekter som möjligt. Denna 
rädsla kan därför också ses som en drivkraft och resurs för 
dialektologin.

Forskning, dokumentation och undervisning när det gäl-
ler de svenska dialekterna i Finland har bedrivits vid uni-
versitet i Helsingfors (ca 1866–), Åbo Akademi (1918–) 
och tidigare även vid Uppsala universitet. När det gäller 
insamling och forskning inom den svenska dialektologin 
fi nns dessutom aktörer och sammanslutningar som Svenska 
landsmålsföreningen i Helsingfors (1874– ca1894), Svenska 
Litteratursällskapet i Finland (1885–), Folkmålskommis-
sionen (1927–1976), Föreningen för nordisk fi lologi (1932–) 
och Forskningscentralen för de inhemska språken (1976–); 
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se t.ex. Huldén (1990: 43–53), Slotte (2004: 152–160, 1981: 
45–49) och Lilius (2008: 17–35, 49–62).

För de svenska dialekterna i Finland har det utarbetats 
fl era omfattande ordböcker. Data från Svenskfi nland ingick 
i Rietz Svenskt dialektlexikon (1862–67). Förutom mindre, 
regionalt begränsade, ordböcker över t.ex. Nyland (Vendell 
1884), Vöråmålet (Freudenthal 1889) eller Pedersöre-Pur-
momålet (Vendell 1895) har såväl Vendells Ordbok över de 
östsvenska dialekterna (1904–07) som Wessmans Samling av 
ord ur östsvenska folkmål (1925–32) utgivits. Den aktiva do-
kumentationen fortsatte och sedan slutet av 1950-talet pågår 
arbetet med att redigera Ordbok över Finlands svenska folkmål, 
vars första band utkom 1982.

De svenska dialekterna i Finland har sedan senare hälf-
ten av 1800-talet varit föremål för större undersökningar och 
monografi er såsom Freudenthal (1870; 1878), som behand-
lar Nyland respektive Närpes. De är jämförande studier där 
språksystemet i dialekten på en ort jämförs med andra språk-
system, såsom högsvenskans, fornsvenskans eller fornisländ-
skans, en metod som Freudenthal lärt sig under studieåren 
i Uppsala 1861–62 (Loman 1985: 16, 25–29). Heltäckande 
dialektmonografi er med stark koncentration på ljud- och 
formlära är Hagfors (1891) som behandlar Gamlakarlebymå-
let och Th urman (1898) som behandlar Pargasmålet. De är 
speciellt inriktade på en exakt fonetisk vetenskaplig beskriv-
ning av en dialekts ljudsystem enligt Junggrammatiskt möns-
ter (se Loman 1985: 29–30 och 1993: 13–15, 20–25, 27–28). 
Wessman (1937) undersöker de labiala vokalerna i de svenska 
dialekterna i Finland och i undersökningen om de nyländska 
folkmålen följer Wessman (1945–50) huvudsakligen samma 
tradition och metoder med en stark inriktning på ljud- och 
formlära.

I Ahlbäck (1946) behandlas substantivböjningen i de 
svenska dialekterna i Finland och Ahlbäck (1945) är en sär-
studie av apokope i de fi nlandsvenska dialekterna. Ahlbäcks 
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(1946) monografi  bygger på material som han själv samlade 
in Svenskfi nland under 1930-talet. Huldén (1957, 1959) är 
en monografi  i två delar om verbböjningen i Österbottens 
svenska folkmål. Både Ahlbäcks och Huldéns avhandlingar 
är empiriska materialredovisningar som har en stark dialekt-
geografi sk grund. Dialekterna granskas ur ett språkhistoriskt 
perspektiv och det lämnas inte i någon större utsträckning ut-
rymme för samtida variation i de system för substantiv- res-
pektive verbböjning som beskrivs. En förändring i synen på 
dialektbegreppet och materialet för forskningen skedde efter 
sociolingvistikens genombrott på 1970-talet. När det gäller 
talspråksforskningen i Finland kan här nämnas sociolingvi-
stiska undersökningar som Saari (1975) och Nyholm (1984), 
vilka båda fokuserar på den sociala variationen i Helsingfors-
svenskan. Vid Åbo Akademi verkade under slutet av 1970-ta-
let och början av 1980-talet en krets forskare och studenter 
kring professor Bengt Loman, som satsade på en systema-
tisk beskrivning och dokumentation av ett fl ertal dialekter i 
Svenskfi nland. Resultaten sammanställdes som uppsatser och 
avhandlingar pro gradu (Sundman 1994: 13–14, Wiik 2002, 
Ivars 2003). Volymen De fi nlandssvenska dialekterna i forskning 
och funktion (1981) tillkom också på initiativ av Loman.

Ivars (1986) är en studie av emigration och språklig an-
passning hos informanter som fl yttat från Österbotten till 
Sörmland. Hon har i denna avhandling kombinerat dialek-
tologi med sociolingvistik. I en fortsatt undersökning, Ivars 
(1988), ges en beskrivning av Närpesdialekten under 1980-ta-
let och denna monografi  kombinerar likaså dialektologi och 
sociolingvistik, så att t.ex. åldersmässig och könsmässig varia-
tion beaktas.

Under 1990-talets första år pågick ett forskningsprojekt om 
morfologisk variation i stadsspråket i fyra städer i Svenskfi n-
land.  Jakobstad och Kristinestad i Österbotten samt Ekenäs 
och Lovisa i Nyland, undersöktes; se Gullmets-Wik ([1994] 
2004) och Ivars (1996). Under 2000-talet har två monografi er 
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om dialekterna i det svenska Österbotten publicerats. Wiik 
(2002) är en studie över fonologi och morfologi i dialekterna 
i Österbotten. Den bygger på insamling av naturligt talspråk 
i dagens Österbotten och är i främsta rummet inriktad på den 
regionala variationen i området. Rabb (2007) har studerat ge-
nuskongruens i Kvevlaxdialekten. Hennes studie är baserad 
på rapporterat språkbeteende och den är huvudsakligen in-
riktad på en diskussion om formella och semantiska ledtrådar 
till grammatiskt genus.

Under de senaste åren har det i Svenskfi nland förekommit 
fältarbeten och livlig insamlingsverksamhet. Institutionen för 
nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universi-
tet besökte Liljendal och Pernå (2003) och Pargas (2004); se 
(Palmén, Sandström och Östman 2008). Dessutom har fl era 
fi nländska forskare under 2000-talet varit aktiva i internatio-
nella dialektsyntaxprojekt, t.ex. det nordiska dialektsyntax-
projektet ScanDiaSyn (Vangsnes 2007: 54–72). Vid Svenska 
litteratursällskapet genomfördes under åren 2005–2008 ett 
omfattande insamlingsprojekt Spara det fi nlandssvenska talet, 
där tal av över tusen fi nlandssvenskar spelades in (Ivars och 
Södergård 2007: 202–206). Dessutom fi nansierades ett forsk-
ningsprojekt som fokuserade på syntaxen i svenskan i Finland 
i ett jämförande perspektiv; se Wide & Lyngfelt (2009).

2.2 Dialektutjämning och språkförändring i ett 
sociodialektologiskt perspektiv

I denna studie av dialektutjämning tillämpar jag ett sociodia-
lektologiskt grepp (Auer och Hinskens 1996, Hinskens, Auer 
och Kerswill 2005). Grunden i min syn på dialekter är att de 
måste ses i förhållande till den sociala och geografi ska miljö 
där de används. Då förändringar sker i samhällets struktur 
påverkar detta dialekterna. Enligt Hinskens, Auer och Kers-
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will (2005: 1) är grundtanken i sociodialektologin att dialek-
ter förändras (jämför eng. dialect change). Relationerna mel-
lan dialekter som ligger nära varandra påverkas av processer 
som dialektkonvergens och dialektdivergens. Dessa processer 
har varit närvarande så länge det har existerat dialekter. Den 
grundläggande dynamiken i samspelet mellan dialektkonver-
gens och dialektdivergens har rubbats genom modernisering. 
I det moderna samhället har vi fått en stark konvergens mel-
lan dialekt och standardspråk.

För sociodialektologin är såväl de språkinterna, formellt 
lingvistiska, som de externa faktorerna grundläggande för de 
förklaringsmodeller som tillämpas. När det gäller de miljöer 
där dialekterna används är begrepp som kontakt och isolering 
centrala. Stora delar av Europa har genomgått processer av 
enande och nationsbygge, vilket på många håll har lett till att 
invånarna i olika regioner har fått ökade och mer intensiva 
kontakter med varandra, och att grupper från olika regioner 
har närmat sig varandra och blivit mer lika i både socialt och 
kulturellt hänseende (Hinskens, Auer och Kerswill 2005: 15–
18, 21–24, 33).

Inom denna forskningsinriktning betonas demografi ska 
och sociopolitiska faktorer, såsom ekonomi, infrastruktur och 
kulturpolitik, eftersom de ger de yttre ramarna för hur dialek-
terna påverkas i samhället och vilka resultat förändringspro-
cesserna får. Men också omständigheter som familjestruktur 
och samhällstyp kan vara avgörande. Andra demografi ska och 
sociopolitiska krafter som bör beaktas är mobilitet och migra-
tion (Hinskens, Auer och Kerswill 2005: 32–35).

I en programförklaring för det europeiska nätverket om 
konvergens och divergens i dialekterna i Europa visar Auer 
och Hinskens (1996: 2–4) på nya vägar för forskningsom-
rådet sociodialektologi. I en kortfattad historiografi  och bak-
grund för sociodialektologin konstaterar de att begrepp som 
språkförändring och dialektutjämning i de fl esta fall har sin 
grund i traditionell dialektologi. Benson (1978: 11) har på 
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svenska föreslagit termen dialektsociologi för den forsknings-
inriktning där dialekterna studeras med ett starkt socialt per-
spektiv utgående från ”den språkliga variationen inom det lilla 
samhället”.

I en rad samtida dialektstudier i Europa har sociodialek-
tologiska metoder inriktade på variation och förändring visat 
sig vara ett fruktbart sätt att undersöka dialekter (Hinskens, 
Auer och Kerswill 2005). Huvudvikten i de sociodialektolo-
giska undersökningarna har legat vid kvantitativa metoder; se 
diskussion i 3.2. Jämförelser av skillnader och likheter mellan 
situationen i olika språkområden med varierande samhällsty-
per visar att förändringsprocesser som lett till dialektutjäm-
ning och språklig regionalisering har skett på många håll i 
Europa under senare hälften av 1900-talet (Auer och Hin-
skens 1996: 8; Hinskens, Auer och Kerswill 2005: 17–47).

2.2.1 Dialekt och bidialektism

Dialekt har på svenska defi nierats som en ”språkvariant som 
talas av invånarna inom ett avgränsat geografi skt område”. En 
dialekt skiljer sig både från riksspråket och angränsande dia-
lekter och skillnaderna i språkdrag uppträder på fonologisk, 
morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå (NE dialekt, Edlund 
1990). Dahlstedt ([1964] 1987 och 1982) ger en närliggande 
defi nition av dialekt: ”varje geografi skt avgränsad underart el-
ler varietet av ett språk”.

Anglosaxiska sociolingvister har framfört att standard-
språket bör räknas som en dialekt bland andra dialekter (se 
t.ex. Chambers och Trudgill 1980: 3 och jämför Hinskens, 
Auer och Kerswill 2005: 1). De menar att en dialekt tenderar 
att uppfattas som en substandard som värderas lägre än stan-
dardspråket: dialekter förknippas med låg status, arbetarklass, 
bondaktighet och isolering; de anses sakna prestige. Genom 
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att jämställa standardvarieteten med dialekterna strävar man 
efter att sudda ut de negativa sociala konnotationer som har 
förknippats med termen dialekt. Detta synsätt har inte vunnit 
hävd i svenskt språkbruk. T.ex. Dahlstedt har i fråga om nord-
iska språk velat begränsa defi nitionen så att dialekt inte kan 
”anses utgöra eller tillhöra ett högspråk eller ett standardspråk” 
(Dahlstedt 1982: 22–23). Jag har valt att hålla fast vid det ved-
ertagna svenska språkbruket där standardspråket i allmänhet 
inte inbegrips i termen dialekt. Däremot har jag en vid syn på 
begreppet dialekt och menar att dialekt också innefattar regio-
nala och lokala varieteter som talas i dag inom ett avgränsat 
geografi skt område; jämför Svahn (2003: 503–512) och Bull 
(1997: 55–62).

Under det senaste decenniet har termen och begreppet dia-
lekt varit föremål för granskning och refl ektion bland nordiska 
dialektologer; se t.ex. Widmark (1996), Bull (1997), Pedersen 
(2000) och Svahn (2003). De kopplar generellt den förändrade 
synen på dialektbegreppet till aktuella samhällsförändringar 
och poängterar att synen på dialekter påverkar uppfattningen 
om vad en dialekt är i dagens moderna samhälle. En viktig frå-
ga är om termen dialekt enbart avser traditionella eller lokala 
varieteter i den form de har dokumenterats i våra dialektarkiv 
under äldre tid eller om termen dialekt också kan inbegripa 
moderna, mer utjämnade varieteter. I diskussionen har också 
bruket av synonymer för begreppet dialekt behandlats (Wid-
mark 1996, Pedersen 2000, Sandström 2000a). De vanligaste 
synonymerna som förekommit i Norden är mål och samman-
sättningar som allmogemål, bygdemål, folkmål och landsmål – i 
Danmark även mundart och i Norge målføre. Pedersen (2000: 
261–265) ger en översikt över synonymer till dialekt som har 
använts av dialektologer i de nordiska länderna. I fråga om de 
svenska dialekterna i Finland är det främst mål – ofta som se-
nare led i sammansättningar med en ort som första led: Pargas-
mål, Kvevlaxmål eller Närpesmål – och dialekt som har använts 
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för begreppet dialekt, men också folkspråk har förekommit. I 
Finland har termen folkmål, som har sitt ursprung i 1800-ta-
lets nationalromantiska syn på folket, använts fl itigt – i syn-
nerhet under första hälften av 1900-talet (Sandström 2000a: 
184–186).

Bidialektism är kännetecknande för samhällen där skillna-
derna mellan dialekten och standardvarieteten är stor, så att 
talarna kan hålla isär de två språkarterna och obehindrat tala 
båda varieteterna. Weinreich ([1953] 1970: 1) har påpekat att 
det inte föreligger någon större skillnad mellan tvåspråkighet 
och bidialektism; jämför även Dahlstedt (1974: 141 och 1978: 
54–55) och Th elander (1996: 168–169).

Ivars (1987: 45–63) har med utgångspunkt i resultaten av 
Ivars (1986) diskuterat frågan om bidialektism och identitet. 
Hon har studerat språkbruket hos Närpesbor som fl yttat till 
Eskilstuna; hennes material består av intervjuer vilka hade som 
syfte att dokumentera de båda varieteterna närpes (Närpesdia-
lekt) och sverigesvenska. Ivars (1987: 58–59) tar upp frågan om 
varieteternas varierande funktion och symbolvärde för en bi-
dialektal person. Hennes resultat bygger på självrapporterade 
uppgifter i intervjuer. Det visade sig att Närpesvarieteten för 
dem som hade fl yttat till Eskilstuna förbands med familjen, 
umgänget med andra närpesbor och besöken på födelseorten. 
På arbetsplatsen berodde valet av språk dels på samtalsämne, 
dels på person. Dialekten användes inte som arbetsspråk och 
angelägenheter som berörde arbetet diskuterades på sverige-
svenska, medan man i enrum med varandra kunde diskutera 
privata angelägenheter på Närpesdialekt. Ivars drar slutsatsen 
att skiljelinjen när det gäller valet av varietet i olika talsituatio-
ner främst kan dras mellan privat–off entligt.
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2.2.2 Traditionell eller lokal dialekt, utjämnad dia-
lekt och standardvarietet

Den historiska utveckling från ett tillstånd av utpräglad  
dialektsplittring mot ett allt enhetligare och allt oftare före-
kommande högspråk, standardspråk eller riksspråk – eller vad 
man vill kalla det – som kännetecknar vårt land under de se-
nast förfl utna hundra åren innebär inte en enkel linjär förskjut-
ning av typen D[ialekt] –> R[iksspråk], utan den innehåller ett 
sammansatt nätverk av olika komponenter och förändringar.

Dahlstedt (1978: 51)

Om vi vill beskriva den historiska utvecklingsprocessen från 
en situation med utbredd dialektsplittring mot en ökad an-
vändning av standardspråk räcker polerna dialekt och stan-
dardspråk inte till för att beskriva de komplexa förändringar 
som sker (Dahlstedt 1978: 51).

Utifrån språksituationen i norra Sverige under perioden 
1870–1970 urskiljer Dahlstedt tre slag av språkgemenska-
per och -varieteter kopplade till dem. För det första fanns 
bygdegemenskaper på landet där lokala dialekter talades, för 
det andra fanns det stadsliknande tätorter och lokala städer 
med viss social diff erentiering där utjämnade dialekter och 
stadsmål talades. För det tredje kunde man över hela landet 
fi nna orter, främst städer, men även landsbygd, förknippade 
med samhällets elit och en stor geografi sk rörlighet, där ett 
nästan enhetligt standardspråk talades (Dahlstedt 1978: 51). 
I fråga om de två första gemenskaperna fi nns en stark kopp-
ling till socialt lägre klasser och geografi sk begränsning (se 
även Haugen 1982: 3; Bandle 1982: 43). Dahlstedt (1974: 
141) har understrukit att dialekterna inte entydigt kan ses 
som ”geografi skt defi nierbara storheter” eftersom de också 
innefattar en social skiktning. När det gäller de sociala as-
pekterna på användningen av dialekter framhäver Dahlstedt 
att varje dialekt samtidigt är: 
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en sociolekt, och då menar jag att den inte bara skiljer geogra-
fi skt utan att den också skiljer en viss grupp invånare i ett visst 
område från en annan grupp som bor i samma område.

Dahlstedt (1974: 141) påpekar att medlemmarna i den dia-
lekttalande gruppen vanligen verkar inom näringar som jord-
bruk, skogsbruk och småhantverk. Han understryker dessut-
om att dialekternas villkor inte är likadana över hela landet. I 
vissa delar av Sverige talas dialekter som ligger förhållandevis 
nära standardspråket, medan andra delar har mer avvikande 
dialekter:

I det första fallet möter vi säkert en glidande skala mellan den 
karakteristiska dialekten, ofta ett stadsmål, och ett vårdat riks-
språk. I denna miljö blir den mera utpräglade lokala dialekten 
ofta ett klassmärke [. . .] I områden där dialekten är starkt av-
vikande från riksspråket är situationen snarast densamma som i 
tvåspråkiga trakter. Här möter vi nog inte den glidande skalan, 
utan folk behärskar båda språkarterna, är kanske bara mer eller 
mindre skickliga i att handha den ena eller den andra.  

Dahlstedt (1974: 141)

I samhällen där skillnaderna mellan varieteterna är små och 
bildar en glidande skala fi nns det en starkare koppling till en 
viss social skiktning än i samhällen där skillnaderna mellan 
varieteterna är stora.

Med Svenskfi nlands olika regioner som utgångspunkt kan 
man fi nna paralleller till Dahlstedts samhällstyper; jfr t.ex. 
Ahlbäck ([1956] 1971: 5–6, 13), Ivars (2003: 52, 60–62, 77) 
och Rönnholm (2000: 249–252). Dialekternas ställning i Ny-
land med en glidande skala mellan varieteterna och en tydlig 
social skiktning är avsevärt annorlunda än i Österbotten, där 
skarpa artskillnader mellan varieteterna förekommer och den 
sociala skiktningen är mindre tydlig. Den sociala strukturen 
och näringslivet i den enspråkigt svenska österbottniska miljön 
med de starka väckelserörelserna och en allmänt utbredd reli-
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giositet och vitala dialekter är utmärkande för det österbott-
niska samfundet jämfört med det nyländska. I Österbotten 
har omstruktureringen av näringslivet under efterkrigstiden 
skett på det lokala planet, medan Nyland huvudsakligen har 
omstrukturerats utgående från huvudstadsregionen med ur-
baniseringen som drivkraft (Rönnholm 2000: 250, 252).

Som Gullmets-Wik ([1994] 2004) och Ivars (1996) vi-
sat genom sin studie av stadsmålen i Kristinestad, Jakobstad, 
Ekenäs och Lovisa måste man dock räkna med att det i både 
Österbotten och Nyland fi nns lokala skillnader mellan de 
sociala och språkliga mönster som framträder vid en jäm-
förelse mellan olika stadsmiljöer (Gullmets-Wik ([1994] 
2004: 216–223 och Ivars 1996: 72–76, 104–107, 133–135, 
159–170). Wiik (2002: 23–34, 363) poängterar för de öster-
bottniska dialekternas del att språksituationen i dagens Öst-
erbotten är heterogen. Generellt har de lokala dialekterna 
i Österbotten ett starkt fotfäste, men utjämningstendenser 
kan iakttas, särskilt i områden med stor infl yttning.

I en diskussion om utjämningsprocesserna i de nordiska 
språksamfunden har Sandøy (2004: 69–72) dragit parallel-
ler mellan dialektsituationen i Norge och i Svenskfi nland. Å 
ena sidan verkar det fi nnas likheter mellan Norges östkust 
och Nyland, å andra sidan mellan resten av Norge och Öst-
erbotten – områden som kännetecknas av att dialekterna har 
en stark position. Hans utgångspunkt är att Danmark bildar 
en extrempunkt eftersom det talade standardspråket (som 
utgår från Köpenhamn) där har fått en allt starkare position 
på dialekternas bekostnad. Norge och det svenska Österbot-
ten bildar en annan extrempunkt, där de lokala dialekterna 
är livskraftiga och används dagligen i alla livssituationer.

Sandøy (2004: 70) poängterar att utjämningen av dialek-
ter i Norge sker på en regional bas, antingen som en kom-
promiss mellan de traditionella dialekterna i regionen eller 
genom att det språk som talas i närmaste urbana centrum tas 
som modell. De urbana dialekterna spelar en viktig roll vid 
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utjämningen. Han anser vidare att man för Norges del hellre 
borde tala om regionala dialekter än om regionalt standard-
språk. I de områden som ligger i sydöstra Norge i närheten 
av Oslo förekommer avvikande mönster i utjämningspro-
cessen.

Dahlstedt (1978: 51) klassifi cerar med hjälp av de socio-
dialektala och lingvistiska kriterierna de svenska språkva-
rieteterna i genuin dialekt, utjämnad dialekt, regionalt riks-
språk och neutralt riksspråk; jämför även Dahlstedt (1979: 
46–48), Andersson (1985: 62) och Th elander (1994: 368). 
De sociodialektala kriterierna för Dahlstedts indelning byg-
ger på dialekternas geografi ska räckvidd och deras sociala 
innebörd i storsamhället; därtill beaktar han om dialekterna 
spontant kan förstås av riksspråkstalare (Dahlstedt 1978: 
51). De lingvistiska kriterier som Dahlstedt bygger på är 
dialekternas enhetlighet och graden av lokala drag inom 
prosodi, segmentell fonetik, fonematik, morfologi, syntax 
och ordförråd (Dahlstedt 1978: 52). Speciellt i fråga om ut-
jämnad dialekt och regionalt riksspråk är gränserna och dis-
tinktionerna mellan olika varieteter fl ytande och bildar ett 
slags kontinuum; se t.ex. Dahlstedt (1978: 52, 1979: 46–48), 
Th elander (1994: 368), Edlund (2003: 13) och Svahn (2003: 
504–508).

Grönberg (2004: 10–11, 28–31) utgår i sin avhandling 
om ungdomars språk i Alingsås från en dialektskala som 
bygger på Dahlstedt (1979: 45–47) och Andersson (1985: 
62). Grönberg väljer att använda den nyare termen tradi-
tionell dialekt och påpekar att den äldre termen genuin dia-
lekt färgats av en nationalromantisk syn på dialekterna som 
något äkta och ursprungligt; jämför Bull (1997: 56, 61–62), 
Pedersen (2000: 262–267) och Sandström (2000a).

Grönberg (2004: 10–11, 28–31) diskuterar hur de väst-
götska varieteterna i dialektutjämningsprocessen kan beskri-
vas på en glidande skala med extremerna traditionell dialekt 
och neutral standard – och utjämnad dialekt och regional 
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standard däremellan. Utgående från den aktuella dialektsi-
tuationen för ungdomarna i Alingsås ifrågasätter Grönberg, 
med stöd av bl.a. Th elander (1991: 75), om ett neutralt stan-
dardspråk över huvudtaget kan ses som något annat än en 
idealistisk konstruktion i den verkliga språkmiljön. I stället 
anför Grönberg (2004: 10, 30–31) med hänsyn till sin studie 
en modell som består av tre steg på en skala mellan lokal 
dialekt, regional dialekt och regional standard.

Min egen syn på dialekter är – liksom hos de fl esta andra 
dialektforskare som är verksamma i dag – förankrad i ett so-
ciolingvistiskt och variationslingvistiskt synsätt när det gäl-
ler materialurval och metoder. Jag fokuserar på dialekterna 
som fullvärdiga språksystem och kommunikationsmedel i 
det källmaterial som vi har tillgång till, framför allt i form 
av inspelningar, men i fråga om äldre jämförbart material 
även uppteckningar. För de fi nlandssvenska dialekternas del 
fi nns det äldre källmaterialet lättillgängligt i Ordbok över 
Finlands svenska folkmål (FO) och dess ordregister (FOreg). 
Jag studerar variation och förändring som sker i dialekternas 
genussystem, men är inte ute efter att rekonstruera någon 
form av ”genuin dialekt”, vilket ännu för drygt hundra år 
sedan verkar ha varit ett viktigt syfte för dialektforskningen; 
jämför t.ex. Hultman (1894).

Då olika varieteter i östra Nyland berörs i den fortsatta 
diskussionen kommer jag huvudsakligen att stödja mig på 
en modell med dialektskalan 1. traditionell eller lokal dia-
lekt, 2. utjämnad dialekt och 3. standardvarietet. Denna stan-
dardvarietet kan närmast karakteriseras som sydfi nländsk 
standard. När det gäller motpolen traditionell eller lokal 
dialekt i östra Nyland är kännetecknen för denna varietet 
arkaistiska språkdrag som primära diftonger, apokopering 
och stavelsekvantiteter som innefattar såväl kortstavighet 
som överlängd; se bl.a. Hultman (1894), Ahlbäck (1945, 
[1956] 1971), Reuter (1980) och Kim (2008). Typiskt för 
den traditionella dialekten är också de drag som står i fokus 
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för undersökningen och som utmärker ett tregenussystem 
såsom pronomenen hon, han och he(t) för inanimater och 
artikelsynkopering för starka maskuliner; se bl.a. Ahlbäck 
(1946) och FO (HAN 1, HON och HET).

2.2.3 Språklig variation och förändring
 – språkbevarande mekanismer

Grunderna för en teori om språkförändring och kvantitativ 
forskning i språklig variation presenterades 1968 i en artikel 
av Weinreich, Labov och Herzog. Den kom att få ett stort 
infl ytande på den fortsatta vetenskapliga diskussionen inom 
lingvistisk variationsforskning (jfr t.ex. Milroy 1992: 3, Hin-
skens 1996: 14).

Weinreich, Labov och Herzog (1968: 100–101, 187–188) 
hävdar i polemik med bl.a. samtida lingvister som Chomsky 
(1957) att alla språksamhällen är heterogena. Förändring 
och variation är en del av språksystemet och variationen i ett 
språksamhälle är strukturerad och systematisk. Det är därför 
grundläggande att teorier och metoder som tillämpas inom 
den lingvistiska variationsforskningen är baserade på en sys-
tematisk analys av empiriska data.

Labov (1982: 17–18) återkom ett drygt decennium se-
nare till samma tema och framhåller att en diff erentiering av 
talare och stilar naturligt ingår i den lingvistiska strukturen. 
Det fi nns regler som styr variationen i ett språksamhälle; att 
ha ett språk som sitt modersmål innebär i sig att man också 
behärskar heterogena strukturer, gemensamma överenskom-
melser och normer om hur språket används i den talgemen-
skap man tillhör (jfr Th elander 1974: 45–46). Labov (1982: 
17) beskriver det heterogena språksamhället (eng. normal 
heterogeneity) på följande sätt:
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Th e normal condition of the speech community is a hetero-
genous one: we can expect to fi nd a wide range of variants, 
styles, dialects, and languages used by members. Moreover, this 
heterogeneity is an integral part of the linguistic economy of 
the community, necessary to satisfy the lingusitic demands of 
every-day life.

Labov (1982: 20) poängterar att fri variation också fi nns i 
språket. Fri variation innebär att språkbrukarna, därför att 
de har olika erfarenheter och olika bakgrund, kan ha behov 
att uttrycka olika innehåll. Men förutom den fria variatio-
nen fi nns det heterogena språkstrukturer som yppar sig i 
alternativa, semantiskt ekvivalenta sätt att säga samma sak. 
Systematisk variation, som innebär att samma innehåll ut-
trycks på olika sätt, förekommer på bl.a. fonologisk, morfo-
logisk, syntaktisk och semantisk nivå. Då vi som språkfors-
kare studerar förändringsprocesser konfronteras vi med det 
heterogena i ett språksystem, därför att förändring implice-
rar variation; förändring är variation. All den variabilitet och 
heterogenitet som förekommer i språkets struktur behöver 
inte leda till förändring, men alla förändringar föregås av va-
riabilitet och heterogenitet (Weinreich, Labov och Herzog 
1968: 188).

Också James Milroys (1992) verk om språkförändring 
och -variation vilar på en fast övertygelse om att språk stän-
digt förändras och att den språkliga variabiliteten har en 
struktur. Det fi nns inte naturliga talade språk som genom-
gående bevarar sin stabilitet (Milroy 1992: 1−3). I fråga om 
pågående språkliga förändringar och dialekter understryker 
Milroy (1992: 3) att:

no real language state is a perfect balanced and stable struc-
ture, linguistic change is always in progress, and all dialects are 
transitional dialects.
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Milroy är i grunden språkhistoriker och det huvudsakliga 
syftet för honom är att föra in sociolingvistiska förklarings-
modeller i den språkhistoriska forskningen som enligt ho-
nom i alltför stor utsträckning enbart ägnat sig åt forskning i 
det skrivna standardspråkets utveckling. Genom att studera 
olika talade varieteter av ett språk i deras sociala kontext – 
också sådana varieteter som vardagligt talspråk i större in-
dustristäder som sällan tillmätts tillräcklig prestige för att 
bli föremål för forskarnas intresse – kan vi få ny kunskap 
om mekanismerna bakom språkförändring. Milroy har själv 
medverkat i forskningsprojekt om talspråket i den nordir-
ländska staden Belfast. Den empiriska basen och exemplen i 
hans språkförändringsmodell är oftast hämtade ur data som 
är insamlade i Belfast.

Milroy (1992: 5−13) ställer upp tre huvudprinciper för 
sin socialt baserade modell för språkförändring. Utgångs-
punkten för honom är att det primära undersökningsob-
jektet är vardagligt samtalsspråk. Att tala är en social ak-
tivitet som byggs upp mellan två eller fl era deltagare i en 
social kontext. Då man observerar och beskriver en varietet 
måste man ta hänsyn till både den samhälleliga kontexten 
och talsituationen. En adekvat analys och beskrivning av ett 
talat språk måste beakta samhället, situationen och talaren/
lyssnaren. Här skiljer sig Milroys och andra sociolingvisters 
grepp från t.ex. strikt samtalsanalys genom att de uttryckli-
gen anser att det sociala sammanhanget och bakgrunden till 
samtalssituationen bör lyftas fram som förklaring till varia-
tionen i språkbruket. Milroy (1992: 5−6) understryker att de 
sociala normer och värderingar som styr språkbruket måste 
ingå i en fullständig beskrivning av den språkliga strukturen. 
Enligt Milroy (1992: 6−7) handlar begreppet social i detta 
fall inte om social klass och prestige, utan om de normer och 
värderingar som medlemmarna i ett samfund delar.
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these norms are social in the sense that they are agreed on so-
cially − they depend on consensus among speakers within the 
community or communities concerned and will diff er from one 
community to another. Th e accuracy of the linguist’s description 
must therefore be judged on how closely it coincides with the 
socially agreed norm for the relevant community.

De två första principerna i Milroys modell lyfter fram betydel-
sen av att språkbeskrivningen innefattar och beaktar (1) den 
sociala kontext och situation där talöverföringen sker och (2) 
den konsensus i fråga om normer som styr språkanvändningen i 
ett visst språksamhälle (Milroy 1992: 9). Den tredje princi-
pen (3) som bygger på begreppet språkbevarande (eng. language 
maintenance) kan ses som en utvidgning av idén om att det i ett 
språksamhälle råder konsensus om normerna för språkbruket, 
vilket också har en diakron dimension.

Enligt Milroy (1992: 9−10) kan vi utgå från att det fi nns 
en naturlig tendens till språklig divergens och förändring, 
men de språkbevarande krafterna, som uppstår då man inom 
språksamhället enats om och accepterat en gemensam språk-
lig norm, kan också ge upphov till relativt stabila konvergenta 
språkskeden. Då språket förändras i ett visst samhälle sker 
det mot bakgrunden av de språkbevarande krafterna. Om en 
språkförändring sker eller inte beror på hur samspelet mellan 
dessa motverkande sociala krafter utfaller. Å ena sidan fi nns en 
strävan efter bevarande (eller stabilitet), å andra sidan fi nns en 
strävan efter förändring (eller divergens). Den tredje princi-
pen i Milroys modell innebär att vi för att kunna beakta skill-
naderna i olika förändringsmönster i tid och rum först måste 
ta hänsyn till de faktorer som stävar efter att bevara ett visst 
språkskede och stå emot förändringar (Milroy 1992:10).
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2.2.4 Dialektutjämning: dialektkontakt, konvergens 
och divergens

Äldre forskare – när det gäller fi nländska förhållanden t.ex. 
Hultman (1894), Vendell (1907), Lundström (1939), Ahl-
bäck (1946) – intresserade sig i allmänhet mer för isolerade 
och perifera dialekter, eftersom de ansågs vara ålderdomliga 
och välbevarade; se t.ex. Hultman (1894), citerad ovan i 2.1. 
Förändringar, variation och utjämning uppfattades som en 
”nedgångsprocess” från ett äldre, mer fullständigt språksys-
tem, vilket var ett typiskt synsätt bland många dialektologer 
fram till 1970-talet (jfr t.ex. Wiik 2002: 22–23). Denna in-
ställning kom också att ha en avgörande betydelse för valet 
av data och informanter i traditionella dialektundersökning-
ar; jfr t.ex. Lesley Milroy (1987: 8–9) och Shorrocks (1999: 
257–258).

I allmänhet hade de äldre forskarna vistats länge på fältar-
bete på de orter vars dialekt de studerade; de var därför ofta 
medvetna om att det fanns en social och åldersmässig dif-
ferentiering, men detta föranledde oftast bara en kommentar 
i förordet. Dialektforskningen var huvudsakligen inriktad på 
äldre språkskeden, som uppfattades som stabila. Sambandet 
mellan dialekterna och fornspråket stod i fokus, vilket med-
förde att de språkliga förändringarna i samtiden sällan beak-
tades. Benson (1978: 11) har kommenterat frågan om de tra-
ditionella dialektologernas undersökningsobjekt på följande 
sätt:

För en äldre generations forskare var det inte något problem. 
Det var det språk som talades av landsbygdens befolkning 
femtio år innan vederbörandes eget fältarbete började. Redan 
1846 klagade Anders Johan Hipping över den nyländska dia-
lektens förfall. Han beskriver tiden omkring sista sekelskiftet, 
alltså omkring år 1800, som dialektalt mera idyllisk. Och han 
har fått många efterföljare. Alla skolade upptecknare har tyckt 
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sig märka att ingen längre talar ”ren” eller ”genuin” dialekt. Elakt 
uttryckt är således en dialektolog en person som är född femtio 
år för sent – oberoende när han lever.

Under 1990-talet uppstod på många håll en kritisk diskus-
sion kring relevanta syften och metoder för språkforskning 
i gränszonen mellan språkhistoria och dialektologi; se t.ex. 
Milroy (1992) och Hinskens, Auer och Kerswill (2005: 2–5, 
15). Rischel (1996: 17) framhöll i ett inlägg i den aktuella dis-
kussionen att tyngdpunkten i dagens dialektforskning borde 
ligga på dialektutjämning inom ett sociolingvistiskt ramverk. 
Han framhäver att språk och dialekter alltid varit stadda i ut-
vecklings- och förändringsprocesser och poängterar att man 
bör akta sig för:

at man ikke hænger fast i den klassiske opfattelse: at dialekterne 
udviklede sig i tidlig tid, og at resten har været en degenera-
tionsperiode. Op igennem tiden må der have været en stadig 
brydning mellem forskellige normer og dermed sommetider 
polariseringer mellem dialekter, og til andre tider udtynding el-
ler ligefrem udradering af gamle dialekter.

Dialekterna har också under äldre perioder genomgått för-
ändringar och det har ständigt funnits en dynamik mellan å 
ena sidan polarisering och stabilitet, å andra sidan variation 
och förändring.

I en sammanfattande diskussion om dialektutjämning och 
uppkomsten av regionala standardspråk konstaterar Th elan-
der (1979: 121):

Dialektutjämning behöver inte vara en process som på en enda 
front drabbar alla dialektdrag så att dessa i samma utsträck-
ning får ge plats åt en kontinuerligt växande proportion av riks-
språksvarianter. Utjämningen tycks snarare ske stegvis genom 
att nya språknormer utbildas som kombinerar riksspråkliga 
motsvarigheter till de mest lokalpräglade dialektformerna med 

sådana dialektvarianter som redan har bred regional förankring.
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Med utgångspunkt i det material som samlades in för en 
undersökning av språket i Burträsk diskuterar Th elander 
förhållandet mellan olika lokala talgemenskaper i en utjäm-
ningsprocess. Han betonar att utomspråkliga omständigheter, 
såsom gemensam regional identitet, kan ha stor betydelse i 
processen. Vid dialektutjämning utmanövreras oftast särfor-
mer som saknas i närliggande dialekter eller standardspråket 
och:

på de punkter där bägge dialekterna skiljer sig från standard-
normen kan bägges dialektformer få se sig besegrade av stan-
dardspråkliga motsvarigheter – för så vitt dialekternas former 
inte sinsemellan är identiska. Den från standardspråket mest 
avvikande dialekten präglar på det här sättet regionalspråket 
minst.

(Th elander 1979: 122)

Trudgill har i fl era arbeten lyft fram frågor som berör samspe-
let mellan traditionella dialekter, utjämning av dialekter och 
dialektkontakt; se Chambers och Trudgill (1980), Trudgill 
(1983, 1986). Trudgill (1986: 1) påpekar att många av de me-
kanismer och processer som sker vid språkkontakt, såsom in-
terferens på olika språkliga nivåer redan har tagits upp inom 
ramen för Weinreichs ([1953] 1970) studier. Trudgill (1986) 
är särskilt inriktad på att undersöka på vilket sätt kontakt 
mellan olika dialekter kan leda till förändring. Han inmutar 
forskningsområdena och ser på dialektkontakt i förhållande 
till språkkontakt:

it deals not with languages but with dialects in contact, by which 
is meant contact between varieties of language that are mutually 
intelligible at least to some degree. In this type of contact situa-
tion, many of the lingusitic developments that may take place 
are not strictly speaking necessary from a purely communica-
tive point of view, although of course comprehension diffi  culties 
may occur. Nevertheless, it can readily be observed that related, 
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mutually intelligible dialects do have an eff ect on one another 
in contact situations,with or without the development of indi-
vidual bidialectism. 

Trudgill (1986: 1)

De socialpsykologiska processerna konvergens och divergens 
som är hämtade ur ackommodationsteorin, en socialpsyko-
logisk modell utarbetad av bl.a. Giles och hans forskargrup-
per, är en viktig utgångspunkt för diskussionerna inom forsk-
ningsområdet dialektkontakt och dialektutjämning; jfr t.ex. 
Giles och Smith (1979) och Trudgill (1986: 2–3). Ackom-
modation innebär att två personer som kommer i direkt kon-
takt med varandra anpassar sig till varandra, också språkligt. I 
dialektkontakt kan anpassning t.ex. innebära att en talare tar 
över drag ur sin samtalspartners dialekt. Divergens innebär 
att en person i en kontaktsituation i stället för att anpassa 
sig framhäver typiska drag i sin egen dialekt och därigenom 
markerar ett avstånd till sin samtalspartner.

Amund B. Larsen introducerade redan 1886 termen na-
boopposition som beteckning på denna företeelse då man 
förstärker sin egen dialekt mot grannarna genom hyperdia-
lektismer. I ett senare sammanhang kopplade Larsen naboop-
position till språkförändring och karakteriserade företeelsen 
som en psykologisk eller mental kraft som gör att folk ten-
derar att överdriva vissa språkdrag genom analogier (Lar-
sen [1917] 1987: 97–109). Larsen studerade stadsspråken i 
Kristiania (1907), Bergen (1911–12) och Stavanger (1925) 
och var nydanande bl.a. genom att han förutom att beskriva 
stadsmålen även beaktade den socio-historiska bakgrunden 
till språkförändringarna i de städer han undersökte; se Lo-
man (1991: 11–26), Sandøy (2002: 304).

Konvergens och divergens kan ske på individplan, men 
huvudsakligen talar man om att dialekter konvergerar respek-
tive divergerar (se Hinskens, Auer och Kerswill 2005). För-
ändringar i dialekterna uppkommer enligt denna teori som 
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ett resultat av återkommande kontakter mellan talare av olika 
dialekter under en längre tidsperiod (eng. long-term accom-
modation). Däremot anses det allmänt att enstaka korta kon-
takter mellan olika dialekter inte påverkar de inblandade dia-
lekterna i någon större utsträckning (Trudgill 1986: 11–21, 
37–38). Enligt Trudgill (1986: 2–3) utarbetade Giles (1973) 
sin modell för konvergens och divergens genom att under en 
tid studera hur talare av varieteter med hög prestige anpas-
sade sig till talare av varieteter med lägre prestige. Dessa pro-
cesser studerades utifrån en social dimension, men modellen 
kan också tillämpas vid undersökningar som är fokuserade på 
kontakt mellan regionala varieteter eller dialekter.

Trudgill (1986) sammanfattar utifrån ett stort antal em-
piriska undersökningar, huvudsakligen anglosaxiska och 
nordiska, en teoretisk ram för dialektkontakt och språkliga 
förändringar: ”One of the major mechanisms we may label 
levelling [. . .] to be interpreted as implying the reduction or 
attrition of marked variants” (Trudgill 1986: 98–102). Utjäm-
ning innebär att markerade eller ovanliga varianter rensas ut 
eller försvinner ur en viss dialekt. Här fi nns en koppling till 
Th elanders iakttagelser. Han har i sin Burträskundersökning 
visat att drag som förekommer inom ett större utbrednings-
område har en tendens att leva kvar, medan lokala drag rensas 
ut (Th elander 1979: 121–122).

En annan central term vid dialektutjämning är förenkling 
(eng. simplifi cation) som resulterar i en större regelbunden-
het jämfört med tidigare stadier av en viss varietet, t.ex. en 
utjämnad varietet av en dialekt i förhållande till en mera tra-
ditionell. Förenkling är en process som leder till större morfo-
fonematisk regelbundenhet, vilket kan medföra att vissa böj-
ningsparadigm krymper: ”loss of infl ections and an increase 
in invariable word forms” (Trudgill 1986: 102–107).

Trudgill (1986: 103) konstaterar att termen förenkling bör 
användas med försiktighet, man bör t.ex. se upp med att an-
lägga värderande aspekter på denna process och uppfatta den 
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som simplifi ering eller tillbakagång. Då förändringsproces-
ser sker tycks det inom språksystemet fi nnas en strävan efter 
balans, vilket innebär att när det på en språklig nivå uppkom-
mer mera komplicerade strukturer krymper eller reduceras 
andra strukturer samtidigt i något avseende. Trudgill själv har 
anmärkt att termerna utjämning och förenkling har använts 
med vaga defi nitioner. Också andra forskare, bl.a. Th omason 
och Kaufman ([1988] 1991: 23), har påpekat att termerna le-
velling och simplifi cation har uppfattats och defi nierats olika 
av olika lingvister. Delvis överlappar de varandra, delvis be-
lyser de i olika språkvetenskapliga skolor varierande aspekter 
av språkliga förändringsprocesser som dialektutjämning. I en 
diskussion om uppkomsten av nya dialekter och blandformer 
mellan dialekter (eng. dialect mixture), vilka uppstår då dia-
lekter kommer i kontakt med varandra, framlägger Trudgill 
ytterligare begreppet reallocation (Trudgill 1986: 110–126), 
”Th e new dialect has thus retained some of the regional va-
riants present in the early mixture, but these have been real-
located to a stylistic function”. Omtolkningen innebär att ett 
äldre språkdrag, som kvarstår som en variant i utjämnade va-
rieteter av dialekten, omtolkas och ges en ny stilistisk funk-
tion (t.ex. som dialektmarkör).

2.2.5 Dialektalitet och framväxten av 
dialektmarkörer

Begreppet dialektalitet har främst använts inom fonetiska stu-
dier då man i lyssnartest har haft försökspersoner att bedöma 
graden av dialekt(drag) hos personer som talar en viss dialekt. 
Också i fi nska sociolingvistiska och dialektologiska studier 
har begreppet dialektalitet (fi nskans murteellisuus) använts i 
anknytning till olika dialektdrag (Nuolijärvi 1986).

I en artikel som ingår i volymen Social markers in speech 
(1979) framhäver Brown & Levinson (1979: 300) i fråga om 
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lingvistiska markörer att dialekt spelar en nyckelroll, då vi 
som talare i social interaktion med varandra blir placerade 
som medlemmar av en viss grupp:

when we speak we tend to betray, sometimes by design and so-
metimes whether we like it or not, details of our group mem-
berships. Th is information is carried above all in the particular 
variety of the code that we speak. Dialect, both regional and 
social, plays a key role here, and has been the subject of an im-
mense amount of linguistic and sociolinguistic work.

Brown och Levinson (1979: 301) poängterar att en regio-
nal dialekt kan bli markör för social grupptillhörighet när de 
regionala och sociala gränserna för gruppen sammanfaller. 
Dessutom kan en regional dialekt fördjupas och de språkliga 
skillnaderna förstärkas då en lokal grupp upplever intrång ut-
ifrån; ett klassiskt exempel på hur språkförändringar styrs av 
kontakterna mellan de fast bosatta och infl yttare eller besöka-
re utifrån är Labovs undersökning av ön Martha´s Vineyard; 
se Labov [1963/1972] 1978: 1–42). I detta sammanhang vill 
jag också dra en parallell till konceptet nabooppostion (se 
ovan 2.2.4) som introducerades av Amund B. Larsen i slutet 
av 1800-talet (Larsen [1917] 1987: 97–109), Sandøy 2002: 
304).

Laver och Trudgill (1979: 1–7, 17–28) diskuterar olika 
slag av fonetiska och lingvistiska markörer i tal. De tar upp 
sådana språkliga domäner inom vilka man kan fi nna identi-
tetsmarkörer. Genom gruppmarkörer framhävs tillhörighet i 
en regional eller social grupp; andra typer är fysiska och psy-
kologiska markörer (Laver och Trudgill 1979: 3). I fråga om 
fonetiska drag och markörer av accent understryker de (på 
sidan 17) att accenten är det mest utpräglade exemplet på en 
social markör i tal. De konstaterar vidare att vid en jämförelse 
mellan två talare kan accenten uppvisa skillnader på fyra olika 
sätt. De två första handlar om fonologiska resurser. De två 
accenterna kan skilja sig från varandra antingen genom att 
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de har olika fonetiska ljudsystem eller genom att de tillå-
ter olika strukturella typer av fonetiska sekvenser. Den förra 
typen kan kallas systematiska skillnader, den senare typen 
strukturella skillnader. Som exempel på accenter som upp-
visar systematiska skillnader nämner de engelsk och skotsk 
accent av engelska (Laver och Trudgill 1979: 17). När det 
gäller strukturella skillnader mellan två accenter handlar det 
om att det fi nns olika uppsättningar av regler som styr t.ex. 
fonotax och ordbildning i olika accenter (sidan 18).

Socialpsykologiska studier visar att bruket av dialekter 
och framhävandet av vissa dialektdrag har ett starkt sam-
band med identitet och attityder (Giles och Smith 1979, 
Ryan 1979, Preston 2002). Genom att tala sin dialekt mar-
kerar man sin lokala och regionala grupptillhörighet.

Ur ett sociolingvistiskt språkförändringsperspektiv har 
Labov ([1972] 1978: 178) presenterat en modell för hur 
variabler placerar sig på en språkförändringsskala som han 
delar in i olika steg. I hans modell handlar det om fone-
tiska drag. Ljudförändringar börjar inom en mindre grupp 
i språkgemenskapen, i en grupp vars identitetskänsla för-
svagats av inre eller yttre tryck. Det språkdrag som börjar 
förändras kan tidigare ha varit en markör för regional till-
hörighet. Språkdraget sprids nu till fl er medlemmar i grup-
pen, men detta sker omedvetet och utan att draget har nå-
gon pragmatisk funktion.1 Språkdraget kan i detta skede 
enligt Labov defi nieras som en indikator för medlemskap 
i en viss grupp. Språkdraget sprids inom gruppen och blir 
en hyperkorrektion som också kan fungera t.ex. som en ål-
dersmarkör. Språkdraget sprids till en allt större krets inom 
språkgemenskapen och når alla de talare inom gruppen som 
delar samma språkliga norm. Ljudförändringen har i detta 
skede nått sin gräns inom språksamfundet. Språkdraget har 
blivit en markör och börjar uppvisa stilistisk variation. Ljud-

1Labov talar här om stilistisk funktion.
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förändringarna fortsätter enligt Labovs modell att spridas 
i språksamfundet och i följande skeden börjar mekanismer 
som prestige och stigmatisering styra de fortsatta språkför-
ändringar som sker. Nästa steg är att det uppkommer stereo-
typier, vilka också medlemmar utanför gruppen kan uppfatta 
som stigmatiserande; jfr Labov ([1972] 1978: 178–179). 

I en jämförelse mellan termerna markör och indikator 
som introducerats av Labov (1972) konstaterar Trudgill 
(1986: 10–11) med utgångspunkt i två typiska drag i Nor-
wichdialekten (uttalet av t och a) att den grundläggande 
skillnaden mellan variabler som kan betecknas som markörer 
är att de uppvisar både social och stilistisk variation, medan 
indikatorer enbart uppvisar social variation. Detta innebär 
att det i huvudsak är markörer som förändras och varierar 
vid ackommodation. Typiskt för markörer är att de tycks vara 
associerade med en hög grad av medvetenhet hos talarna. 
Språkdrag som nått ytterligare en högre nivå av medvetenhet 
brukar betecknas som stereotypier. 

I en kritisk granskning av kvantitativa sociolingvistiska 
metoder, t.ex. Labov (1963), Gal (1979) och Milroy (1980), 
konstaterar Romaine (1996: 104–105) att dessa metoder har 
kunnat påvisa en stark korrelation mellan medlemskap i vissa 
socialgrupper och vissa språkliga variabler. Dessa undersök-
ningar visar att det fi nns regler för hur den språkliga reperto-
aren organiseras, upprätthålls och förändras i ett språksam-
hälle. Variation och förändring kan förklaras i termer av både 
gruppstruktur och medlemskap i vissa grupper och av sociala 
identiteter. Romaine (1996: 105) skriver:

Th ese studies all try to explain variation and change in terms 
of group structure and membership and the social identities 
embodied in them. Th ey are particularly important for theories 
of language change because it appears that when codes and 
variables lose their symbolic function as markers of various so-
cial identities and boundaries, the way for linguistic change is 

paved.
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Då en språklig kod och variabel förlorar sin symboliska funk-
tion som markör för social identitet bildas förutsättningar 
för språkförändring. Men i förlängningen innebär detta att 
så länge en språklig variabel bär upp en social identitet fung-
erar den som en stark markör för medlemskap i gruppen.

Jag kommer i min undersökning att tillämpa termen 
dialektmarkör, som jag med utgångspunkt i Labov (1972) 
anpassar till min egen modell om genusutjämningen i de 
östnyländska dialekterna. Dialektmarkör använder jag för de 
språkdrag som vid övergången från tre genus till två tillde-
las nya funktioner som markörer, vilka talarna använder för 
att framhäva sin dialektalitet, graden av dialekt(drag). Labov 
och Trudgill har poängterat att då ett språkdrag som markör 
får funktionen av att visa medlemskap och grupptillhörighet 
kan en viss grad av medvetenhet förknippas med detta be-
grepp. Att markera sin identitet, sin dialektalitet, kan alltså 
vara en medveten process för många dialekttalare.

Min tolkning av begreppet dialektmarkör är i vissa avse-
enden vidare än Labovs eftersom de språkförändringar jag 
studerar inte handlar om ljudförändringar, utan om morfolo-
giska och lexikala förändringar (jfr Laver och Trudgill 1979: 
22–26). 

2.3 Grammatiskt genus: teorier och tidigare forsk-
ning

Trudgill (1994: 13–14, 18–20) diskuterar skillnader och 
likheter mellan å ena sidan språkkontakt och å andra si-
dan dialektkontakt och granskar olika komponenter i de 
två språkförändringsprocesserna. Vid uppkomsten av såväl 
pidginspråk som nya dialekter (koine) ingår förenkling (eng. 
simplifi cation) och blandformer (eng. admixture). Angående 
förenkling sammanfattar Trudgill (1994: 14): 
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Paradoxically, this is a somewhat complex notion, referring for 
the most part to regularisation and loss of redundancy. [. . .] 
[that] leads to the removal of irregular forms [. . .] and to loss of 
redundant features such as the grammatical gender of European 
languages, which are of relatively little benefi t for communica-
tive purposes. [Min kursivering]

I ett senare sammanhang tar Trudgill (2002: 76–92) igen 
upp frågan om vilken roll genus spelar inom mänsklig kom-
munikation och vilken funktion den språkliga kategorin ge-
nus har. Trudgill (2002: 77–78, 84) påpekar att morfologisk 
markering av grammatiskt genus inte verkar förekomma i ett 
enda pidgin- eller kreolspråk i världen. Med stöd av tidigare 
forskare såsom Corbett (1991) lyfter Trudgill (2002: 80–83) 
fram några grundläggande funktioner som genussystem kan 
ha: som ledtråd vid referentspårning, för att motverka disam-
biguitet och i fråga om naturligt genus för att klargöra kön 
för tredje person. När det gäller europeiska språk med bara 
två eller tre genus blir Trudgills (2002: 90) slutsats och förkla-
ringen till förekomsten av genus denna:

Natural gender marking in the third person does indeed have 
a number of functions. So does grammatical gender marking 
in those languages which have large numbers of gender classes. 
However, grammatical gender marking such as those in Euro-
pean languages which have only two or three genders seems to 
be almost totally non-functional. [. . .] Th e only way we can ex-
plain these phenomena satisfactorily would appear to be histo-
rically. We know that languages drag along with them a certain 
amount of, as it were, unnecessary historical baggage.

Trudgill (2002: 91–92) framhåller vidare att genusmarkering 
vanligen är ett högfrekvent språkdrag i sådana språk som har 
genus. De fl esta individer har en stor beredskap att hålla kvar 
genus i sitt språk. Även om genus innebär komplexitet, en 
hög grad av redundans och rentav verkar sakna en specifi k 
språklig funktion tenderar genusmarkering att bevaras och 

Book 3.indb 57 2010-05-26 07:12:03



58

Caroline Sandström

överföras från generation till generation. Men om språk-
liga och samhälleliga förändringar i framtiden i allt större 
utsträckning innebär ökad språk- och dialektkontakt som 
leder till uppkomsten av nya varieteter, är det enligt Trudgill 
sannolikt att markering av genus kommer att avta i många 
språk. Genus som språklig kategori medför komplexitet och 
redundans, därför kommer språk som har komplexa genus-
system att vara speciellt utsatta i kontaktsituationer.

2.3.1 Genus i språkteoretisk belysning

Inom internationell forskning har genus som grammatisk 
kategori varit föremål för ett livligt intresse under de senaste 
decennierna. En översikt över den internationella genus-
forskningen fram till slutet av 1980-talet är Corbetts verk 
Gender, som utkom år 1991. Det sammanfattar en vid skala 
av forskningsrön om genus som språklig kategori. 

Genus i svenskan kan defi nieras som en ”lexikal gram-
matisk egenskap hos substantiv, vilken avgör formen på 
bestämdhetssuffi  xet i singularis (båt-en, hus-et) och påver-
kar bl.a. valet av kongruensböjd form för pronomen” enligt 
Svenska Akademiens grammatik (SAG 1: 176). Alla substan-
tiv tillhör en genuskategori och påverkar genom kongruens 
och kontrollfunktioner ord som tillhör andra ordklasser, så-
som pronomen och adjektiv. I nusvenskan har vi två genus: 
utrum och neutrum, medan det i äldre svenska har funnits 
tre genus: maskulinum, femininum och neutrum. Historiskt 
sett har vi i svenskan fått ett sammanfall av de grammatiska 
genus maskulinum och femininum till utrum (SAG Subst. 
§ 40, slutet).

I denna presentation begränsar jag mig till några få as-
pekter på genus som kan ge stöd för en vidare diskussion om 
den förändringsprocess som jag studerar i de nyländska dia-
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lekterna. Generellt kan man säga att genusforskningen löper 
längs två huvudfåror. Den berör antingen frågor i anslutning 
till genustillordning (eng. gender assignment) eller genuskongru-
ens (eng. gender agreement); se t.ex. Corbett (1991) och Unter-
beck, Rissanen, Nevalainen och Saari (1999).

En allmänt omfattad defi nition av genus bygger på Hock-
ett (1958: 231). Utifrån Corbett (1991) återges den av Enger 
(1996: 36) i norsk språkdräkt: ”Genus er klasser av substan-
tiver som viser seg i hvordan tilhørende ord ter seg.” Genus 
är en inneboende egenskap hos substantiven som manifeste-
ras i kongruensböjningen. I språk som har kategorin genus 
har varje substantiv ett inherent genus. Substantivens genus 
refl ekteras genom kongruensböjning av artiklar, adjektiv och 
pronomen, vilka rättar sig efter sitt substantiviska huvud-
ord (se även SAG Subst. § 40, Andersson 1979: 27). Enger 
(1996: 36) poängterar att genus inte är en böjningsklass, utan 
en kongruensklass. Genus har syntaktiska konsekvenser för 
kontroll, bindning och kongruens (jfr SAG § 40), medan böj-
ningsklasser är rent morfologiska enheter. Man kan säga att 
ett visst språk har tre genus, men också att genus som språklig 
kategori fi nns i språket i fråga (Corbett 1991: 1). Ett genus-
system innebär en genomgripande klassifi cering av substan-
tiven med få överlappningar, så tillvida att varje substantiv 
tillhör en klass, har ett genus, och att det inom systemet fi nns 
få substantiv som tillhör fl era klasser, har fl era olika genus 
(Hockett 1958: 231). I vissa språk kan antalet genus uppgå 
till trettio klasser av substantiv, medan andra språk har bara 
två eller tre genus. 

Det fi nns vanligen en överensstämmelse mellan klassifi -
cering i genus och semantiska distinktioner som kön, ani-
mation, storlek, form eller abstraktionsgrad (se t.ex. Corbett 
1991: 1, 30–31; Hockett 1958: 232; Källström 1993: 23–24, 
61–67). Genustillordning i ett språk kan bygga på antingen 
formella kriterier eller semantiska kriterier, men oftast kan 
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dessa kriterier inte helt frikopplas från varandra (se Troste-
rud 2001, Enger 2001). 

Gränsdragningen mellan formella och semantiska ge-
nuskriterier kan vara mångfasetterad och den synliggörs 
t.ex. vid valet och användningen av pronomen för husdjur 
(se Sandström 2007, 2008). Corbett (1991: 12) påpekar 
med utgångspunkt i språk som engelska och tamil, vars ge-
nussystem bygger på semantiska kriterier och där genus hu-
vudsakligen refl ekteras pronominellt, att mänskliga varelser 
av manligt kön vanligen är maskuliner, varelser av kvinnligt 
kön femininer och övriga neutrer. I fråga om husdjur som 
är namngivna kan variationen vara stor, eftersom emotiva 
och aff ektiva faktorer påverkar de semantiska genusregler-
na. Reglerna kan dessutom variera mellan olika varieteter, 
och en talare kan som stilmedel variera pronomenen för 
att uppvärdera eller nedvärdera någon eller något (Corbett 
1991: 12). I amerikansk engelska kan t.ex. pronomenet it 
’den, det’ användas för att nedvärdera en människa, medan 
inanimater kan uppvärderas med pronomenen he ’han’ eller 
she ’hon’. Corbett bygger på en studie om pronomenbruk 
i amerikansk engelska av Mathiot & Roberts (1979); här 
citerad efter Corbett (1991).

Dahl (1999: 99–100) diskuterar med hänsyn till se-
mantiskt genus begreppet animation eller levande (eng. 
animacy). Han framhåller att animat–inanimat hör till de 
mest grundläggande distinktionerna för mänskliga språk. 
Utgångspunkten är en bland typologer allmänt omfattad 
hierarkisk uppställning (eng. animacy hierarchy) som består 
av komponenterna HUMAN > ANIMAL > INANIMA-

TE (på svenska [i min övers.] MÄNSKLIG > DJUR/LE-

VANDE VARELSE > INANIMAT). Dahl (1999: 100) 
konstaterar att hierarkin fungerar bäst vid generalisering 
utifrån grammatiska genussystem och att dikotomin inte 
har klara gränser:
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Th e dichotomy is fuzzy because we have the possibility of so-
metimes treating inanimate entities as persons and, perhaps 
less often, human beings as nonpersons, in one sense or the 
other. Th is also shows up clearly in gender systems: it is mi-
sleading, in most cases, to think of ANIMAL as a single ”step” 
in the hierarchy—rather, gender distinctions often cut th-
rough the animal kingdom, with at least some higher animals 
being treated as persons and at least some lower ones being 
seen as inanimate. 

Hur vi uppfattar djuren på den hierarkiska skalan syns 
bl.a. vid valet av anaforiskt pronomen. Dahl (1999: 105) på-
pekar att en talare kan uppnå olikartade eff ekter genom att 
använda ”fel” genus för en viss referent.

Tegnér (1892) diskuterar gränsdragningen mellan olika 
genus och tar upp begrepp som grammatiskt, sexuellt, ani-
mellt och poetiskt genus i svenskan. I fråga om ”animellt ge-
nus” för djur sammanfattar Tegnér ([1892] 1925: 46–47) att 
talarens ”godtycke och smak” är avgörande vid valet mellan 
den, han eller hon. Men ”den tilltager i användning ju lägre 
och mindre individualiserat djuret förefaller”. Tegnér note-
rar att zoologer, jägare och fi skare som studerar och följer 
djuren i deras naturliga miljö tenderar att använda prono-
menen han och hon. När ett djur omtalas som föda och nä-
ring åt andra djur eller människan framhävs däremot genus 
inanimatum och pronomenen den eller det används.

Teleman (1987: 108–111) diskuterar genus i dagens 
svenska och menar att vi kan särskilja grammatiskt genus 
med utrum och neutrum och semantiskt genus med mas-
kulinum, femininum och inanimatum. I fråga om djur har 
en talare möjlighet att välja pronomen som antingen beto-
nar att djuren är animata besjälade varelser eller att de är 
obesjälade inanimater. Också Andersson (1979: 42–43) har 
berört uppdelningen mellan grammatiskt och semantiskt 
genus i svenskan. I en diskussion om de förändringar som 
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skett i svenskan då fornsvenskans tre genus blivit till två i 
nusvenskan beskriver han förändringarna som en semanti-
seringsprocess. 

Det verkar som om den språkliga kategorin genus lätt 
skulle påverkas och drabbas av förändringar. I ett diakront 
perspektiv är det påfallande att många språk inom den indo-
europeiska språkfamiljen reducerat antalet genus från tre till 
två (Corbett 1991: 97–98, 101–102, 315–316). I min studie 
fokuserar jag på förändringar som sker i de svenska dialek-
terna i östra Nyland vid denna reduktion från tre genus till 
två. Att kategorin genus förekommer i ett visst språk har 
framför allt en språkhistorisk förklaring; dess huvudsakliga 
funktion är att stödja och visa på kongruensförhållanden 
mellan substantiven och deras bestämningar (se t.ex. Weber 
1999: 495–506; Trudgill 2002: 76–84, 90). Ett välbekant ex-
empel på ett språk som förlorat grammatiskt genus är eng-
elskan. Eftersom min undersökning berör språksituationen 
i Finland bör i detta sammanhang understrykas att fi nskan 
hör till en grupp språk, de fi nsk-ugriska språken, som helt 
saknar kategorin genus. 

I studier av språkdöd har likaså reduktioner i genussys-
tem noterats. Dorian (1973, 1976) har studerat grammatis-
ka förändringar i en gaelisk dialekt i Sutherland i Skottland. 
Hennes resultat visar att förändringarna drabbar speciellt 
den feminina böjningen i dessa dialekter. I Hagen och de 
Bot (1990: 141) nämns också undersökningar om neder-
ländska dialekter, bl.a. dialekten i Maastricht, där dialekten 
genom språkkontakt reducerat antalet genus till två från ett 
tidigare tregenussystem (Hagen och Münstermann (1988) 
[här citerad via Hagen och de Bot (1990)].)

Genus kommer främst till uttryck genom kongruens. 
Corbett (1991: 225–226) presenterar en hierarki för kong-
ruens (eng. agreement hierarchy). Det är en hierarki för olika 
slag av kongruens som kan uppträda i ett visst språk. Den 
grundar sig på att substantiv har ett genus, och vid kong-
ruens kontrollerar substantivet sina bestämningar så att de 
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uppvisar samma genus som det substantiv de styrs av. Kong-
ruensregler kan vara semantiska, syntaktiska eller gramma-
tiska. Reglerna för genus bygger i sin tur på morfologiska 
eller fonologiska genustilldelningsprinciper. Enligt Corbetts 
kongruenshierarki kan fyra typer av kongruens urskiljas. 
Adjektiv som står som attribut eller predikativ till ett sub-
stantiv styrs av kongruensregler, liksom relativa och person-
liga pronomen. Utgående från dessa fyra kongruenstyper har 
Corbett (1991: 226) skapat en hierarkisk skala:

attribut < predikativ < relativa pronomen < personliga pronomen

Då vi rör oss mot höger i den hierarkiska skalan och närmar 
oss de personliga pronomenen ökar sannolikheten för att det 
är de semantiska, och inte de grammatiska eller syntaktiska 
reglerna som styr kongruensen. Då det gäller förändrings-
processer i genussystem och särskilt de personliga pronome-
nens roll i kongruenshierarkin konstaterar Corbett (1991: 
248) att personliga pronomen, i synnerhet i deiktisk använd-
ning spelar en avgörande roll:

We should now consider how the Agreement Hierarchy helps 
us to understand the way in which nouns can change their 
gender; if small numbers of nouns are involved the eff ect on 
the system will be negligible, but if several nouns follow the 
same path then the assignment system itself may change. We 
have already noted the importance of the personal pronouns, 
and indeed gender change regularly starts from the rightmost 
position on the Agreement Hierarchy. Th is is because a per-
sonal pronoun used deictically may take a gender form which 
diff ers from that which it would take if used anaphorically, in 
a similar external context but after the introduction into the 
linguistic context of a noun whose semantic and formal featu-
res are not fully consistent. 
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Han poängterar att diskrepansen mellan de två genusfor-
merna av pronomenet blir ännu tydligare i situationer där 
det inte klart framgår om pronomenet används deiktiskt eller 
anaforiskt (Corbett 1991: 248).

Corbett (1991: 290–292) menar att distinktionen mar-
kerat respektive omarkerat i ett språk är problematisk i frå-
ga om genus – förklaringar som är baserade på vad som är 
språkligt markerat är därför inte adekvata i fråga om genus, 
särskilt inte då tre genus är involverade. Corbett noterar dock 
att det tycks fi nnas empiriskt stöd för att maskulinum i fall 
av genusupplösning ofta tycks fungera som omarkerat genus 
(se även Trosterud 2001:50–53).

2.3.2 Undersökningar om genus i svenskan och i 
dess nordiska grannspråk

En klassisk undersökning av genussystemet i svenskan är 
Tegnérs Om genus i svenskan från 1892. Han belyser föränd-
ringstendenser i svenskans genussystem och frågeställningar 
som tagits upp till ny diskussion i senare genusstudier. Teg-
nér ville med sin framställning påvisa att sakpronomenet 
den har sin givna plats i ett modernt svenskt skriftspråk. I 
den samtida språkvetenskapliga debatten fanns fl era andra 
forskare som hade som mål att återinföra pronomenen hon 
och han för inanimater i svenskan; se även Malmgren (2009: 
120–126).

Davidson (1990) undersöker den förändringsprocess som 
skedde då sakpronomenet den ersatte pronomenen han och 
hon i det svenska skriftspråket under perioden 1500–1900.

Tegnér ([1892] 1925: 133) lyfter fram benämningen 
Stockholmsgenus, som bygger på en iakttagelse av gram-
matikern Tiällmann (1696), och är myntad av Rydqvist på 
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1850-talet. Stockholmsgenus avser ”ett långt drivet använ-
dande av han [som är] karakteristiskt för stockholmaren” 
och där ”personalpronominet han [nyttjas] även om ord med 
grammatiskt feminint genus, till och med om tunga, fl uga, 
skata och andra ord på -a” (Tegnér [1892] 1925: 133–134). I 
min studie har jag iakttagit fl era exempel på att genus mas-
kulinum vid övergången från tre genus till två tränger ut fe-
mininum både när det gäller pronomen och slutartiklar; se 
kapitel 4, 5 och 7 nedan.

Under senare hälften av 1900-talet har genus och kong-
ruens i svenskan diskuterats av fl era forskare, bl.a. Andersson 
(1979, 1999), Benson (1957), Dahl (1999), Källström (1993) 
och Teleman (1987). I Källström (1993: 67–92) fi nns en fyl-
lig översikt över frågeställningar som berörts inom forsk-
ningen om genus i svenskan.

Telemans (1987: 106–107) huvudpoäng är att dagens 
moderna svenska har två sorters genus, dels grammatiskt 
genus, dels semantiskt genus. I ett historiskt perspektiv har 
svenskans genussystem sett annorlunda ut; under fornsvensk 
tid fanns ett endimensionellt grammatiskt genussystem som 
omfattade tre genus. Grundregeln var den att personer av 
maskulint kön var maskuliner och personer av feminint kön 
femininer, men de semantiska gränserna kunde överskridas 
på olika sätt, så att t.ex. inanimater och abstrakta ord kun-
de vara maskuliner och femininer och personord neutrer. 
I svenska dialekter förekommer fortfarande på många håll 
tregenussystem. Enligt Telemans (1987: 108–111) indelning 
består grammatiskt genus i dagens svenska av utrum och 
neutrum och det semantiska av maskulinum, femininum och 
inanimatum.

I fråga om svenska dialekter kan särskilt Margaretha Th e-
landers (1975) studie av sakpronomen i inspelningar från 
1970-talet i Burträsk i norra Sverige nämnas. Hennes un-
dersökning har varit en av grund för utformningen av Sand-
ström (1995 och 1997a).
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Också i de nordiska grannspråken har forskningen 
i genus rönt en del uppmärksamhet. Enger har arbe-
tat med fl era studier av genus i norskan i ett diakront 
perspektiv (1996, 2001, 2004 och 2004a). Speciellt 
har han berört frågor om genustillordning, genus och 
deklinationer och förändringar i genussystemet. Där-
till kan nämnas studier som Beito (1954) och Fret-
heim (1976), Ulland (1983) och Nesse (2002: 214–
232, 2004: 97–99) vilka har undersökt genus; de två 
sistnämnda diskuterar genussammanfall i Bergens-
målet. I fråga om danskan har särskilt de västjylländ-
ska dialekternas genussystem rönt uppmärksamhet 
(jfr t.ex. Braunmüller 1999: 25–53). Pedersen (1999) 
har studerat genusförenklingen i Köpenhamn, som 
enligt hennes resultat skedde under perioden 1450–
1600 genom språkkontakt mellan danska och tyska. 
Braunmüller (1999: 25–53) menar att den diakrona 
utvecklingen i de nordiska språken gett upphov till 
fyra olika typer av genussystem: tregenussystem (i 
isländska, färöiska och fl era traditionella skandina-
viska dialekter), tvågenussystem (i svenskt och danskt 
riksspråk), hybridsystem (i norskt bokmål) och det 
västjylländska semantiskt styrda genussystemet, 
där grammatiskt genus inte markeras. Braunmüller 
(1999: 47–49) sammanfattar resultaten av sin under-
sökning på följande sätt. Tregenussystemen är sta-
bila till sin struktur och så länge genus är integrerat i 
böjningen fi nns det klara regler för genuskongruens 
och pronominalisering. Tvågenussystemen tenderar 
att utveckla semantiska genusdistinktioner. Hybrid-
systemen kännetecknas av att de har en vacklande 
struktur i fråga genuskongruens, medan varieteter 
som saknar grammatisk genusmarkering, såsom t.ex. 
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de västjylländska dialekterna, kan återuppta drag ur 
tidigare genussystem för att särskilja semantiska ka-
tegorier.

Då det gäller genus i de svenska dialekterna i 
Finland har Ahlbäck (1946) i sin studie av substan-
tivböjningen berört frågeställningar som också är 
relevanta för denna undersökning. Utgående från 
Ahlbäcks studie behandlar jag frågan om de starka 
femininernas eventuella övergång till maskulin böj-
ning (Ahlbäck 1946: 105–107, 167). I delar av Ny-
land har de svaga maskulinerna vid pluralböjningen 
tagit över böjningsmönster som är typiska för svaga 
femininer (Ahlbäck 1946: 53–57), men när det gäller 
östra Nyland är denna tendens inte påtaglig.

Genus i svenska dialekter i Österbotten har stude-
rats av Rabb (2007). Hon undersöker förändringsten-
denser i nutida Kvevlaxdialekt, se även Rabb (2001, 
2003). Genus i de svenska dialekterna i Finland har 
också diskuterats av Huldén (1972) och Andersson 
(1979). I fråga om mina resultat kommer särskilt 
Huldéns studie av genussystemet i Karleby och Ne-
dervetil att beröras i ljuset av liknande tendenser till 
genusförenkling som förekommer i Pyttis; se Sand-
ström (1996) och kapitel 6.4.2.
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3 Material och metod 

3.1 Materialet och undersökningsområdet

I detta kapitel diskuterar jag materialet och metoden i min un-
dersökning och presenterar undersökningsområdet östra Ny-
land. En kort översikt över tidigare dialektforskning i Nyland 
har sammanställts i 3.1.1. I 3.1.2 ges bakgrunden till den inspel-
ningsverksamhet som skedde vid Svenska litteratursällskapet i 
Finland under 1960–70-talen; inspelningar från denna period 
utgör basen för mina empiriska analyser. I 3.1.3 avhandlas de 
nya inspelningarna under 2000-talet. Nedslag i nya 2000-tals-
inspelningar har gjorts för att följa upp förändringstendenser i 
det äldre materialet.

I underkapitel 3.1.4 fokuserar jag på östra Nyland; i kapitlet 
ges en kortfattad historisk bakgrund med tonvikt på demografi  
och språkförhållanden. Samhällsstrukturen i området diskute-
ras – särskilt belyses hur de rurala strukturerna stegvis ersatts av 
mer urbana strukturer.

I kapitel 3.2 behandlar jag de metoder och den analysmodell 
som jag har tillämpat i undersökningen. Efter en bakgrund om 
kvantitativa och kvalitativa metoder i 3.2.1 introduceras ana-
lysmodellen och variablerna för undersökningen i 3.2.2, medan 
avgränsningen av variablerna tas upp i 3.2.3. De pronomen och 
slutartiklar som utgör mina variabler läggs fram separat i 3.2.4, 
där de även diskuteras utgående från hur de behandlats inom ti-
digare forskning. I kapitel 3.3 fördjupar jag avslutningsvis syftet 
och frågeställningarna, innan jag går över till resultaten av min 
studie i de empiriska kapitlen 4–7.
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3.1.1 Forskningsläget i Nyland

Forskningsinriktningen när det gäller dialekterna i Nyland föl-
jer i stort sett samma tendenser som dialektforskningen i Fin-
land i stort; jämför översikten i kapitlet 2.1 och Wiik (2002: 
19–23). Äldre nyländska dialektundersökningar utgick från 
den samtida högsvenskan och från historiska språkskeden; dia-
lekterna beskrevs i ett jämförande perspektiv; se Freudenthal 
(1870), Hultman (1894). Också Wessmans (1945–50) under-
sökning följer denna uppläggningsprincip.

När det gäller de nyländska dialekterna konstaterar bl.a. 
Hultman (1894: 116), Lundström (1939: 5) och Ahlbäck 
([1956] 1971: 6, 1946: 53–56, 106) att utjämningstendenserna 
var kraftigast i mellersta och västra Nyland, medan dialekterna 
i östra Nyland var mer ålderdomliga. Också Wessman (1945: 
VIII–IX) noterar i sin undersökning om de nyländska folk-
målen att de dialekter som talades i mellersta Nyland i kom-
munerna kring Helsingfors påverkades tidigast och starkast 
av förändringarna. Han understryker däremot att det under 
1920–30-talen ”i umgänget sins emellan” och ”i förtroligt sam-
tal med gamla bekanta” allmänt talades dialekt i både östra och 
västra Nyland, trots att tidigare forskare, såsom Hipping (1846: 
1079–1081) och Freudenthal (1870: 4–6) hade antagit att de 
nyländska dialekterna skulle dö ut redan under senare hälften 
av 1800-talet. I motsats till dem hävdar dock Wessman (1945: 
VIII) att dialekterna visserligen hade förändrats och inte tala-
des lika allmänt som tidigare, men ”icke kan man därför påstå, 
att dialekten blivit ’så gott som förstörd’. Tvärtom har gammal 
språkform mångenstädes bevarat sig med underbar seghet”; 
jämför även Benson (1978: 11).

Ett forskningsområde som tidigt ägnades uppmärksam-
het i Nyland är dialektsyntaxen; främst i Gudrun Lundströms 
(1939) Studier i nyländsk syntax, som på många sätt var ett 
banbrytande verk. Det har fungerat som utgångsmaterial och 
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inspirationskälla för forskare i senare tid. Under 2000-talet har 
syntaxen igen rönt uppmärksamhet tack vare det samnordiska 
projektet ScanDiaSyn (se t.ex. Vangsnes 2007: 54–72). Inom 
ramen för forskningsprojektet Svenskan i Finland. Syntaktiska 
drag i jämförande perspektiv har konstruktioner med demon-
strativa pronomen i östra Nyland undersökts (Wide 2005, 
2008 och Wide och Lyngfelt 2009). 

Institutionen för Nordiska språk och nordisk litteratur vid 
Helsingfors universitet besökte Liljendal och Pernå vid en fäl-
texkursion 2003, vars resultat har presenterats i Palmén, Sand-
ström och Östman (2008). Nyländskt dialektmaterial spela-
de också en viktig roll som bakgrundsmaterial för projektet 
Finlandssvenska stadsmål; se Ivars (1996) och Gullmets-Wik 
([1994] 2004) där morfologiska drag och deras sociala dimen-
sioner studerades i det samtida stadsspråket i de nyländska stä-
derna Ekenäs och Lovisa. 

3.1.2 Arkivmaterialet från 1960–70-talen

Dialektforskarna var ända in på 1950-talet i främsta rummet 
hänvisade till direkt observation och uppteckningar då de sam-
lade material för sina undersökningar. Under 1960–70-talen 
kunde man genom teknikens landvinningar påbörja dokumen-
tationen av dialekter genom inspelningar. Vid Svenska littera-
tursällskapets arkiv var inspelningsverksamheten livlig under 
denna period. Initiativet till inspelningarna togs av personalen 
på Svenska litteratursällskapets arkiv och personer anknutna 
till Folkmålskommissionen och Ordbok över Finlands svenska 
folkmål; se t.ex. Harling-Kranck (1998: 7), Nordlund (1981: 
60–63) och Mustelin (1986: 246, 250, 259–262, 276–277).

De dialektinspelningar som ingår i mitt material har kom-
mit till i samband med insamlingsprojekt som bedrevs av både 
stipendiater och fastanställd personal vid Svenska litteratur-
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sällskapets Folkkultursarkiv på 1960–70-talen. Enligt uppgifter 
sammanställda vid Svenska litteratursällskapets språkarkiv upp-
går utgångsmaterialet av inspelningar i de fem aktuella nyländ-
ska kommunerna, Lappträsk, Liljendal, Strömfors, Pyttis och 
Sibbo, till ca 180 inspelningstimmar.

Flera av de inspelade intervjuerna har genomförts enligt 
metoder utarbetade inom ord- och sakforskning, ofta omtalad 
i tysk språkdräkt som Wörter und Sachen-forskning. Denna 
forskningsinriktning etablerade sig i både Finland och Sverige 
bland dialektforskare och etnologer fr.o.m. 1920-talet. De in-
tervjuer som spelades in under 1960–70-talen var avsedda att 
användas för såväl dialektologiska som etnologiska ändamål 
– ofta i kombination. Som underlag för intervjuerna användes 
frågelistor, där olika ämnesområden såsom sådd, skörd, trösk-
ning, fi ske, slakt, vävning, ölbrygd och helgfi rande behandlades 
uttömmande. I fokus stod jordbruksmetoder och hushållsar-
bete under slutet av 1800-talet och 1900-talets första decen-
nier innan mekaniseringen och moderniseringen av jordbruket 
inleddes; jfr t.ex. Lönnqvist (1981: 71–84), Nordlund (1981: 
53, 57, 60–63), Lilja (1996: 67–69, 93–96, 112–118, 144–146, 
237–243) och Skott (2008: 128–138, 149–157, 189–190).

Inspelningarna ger ofta ett monologartat intryck, vilket 
säkert i viss mån beror på de direktiv som intervjuarna hade 
fått då de gav sig ut på fältet för att dokumentera material för 
bandarkiven. För att få fram autentiskt tal och goda inspel-
ningar ansågs det viktigt att intervjuaren lät informanterna tala 
ostört så länge som möjligt utan onödiga avbrott och verbala 
lyssnarsignaler; jfr t.ex. Lilja (1996: 126–134), Ordéus (1982: 
144–145). Man ville dokumentera den traditionella dialekten 
på en viss ort, få ett ”gott” autentiskt språkprov på ”genuin dia-
lekt”. Urvalsprinciperna vid valet av informanter verkar under 
1960-talet ha haft kvar en del av de ideal och föreställningar 
som präglade dialektologin, folkloristiken och etnologin under 
första hälften av 1900-talet. Informanterna sågs som represen-
tanter för ett kollektivt folk.
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Man stannade ofta för bofasta, minnesgoda, dialektkunniga, 
äldre personer som hade rykte om sig att vara goda berättare. 
Egenskaper som kännetecknade en god informant belyses bl.a. 
av anteckningar som skrivits på s.k. bandkort i samband med 
inspelningarna. Ofta framhävs inspelningens kvaliteter i orda-
lag som: ”Livfullt och ställvis rätt gott prov.” (SLS, uppgifter 
som antecknats på kortet till en bandinspelning från 1959), 
”Synnerligen god sagesman. Sakligt o. språkligt bra band.” 
(SLS 810) eller ”Genomgående ålderdomligt språk. Gott 
band.” (SLS 1014). 

Under 1970-talet verkar det som om inspelningsverksam-
heten vid Svenska litteratursällskapet började styras av större 
insikt om t.ex. social variation och av en mer problematiserad 
syn på intervjuarens och informantens beteende i inspelnings-
situationen. Informanterna uppfattades i större utsträckning 
som personer och individer och mindre som representanter för 
en kollektiv folkkultur.

Primärmaterialet för min undersökning består av dialekt-
intervjuer inspelade under 1960–70-talen i fem kommuner, 
som brukar räknas som delar av dialektområdet östra Nyland 
(FO I: XVIII–XIX): Pyttis, Strömfors, Lappträsk, Liljendal 
och Sibbo. Systematiskt har jag analyserat en inspelningstid på 
omkring 14 timmar ur tjugofem östnyländska 1960–70-tals-
inspelningar med tjugosex informanter. Vanligen rör det sig 
om avsnitt på omkring 30 minuter per informant, det kortaste 
avsnittet är 15 minuter och det längsta drygt en timme. Ur 
dessa avsnitt har jag för informanterna excerperat pronomen 
och slutartiklar för maskuliner, femininer och neutrer. Exak-
tare uppgifter om längden på de excerperade utdragen ges i 
tabellerna 4/1 och 4/2 i kapitel 4, urvalskriterier för språkdra-
gen fi nns i 3.2.4 och i tablå 3/1 ges en sammanställning av 
inspelningarna.

Informanterna har tilldelats fi ktiva namn, som valts ut så att 
de speglar det samtida förnamnsbruket i Svenskfi nland (Blom-
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qvist 1993). Principen för de påhittade namnen är att de som 
är födda under 1880-talet (1881–1890) har namn med A som 
begynnelsebokstav, de som är födda på 1890-talet (1891–1899) 
har namn på bokstaven B− och de som är födda på 1900-talet 
(1900–1913) har namn på bokstäverna D− respektive E−.

Samlade uppgifter om intervjuarna fi nns i tablå 3/3 för både 
1960–70-talsmaterialet och 2000-talsmaterialet. Ur denna ta-
blå framgår intervjuarens kön och hemort samt på vilka orter 
hon eller han gjort inspelningar.

I tablå 3/1 har jag sammanställt en förteckning över in-
formanterna i 1960−70-talsinspelningarna. Ur förteckningen 
framgår födelseår, vilken kommun och by informanten kommer 
ifrån samt med en bokstavsmarkering (A−H) vem intervjuaren 
är.
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Ort  Talare  By         Intervjuare   Inspelningsår
  /födelseår
Pyttis       Ada, f. 1884 Mogenpört  A   1969
Pyttis  Alma, f. 1890 Tuskas   G och A   1960,–1969 
Pyttis  Alvar, f.1890 Svartbäck  C   1969
Pyttis  Brita, f. 1891 Kvarnby  A   1970
Pyttis  Bruno, f. 1898 Västerby  A   1970
Strömfors   Arne, f. 1890 Tessjö  B   1963
Strömfors Beata, f. 1895 Tessjö  G   1960
Strömfors Bernt, f. 1896 Näsby  A   1971
Strömfors Bror, f. 1899 Virböle  A   1971
Strömfors Elsa, f. 1904 Kungsböle  A   1971
Lappträsk Anders, f. 1885 Lindkoski  A   1971
Lappträsk Berta, f. 1895 Lindkoski  A   1971
Lappträsk Doris, f. 1900 Lindkoski  A   1971
Lappträsk Erik, f. 1909 Lindkoski  A   1971
Lappträsk Edit, f. 1913 Lindkoski  A   1971
Liljendal Axel, f. 1881 Drombom  B   1964
Liljendal Anna, f. 1884 Eskilom  B   1964
Liljendal Beda & Agda 
  [f. 1893/1889] Söderby  E   1959
Liljendal Birger, f. 1891 Garpom  B   1964
Liljendal Boris, f. 1893 Drombom  B   1964
Sibbo  Artur, f. 1884 Träsk  D   1960
Sibbo  Amalia, f. 1887 Borgby  F    1975
Sibbo  Astrid, f. 1890 Pigby  H   1971
Sibbo  Börje, f. 1896 Paipis/Nickby H   1971
Sibbo  Bertel, f. 1898 Hindsby  H   1971

Tablå 3/1 Förteckning över de östnyländska 
1960–70-talsinspelningarna

Informanterna i tablå 3/1 är presenterade med sitt fi ktiva namn, 
kommunvis från den äldsta till den yngsta. Först kommer informan-
terna från Pyttis, sedan de från Strömfors, Lappträsk, Liljendal och 
sist de från Sibbo.  
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3.1.3 Materialet från 2000-talet

De östnyländska dialekterna i kommunerna Pyttis, Strömfors, 
Lappträsk, Liljendal och Sibbo står i fokus för denna under-
sökning som främst bygger på 1960–70-talsinspelningar. Med 
hjälp av begränsade jämförelser kommer också nyare data från 
dessa kommuner i östra Nyland att beaktas i de empiriska ka-
pitlen 5–7. Genom att studera bruket av de aktuella variablerna i 
utdrag ur 2000-talsinspelningar från samma orter följer jag upp 
hur förändringarna i genussystemet fortsatt i de östnyländska 
dialekterna under de fyrtio år som förfl utit sedan 1960–70-ta-
len då primärmaterialet samlades in. I de nyare inspelningarna 
har jag genom punktnedslag tagit fasta på tendenser i utveck-
lingen. Ingen systematisk kvantifi ering har genomförts i de 
nyare inspelningarna. De har huvudsakligen valts ut bland det 
material som under åren 2005−2008 spelades in i Pyttis, Ström-
fors, Lappträsk, Liljendal och Sibbo inom ramen för Svenska 
litteratursällskapets inspelningsprojekt Spara det fi nlandssvenska 
talet. Vid urvalet av de nya inspelningarna har jag strävat ef-
ter att per ort studera språkbruket hos en äldre talare, född på 
1930-talet (mellan åren 1927 och 1938) och två yngre talare, 
födda på 1980-talet (mellan åren 1976 och 1988). Uppgifter 
om de femton talarna har sammanställts i tablå 3/2.
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Ort  Talare/födelseår    By   Intervjuare  
           Inspelningsår  
Pyttis  Lotta, f. 1947 Mogenpört  S   2007
Pyttis  Rune, f. 1978 Västerby/Kvarnby  S   2008
Pyttis  Rita, f. 1978 Västerby  S   2008
Strömfors Hans, f. 1927 Kungsböle   S   2008
Strömfors Rut, f. 1979 Tessjö   S   2007
Strömfors  Robin, f. 1976  Skärgården(Lovisa)  S   2008
Lappträsk  Isa, f. 1938 Hindersby  T   2005
Lappträsk Sanna, f. 1983 Kyrkbyn   T   2005
Lappträsk Simon, f. 1985 Hindersby   T   2005
Liljendal  Jarl, f. 1935 Hommansby  S   2007
Liljendal  Sofi a, f.1988 Drombom  S   2007
Liljendal  Tom, f.1988 Sävträsk  S   2008
Sibbo  Johan, f. 1935 Box   U  2006
Sibbo  Sara, f. 1981 Box   U  2006
Sibbo  Ronny, f.1977 Kyrkoby  V  2008

Tablå 3/2 Förteckning över de östnyländska 
2000-talsinspelningarna

I tablå 3/3 har jag samlat uppgifter om de personer som verkat 
som intervjuare i både 1960–70-talsmaterialet och i 2000-tals-
materialet. Uppgifter ges om intervjuarens kön, när intervjua-
ren gjort sina inspelningar: antingen på 1960-talet, på 1970-ta-
let eller på 2000-talet. Dessutom anges varifrån intervjuaren 
själv härstammar samt på vilka orter hon eller han har gjort 
inspelningar. I 1960–70-talsinspelningarna har intervjuarna 
(A–H), som är födda under perioden 1920–1950, medverkat 
och i inspelningarna från 2000-talet har intervjuarna (S–V), 
som är födda på 1980–talet, medverkat.
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Intervjuare/kön Ursprungsort     Inspelningsorter

A (1970-tal) man östra Nyland        Lappträsk, Strömfors, Pyttis
B (1960-tal) man  mellersta Nyland  Liljendal, Strömfors
C (1960-tal) man mellersta Nyland     Pyttis
D (1960-tal) man Åland Sibbo
E (1960-tal) man Åbo/Helsingfors     Liljendal
F (1970-tal) Åboland?                         Sibbo
G (1960-tal) man östra Nyland           Liljendal, Pyttis
H (1970-tal) kvinna Sibbo/Helsingfors   Sibbo
S (2000-tal) kvinna Liljendal               Liljendal, Strömfors, Pyttis
T (2000-tal) kvinna Lappträsk            Lappträsk
U (2000-tal) kvinna Sibbo                   Sibbo
V (2000-tal) kvinna Sibbo                   Sibbo

Tablå 3/3 Intervjuarna i 1960–70-talsinspelningarna och i 
2000-talsinspelningarna

När det gäller 2000-talet har jag dessutom som komplettering 
till de femton inspelningar som gjorts inom projektet Spara det 
fi nlandsvenska talet sporadiskt gjort punktnedslag i inspelningar 
som spelades in under fältarbete i Liljendal, Pernå, Lovisa och 
Pyttis under åren 2001−2003 i samband med bokprojekten 
Östnyylensk lesanbook/ Östnyländsk läsebok (2005) och Dialekt i 
östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd (2008). Materia-
let ur Östnyländsk läsebok utgörs av en inspelning om virke och 
träanvändning med två män födda i början av 1920-talet från 
Liljendal, som togs upp på band 2002, och en inspelning med 
en grupp män som spelades in i Lovisa 2002.  Därtill fi nns det 
ur boken två inspelningar som 2002–2003 togs upp på band i 
Pyttis, den ena med en grupp män födda på 1930-talet och den 
andra med en kvinna född 1960. Av det materialet som spelades 
in under fältarbetet i Liljendal och Pernå 2003 har jag främst 
gjort punktnedslag i en inspelning med en man från Lappträsk 
född 1946.
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3.1.4 Undersökningsområdet östra Nyland: ett ruralt 
område urbaniseras

”Östra Nyland ” avser i undersökningen som helhet kommu-
nerna Liljendal, Lappträsk, Strömfors, Pyttis och Sibbo; se 
karta 1. De fyra kommunerna längst i öster, omkring 100–150 
km öster om Helsingfors, har varit rurala. Staden Lovisa är ett 
lokalt centrum för Liljendal, Lappträsk och Strömfors. Om-
rådet som också inkluderar Pernå kommun, omtalas ofta som 
”Lovisanejden” och har bl.a. en egen lokaltidning Östra Ny-
land. Pyttis ansluter sig österut till staden Kotka. Under under-
sökningsperioden har Pyttis administrativt hört till Kymmene, 
medan de övriga kommunerna har varit en del av Nyland, un-
der en period regionförbundet Östra Nyland i Södra Finlands 
län. Tidigare administrativa enheter har varit Nylands län och 
historiskt, Borgå län. Under slutet av 2000-talets första decen-
nium har de administrativa områdena och kommungränserna 
justerats.

 

Karta 1 Undersökningsområdet östra Nyland. De östnyländska kom-
munerna Sibbo, Liljendal, Lappträsk och Strömfors, samt Pyttis och 
de centrala städerna Helsingfors, Borgå och Lovisa. 
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Av de östnyländska kommunerna ligger Sibbo längst till väs-
ter och gränsar till Borgå och Borgnäs i öster och till Helsing-
fors, Vanda, Kervo och Träskända i väster och norr. Ett viktigt 
skäl till att Sibbo har en framträdande plats i min undersökning 
är att jag har mina rötter där. Eftersom jag är uppvuxen i Sibbo 
och talar Sibbodialekten som mitt modersmål kan jag i min 
forskning utnyttja den förstahandskännedom och bakgrunds-
kunskap som jag har om språkbruket i Sibbo och dess grann-
kommuner; se även Sandström (1989, 1997) där jag undersökt 
det dialektala språkbruket i Sibbo.

Enligt den gängse dialektgeografi ska indelningen av de ny-
ländska dialekterna (se t.ex. FO I: inledningen XVIII–XIX, 
Harling-Kranck 1998: 140–141, 149–150) bildar Sibbo, Borgå, 
Mörskom och Pernå i tillägg till Liljendal, Lappträsk, Ström-
fors och Pyttis det östnyländska dialektområdet. I Sandström 
(2003) räknades Sibbo med stöd av närheten till huvudstads-
regionen som en del av mellersta Nyland (se t.ex. Allardt och 
Starck 1981: 117, 150). Det fi nns även fonologiska och morfo-
logiska drag i Sibbodialekten som motiverar att Sibbo – tillsam-
mans med Borgå – sammanförs med mellersta Nyland, även om 
Sibbodialekten huvudsakligen har gemensamma drag med dia-
lekterna i östra Nyland. Som exempel kan nämnas att i Sibbo 
och Borgå och i mellersta Nyland är g/k framför främre vokal 
inte palataliserade utan oförmjukade, i ord som gikk ’gick’, göra, 
kanski ’kanske’ eller kärrå ’kärra’, medan övriga östra Nyland har 
palatalisering (se t.ex. Ahlbäck [1956] 1971: 8 samt FO, där ut-
talsvariationen för de nämnda orden framgår) .

Jag koncentrerar mig i studien som helhet på östra Nyland. 
Då det gäller förändringarna i genussystemet visade Sandström 
(2003) att det fi nns goda skäl att följa upp variationen i Sibbo 
inom ramen för östra Nyland. Resultaten av Sandström (2003) 
stöder avgränsningen, eftersom 1960–70-talsinspelningarna 
från Helsinge, Esbo och Kyrkslätt helt dominerades av två ge-
nus, medan östra Nyland uppvisade varierande genusbruk; se 
kapitel 4.
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Att Borgå och Pernå, som är centrala när det gäller de 
svenska dialekterna och den svenska befolkningen i området, 
har utelämnats ur min undersökning beror enbart på behovet 
att begränsa materialet. Pernå kunde ha varit relevant att be-
akta vid jämförelser med särskilt Liljendal och Sibbo. Pernå 
har en stor svensk befolkning och hör till de äldsta socknarna 
i området (se t.ex. Kuvaja 2008: 301–305). I en del av inspel-
ningarna från 2000-talet deltar även informanter från Pernå.

I Mörskom har den svenska befolkningen under hela 
1900-talet begränsats till några få byar invid kommungrän-
sen till Pernå och Liljendal, vilket motiverar att Mörskom 
har lämnats utanför min undersökning. Borgå, som under 
1960–70-talen fortfarande bestod av Borgå stad, som är en av 
de äldsta städerna på sydkusten, och Borgå landskommun skil-
jer sig från de övriga kommunerna genom att Borgå tidigare än 
de övriga landskommunerna i östra Nyland genomgick stora 
demografi ska och sociala förändringar; sedan 1997 är staden 
och landskommunen sammanslagna och bildar en stor enhet 
med ca 45 000 invånare; jfr Borgå i Uppslagsverket Finland I 
(2003). Utbyggnaden av den kemisk-tekniska industrin påbör-
jades redan under 1960–70-talet i Sköldvikområdet som grän-
sar till sydöstra Sibbo.

De fem aktuella östnyländska kommunerna som ingår i un-
dersökningen är belägna inom den historiska, administrativa 
enheten östra Nyland eller Borgå län (se Granlund 1956: 9). 
Borgå län bestod vid mitten av 1500-talet av socknarna Hel-
singe, Sibbo, Borgå, Pernå och Pyttis (se t.ex. Kuvaja 2008: 
300-301). Bosättningen i det historiska östra Nyland uppstod 
i ådalar, längs kusten som är genomskuren av åar, gamla havsvi-
kar och sund. Byarna inom området har i allmänhet varit stora, 
s.k. gruppbyar, med 10–20 gårdar. I Strömfors och Lappträsk 
kan rester av byar med denna struktur fortfarande påträff as och 
i Helsinge dokumenterades byar av denna typ så sent som på 
1950-talet. Från Esbo västerut förekommer däremot en an-
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norlunda bosättningsstruktur, som bl.a. kännetecknas av min-
dre antal hus i byarna och större arealer för gårdarna (Lönnqvist 
1981: 57–58).

Lönnqvist (1981a: 44–47) påpekar att det förefaller som om 
kontakter över språkgränsen mellan svensk- och fi nskspråkiga 
hade förekommit i östra Nyland – i synnerhet i trakter där bo-
sättningen fortsatt kontinuerligt från kusten inåt land utan na-
turliga geografi ska hinder som stora skogar eller sumpmarker. 
Under slutet av 1700-talet och under 1800-talet bredde den 
svenska befolkningen ut sig och språkgränsen försköts norrut 
i stora delar av östra och mellersta Nyland. Tätheten i kontak-
terna mellan språkgrupperna har varierat under olika tider och 
individuella och lokala skillnader har förekommit; jfr även Ku-
vaja (2008: 301–308). Under 1900-talet har östra Nyland varit 
föremål för omfattande fi nsk infl yttning, vilket har medfört att 
de fl esta kommunerna i området antingen har blivit tvåsprå-
kiga eller har förfi nskats (Allardt och Starck 1981: 116–117, 
137–140).

Framför allt Pyttis har länge haft en betydande fi nsk befolk-
ning (Kuvaja 2008: 305–306). Vid sekelskiftet 1900 utgjorde 
den fi nskspråkiga befolkningen en majoritet på 56,9 procent. 
Också Lappträsk och Strömfors hade tidigt fi nsk befolkning,  
särskilt i de nordliga byarna. Under 1900-talet har det fi nska 
infl ytandet ökat p.g.a. infl yttning från andra delar av Finland 
till södra Finland – i synnerhet till Helsingforsregionen.

De demografi ska uppgifter som sammanställts nedan i ta-
bell 3/1 belyser befolkningsutvecklingen i undersökningsom-
rådet. Sammanställningen bygger på uppgifter om folkmängd 
ur inledningen till FO (FO: XX) för åren 1900 och 1970. 
Dessutom har motsvarande uppgifter för år 2000 och 2007  
för dessa kommuner sammanställts.
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 Svenskspråkig befolkning  

  År 1900        År 1970           År 2000       År 2007 
Kommun Antal/ %          Antal/ %         Antal/ %      Antal/%

Pyttis      1 629/43,1%     870/17,2%     590/11,23%     502/9,8 %
Strömfors  2 200/58,7%    904/25,0%      598/19,88%      542/18,6%
Lappträsk  2 978/58,1%   1 528/37,2%    1 059/35,17%  966/33,0%
Liljendal    1 505/91,7%  1 286/88,6%      1 189/81,05%   1 103/76,0%
Sibbo      6 168/93,7%  7 149/59,6%    7 453/42,64%  7 321/37,6% 

Summa   14 480         11 737     10 889             10 434
  

Tabell 3/1 Befolkningsutvecklingen i kommunerna Pyttis, Ström-
fors, Lappträsk, Liljendal och Sibbo. Uppgifterna anges genomgå-
ende för andelen svenskspråkiga i kommunen. Källor: FO: Inled-
ningen (s. XX) och Statistisk årsbok för Finland 2001 respektive 
2008.

År 1970 utgjorde den svenskspråkiga befolkningen i de 
aktuella kommunerna totalt 11 737 personer, medan det vid 
sekelskiftet 1900 ännu fanns nästan 14 500 svenskspråkiga i 
de fem kommunerna. I kommunerna längst i öster, särskilt 
Pyttis, Strömfors och Lappträsk, minskade de svenskspråkiga 
markant: från ca 8 300 personer år 1900 till ca 4 600 år 1970 
och omkring 3 440 år 2000. Det kan noteras att den svensk-
språkiga befolkningen i Pyttis, Strömfors och Lappträsk 
minskade såväl procentuellt som i absolta tal under perioden 
1900–1970. Vid sekelskiftet 1900 utgjorde de svenskspråkiga 
en majoritet i både Strömfors och Lappträsk med drygt 58 
procent i vardera kommunen. I Pyttis var de svenskspråkiga 
däremot redan år 1900 en minoritet som utgjorde 43,1 pro-
cent av den totala befolkningen. Liljendal är den enda kom-
munen i området där andelen svenskspråkiga procentuellt 
sett verkar ha förblivit stabil under hela 1900-talet; siff rorna 
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för år 2007 håller sig fortfarande på 76,0 procent svenskspråkiga; 
jfr Harling-Kranck (2008) och Kim (2008). I fråga om befolk-
ningsutveckling skiljer sig Sibbo från de övriga kommunerna i 
undersökningsområdet; se data i tabell 3/1. Dessa trender som 
iakttagits i fråga om demografi n i de östnyländska kommunerna 
hänger samman med den tillväxt och strukturomvandling som 
skedde i Finland under 1960–70-talen; se Meinander (1999: 
382, 386).
Av de svenskspråkiga socknarna i östra Nyland har Sibbo his-

toriskt både till yta och till folkmängd utgjort en betydande del.  
Av en sammanställning i Kuvaja och Rantanen (1994: 285–286) 
framgår att folkmängden vid mitten av 1700-talet uppgick till 
omkring 2 500 personer.  Under en hundraårsperiod fördubblades 
folkmängden. År 1850 fanns det knappt 5 000 invånare i Sibbo, 
och år 1865 hade siff ran stigit till 5 500 invånare. Detta var en ty-
pisk trend för hela Nylands län. Den viktigaste orsaken till befolk-
ningsökningen var den agrarpolitik som fördes. Under perioden 
1750–1850 uppmuntrades bönderna till hemmansklyvning och 
till att bryta upp nyodlingar, grunda torp och bygga backstugor, 
vilket ledde till att en stor mängd nya hushåll uppstod (Kuvaja och 
Rantanen 1994: 286).

Befolkningsutvecklingen i Sibbo var positiv också under det 
senaste seklet. Kärnområdet för den kraftiga urbaniseringen av 
södra Finland har allt sedan huvudstaden Helsingfors började växa 
på 1870-talet varit mellersta Nyland. På 1950–60-talen byggdes 
Helsinge/Vanda och Esbo ut i stor skala (se t.ex. Meinander 1999: 
305–308, 386–388). Under perioden 1965–1980 påverkades också 
randkommunerna Sibbo i öster och Kyrkslätt i väster; främst p.g.a. 
tilltagande utfl yttning från Helsingfors (Allardt och Starck 1981: 
248). Under perioden 1900–2000 ökade både den svenskspråkiga 
och den fi nskspråkiga befolkningen i Sibbo kraftigt. I procentan-
delar minskade däremot den svenskspråkiga befolkningen i Sibbo 
från 93,9 procent 1900 till 42,6 procent 2000. Sedan 1970–80-ta-
len har infl yttningen till Sibbo accelererat.

Book 3.indb 83 2010-05-26 07:12:08



Caroline Sandström

84

  Pyttis Strömfors Lappträsk Liljendal Sibbo

Jord- och 
Skogsbruk 
År 1980: 17,9 %  27,7 %     36,0 % 43,6 % 16,4 %
År 2005:  6,5 %  8,7 %     22,6 % 17,2 %  2,6 %

Industri och 
byggnads-
verksamhet
År 1980: 37,3 % 51,4 %     28,9 % 27,7 % 25,0 %
År 2005: 30,7 % 38,0 %     22,0 % 24,8 % 21,2 %

Service-
Näringar
År 1980: 44,8 %  20,9 %     35,1 % 28,7 % 58,6 %
År2005: 61,6 %  51,1 %     52,2 % 55,8 % 75,0 %

Tabell 3/2 Näringsstruktur för den yrkesverksamma befolkningen 
i kommunerna Pyttis, Strömfors, Lappträsk, Liljendal, Sibbo. En 
jämförelse mellan år 1980 och år 2005.

Källa: Uppslagsverket Finland, Schildts förlag. (1. uppl. år 1980 
och 2. uppl. år 2005).

Enligt uppgifter sammanställda ur Uppslagsverket Finland 
(första och andra upplagan) kan konstateras att näringsstruk-
turen i östra Nyland år 1980 enbart i Liljendal dominerades av 
jord- och skogsbruk, medan fördelningen på de olika närings-
grenarna var relativt jämn i Lappträsk. I Strömfors dominerade 
industri och byggverksamhet och i Pyttis och Sibbo service-
näringar, medan jord- och skogsbruket hade marginaliserats; 
jfr den allmänna samhällsutvecklingen i Finland (Meinander 
1999: 382, 386, 392). Trenderna i utvecklingen har blivit mer 
markanta under perioden 1980–2005. Jord- och skogsbruks-
näringarna har minskat i alla kommuner, liksom industri- och 
byggverksamheten, om än i mindre utsträckning. Däremot har 
servicenäringarna vuxit i alla kommuner.
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I fråga om de svenskspråkiga dialekternas ställning i dagens 
östra Nyland kan man utgå från att de lokala dialekterna främst 
traderas bland personer som har sina släktrötter på orten. Dia-
lekterna används främst av dem som har förblivit bofasta på 
hemorten och som är verksamma inom näringar som jord- och 
skogsbruk. I och med urbaniseringen har dessa näringar allt mer 
trängts undan i hela östra Nyland – en förändring som skedde 
i Esbo och Vanda/Helsinge några decennier tidigare. Sibbo är 
idag på många sätt integrerat i huvudstadsregionen; många Sib-
bobor har sin arbetsplats inom huvudstadsregionen och pendlar 
dagligen till sitt arbete utanför Sibbo.

Mobiliteten bland befolkningen i hela östra Nyland har ökat 
kraftigt och det har skett en infl yttning från övriga delar av Fin-
land till den nyländska sydkusten. Man kan här dra en parallell 
mellan de förändringar som sker i södra Finland och den tillba-
kagång som generellt drabbat dialekterna i Europa p.g.a. av de 
sociala och ekonomiska förändringar som skett i stora delar av 
Europa under efterkrigstiden, se diskussionen i Auer och Hin-
skens (1996:4).

Mitt undersökningsområde östra Nyland kan åtminstone 
för 1960–70-talen karakteriseras som ett starkt ruralt område 
med rurala värderingar. Under de senaste decennierna kan man 
se en allt starkare urbanisering, med stora förändringar i t.ex. 
näringsstrukturen som blir allt mer inriktad på servicenäringar 
(se tabell 3/2). Globaliseringen har också fått en allt större roll. 
Även om en rural ideologi fortfarande kan vara stark i vissa delar 
av t.ex. Lappträsk och Liljendal kan man märka att ett mentalt 
urbaniserat östra Nyland vinner terräng bland den yngre be-
folkningen. Dessa tendenser till olika livsstilar har också kom-
mit fram då jag lyssnat på innehållet i de inspelningar som har 
gjorts med personer födda på 1970–80-talen i Sibbo, Liljendal, 
Lappträsk, Strömfors och Pyttis inom projektet Spara det fi n-
landssvenska talet (2005–2008). Flera av informanterna nämner 
också att kommunikationerna mellan t.ex. Lappträsk och Hel-
singfors har förbättrats avsevärt genom den nya motorvägen.
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3.2 Metoder och analysmodell

I detta underkapitel kommer de metoder och analysmodeller 
som tillämpats i min undersökning att diskuteras. Inlednings-
vis diskuteras möjligheter och begränsningar i kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Därefter lägger jag fram min modell för 
hur ett traditionellt tregenussystem genom variation och för-
ändring övergår i ett tvågenussystem. Sist i detta avsnitt pre-
senteras variablerna med utgångspunkt i tidigare forskning.

3.2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder

Grunderna för den metod jag valt att tillämpa ligger i varia-
tionslingvistik (Labov 1972) och sociodialektologi (Auer och 
Hinskens 1996, Hinskens, Auer och Kerswill 2005) vilka båda 
är starkt baserade på kvantitativa analysinstrument. I denna 
undersökning har kvantifi ering i form av enkla, systematiska 
frekvensberäkningar kombinerats med kvalitativa analyser.

Inom sociolingvistiken har för- och nackdelar med kvan-
titativa och kvalitativa metoder bl.a. diskuterats i en volym 
redigerad av Rajendra Singh (1996). I volymen granskas den 
klassiska sociolingvistiken i Labovs anda kritiskt ur olika syn-
vinklar. Romaine (1996: 104–105) konstaterar att forskare 
med hjälp av kvantitativa sociolingvistiska metoder har kunnat 
påvisa att det fi nns en korrelation mellan å ena sidan medlem-
skap i vissa grupper eller vissa typers gruppstruktur, å andra 
sidan vissa språkliga variabler eller typer av språkbruk. Hon 
utgår från en rad välkända sociolingvistiska studier såsom La-
bov (1963), Gal (1979) och Milroy (1980); se Romaine (1996: 
103–105). Enligt Romaines bedömning utgör studier av detta 
slag starka empiriska bevis för att det fi nns sociolingvistiska 
universella drag som reglerar hur den språkliga repertoaren or-
ganiseras, upprätthålls och förändras i ett språksamhälle. Pro-
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cesser som antingen kan leda till språklig konformitet eller till 
förändring har synliggjorts; jämför även Milroy (1992). I dessa 
studier förklaras variation och förändring i termer av grupp-
struktur och medlemskap i vissa grupper och av sociala identi-
teter. Romaine (1996: 104–105) skriver:

Given the diverse nature of speech communities and cultures in 
which such connections have been observed, these studies pro-
vide strong empirical evidence for what might turn out to be a 
‘sociolinguistic universal of language use’, which relates to ways in 
which communities organize, maintain and change their linguistic 
repertoires. Namely, the same kinds of processes operate on spea-
kers from diff erent cultures to produce conformity and change 
[. . .] Th ese studies all try to explain variation and change in terms 
of group structure and membership and the social identities em-
bodied in them.

Romaine (1996) och Cameron (1997) har i kritiska gransk-
ningar av sociolingvistiska undersökningar betonat att det 
skulle krävas en nyorientering och förnyelse av de kvantitativa 
sociolingvistiska metoderna för att sociolingvistiken som ve-
tenskapsgren skulle kunna utvecklas. Det har också framförts 
kritik mot variationslingvisternas något förlegade samhällssyn, 
som huvudsakligen bygger på 1950-tals sociologi, med en in-
delning i socialklasser enligt samtida brittisk och amerikansk 
modell. Denna samhällssyn passar nödvändigtvis inte in på alla 
andra samhällen. Som en möjlighet har det föreslagits att kvan-
tifi ering som sociolingvistisk metod kunde kompletteras med 
kvalitativa analyser; jfr t.ex. Nuolijärvi 2000. Också inom socio-
login har diskussioner förts kring potentialen i att kombinera 
kvalitativa och kvantitativa metoder; se t.ex. Alasuutari (1994), 
Mäkelä (1990: 42–61) och diskussionen i Mæhlum (1992: 99–
106).

För att beskriva variation och förändring i mitt östnyländska 
dialektmaterial har det sociolingvistiska greppet visat sig vara 
användbart; i mitt fall med en stark förankring i traditionell 
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dialektologi. Jag har använt mig av en metod där kvalitativ och 
kvantitativ analys kombineras. Metoden bygger på kvalitativa 
bedömningsgrunder i fråga om valet av ett representativt ma-
terial för excerperingen. Den kvantitativa analysen består av 
frekvensberäkningar, som har utnyttjats för att beskriva ten-
denser till variation och förändring i materialet. Genom kvan-
tifi ering har det varit möjligt att jämföra varierande bruk av 
de undersökta språkdragen. Jämförelser har å ena sidan gjorts 
synkront mellan inspelningar från samma tidsperiod. Å andra 
sidan har språkbruket i 1960–70-talsinspelningarna jämförts 
med språkbruket i inspelningarna från 2000-talet. De tabel-
ler som jag skapat utifrån kvantifi eringen av språkdragen har 
fungerat som grundval för beskrivningen av återkommande 
mönster och tendenser i förändringsprocessen. Men jag har 
också genomgående tagit fasta på avvikelser och variationer 
som framträder vid kvantifi eringen. Genom att noggrant och 
systematiskt studera språkbruket i utskrifter av de excerperade 
utdragen ur inspelningarna har jag funnit förklaringar till va-
riationen och kunnat påvisa återkommande mönster.

Sammanfattningsvis kan min metod beskrivas som socio-
dialektologisk. Jag bygger min undersökning på teorier och 
metoder som tillämpats inom variationslingvistik och socio-
lingvistik (Labov 1972, 1982, Th elander 1974 och 1979, Trud-
gill 1986, Chambers, Trudgill och Schilling-Estes 2002, Sund-
gren 2002). Samtidigt strävar jag efter att bygga vidare på äldre 
forskningsrön inom den fi nlandssvenska dialektologin (Ahl-
bäck 1946, Lundström 1939, FO 1976–). Jämför även Sandøy 
(2002: 304) som har poängterat att modern dialektologi kan 
ses som ett komplement till den traditionella strukturellt in-
riktade dialektologin.
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3.2.2 Analysmodell och variabler

Variationen vid övergången från tre genus till två genus i östra 
Nyland står i fokus för min studie. Variation och förändringar 
i dialekternas genussystem framträder vid bruket av prono-
men för inanimata maskuliner och femininer, han, hon och den, 
neutrala pronomen, he(t) och de(t), och vid bruket av defi nita 
slutartiklar. Med utgångspunkt i fortlöpande empiriska iaktta-
gelser och min förtrogenhet med nyländska dialekter har jag 
utvecklat en metod där kvalitativ och kvantitativ analys kombi-
neras (se Sandström 1995, 1996, 1997, 2000, 2001). Metoden 
bygger på kvalitativa bedömningsgrunder när det gäller valet 
av informanter, inspelningar och de avsnitt som excerperats 
ur inspelningarna. Det inspelade östnyländska arkivmaterialet 
från 1960–70-talen är centralt i min studie som helhet. I de 
empiriska kapitlen 5–7 har inspelningarna från 1960–70-talen 
dessutom kompletterats med nedslag i bandinspelningar från 
2000-talet.

Kvantifi eringen i min studie bygger på frekvensberäkningar, 
som har utnyttjats för att beskriva tendenser till variation och 
förändring vid bruket av språkdragen i mitt material; variatio-
nen belyses i tabellform. I kapitel 4 diskuteras språkdragen i 
relation till varandra utifrån de varierande genussystem de bil-
dar. I de följande empiriska kapitlen belyses språkdragen ett åt 
gången: först pronomen för feminina och maskulina korrelat 
i kapitel 5, sedan de neutrala pronomenen i kapitel 6 och sist 
de defi nita slutartiklarna i kapitel 7. Genom kvantifi ering har 
det varit möjligt att jämföra informanternas varierande bruk av 
pronomen och defi nita slutartiklar. Då bruket av pronomen och 
slutartiklar setts i relation till varandra har vissa mönster, men 
också avvikelser, kunnat urskiljas i variationen; se genussyste-
men i kapitel 4. Beskrivningen och studierna av variationen har 
fördjupats med hjälp av kvalitativa analyser av utdrag ur inspel-
ningarna, där jag strävat efter att fi nna mönster i språkbruket 
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genom jämförelser mellan olika talare. De förklaringsmodeller 
som tillämpats framträder genom närstudier av samspelet mel-
lan intervjuare och informant eller av själva inspelningssitua-
tionen och kontexten; se kapitlen 5–7. Min analysmetod är i 
vid bemärkelse inspirerad av interaktionell lingvistik (Norrby 
2004: 49–54; Lindström 2008: 33–34), där också utomspråk-
liga och sociala faktorer utanför själva talsituationen tillmäts 
betydelse.

3.2.2.1 Bakgrunden: ett klassiskt tregenussystem

Utgångsläget för genusbruket i den analysmodell som jag har 
byggt upp är ett klassiskt tregenussystem med maskulinum, fe-
mininum och neutrum. I fråga om pronomenen för maskulina 
och feminina inanimater kännetecknas tregenussystemet av att 
han genomgående används för maskulina korrelat, hon för fe-
minina korrelat och den traditionella varianten he(t) som enda 
neutralt pronomen; se tablå 3/4 nedan.
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Inanimata pronomen:

Del 1 (kapitel 4) och del 2 (kapitel 5–6):
 han Maskuliner
 hon Femininer
 he(t) Neutrer

Defi nita slutartiklar:

Del 1 (kapitel 4) och del 2 (kapitel 7):
M [fi nal koronal]  -n  Maskuliner
F [fi nal koronal]  -en  Femininer

Del 2 (kapitel 7):
M [fi nal palatal] -in  Maskuliner
F [fi nal palatal]   -in  Femininer
N [fi nal konsonant] -e/-i  Neutrer

Tablå 3/4 Det traditionella tregenussystemet i östra Nyland

Då genusskillnaderna i fråga om defi nita slutartiklar upprätt-
hålls i traditionell östnyländsk dialekt får maskuliner den syn-
koperade slutartikeln -n och femininer slutartikeln -en, när det 
gäller enstaviga substantiv som tillhör grupperna starka masku-
liner eller femininer som har fi nal koronal konsonant, -d, -l, -n, 
-s, -t (Ahlbäck 1946: 88–93, 105–107, 141, 167). I den första 
delen av undersökningens studerade jag enbart defi nita slutar-
tiklar för dessa två ordgrupper; se kapitel 4. I den andra delen 
har gruppen defi nita slutartiklar utökats med slutartiklar för 
dels enstaviga starka maskuliner och femininer med de palatala 
konsonanterna -g eller -k fi nalt, vilka får slutartikeln -in i tra-
ditionell östnyländsk dialekt (Ahlbäck 1946: 96–99, 105–106), 
dels för enstaviga neutrer med fi nal konsonant, som kan få slut-
artiklarna -i eller -e. Fördelningen mellan slutartiklarna -i/-e 
hos neutrerna varierar beroende av den fi nala konsonanten är 
och skiljer sig åt mellan olika dialekter i östra Nyland (Ahlbäck 
1946: 109–110); se 3.2.4, variabel 5 och kapitel 7 för en utför-
ligare diskussion.
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3.2.2.2 Från tre genus till två

Min modell för beskrivning av variationen i det synkrona 
1960–70-talsmaterialet tar fasta på förändringar som sker i 
dialekternas grammatiska struktur vid övergången från tre ge-
nus med maskulinum, femininum och neutrum till två genus 
med utrum och neutrum. Enligt bl.a. Corbett (1991: 97–98, 
101–102, 315–316) har den diakrona utvecklingen i många 
indoeuropeiska språk gett upphov till en reduktion av antalet 
genus från tre genus till två.

Genom preliminära studier av variationen i bruket av språk-
dragen (en pilotundersökning genomförd 1994) utarbetade jag 
(Sandström 1995 och 1997a) en modell för att beskriva de för-
ändringar som uppstår i dialekternas genussystem. Analysmo-
dellen modifi erades senare genom återkommande analyser av 
nyländskt dialektmaterial. De språkdrag som jag studerat är:

(a) maskulina och feminina pronomen för inanimater, 
(b) neutrala pronomen och 
(c) defi nita slutartiklar för maskuliner och femininer med fi nal             
 koronal. 

Pilotstudien antydde att det fi nns återkommande mönster i 
övergången från tre genus till två. Då förändringarna inträ-
der verkar de maskulina och feminina pronomenen han och 
hon drabbas först, medan skillnaderna mellan feminin och 
maskulin böjning upprätthålls i fråga om defi nita slutartiklar. 
I pilotundersökningen framstod detta mönster som en tydlig 
tendens. Materialet omfattade utdrag ur 18 inspelningar från 
9 kommuner i de östra, mellersta och västra delarna av Ny-
land. Dessa inspelningar med äldre informanter hade spelats in 
under perioden 1960–75. Pilotstudien kompletterades sedan 
med ett antal mindre studier av dialektmaterial från bl.a. Pyttis 
(Sandström 1996), Sibbo (Sandström 1997) och västra Nyland 
(Sandström 2000).
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Då utjämningen av dialekterna har gått så långt, att en sam-
mansmältning med det genussystem som vi har i talat fi nlands-
svenskt standardspråk har skett, fi nns det inte längre kvar några 
spår av det äldre tregenussystemet. En total övergång till två 
genus med utrum och neutrum har genomförts. De enda per-
sonliga pronomen för inanimater som förekommer i tvågenus-
systemet är det utrala den och det neutrala de(t). I fråga om 
de defi nita slutartiklarna för de olika ordgrupperna som har 
studerats återstår endast slutartikeln -en för samtliga utrer och 
slutartikeln -e för neutrerna. I en uppställning i tablå 3/5 har jag 
schematiskt åskådliggjort vilka pronomen och defi nita slutar-
tiklar som förekommer i ett tvågenussystem.

Utralt pronomen:
den Utrer

Neutralt pronomen:
de(t) Neutrer

Defi nita slutartiklar:
 -en Utrer

 -e Neutrer

Tablå 3/5 Tvågenussystem i östra Nyland

3.2.3 Variablerna och deras avgränsning

Variablerna för denna undersökning hör alla samman med det 
grammatiska genussystemet. Ett avgörande kriterium för de 
språkdrag som kunde användas som variabler i min undersök-
ning var dels att skillnaderna mellan de olika varianterna bör 
vara tydligt framträdande salienta (Trudgill 1986), dels att va-
rianten vid utjämningen av dialekterna påverkas på ett genom-
gripande sätt. Kriterierna passar väl in på de språkdrag som jag 
valt att koncentrera mig på i undersökningen: 
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– anaforiska pronomen för maskulina och feminina inanimata
  korrelat, 

– neutrala pronomen och 

– defi nita slutartiklar för maskuliner, femininer och neutrer.

Pronomenen för maskulina och feminina inanimata korrelat, 
de neutrala pronomenen och slutartiklarna för både masku-
liner och femininer med koronal eller palatal fi nal konsonant 
och för neutrer med fi nal konsonant har alla påverkats av va-
riation och förändring vid övergången från tre genus till två; 
skillnaderna mellan dessa varianter framträder tydligt i föränd-
ringsprocessen. Utslagsgivande för valet av dessa pronomen 
och slutartiklar har också varit att jag genom min förstahands-
kännedom om Sibbodialekten lagt märke till att de spelar en 
avgörande roll i dialektutjämningsprocessen.

Vid uppläggningen av denna undersökning har även en del 
andra språkdrag inom ramen för dialekternas genussystem och 
kongruens övervägts – särskilt adjektivändelsen -(g)er. Adjek-
tivböjningen i nyländska dialekter kännetecknas av att det i 
den starka böjningen i singularis förekommer en adjektivän-
delse -er som kan användas såväl attributivt som predikativt 
som bestämning till maskulina och feminina substantiv. Denna 
ändelse är en rest av fornsvensk maskulin nominativ singula-
ris böjning (Wessén 1965: 106–107, 147, 206–207). Vid pre-
liminära studier av dialekttexter, särskilt av bandinspelningar 
från 1960–70-talen som jag gjorde i samband med pilotstudien 
(Sandström 1995), kunde jag konstatera att det vid distribu-
tionen av denna singularisändelse hos adjektiv inte fi nns nå-
gon klar koppling till genusdistinktioner mellan maskulinum 
och femininum i de traditionella nyländska dialekterna; se 
även FO, t.ex. artiklarna BAR a., FÄRSK, GLAD a., GOD. I 
många svenska dialekter, där adjektivändelsen -er förekommer, 
verkar det överhuvudtaget vara svårt att hitta ett strikt system 
för användningen av denna adjektivändelse (Ejder 1945: 1–3, 
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29–32, 200). En tydlig regional skillnad mellan förekomsten av 
ändelsen -er i västra Nyland, där den är synnerligen frekvent, 
och östra Nyland, där den används mer sparsamt, fi nns dock. 
Adjektivändelsen  er verkar över lag kunna användas fakulta-
tivt i bestämningar till både maskuliner och femininer i hela 
Nyland; faktorer som påverkar bruket är betoning, satsbalans, 
informationsstruktur och aff ektion (se Ejder 1945: 42–53).

Genuskongruens markeras i de nyländska dialekterna, för-
utom vid pronomen och deras korrelat, vid defi nita slutartik-
lar och i adjektivböjningen t.ex. vid den indefi nita fristående 
artikeln och vid possessivpronomen. Mest framträdande är i 
dessa fall genusdistinktionen mellan neutrum och maskulinum/
femininum (jfr FO EN, r. betydelse 5). Vid användningen av 
possessivpronomen kan genusskillnader mellan maskulinum 
och femininum förekomma i stora delar av östra Nyland (se 
t.ex. FO DIN, EDER 2, MIN). Det är däremot påfallande att 
genusskillnader i fråga om den fristående defi nita artikeln el-
ler det demonstrativa pronomenet DEN saknas i traditionell 
östnyländsk dialekt. Denna pronomenvariant uppträder i alla 
tre genus med den identiska formen te/de (se FO DEN, särskilt 
betydelse 8, Reinhammar 1975:94, Wide 2005, 2008, 2009: 
251–252).

3.2.4 Pronomen och slutartiklar som variabler

Inom detta avsnitt kommer jag först kort att presentera variab-
lerna och den variation som kan uppträda mellan formvarian-
terna. Sedan följer kortfattade beskrivningar av de fem variab-
lerna i ljuset av tidigare dialektbeskrivningar.

De variabler som studeras i min undersökning som helhet är:
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(1) anaforiska pronomen för maskulina och feminina inanimater, 
som kan ha varianterna han, hon och den.

(2) neutrala pronomen med varianterna he(t) och de(t).
(3) defi nita slutartiklar för maskuliner och femininer med de fi nala 

koronalerna d, l, n, r, s, t. I nyländska dialekter är den maskulina 
slutartikeln -n (t.ex. spiisn, bååtn) och den feminina slutartikeln  
-en (t.ex. joorden, natten), men viss variation från detta mönster 
framträder. Hos maskuliner av denna typ fi nns sålunda varia-
tion mellan varianterna -n och -en och hos femininer mellan 
varianterna -en och -n.

(4) defi nita slutartiklar för maskuliner och femininer med de fi nala 
palatalerna g och k, också då de har palataliserats. I fråga om 
denna ordtyp förekommer variation mellan varianterna -in 
(t.ex. skoo(g)in, bootjin/bookin) och -en (t.ex. skoogen, booken).

(5) neutrala defi nita slutartiklar för neutrer med fi nal konsonant, där 
variation mellan ändelserna -i och -e (t.ex. ta(a)ki/taake eller bo-
ordi/boorde) förekommer.

Min studie består av två delar. I den första delen (Sandström 
2003) som sammanfattas i kapitel 4 har variablerna (1)–(3) 
studerats både i relation till varandra och till de genussystem 
som de bildar. Som underlag för analysen ligger fyrtio inspel-
ningar från östra Nyland och mellersta Nyland. I den andra 
delen studeras samma variabler genom att de följs upp genom 
kvalitativa analyser; se kapitlen 5, 6 och 7. Dessa studier av 
pronomenbruket kompletteras med studier av defi nita slutar-
tiklar för maskuliner och femininer med fi nal palatal konso-
nant och för neutrer med fi nal konsonant, variablerna (4) och 
(5); se kapitel 7.

Utgående från tidigare studier av de nyländska dialekterna 
(t.ex. Freudenthal 1870; Vendell 1904–07; Lundström 1939; 
Ahlbäck 1946; FO 1976–) ges i det följande en kort bakgrund 
till variablerna i ljuset av tidigare forskningsrön.
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(1) I traditionell nyländsk dialekt med ett grammatiskt tregenus-
system används pronomenen han och hon som anaforiska prono-
men för inanimata maskuliner och femininer. Man omtalar alltså 
inanimata maskuliner som stolen och stocken med pronomenet 
han och femininer som veven och grytan med pronomenet hon 
(Freudenthal 1870: 85, 102; Vendell 1904–07). I FO belyses an-
vändningen och variationen i uttalsformerna för dessa pronomen 
i artiklarna HAN 1 och HON. I samband med artikeln DEN 

nämns dock i FO (i betydelsemoment 4) att ”genom riksspråks-
infl ytande” har DEN ”kommit att nyttjas” som anaforiskt prono-
men i singularis i stället för pronomenen HAN, HON och HET 
i nyländska dialekter. Lundström (1939: 56–57) noterar liksom 
Freudenthal (1870) att de personliga pronomenen (h)an och (h)on 
i ”bygdemålet” används också ”om livlösa föremål”. Lundström på-
pekar att de dialekttalande har en klar genuskänsla för det ”riktiga 
pronominet”, men hon anmärker avslutningsvis: ”Att genus reale 
dock även här begynner vinna insteg, är märkbart.” (Lundström 
1939: 56).

(2) Det neutrala pronomenet ’det’ kan i östnyländska dialekter variera 
mellan varianterna he(t) och de(t). Uttalsvarianterna he och e är 
specifi ka dialektformer, som förutom i de nyländska dialekterna 
också förekommer i andra östsvenska dialekter och i vissa dialek-
ter i Sverige (FO artikeln HET; Reinhammar 1975). Medan vari-
anten de(t) är gemensam för de nyländska dialekterna, fl era andra 
svenska dialekter och det fi nlandssvenska talade standardspråket 
(jfr FO DEN, betydelsemoment 4 och 5). Vid utjämningsproces-
sen trängs det äldre pronomenet he(t) undan av de(t). Reinham-
mar (1975: 178–184) har studerat pronomen i svenska dialekter ur 
ett språkhistoriskt perspektiv. Han anser att ursprunget för he(t) 
och de(t) verkar vara det samma; de återgår båda på ett fornsvenskt 
þæt. Enligt Reinhammar har formen he(t) i de svenska dialekterna 
uppkommit som en parallellform till pronomenen han och hon, 
och har därmed gett upphov till ett fullständigt h-paradigm.

(3) – (4) I fråga om slutartiklarna i bestämd form singularis hos mas-
kuliner och femininer skriver Ahlbäck (1946: 88–99, 105–107, 
141, 167) att de nyländska dialekterna, liksom dialekterna i östra 
Åboland och norra Österbotten, hör till gruppen synkoperande 

Book 3.indb 97 2010-05-26 07:12:11



Caroline Sandström

98

dialekter. Detta innebär att artikelvokalen synkoperas i bestämd 
form singularis hos maskulina ord som slutar på konsonanterna 
d, l, n, r, s, t. Också efter labial konsonant (b, f, m, p, v) synkoperas 
artikelvokalen hos maskuliner i stora delar av Nyland. Femini-
ner som slutar på konsonant får däremot i Nyland ändelsen -en 
i bestämd form singularis. Om en skillnad mellan maskulin och 
feminin böjning upprätthålls får ord av den här typen ändelsen 
-n i defi nit form (hestn, stooln) i den maskulina böjningen, medan 
de feminina orden får ändelsen -en (soolen, nooten). Om orden 
slutar på g, k (också om förmjukning eller bortfall skett) får både 
maskuliner och femininer ändelsen -in i bestämd form singularis 
(t.ex. skoogin, juulhelgin). Vid utjämning av dialekterna som leder 
till en försvagad genuskänsla sprids de maskulina synkoperade 
formerna till den feminina böjningen.

(5) Ahlbäck (1946:109–110) diskuterar den bestämda slutartikeln 
för neutrer på fi nal konsonant. Han sammanfattar att det fi nala 
-t genomgående försvunnit i de svenska dialekterna i Finland. 
I fråga om de traditionella dialekterna i östra Nyland fi nns hos 
neutrerna en regional fördelning där artikelvokalen -i (t.ex. lidi 
’ledet’, lakandi ’lakanet’) förekommer i Pyttis, Strömfors samt de-
lar av Lappträsk, Liljendal och Pernå, medan artikelvokalen är 
-e (t.ex. lide, lakane) i Lappträsk, Liljendal, Pernå, Borgå, Sibbo 
och Helsinge samt i mellersta och västra Nyland. I Nyland utgör 
neutrer som slutar på palatal konsonant undantag från denna re-
gel, eftersom de genomgående får artikelvokalen -i (t.ex. ta(a)ki, 
ta(a)tji).

För pronomenen och slutartiklarna -en och -n, variablerna (1)–
(3), bygger analyserna på tjugofem östnyländska inspelningar 
från 1960−70-talen. I fråga om slutartiklarna för maskuliner 
och femininer med fi nalt g/k samt de neutrala slutartiklarna, 
variablerna (4)–(5), bygger analyserna på ett begränsat urval av 
femton 1960−70-talsinspelningar, som valts ut så att alla orter 
är representerade och alla inspelningar som studeras uppvisar 
variation i fråga om variablerna (1)−(3).

I fråga om den första variabeln (1) de maskulina och femi-
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nina personliga anaforiska pronomenen han och hon för inani-
mater kan ytterligare specifi ceras att gränsdragningen kan vara 
intrikat när det gäller substantiv som t.ex. fi sk. Som regel har 
enbart inanimater beaktats. Alla djur där det naturliga genuset 
och animathet kan påverka pronomenbruket har uteslutits, jfr 
ovan 2.3.1 samt Sandström (2008). När det gäller den utjämna-
de pronomenvarianten den kan gränsdragningen mellan den i 
användning som demonstrativt respektive anaforiskt pronomen 
vara problematisk; se FO DEN, betydelsemomenten 1, 2 och 4, 
och Davidson (1990: 22–23).

Som ett tillägg då det gäller variabel (3), de defi nita slut-
artiklarna, kan noteras att jag här inskränkt excerperingen till 
en begränsad grupp maskuliner med fi nal koronal konsonant 
som BLOD, BÅT, DANS, DEL, ELD, FOT, GÅRD, HALS, 

HÖST, IS, KANT, KJOL, KVÄLL, MAT, MITT, PLATS, 

PORT, SAL, SÅDD, TID, TRÅD och VED. Gruppen femi-
niner vars slutartiklar excerperats är mindre; de femininer med 
fi nal koronal konsonat som excerperats är HAND, HÄLFT, 

JORD, JUL, LUT, LÄNGD, MULL, NATT, NOT, NÅL, 

RAD, ROT, SAX, SKÖRD, SOL, STRAND, SÄD, ULL, 

VÅR, VÄRLD och YX. Genus i den traditionella dialekten på 
samma ort har i fråga om varje ord kontrollerats i FO, registret 
till FO (FOreg) och Ahlbäck(1946: 88–99, 105–107).

Excerperingen av 1960–70-talsinspelningarna har gjorts ge-
nom avlyssning av banden på kassettspelare. Dels har en Sony 
Transcriber BM-77 använts, dels en Sanyo Memo-Scriber 
TRC-8090. Vid excerperingen har min tolkning och bedöm-
ning vid avlyssning varit utslagsgivande, i vissa fall har jag även 
haft tillgång till utskrifter av inspelningarna. Vid oklara fall har 
beläggen utelämnats.

Som underlag för analysen hade jag utarbetat protokoll, där 
jag antecknat beläggen i sin kontext och med hjälp av bandspe-
larens räkneverk noterat var i inspelningen de fanns, för att det 
skulle vara möjligt att senare återkomma till beläggen för vidare 
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analyser; se bilaga 1 där en exempelsida ur ett avlyssningspro-
tokoll ges.

För att kunna relatera de olika informanterna och inspel-
ningarna till varandra och för att kunna jämföra hur de olika 
språkdragen varierar hos en informant beslöt jag, efter att ha 
utfört en provexcerpering, att fastställa ett minimiantal belägg 
per informant för varje variabel (1)–(3). Från början var jag 
mest inriktad på att excerpera belägg på de anaforiska prono-
menen han, hon eller den för maskulina och feminina inani-
mater, ett språkdrag som förekommer sporadiskt i löpande tal 
och som det kan vara svårt att hitta belägg på. Med tanke på 
möjligheterna till jämförelser var det inte ändamålsenligt att 
slumpmässigt välja ut t.ex. ett utdrag på 20 eller 30 minuter 
ur varje inspelning, eftersom det kunde innebära att det inte 
fanns ett enda fall av pronomenen hon, han eller den i detta 
utdrag. Dessutom visade det sig att det fanns talare som helt 
saknade belägg på dessa maskulina och feminina pronomen; se 
4.3.3 nedan. De kriterier för ett minimiantal belägg på de olika 
språkdragen för varje informant som jag slutligen fastslog som 
grund för excerperingen var följande:

(1)  minst 20 belägg på de maskulina och feminina pronomenen 
hon, han eller den,

(2)  minst 120 belägg på neutrala pronomen, dvs. varianterna he(t) 
eller de(t),

(3)  minst 30 belägg på de defi nita slutartiklarna -n och -en för 
maskuliner och femininer med fi nal koronal konsonant.

(4)  Då det visade sig att jag inte kunde uppnå ett minimiantal 
av vart och ett av dessa språkdrag justerades minimikravet så 
att jag avslutade excerperingen då jag lyckats excerpera minst 
180 belägg på de neutrala pronomenen och helst dessutom 
minimiantalet belägg på ett av de andra språkdragen.
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Här kan noteras att jag för varje informant fortsatte excerpera 
beläggen på de olika språkdragen ur hela det avsnitt som hade 
valts för informanten i fråga. Vid tilläggsexcerperingen av yt-
terligare slutartiklar, variablerna (4)–(5), valde jag för de femton 
inspelningarna exakt samma avsnitt som de tidigare variablerna 
hade excerperats från.

I kapitlen 4–7 fi nns illustrerande utdrag ur inspelningarna. 
Vid utskriften har jag valt en grov ljudtranskription utan några 
specialtecken, enbart alfabetets bokstäver används; se t.ex. grov 
ljudbeteckning enligt FO (tablå i inledningen FO: XVII). Till 
skillnad för utskriftsprinciperna i FO dubbeltecknas såväl lång 
vokal som lång konsonant (se t.ex. Wiik och Östman 1983). 
Pauser har beroende på längd markerats genom (.) för en 
mikropaus och sedan (..) eller (…) för längre pauser. Avbrott i 
utskriften eller ohörbara avsnitt i inspelningarna har markerats 
med [- - -] för längre utelämnade avsnitt och [. . .] för enstaka 
utelämnade ord.

3.3 Forskningsfrågor och syfte

En central målsättning för min undersökning är att tillföra dia-
lektologin ny kunskap om pågående förändringstendenser i de 
svenska dialekterna i Finland. Genom ett sociodialektologiskt 
grepp strävar jag efter att komma med nya infallsvinklar och 
bredda den empiriska basen för forskningen i dialektkontakt 
och dialektutjämning (Trudgill 1986, Auer och Hinskens 1996, 
Hinskens 1996 etc.).

Social identitet ( Jenkins 2008) och dialekternas roll vid upp-
komsten av identitetsmarkörer (Labov 1972) är en viktig aspekt 
i min undersökning. När nya funktioner uppkommer hos dia-
lektdragen måste man beakta att det i språkförändringsproces-
sen kan fi nnas krafter och tendenser som går i olika riktning. 
För det första fi nns tendenser som leder till förändringar vilka 
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kan ge upphov till divergens och tilltagande skillnader mellan 
dialekter, men också till konvergens mellan dialekter och mel-
lan dialekter och standardspråk. För det andra fi nns tendenser 
att bevara språkdrag och upprätthålla stabila system i form av 
status quo; se t.ex. Milroy (1992).

I fokus för min undersökning står dialektutjämningen i 
östra Nyland. Genom att undersöka pronomen för masku-
lina, feminina och neutrala inanimata substantiv och defi nita 
slutartiklar för maskuliner, femininer och neutrer studerar jag 
hur dialekterna genom genusutjämning förändras och övergår 
från tre genus till två. Denna avhandling inkorporerar resul-
tat som framkommit i Sandström (2003) och i en rad mindre 
studier av nyländskt dialektmaterial (Sandström 1995, 1996, 
1997, 2000). Jag följer upp förändringarna i de grammatiska 
genussystemen genom att detaljerat studera språkdragen i öst-
nyländska 1960–70-talsinspelningar och genom nedslag i nya 
inspelningar från samma orter. Språkdragen studeras kvantita-
tivt i relation till varandra och i relation till de genussystem de 
bildar; se kapitel 4. I de empiriska kapitlen 5–7 följer jag upp 
de undersökta pronomenen och slutartiklarna genom kvalita-
tiva analyser och studerar om och hur dessa särdrag, som har 
angett genus i de traditionella dialekterna, kan få nya funktio-
ner som dialektmarkörer i utjämnade varieteter i östra Nyland. 
Min huvudfråga blir: 

Används pronomenen och slutartiklarna i moderna varieteter för 
att upprätthålla en distinktion som är kopplad till tre genus eller 
fungerar språkdragen eventuellt som identitets- eller dialektmar-
körer?

a) I hur hög grad är bruket av språkdragen över tid knutet till 
grammatiska genusskillnader?

b) Hur ser situationen ut i moderna varieteter där anknyt-
ningen till traditionellt genus har börjat förblekna?
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Utgående från mina empiriska dialektdata och jämförelser med 
andra närliggande undersökningar, t.ex. Rabb (2007), Lappa-
lainen (2004), Grönberg (2004), strävar jag efter att fördjupa 
den teoretiska diskussionen om dialektutjämning och språk-
förändring. Teoretiskt och metodologiskt bygger min under-
sökning på rön och metoder inom dialektologi och variations-
lingvistik, se t.ex. Hinskens (1996), Labov (1972, 1982, 1994), 
Th elander (1979), Trudgill (1986). 

Min utgångspunkt är att både språkinterna och språkexter-
na faktorer har en avgörande betydelse för förändringsproces-
sen. De språkinterna faktorerna står i fokus då jag studerar va-
riation och förändring i de östnyländska dialekterna genom att 
empiriskt och systematiskt undersöka hur genusbruket varierar 
och förändras – men också stabiliseras i vissa skeden (Sand-
ström 2003). Men dialekternas villkor och ställning i samhället 
är även beroende av språkexterna faktorer som demografi ska 
och socioekonomiska förhållanden, t.ex. urbanisering och av-
folkning, vilket kommer att beaktas i min undersökning (se 
Nordberg 1994: 5–8, Auer och Hinskens 1996: 4).

Jag kommer att visa att det fi nns en klar ordningsföljd vid 
genusutjämningsprocessen när det gäller förändring eller be-
varande av språkdrag inom dialekternas genussystem. Trots 
att informanterna kan ha förlorat genuskänslan vid bruket av 
pronomenen hon och han, upprätthåller de genusskillnaderna 
för de defi nita slutartiklarna för femininer och maskuliner. Vid 
utjämningen tycks det uppstå skeden då genus maskulinum 
i såväl bruket av pronomen som slutartiklar får övertag över 
genus femininum. Genus neutrum, särskilt det traditionella 
neutrala pronomenet he(t), verkar utvidga och bredda sina an-
vändningsområden i dialektutjämningsprocessen i östra Ny-
land. Ordningsföljden vid genusutjämningen och – i ett dia-
kront perspektiv – hur länge ett visst språkdrag lever kvar i 
den moderna dialekten och fi nns tillgängligt i språkbrukarnas 
språkliga repertoar tycks ha betydelse för uppkomsten av dia-
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lektmarkörer. Med hjälp av Labovs (1972) modell om språk-
liga förändringar visar jag genom min undersökning att de 
samhällsförändringar som har skett i östra Nyland leder till att 
vissa genusdrag i moderna varieteter blir dialektmarkörer.
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4 Tio genussystem: Från tre genus till två i östra och 
mellersta Nyland

4.1 Bakgrund och introduktion av systemen

I den första etappen av min undersökning, licentiatavhandling-
en Från tre genus till två i östra och mellersta Nyland (Sandström 
2003) studerade jag mot bakgrunden av dialektutjämning för-
ändringar i dialekternas grammatiska genussystem. Tyngd-
punkten låg på de förändringar som hade skett under senare 
hälften av 1900-talet. Materialet bestod av intervjuer inspelade 
under 1960–70-talen i östra och mellersta Nyland; se 3.1.2 för 
en diskussion om inspelningarna.

Resultaten visade att det förekom mycket variation som vid 
en första anblick gav intryck av att vara tillfällig och kaotisk. 
Men en utförligare analys, där variablerna sågs i relation till 
varandra och språkbruket hos olika talare jämfördes, visade att 
variationen och förändringarna i allmänhet följer återkom-
mande mönster: variationen är regelmässig och systematisk.

Utifrån tre variabler skärskådade jag pågående förändringar 
i dialekternas grammatiska genussystem och undersökte hur 
ett tregenussystem med maskulinum, femininum och neutrum 
genom dialektutjämning (Trudgill 1986, Hinskens 1996) för-
ändras till ett tvågenussystem.

De variabler som beaktades i undersökningen var

1. pronomen för maskulina och feminina inanimater,
2. neutrala pronomen och
3. defi nita slutartiklar för en grupp maskulina och feminina sub-

stantiv med fi nal koronal konsonant.
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Genom systematiska studier av de tre variablerna fann jag för 
det första att pronomenbruket för maskulina och feminina ina-
nimater visade en markant variation mellan pronomenen han 
och hon och det utrala pronomenet den. För det andra visade 
det sig att neutrala pronomen varierade mellan varianten he(t) 
(som realiseras som he eller e) och varianten de(t). För det tredje 
framgick det att de defi nita slutartiklarna för maskuliner varie-
rade mellan -n och -en (t.ex. spiisn, bååtn eller spiisen, bååten) 
och för femininer mellan -en och -n (t.ex. joorden, natten eller 
joordn, nattn). En detaljerad diskussion om variablerna och de-
ras avgränsning ges i kapitel 3.2.2.

De antaganden som resultaten av Sandström (2003: 210–
231) bekräftade utkristalliserades genom dels en pilotstudie 
1994, dels en rad punktstudier av dialektdata från olika delar 
av Nyland; se Sandström (1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001). 
Mina studier visar att de maskulina och feminina pronome-
nen han och hon påverkas av förändring i ett tidigare skede av 
utjämningsprocessen än de maskulina och feminina slutartik-
larna. Dessutom kännetecknas förändringsprocessen av att det 
vid övergången från tre genus till två uppstår ett mellanskede 
då genus maskulinum dominerar vid bruket av såväl pronomen 
som defi nita slutartiklar.

Analysresultaten visade på återkommande mönster i över-
gången till ett tvågenussystem i östra och mellersta Nyland. I 
den empiriska delen av Sandström (2003: 45–209) behandla-
des de kvantitativa och kvalitativa resultaten utförligt system 
för system. Denna del bygger på en indelning i tre huvudgrup-
per: (1) tregenussystemen, (2) övergångssystemen och (3) två-
genussystemen. En kort beskrivning av dessa data och resultat 
är nödvändig för att jag här ska kunna bygga vidare och utvidga 
mina resonemang. Jag sammanfattar därför i detta kapitel de 
viktigaste resultaten. Tidigare har enbart delresultat av under-
sökningen publicerats i kortare uppsatser; se Sandström 2001, 
2003a och 2004.
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I Sandström (2003) avsåg ”östra Nyland” kommunerna 
Lappträsk, Liljendal, Strömfors och Pyttis, medan ”mellersta 
Nyland” avsåg området invid den expanderande huvudstaden 
och representerades av kommunerna Helsinge, Esbo, Kyrk-
slätt och Sibbo. För den första etappen valde jag ut fyra kom-
muner i ”östra” respektive ”mellersta Nyland”, därför att jag såg 
de två områdena som dialektgeografi ska motpoler, och t.ex. 
ville pröva om de förändringar som skedde i dialekterna åter-
speglade avståndet till Helsingfors; se nedan karta 2.

Karta 2 Karta över Nyland. De undersökta orterna i Sand-
ström (2003): Pyttis, Strömfors, Lappträsk och Liljendal i 
östra Nyland samt Sibbo, Helsinge, Esbo  och Kyrkslätt i mel-
lersta Nyland.

En utförlig beskrivning av undersökningsområdena och 
deras avgränsning ges med tonvikt på östra Nyland i kapi-
tel 3.1.4. Datainsamlingen och bakgrunden till inspelnings-
verksamheten under 1960–70-talen diskuteras i 3.1.2. I det 
följande ges en kort presentation och överblick av materialet 
enligt indelningen i ”östra” och ”mellersta Nyland”.
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I den första delen av undersökningen studerade jag språk-
bruket i sammanlagt fyrtio inspelningar från kommunerna 
Pyttis, Strömfors, Lappträsk och Liljendal i ”östra Nyland” och 
kommunerna Sibbo, Helsinge, Esbo och Kyrkslätt i ”mellersta 
Nyland”. Var och en av de åtta kommunerna representerades 
av fem informanter, som var födda under perioden 1881–1915. 
Inspelningarna hade kommit till under åren 1959–1975. Köns-
fördelningen var jämn med tio män respektive tio kvinnor från 
vartdera området.

Avsikten med att välja arkivinspelningar från 1960–70-ta-
len som material för undersökningen var att jag dels ville kart-
lägga genusbruket hos sådana nyländska informanter som 
kunde förväntas upprätthålla ett traditionellt tregenussystem, 
dels följa upp förändringar i genus. Inom tidigare forskning 
saknas, med undantag för Ahlbäck (1946), generellt uppgifter 
om det faktiska genusbruket i nyländska dialekter. Kontroller 
i Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO) och registret för 
FO (FOreg) visar att äldre nyländskt dialektmaterial i form 
av ordlistor och ordböcker ofta ger motstridiga eller slentri-
anmässiga uppgifter om genus. Möjlig variation beaktas sällan 
och det är knappt om textmaterial som belyser användningen 
av anaforiska pronomen för inanimater. Med tidigare dialekt-
beskrivningar (t.ex. Hultman 1894; Vendell 1907; Lundström 
1939; Ahlbäck 1946 och [1956] 1971) som utgångspunkt ut-
gick jag från att ett tregenussystem kunde förväntas uppträda 
i inspelningar från ”östra Nyland”, medan dialektinspelningar 
från ”mellersta Nyland” förmodades företräda någon form av 
tvågenussystem. Min tanke var att jag ur det synkrona mate-
rialet från å ena sidan ”östra Nyland”, å andra sidan ”mellersta 
Nyland” kunde avläsa en diakron förändringsprocess. I tabel-
lerna 4/1 östra Nyland och 4/2 mellersta Nyland ges kommun-
vis en sammanställning av dels utgångsmaterialets storlek, dels 
längden på de utdrag som har analyserades. 
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Östra Nyland Utgångsmaterial   Analyserade utdrag 

  Antal inspelningar    Tid i timmar Längd
 
Pyttis   57   43 h 3 h 32 min.
Strömfors   78  58 h 2 h 19 min. 
Lappträsk  45  34 h 2 h 28 min.
Liljendal  27  20 h 2 h 56 min.

Sammanlagt  207  155 h 11 h 25 min.

Tabell 4/1 Sammanställning av materialet från östra Nyland. 
Utgångsmaterialets storlek per ort i fråga om antalet inspelningar och in-
spelningstimmar samt längden på de analyserade utdragen.

Mellersta Nyland      Utgångsmaterial  Analyserade utdrag
         
  Antal inspelningar    Tid i timmar Längd 

Sibbo   33  25 h 2 h 42 min.
Helsinge  37  28 h 2 h 49 min.
Esbo   14  10 h 3 h 15 min.
Kyrkslätt  29  22 h 3 h 21 min. 

Sammanlagt  113  85 h 12 h 12 min.

Tabell 4/2 Sammanställning av materialet från mellersta Nyland. Utgångs-
materialets storlek per ort i fråga om antalet inspelningar och inspelnings-
timmar samt längden på de analyserade utdragen.

Analyserna i Sandström (2003) byggde på omkring 23 tim-
mar 40 minuter i utdrag ur fyrtio inspelningar. Det kortaste 
utdraget är 15 minuter och det längsta drygt en timme; i snitt 
är utdragen ca 30 minuter per informant. Analysmodellen och 
variablerna diskuteras i detalj i 3.2.2.

I detta kapitel fokuserar jag på huvuddragen i resultaten av 
de systematiska analyserna; framställningen bygger på de sys-
tem som framträdde i studien. Jag återkommer till bruket av 
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språkdragen i 1960–70-talsinspelningarna från ”östra Nyland” 
och Sibbo i kapitel 5, 6 och 7, där de diskuteras mer fördjupat, 
frikopplade från varandra, så att förändringarna i vart och ett 
av dem följs upp separat.

Genussystemen presenteras utifrån den indelning i tre-
genussystem, övergångssystem och tvågenussystem som enligt 
modellen i Sandström (2003) framträder i förändringsproces-
sen från tre genus till två. Analysresultaten presenteras för varje 
genussystem i tabeller, där inspelningarna ordnats enligt till-
tagande variation. De inspelningar som har det mest traditio-
nella språkbruket bildar utgångspunkten och står därför överst 
i varje tabell; se tabellerna 4/3–4/11.

För tvågenussystemen som dominerar i mellersta Nyland 
belyser jag i detta kapitel även variationen med utdrag ur in-
spelningar från Helsinge, Esbo och Kyrkslätt. Jag anser detta 
vara motiverat därför att mellersta Nyland i allmänhet rönt 
liten uppmärksamhet inom fi nländsk dialektforskning. Detta 
beror på att de sedan Hultman (1894) uppfattats som utjäm-
nade och liggande nära standardspråket i södra Finland, och 
därför ansetts ointressanta för dialektforskare. Dessutom upp-
visar inspelningarna från mellersta Nyland i min studie av ge-
nus förändringstendenser som inte uppträder i det östnyländ-
ska materialet.

4.2 Tregenussystemen

Utgående från de kvantitativa analyserna i Sandström (2003: 
45–78) har tolv av de fyrtio 1960–70-talsinspelningarna från 
kommunerna Strömfors, Lappträsk och Liljendal i östra Ny-
land klassifi cerats som representerande talare med ett tregenus-
system. Dessa inspelningar bildar huvudgruppen Tre genus. 
Utifrån sitt språkbruk har talarna i tregenussystemen delats in 
i tre grupper utgående från hur mycket variation de uppvisar: 
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 1. ett kategoriskt tregenussystem (2 inspelningar);
 2. ett tregenussystem med marginell variation
 (7 inspelningar) och
 3. ett tregenussystem med variation (3 inspelningar).

Gemensamt för de informanter vars språkbruk fått illustrera 
tregenussystemen 1–3 är att de i fråga om anaforiska prono-
men för maskulina och feminina korrelat, neutrala pronomen 
och defi nita slutartiklar upprätthåller en klar distinktion mel-
lan genuskategorierna maskulinum, femininum och neutrum. 
De använder huvudsakligen pronomenen han, hon, he(t) och i 
fråga om de defi nita slutartiklarna är fördelningen mellan den 
synkoperade slutartikeln -n och slutartikeln -en förankrad i ge-
nusskillnaderna mellan starka maskuliner och femininer i de 
ordgrupper som studerats.

Ett avgörande kriterium för gränsdragningen mellan tre-
genussystemen och de s.k. övergångssystemen är att alla infor-
manter med tregenussystem har belägg på det feminina pro-
nomenet hon för feminina inanimata korrelat; för maskulina 
korrelat dominerar det traditionella maskulina pronomenet 
han. Dessutom används den synkoperade slutartikeln -n un-
dantagslöst för starka maskuliner. Hos hälften av informan-
terna med systemen 2–3 förekommer enstaka belägg på den 
synkoperade slutartikeln för traditionella starka femininer.

I tabell 4/3 har de nio inspelningarna från Strömfors, Lapp-
träsk och Liljendal som fått bilda systemen 1 och 2 samman-
ställts:
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Informant,  Maskuliner Femininer    Neutrer        DEFartM  DEFartF
födelseår      han/hon/den hon/han/den  he(t)/de(t)  -n/-en           -en/-n
hemort
 
Bror, f.1899 
Strömfors   25  0 0 5     0 0       127  0        34   0            9    0
Doris, f.1900 
Lappträsk   12  0 0 10   0 0       126  0        23   0      9    0
Elsa, f.1904 
Strömfors   19  0 0 2    1 0       143  1        33   0     19   0
Anders,f.1885 
Lappträsk   16  0 0 3    0 1       207  0        12   0      9    0
Berta, f.1895 
Lappträsk    7   1 1 13  0 0       204  0        26   0     17   0
Edit, f.1913 
Lappträsk   26  0 2 2    0 0       176  0        22   0     10   1
Birger, f.1891 
Liljendal     13  0 1 9    0 0       126  7        43   0     11   2
Beda&Agda,
f.1893(&1889) 
Liljendal      7  0 3 8    0 0       219  14      21   0     26   0
Beata, f.1895  
Strömfors    7  0 1 3    1 0       194   3       18   0     11   1

Summa   132  1 8 55  2 1      1522 25    232   0   121   4

Tabell 4/3 Fördelningen av pronomen och slutartiklar i 
system 1 och 2

4.2.1 System 1

Två av informanterna i materialet, Bror (född 1899) från 
Strömfors och Doris (född 1900) från Lappträsk, håller sig till 
ett tregenussystem utan avvikelser; dessa har fått bilda system 

1. De använder undantagslöst han som pronomen för masku-
liner, hon för femininer och he(t) som neutralt pronomen. De 

Book 3.indb 112 2010-05-26 07:12:14



Från tre genus till två 

113

upprätthåller också konsekvent skillnaderna mellan den mas-
kulina synkoperade slutartikeln -n och den feminina slutar-
tikeln -en. Språkbruket i dessa två inspelningar belyses med 
utdrag i kapitel 5 och 6; se utdrag (5:1), (5:8) och (6:8).

Utifrån mina analyser förefaller ett gemensamt drag för 
Bror och Doris vara en hög grad av språklig medvetenhet, vil-
ket bl.a. visar sig i en tendens till bidialektism. Bidialektism är 
en form av tvåspråkighet, där man dels talar sin lokala dialekt, 
dels t.ex. standardspråk; se diskussionen i 2.2.1. Känneteck-
nande för Brors och Doris språkbruk är att de håller isär den 
egna dialekten och element ur andra varieteter, som skriftspråk, 
talat standardspråk och granndialekter.

I system 1 används uteslutande traditionella varianter av 
de pronomen och slutartiklar som har studerats. Skillnaderna 
mellan de två talarna i system 1 och de sju talare som fått bilda 
system 2 är ändå marginell.

4.2.2 System 2

I system 2 dominerar pronomenen han och hon för masku-
lina och feminina korrelat. Också i fråga om slutartiklarna har 
de traditionella varianterna ett starkt fotfäste; i synnerhet den 
maskulina slutartikeln -n som används kategoriskt. Skillna-
derna mellan system 1 och 2 är marginella – också i system 
2 överväger tendensen att bevara genusdistinktionerna mellan 
maskuliner och femininer.

Huvudsakligen pronominaliseras maskulina korrelat med 
det maskulina pronomenet han, men det är påtagligt att pro-
nomenet den i det begynnande skedet av förändringsprocessen 
i första hand tycks användas för maskuliner. De sammanlagt 
nio beläggen på pronomenet den används i åtta fall för masku-
lina korrelat och de fördelar sig jämnt mellan informanterna; 
se tabell 4/3.
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Hos två talare från Strömfors, Elsa och Beata, fi nns det be-
lägg på han som pronomen för feminina korrelat, ett språkbruk 
som är vanligt hos fl era talare i övergångssystemen.

Överlag dominerar den neutrala pronomenvarianten he(t) 
i system 2; hos tre av talarna undantagslöst. Den individuella 
variationen i bruket av den utjämnade neutrala pronomenva-
rianten de(t) i system 2 är påfallande; se tabell 4/3. I variatio-
nen och fördelningen mellan den dominerande varianten he(t) 
och varianten de(t) fi nns det påtagliga likheter och paralleller i 
språkbruket mellan system 2 och systemen 4–6; se kapitel 4.3.1 
och 4.3.3.

I fråga om de defi nita slutartiklarna framgår av tabell 4/3 
att alla analyserade maskuliner i system 2 får den synkoperade 
slutartikeln -n och att femininerna till största delen får slutar-
tikeln -en. Man kan konstatera att genuskänslan hos dessa in-
formanter är välbevarad och att skillnaderna mellan systemen 
1 och 2 är försumbara.

Av språkdragen inom genuskategorin verkar i synnerhet 
den maskulina defi nita slutartikeln vara resistent mot föränd-
ringar. I relation till de system som etablerats i undersökningen 
inträder variation och förändring hos alla informanter tidigare 
i fråga om de maskulina och feminina pronomenen än i fråga 
om slutartiklarna.

De sju informanterna i system 2 har tämligen stor spridning 
i fråga om ålder; Edit, den yngsta av dem föddes 1913 och 
Anders, den äldste 1885. De kan utgående från bruket av pro-
nomen för maskuliner och femininer och defi nita slutartiklar 
indelas i två huvudgrupper. Den ena gruppen består av talare 
från Strömfors och Lappträsk: Elsa, Anders och Berta vilka på 
motsvarande sätt som Bror och Doris i system 1 konsekvent 
upprätthåller skillnader mellan den maskulina och feminina 
slutartikeln. I fråga om maskulina, feminina och neutrala pro-
nomen har de inte heller mer än enstaka avvikelser från ett 
komplett tregenussystem. Av de omkring tjugo beläggen på 
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pronomen för maskuliner och femininer per inspelning möter 
högst ett belägg på den. Av de neutrala pronomenen förekom-
mer varianten he(t) i fl era fall utan undantag. Språkbruket i 
denna grupp exemplifi eras av utdrag (5:4), (5:9) och (5:16) i 
kapitel 5.

Till den andra gruppen i system 2 hör informanter från 
Strömfors, Lappträsk och Liljendal: Edit, Birger, Beda & Agda 
och Beata, som uppvisar något större avvikelser från ett tre-
genussystem. Bortsett från de defi nita slutartiklarna för mas-
kuliner uppvisar de 1–3 belägg på avvikelser och utjämning i 
fråga om de maskulina och feminina pronomenen, högst två 
belägg i fråga om feminina defi nita slutartiklar och högst ett 
tiotal belägg på varianten de(t) av de neutrala pronomenen; för 
exempel på deras språkbruk, se utdrag (5:2), (6:2), (6:5), (6:8). 
(7:3) och (7:8) i kapitlen 5–7.

4.2.3 System 3

System 3 omfattar en grupp informanter som i jämförelse med 
särdragen för system 2 uppvisar kännbara avvikelser från ett 
komplett tregenussystem. De tre informanterna är Arne från 
Strömfors och Axel och Anna från Liljendal. En tydlig dis-
tinktion mellan den maskulina och feminina böjningen märks 
ändå, i synnerhet i bruket av defi nita slutartiklar. Slutartikeln 
-n förekommer undantagslöst för maskulina ord bortsett från 
ett enda undantag hos Arne. Den feminina slutartikeln -en an-
vänds i nio fall av tio i fråga om de noterade feminina orden. 
Alla tre använder dessutom övervägande de maskulina och fe-
minina pronomenen han och hon enligt korrelatens genus.
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Informant,   Maskuliner    Femininer       Neutrer    DEFartM     DEFartF
födelseår      han/hon/den hon/han/den  he(t)/de(t)   -n/-en            -en/-n
hemort   

Arne,f.1890 
Strömfors    12 0   6 6   0   0           97  42        49   1      10   2
Axel,f.1881 
Liljendal      19 0  13 7   0   9        112 22        13   0       7    1
Anna,f.1884 
Liljendal       2 0   4 6   0   2        233 11        19   0      12   1

Summa       33 0  23     19  0  11        442 75        81   1      29   4

Tabell 4/4 Fördelningen av pronomen och slutartiklar i 
system 3

I bruket av pronomen för maskulina och feminina inani-
mata korrelat uppvisar informanterna som bildar system 3 ett 
likartat mönster. De använder både pronomenen han och hon 
och pronomenet den – men med en övervikt av han och hon. 

Arne som var född 1890 var bosatt i södra Strömfors. Mina 
data för Arnes språkbruk är hämtade ur två inspelningar som 
berör olika ämnesområden. I början av den första inspelnings-
situationen förekommer många belägg på de utjämnade vari-
anterna den och de(t) av pronomenen. Även de få utjämnade 
varianterna av slutartiklar som förekommer infaller under de 
sex första minuterna av den första inspelningen. I fortsättning-
en använder han de defi nita slutartiklarna enligt en klar för-
delning mellan synkoperade slutartikeln -n för maskuliner och 
slutartikeln -en för femininer. Exempel på Arnes språkbruk ges 
i kapitel 5–7; se utdrag (5:10), (5:30), (5:31), (6:7) och (7:11). 

Axel och Anna från Liljendal hör till de äldsta i mitt mate-
rialurval. Axel var född 1881 och han var 83 år då han deltog 
i inspelningen år 1964. De kvantitativa resultaten ger dock vid 
handen att han inte talar den mest traditionella dialekten, utan 
utjämnade varianter förekommer i ganska stor omfattning i in-
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spelningen med honom. I synnerhet gäller detta pronomenet 
den, som uppträder i ungefär hälften av fallen för både masku-
liner och femininer. Axel har också jämförelsevis höga frekven-
ser av den neutrala pronomenvarianten de(t); för exempel på 
Axels pronomenbruk se utdrag (5:13), (5:27), (5:28), (6:6) och 
(6:12) i kapitel 5 och 6. 

Anna som var född 1884 har liksom Axel en stor andel ut-
jämnade varianter av pronomen för maskuliner och femininer; 
för exempel se utdrag (5:5). Däremot är andelen belägg på det 
neutrala pronomenet he(t) betydligt större än andelen de(t) hos 
henne; av de sammanlagt drygt 240 beläggen på neutrala pro-
nomen utgörs bara omkring ett tiotal av varianten de(t). Anna 
och Axel uppvisar ett likartat beteende i bruket av defi nita slut-
artiklar; de använder kategoriskt den synkoperade formen av 
den maskulina slutartikeln, men båda har ett enstaka belägg på 
slutartikeln -n med artikelsynkope för femininer; se kapitel 7.

I jämförelse med tregenussystemet 2 samt övergångssyste-
men 4 och 5 kan konstateras att ingen av talarna i system 3 
använder det maskulina pronomenet han för feminina korre-
lat. I system 2 förekommer enstaka belägg på han för feminina 
korrelat. I system 5 fi nns variation mellan pronomenen han och 
den för maskulina och feminina korrelat, medan han används 
kategoriskt som pronomen för både maskuliner och femininer i 
system 4. Jag anser därför att det är anmärkningsvärt att enbart 
hon och den förekommer för feminina korrelat i system 3. Detta 
tyder på att det hos de tre talarna i systemet fi nns en förankring 
i den traditionella dialekten med en tydlig distinktion mellan 
genus maskulinum och femininum, i synnerhet som denna dis-
tinktion också upprätthålls i fråga om slutartiklarna.

De informanter som hänförts till systemen 1–3 verkar be-
härska ett tregenussystem. De har en bevarad genuskänsla för 
användningen av maskulina och feminina pronomen och de-
fi nita slutartiklar. Men eftersom de är bidialektala känner de 
också till de varianter som fi nns i standardspråkets tvågenus-
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system, i detta fall pronomenen den och de(t). Jag har valt att 
lyfta fram de påtagliga skillnaderna mellan talarna i system 3, 
eftersom variationen i användningen av pronomen och slutartik-
lar mellan de tre talarna är stor.

4.2.4 Sammanfattning av de mest påtagliga dragen i 
tregenussystemen

Som tregenussystem har jag behandlat tolv inspelningar från 
östra Nyland, från kommunerna Strömfors (4), Lappträsk (4) 
och Liljendal (4). Genusbruket i dessa inspelningar kan karak-
teriseras som tregenussystem med maskulinum, femininum och 
neutrum. I två av inspelningarna (system 1) används variablerna 
till hundra procent enligt ett utbyggt tregenussystem, medan de 
tio övriga inspelningarna (system 2 och 3) uppvisar variation 
i något olika omfattning. Trots att det i system 2 och 3 före-
kommer variation verkar genuskänslan för skillnaderna mellan 
maskulin och feminin böjning vid såväl pronomen som defi nita 
slutartiklar vara bevarad.

I synnerhet de maskulina slutartiklarna och de neutrala pro-
nomenen förekommer med sin traditionella form, medan pro-
nomenen för maskulina och feminina korrelat uppvisar tecken 
på utjämning. Ett traditionellt bruk av tre genus är förhärskande 
i de tolv inspelningar som fått bilda tregenussystemen i min 
modell. Eftersom variationen har fått en framträdande plats i 
diskussionerna vill jag sammanfattningsvis lyfta fram några data 
som belyser fördelningen av språkdragen.

För det första kan konstateras att andelen belägg på utjäm-
nade varianter genomgående är förhållandevis låg. Det mest so-
lida draget är den maskulina defi nita slutartikeln som används 
kategoriskt. Också hos femininerna har den traditionella formen 
av de defi nita slutartiklarna ett starkt fotfäste; hos hälften av 
informanterna används den traditionella feminina artikeln  en 
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undantagslöst och hos de övriga utgör avvikelserna 1–2 belägg 
per informant.

För det andra framgår att varianten he(t) av neutrala prono-
men dominerar hos sju av informanterna i tregenussystemen 1 
och 2. De återstående fem informanterna i systemen 2 och 3 
har däremot en betydande andel, upp till en fj ärdedel, belägg 
på varianten de(t). I fråga om de neutrala pronomenen är skill-
naderna mellan tregenussystemen 1–3 och övergångssystemen 
4–6 (se 4.3) obetydlig.

I tregenussystemen förekommer mest variation i bruket av 
pronomen för maskulina och feminina korrelat. Bara de två 
informanter som representerar ett kategoriskt tregenussystem, 
system 1, använder uteslutande de traditionella pronomenen 
han och hon enligt korrelatens genus. Hos informanterna i tre-
genussystemen är fördelningen mellan de sammanlagt 196 be-
läggen på han och den för maskulina korrelat: 165 fall av han 
och i 31 fall den. Vid de sammanlagt 88 feminina korrelaten är 
fördelningen följande: 74 belägg på det feminina pronomenet 
hon, 2 belägg på han och 12 belägg på den.

4.3 Övergångssystemen

Övergångssystemen representeras enligt modellen i Sandström 
(2003: 79–145) av tolv inspelningar vars gemensamma näm-
nare är att de har lånat drag av såväl tregenus- som tvågenus-
systemen. Dessa inspelningar som präglas av variation har 
sammanförts under benämningen övergångssystem. Variatio-
nen är störst i bruket av pronomen. I fråga om de defi nita slut-
artiklarna bibehålls genuskänslan till stora delar. I synnerhet 
den traditionella maskulina slutartikeln har ett starkt fotfäste; 
hos tio av de tolv informanterna uppträder den maskulina syn-
koperade slutartikeln utan undantag. Nio av informanterna 
använder också i övervägande grad den traditionella feminina 
slutartikeln -en.
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I jämförelse med de inspelningar som jag fört till tregenus-
systemen eller tvågenussystemen är variationen stor såväl mellan 
talarna som mellan de fyra övergångssystemen 4–7, vilket illustre-
ras av tabellerna 4/5–4/8. Inspelningarna kommer från kommu-
nerna Pyttis, Sibbo, Strömfors, Lappträsk och Liljendal; liksom 
tregenussystemen har övergångssystemen sitt säte i östra Nyland.

Trots att det fi nns en stor interindividuell variation i utjäm-
ningsprocessen från tre genus till två återkommer vissa beteende-
mönster hos fl era informanter. De mönster som framträtt vid den 
kvantitativa analysen utgör grunden för min indelning av de tolv 
inspelningarna i fyra olika övergångssystem:

4. dominerat av maskulinum, med han som enda pronomen
 för inanimata maskuliner och femininer (3 inspelningar);
5. med han och den som pronomen för inanimata 
 maskuliner och femininer (3 inspelningar);
6. med enbart neutrala pronomen för inanimater 
 (3 inspelningar) och
7. dominerat av pronomenen den och de(t) (3 inspelningar).

Speciellt system 4 med ett konsekvent bruk av pronomenet han 
för de maskulina och feminina korrelaten och system 6 där det 
neutrala pronomenet he(t) ersätter samtliga inanimata korrelat 
ger ett homogent och fokuserat intryck. Dessa system belyses 
med utdrag ur inspelningarna i kapitel 5.2.1 i fråga om det mas-
kulina pronomenet han och i kapitel 6.2 i fråga om det neutrala 
pronomenet he(t).

Ser man utjämningen som en diakron förändringsprocess ut-
gör de fokuserade särutvecklingar där vissa beteendemönster sta-
biliserats. Systemen 4 och 6 vittnar om att det i vissa skeden av 
utjämningsprocessen etableras fasta mönster som återkommer 
hos fl era informanter. Detta tyder på att det fi nns ett slags re-
gelmässig systematisering i variationen och förändringarna (jfr 
Weinreich, Labov och Herzog 1968: 150–154, 186–188, Milroy 
1992: 3, 53–54). Utöver de kvantitativa resultaten av Sandström 
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(2003) har jag vid mindre kvalitativa studier av nyländska dia-
lektinspelningar observerat liknande mönster; se Sandström 
(1995, 1996, 1997a och 2000). Övergångssystemen 5 och 7 är 
mer heterogena; inom dessa fi nns ytterst olikartade strategier 
för att bemästra osäkerhet i fråga om genus.

I jämförelse med tregenussystemen 1–3 uppträder inom 
övergångssystemen några utslagsgivande avsteg från ett tre-
genussystem. Det feminina pronomenet hon saknas genomgå-
ende. I systemen 5 och 7 har såväl det utrala pronomenet den 
som det neutrala pronomenet de(t) vunnit inträde. Det mas-
kulina pronomenet han har i system 7 helt trängts undan av 
den; på denna punkt markerar system 7 en gräns mot såväl tre-
genussystemen som mot övergångssystemen 4 och 5. 

4.3.1 System 4

Till system 4 där det maskulina han genomgående används 
som pronomen för maskulina och feminina korrelat har tre in-
formanter hänförts. Det gäller enbart manliga talare, alla födda 
under åren 1896–1898, som uppvisar ett tämligen homogent 
system. Däremot kommer de från olika orter: Pyttis, Strömfors 
och Sibbo. Utan hänsyn till distinktioner mellan genus mas-
kulinum och femininum ersätter de kategoriskt både masku-
lina och feminina inanimata substantiv med pronomenet han. 
System 4 utgör härigenom ett slags särutveckling i övergången 
från tre genus till två.

Trots att informanterna i system 4 inte bevarat genusskill-
naderna i fråga om maskulina och feminina pronomen upp-
rätthåller de distinktionen mellan maskulina och feminina 
slutartiklar. I fråga om neutrala pronomen använder de näs-
tan utan undantag varianten he(t). Bortsett från pronomen för 
feminina korrelat sammanfaller därmed fördelningen av de 
analyserade dragen i system 4 närmast med system 2 bland 
tregenussystemen.
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Informant,   Maskuliner    Femininer       Neutrer  DEFartM   DEFartF
födelseår      han/hon/den  hon/han/den      he(t)/de(t)   -n/-en     -en/-n
hemort
  

Bruno,f.1898 
Pyttis  17    0 0      0 7    0 191   1     31 0       3 0
Bernt, f.1896 
Strömfors            18    0 0      0 4    0 129   0     30 0     12 1
Börje, f.1896 
Sibbo               4      0 0      0 15  0 180   2     30 0     10 1

Summa           113      0 0      0 26   0 500   3     91 0     25 2

Tabell 4/5 Fördelningen av pronomen och slutartiklar i 
system 4

Genusbruket hos Bruno, Bernt och Börje i system 4 behandlas 
här med tabell 4/5 som utgångspunkt; utdrag ur inspelningarna 
ges nedan i kapitlen 5–7. Gemensamt för de tre inspelningarna 
är en stark prägel av monolog. Dessa informanter talar i förhål-
landevis långa oavbrutna sekvenser. Särskilt framträdande är 
detta för Bruno från Pyttis och Börje från Sibbo. I jämförelse 
med resten av inspelningarna i materialet ger uppläggningen och 
strukturen ett intryck av bygdemål1. Både Bruno och Börje verkar 
spela en roll där de berättar historier och anekdoter – även om de 
utgår från egna minnen. Dessutom talar de båda en arkaiserande 
dialekt i den aktuella inspelningssituationen. Inspelningen med 
Bernt från Strömfors framstår i likhet med de inspelningar som 
bildar tregenussystemen mera som en typisk intervju med inrikt-
ning på Ord och sak; se ovan kapitel 3.1.2.

Mina resultat visar att då variationen kommer in i tregenus-
systemet avtar känslan för genus femininum; de feminina kor-
relaten börjar ersättas med pronomenet han. Om enbart prono-

ISvenskfi nland var det under efterkrigstiden ett återkommande inslag att på 
hembygdsfester och på andra föreningsmöten och -fester ha en ”gumma” el-
ler ”gubbe” som framförde ett bygdemål på arkaiserande dialekt. Bygdemålen 
var i förväg skrivna och förberedda humoristiska betraktelser eller anekdoter, 
ofta med samhällskritiska inslag.
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menbruket för maskulina korrelat fokuserades i system 4, ter 
det sig som ett traditionellt tregenussystem. Detta intryck för-
stärks ytterligare om de defi nita slutartiklarna och de neutrala 
pronomenen beaktas; se tabell 4/5 och utdrag (6:1), (6:10), 
(6:11), (6:20) och (7:4) i kapitel 6 och 7. Men tas även hänsyn 
till användningen av pronomen för feminina korrelat skiljer sig 
detta språkbruk påtagligt från ett tregenussystem.

Bruno och Börje använder utan undantag pronomenet han 
för såväl de maskulina som de feminina korrelaten. Det mest 
utmärkande gemensamma draget för Bernt, Bruno och Börje 
i system 4 är alltså den totala avsaknaden av pronomenet hon, 
som konsekvent blivit ersatt av pronomenet han. Detta exem-
plifi eras nedan i underkapitel 5.2.1.2 och 5.2.1.3 i utdragen 
(5:11), (5:12), (5:17), (5:18), (5:19) och (5:20).

En jämförelse mellan hur Bernt, Bruno och Börje använder 
pronomen och slutartiklar för ord med feminint genus visar 
att de följer ett mönster som återkommer i min undersökning. 
Trots att känslan för genus femininum tycks ha gått förlorad i 
fråga om pronomen, är distinktionen mellan de maskulina och 
feminina slutartiklarna fullt levande.

4.3.2 System 5

System 5 är ett heterogent övergångssystem, till vilket tre in-
spelningar med tämligen varierande strategier har samman-
förts. Gemensamt för dessa informanter är att de använder 
pronomenen han och den för maskulina och feminina inanima-
ta korrelat. Detta skiljer system 5 från de närliggande systemen 
4 och 6, men också från tregenussystemet 3, där de feminina 
korrelaten uteslutande ersätts med hon eller den.
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Informant,   Maskuliner Femininer       Neutrer DEFartM   DEFartF
födelseår      han/hon/den  hon/han/den    he(t)/de(t)    -n/-en       -en/-n
hemort 

Erik,f.1909 
Lappträsk   4 0   7 0    0 2 202  1   17  0         5 0

Artur,f.1884 
Sibbo       9 0   5 0    8 2 127  4   23  1       12 5

Boris,f.1893 
Liljendal    1 0   2 0    1 0 166  17   22  0       19 3

Summa     14 0  14 0    9 4 495  22   62  1       36 8

Tabell 4/6 Fördelningen av pronomen och slutartiklar i 

system 5

De tre informanterna Erik, Artur och Boris uppvisar sinse-
mellan olikartat beteende, särskilt i fråga om pronomen och fe-
minina slutartiklar. Skillnaderna mellan talarna är inte absoluta. 
Det fi nns vissa återkommande tendenser i system 5: det feminina 
pronomenet saknas helt och talarna har en välbevarad känsla för 
den maskulina synkoperade slutartikeln; se tabell 4/6.

Eftersom Eriks, Arturs och Boris språkbruk är varierande 
kommer jag i det följande att belysa dem kort en i taget. Erik 
föddes 1909 och var bosatt i Lappträsk, där han verkade som 
jordbrukare och fabrikör. I bruket av defi nita slutartiklar och 
neutrala pronomen uppvisar Erik ett beteende som liknar språk-
bruket i tregenussystemen; för exempel se utdrag (5:32), (6:3) 
och (6:4) i kapitel 5 och 6. När det gäller pronomen för maskuli-
ner och femininer är Eriks språkbruk däremot annorlunda; jäm-
för tabellerna 4/6 och 4/3. Han använder enbart den och han för 
maskuliner och femininer. Av de sammanlagt 13 beläggen över-
väger pronomenet den för både maskulina och feminina korrelat. 
Det är påfallande att Erik helt saknar belägg på pronomenet han 
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för feminina korrelat. När det gäller de defi nita slutartiklarna 
upprätthåller han utan undantag genusdistinktionen mellan 
maskulinum och femininum. Också Eriks genusbruk bekräftar 
således att genusdistinktionerna är mer seglivade i fråga om 
defi nita slutartiklar än i fråga om maskulina och feminina pro-
nomen.

Artur föddes 1884 i Sibbo och han hör till de äldsta infor-
manterna i mitt material. Vid inspelningen 1960 var han 76 år 
gammal. Hos Artur överväger pronomenet han vid både mas-
kulina och feminina korrelat. Bara en tredjedel av de maskulina 
och feminina korrelaten ersätts med pronomenet den. Av de 
neutrala pronomenen använder han huvudsakligen pronomen-
varianten he(t) och den synkoperade maskulina slutartikeln har 
ett starkt fotfäste; för exempel se utdrag (5:21) och (6:23).

De defi nita slutartiklarna uppvisar generellt en välbevarad 
genusdistinktion mellan maskulinum och femininum hos Ar-
tur. I synnerhet gäller detta den maskulina synkoperade slut-
artikeln som har bara ett undantag. I fråga om femininerna 
förhåller det sig annorlunda. Man kan notera att merparten av 
beläggen på defi nita former av femininer får slutartikeln -en. 
Ungefär en tredjedel av beläggen på femininer får synkoperad 
slutartikel, vilket kan ses som ett tecken på utjämning. Däre-
mot har Arturs känsla för användningen av det feminina pro-
nomenet hon gått förlorad, liksom hos de andra informanterna 
i övergångssystemen.

Boris från Liljendal var född 1893 och han bodde hela 
sitt verksamma liv i samma by. Det som – utifrån tillgängliga 
uppgifter om informanterna – skiljer honom från de övriga i 
mitt material är att han visserligen växte upp och levde i en 
svenskspråkig miljö men han hade också fi nsk bakgrund. Hans 
föräldrar var fi nskspråkiga och infl yttade från Lappträsk och 
hans hustru var fi nskspråkig. Boris representerar genom sin 
tvåspråkiga bakgrund en betydande grupp bland dem som talar 
svenska dialekter i östra Nyland.
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Boris har inte fl er än fyra fall av pronomenen han (2 belägg) 
och den (2 belägg) för maskulina och feminina korrelat; se t.ex. 
utdrag (5:22). Han har dock på samma sätt som de talare som 
bildar system 6 en tendens att i stället för utrala pronomen an-
vända konstruktioner med det neutrala pronomenet he(t); en fö-
reteelse som jag diskuterar mer utförligt i kapitel 6.4.2; se utdrag 
(6:30) och (6:31).

I fråga om de defi nita slutartiklarna uppvisar Boris en tydlig 
distinktion mellan maskulin och feminin böjning, även om en viss 
marginell variation i fråga om feminina slutartiklar förekommer. 
Men när det gäller pronomen för maskulina och feminina kor-
relat befi nner han sig – med endast två belägg på det maskulina 
pronomenet han – rätt långt från ett traditionellt tregenussystem.

4.3.3 System 6

De tre kvinnliga informanterna, Ada, Alma och Brita från Pyttis, 
födda omkring år 1890, bildar system 6 med ett konsekvent bruk 
av neutrala pronomen för inanimata korrelat. System 6, som vi 
kan kalla Pyttissystemet, är ett homogent genussystem.

Det mest påfallande draget är att informanterna – utan hän-
syn till genusdistinktioner – använder neutrala pronomen för så-
väl neutrala som maskulina och feminina korrelat. Trots att de 
förlorat genuskänslan vid bruket av pronomen för maskuliner 
och femininer upprätthåller de skillnaderna mellan den masku-
lina och feminina slutartikeln till hundra procent. Med avseende 
på fördelningen mellan varianterna he(t) och de(t) av de neutrala 
pronomenen kan konstateras att varianten he(t) dominerar klart; 
varianten de(t) förekommer med bara 1–2 belägg per informant. 
I tabell 4/7 återges fördelningen av variablerna i system 6.
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Informant,  Maskuliner Neutrer, Maskuliner  DEFartM      DEFartF
födelseår        den  och Femininer          -n/-en         -en/-n
hemort   he(t)/de(t)

Ada, f.1884 
Pyttis          - 198 1 28 0 12 0

Alma,f.1890 
Pyttis  1 194 0 29 0 15 0

Brita,f.1891 
Pyttis  - 190 2 27 0 9 0

Summa  1 582 3 84 0 36 0

Tabell 4/7  Fördelningen av pronomen och slutartiklar i 
system 6

Bruket av den traditionella neutrala pronomenvarianten för 
alla inanimata korrelat i system 6 diskuteras utifrån utdrag ur 
inspelningarna med Ada, Alma och Brita i kapitel 6.4.2. Det är 
påtagligt att system 6 bildar en fokuserad norm. De maskulina 
och feminina pronomenen tycks ha förlorat sin genustillhörig-
het – som pronomen för inanimater har de helt försvunnit ur 
genussystemet. I stället används det neutrala pronomenet he(t) 
som enda pronomen för inanimater. För animata referenter, 
huvudsakligen människor, förekommer pronomenen hon och 
han även i system 6. I fråga om de defi nita slutartiklarna är 
känslan för maskulina och feminina genusskillnader däremot 
stark. Man kan därför dra slutsatsen att detta system bekräf-
tar att det fi nns en klar ordningsföljd vid förändringsprocessen. 
Trots att dessa informanter förlorat genuskänslan vid bruket av 
pronomen för maskuliner och femininer, upprätthåller de kate-
goriskt genusskillnaderna för de defi nita slutartiklarna.

Detta fokuserade genussystem verkar ha uppkommit som 
en följd av dialektutjämning. Vid en studie av äldre uppteck-
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ningar från Pyttis (Sandström 1996) förekommer fl era belägg på 
de maskulina och feminina pronomenen han och hon för inani-
mater. Dessutom fi nns det bland 1960–70-talsinspelningarna i 
mitt material två manliga informanter från Pyttis, Bruno i sys-
tem 4 och Alvar i system 7, som använder det maskulina pro-
nomenet han. Det är därför en angelägen forskningsuppgift att 
studera hur pronomenbruket i Pyttis gestaltar sig i nyare inspel-
ningar. Tar den utjämnade varianten den över funktionen som 
pronomen för maskuliner och femininer eller kommer det neu-
trala pronomenet he(t) att användas som det enda pronomenet 
för inanimater i Pyttisdialekten? Till dessa frågor återkommer 
jag dels i kapitel 6.4.2 och 6.5, dels i kapitel 5.3.2.

4.3.4 System 7

Till genussystem 7 har jag sammanfört tre inspelningar, de med 
Amalia och Bertel från Sibbo och den med Alvar från Pyttis. De 
uppvisar tämligen varierande strategier, men gemensamt för dem 
är att de, bortsett från några få undantag hos Alvar och Amalia, 
har övergått till att använda pronomenet den för både maskulina 
och feminina inanimata korrelat; se diskussion utifrån utdragen 
(5:6), (5:14), (5:15) samt (5:33)–(5:36). Också i fråga om de neu-
trala pronomenen använder de företrädesvis varianten de(t); se 
diskussion utifrån utdragen (6:14)–(6:17). Ingen av talarna i sys-
tem 7 har belägg på det maskulina pronomenet han för feminina 
korrelat. De upprätthåller i stor utsträckning genusskillnaderna 
mellan maskulina och feminina defi nita slutartiklar; i synnerhet 
gäller detta de två Sibboinformanterna.

Ser man schematiskt övergången från tre genus till två som 
en diakron process är system 7 ett exempel på kontinuitet i den 
förändring som leder från tre genus via systemen 3 och 5, där 
förändringar stegvis tilltar och resulterar i att först ersätts det 
feminina pronomenet hon av den, sedan ersätts det maskulina 
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han av den. På liknande sätt viker det neutrala pronomenet he(t) 
undan för pronomenet de(t). I system 7 har förändringen nått 
en punkt där såväl det utrala pronomenet den som det neutrala 
pronomenet de(t) fått övertaget.

Informanterna i det heterogena system 7 uppvisar sinsemel-
lan olikartat beteende i bruket av pronomen för maskuliner 
och femininer, neutrala pronomen och feminina slutartiklar. 
I bruket av maskulina slutartiklar är deras beteende däremot 
likartat; den maskulina synkoperade slutartikeln har ett starkt 
fotfäste också inom detta övergångssystem. Fördelningen av 
variablerna i system 7 har sammanställts i tabell 4/8. I det föl-
jande kommer variationen i de tre informanternas språkbruk 
att diskuteras, först med fokus på Alvar från Pyttis, därefter 
diskuterar jag Amalia och Bertel från Sibbo.

Informant,   Maskuliner      Femininer       Neutrer  DEFartM  DEFartF
födelseår      han/hon/den    hon/han/den        he/de      -n/-en         -en/-n
hemort    
     
Alvar, f.1890 
Pyttis       3 0    3     1   0 9         17   166     53   0     12 16

Amalia,f.1887 
Sibbo       1 0    9     0   0 8         58   139 12    2     19 1

Bertel,f.1898 
Sibbo       0 0   23     0   0 9         11   120 27    0      7 0

Summa       4 0   35     1   0 26       86   425 92    2     38 17

Tabell 4/8 Fördelningen av pronomen och slutartiklar i 
system 7

Alvar föddes år 1890. Han skötte jordbruket på den egna går-
den men åkte också omkring i Pyttis och grannkommunerna 
och hjälpte till med bl.a. slakt. Enligt de uppgifter som Alvar 

Book 3.indb 129 2010-05-26 07:12:18



Caroline Sandström

130

ger om sig själv i intervjuerna hör han till en grupp informanter 
som haft en rörlig livsstil; detta kan vara en bidragande orsak till 
att hans språk i jämförelse med de övriga Pyttisinformanternas 
uppvisar stor variation och en stor andel utjämnade varianter, i 
synnerhet när det gäller neutrala pronomen, eftersom varianten 
de(t) har en klar övervikt hos Alvar med fördelningen 166 belägg 
på de(t), mot 17 belägg på varianten he(t); se tabell 4/8.

Slutartiklarna för de feminina ordens del varierar kraftigt hos 
Alvar. Han använder övervägande den synkoperade slutartikeln  
-n, men den feminina slutartikeln -en har ett starkt fotfäste. 
Granskar man de maskulina slutartiklarna ser det annorlunda ut, 
eftersom Alvar uteslutande har belägg på maskuliner med den 
synkoperade slutartikeln. Dessutom använder han i hälften av 
fallen det maskulina pronomenet han för maskuliner, men aldrig 
för femininer; det verkar därför i viss mån som om han hade 
bevarat känslan för tre genus. Skillnaderna mellan maskulin och 
feminin böjning fi nns partiellt i Alvars språkbruk, trots att han i 
inspelningssituationen huvudsakligen övergått till ett genusbruk 
där pronomenen den och de(t) dominerar.

Amalia föddes i Sibbo 1887 och var 88 år gammal vid inspel-
ningen år 1975. Under största delen av sitt liv var Amalia bosatt 
i samma by i norra Sibbo. Den tredje informanten i det hetero-
gena genussystemet 7 är Bertel. Han var född år 1898 och växte 
upp och bodde i samma by i Sibbo hela sitt liv. Han var 73 år då 
han 1971 blev intervjuad. 

I Bertels språkbruk saknas de traditionella pronomenen han 
och hon. Han använder utan undantag pronomenvarianten den 
för maskulina och feminina korrelat. Också hos Amalia övervä-
ger pronomenet den för såväl maskulina som feminina korrelat.

Bertels språkbruk, där den används som det enda utrala pro-
nomenet, påminner om tvågenussystemen 8 och 9, där enbart 
en utrum–neutrum distinktion kan urskiljas i bruket av prono-
men och slutartiklar. Att Bertel ändå placerats inom kategorin 
övergångssystem beror för det första på att han undantagslöst 
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upprätthåller genusskillnaderna mellan maskulinum och fe-
mininum i fråga om de defi nita slutartiklarna. För det andra 
liknar Bertels språkbruk när det gäller neutrala pronomen mest 
Alvars och Amalias, de två andra informanterna som behand-
las inom system 7.

Tabell 4/8 åskådliggör det typiska bruket av defi nita slutar-
tiklar hos Amalia. Hon använder slutartiklarna enligt ordens 
traditionella genus: de feminina substantiven får ändelsen -en 
och maskulinerna den maskulina ändelsen -n. Hos Bertel fort-
lever genusskillnaderna vid defi nita slutartiklar genomgående, 
även om han i fråga om pronomenen övervägande använder de 
utjämnade varianterna den och de(t). 

Varianten de(t) har klart vunnit företräde hos Alvar, Amalia 
och Bertel i system 7, men det är påfallande att det hos alla tre 
fi nns belägg på bägge uttalsvarianterna he och e av det neutrala 
pronomenet he(t); denna fråga belyses mera ingående i kapitel 
6.2.4 och 6.3.1 samt 4.4.1.2.

4.3.5 Sammanfattning av de mest påtagliga dragen i 
övergångssystemen

Som övergångssystem har jag behandlat systemen 4–7, som i 
min modell befi nner sig mellan tre genus och två genus. Till 
övergångssystemen räknar jag tolv inspelningar från kommu-
nerna Pyttis (5), Sibbo (4), Strömfors (1), Lappträsk (1) och 
Liljendal (1). Språkbruket hos dessa tolv informanter uppvisar 
en stor spännvidd av variationsmönster.

I förändringsprocessen har jag iakttagit två linjer. Å ena si-
dan sker utjämningen som en successiv diakron process, där 
särskilt pronomenbruket drabbas av tilltagande variation och 
förändring. Denna process leder från ett klassiskt tregenussys-
tem via tregenussystemen 2 och 3 fram till övergångssystemen 
5 och 7. Å andra sidan tycks förändringsprocessen kunna av-
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brytas och ett visst genusbruk utbildas till ett förstelnat mönster; 
ett fast system, till vilket fl era talare har kunnat anslutas i min 
modell, växer fram av sig självt. Systemen 4 och 6 bland över-
gångssystemen utgör exempel på mönsterbildande system.

Det feminina pronomenet hon förekommer inte i övergångs-
systemen. Vid gränsdragningen mellan tre genus och övergångs-
systemen har förekomsten av det feminina pronomenet för femi-
nina korrelat utgjort en viktig skiljelinje; jämför användningen av 
maskulina och feminina pronomen i systemen 2 och 3 med sys-
temen 4 och 5. Om den huvudsakliga indelningen i tregenussys-
tem, övergångs- och tvågenussystem hade grundat sig på över-
gången från pronomenen hon, han och he(t), vilka bildar ett äldre 
tredelat h-paradigm, till pronomenen den och de(t), som bildar 
ett tvådelat d-paradigm, framträder en gräns mellan å ena sidan 
system 1–6, å andra sidan system 7–10. I de förra har prono-
menet han och särskilt det neutrala pronomenet he(t) ett tydligt 
övertag, medan pronomenen den och de(t) tagit över i systemen 
7–10.

De förändringar i genus som framträder i övergångssyste-
men innebär bl.a. att det maskulina pronomenet han, som har ett 
starkt fotfäste i systemen 4 och 5, har fått ge vika för pronomenet 
den i system 7. På samma sätt har det neutrala pronomenet de(t) 
i system 7 intagit den ställning som innehas av det neutrala pro-
nomenet he(t) i systemen 4–6.

En tendens som avspeglar sig i förändringsprocessen som 
helhet är att genus maskulinum generellt vinner terräng. Detta 
syns framför allt i systemen 4 och 5, där det maskulina han har en 
stark ställning som pronomen för inanimater. Men den maskuli-
na dominansen märks också i bruket av de defi nita slutartiklarna: 
tio av tolv informanter i övergångssystemen använder uteslutan-
de den maskulina synkoperade slutartikeln. I övergångssystemen 
är också den feminina slutartikeln välbevarad, eftersom nio av de 
tolv informanterna i övervägande grad håller sig till den femi-
nina slutartikeln  en för ursprungliga femininer.
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De informanter som representerar systemen 4 och 5, i syn-
nerhet Bruno och Börje i system 4, uppvisar en hög grad av 
dialektalitet (se ovan kapitel 2.2.5). Dialektaliteten hos Bruno 
och Börje framträder bl.a. i att de konsekvent använder pro-
nomenen han och he(t) för inanimater. Då genuskänslan för 
det feminina pronomenet hon gått förlorad har de feminina 
korrelaten förts över till det maskulina lägret. Uppsättningen 
pronomen har reducerats till det maskulina han och det neu-
trala he(t). I tidigare dialektundersökningar har det visat sig att 
manliga talare ofta väljer att bibehålla och framhäva sin dialekt 
genom att använda dialektformer och lågstatusformer i stället 
för att följa prestigenormerna, se t.ex. Chambers och Trudgill 
(1980: 71–74). Möjligen kan en sådan tendens att framhäva 
dialektnormen förklara att det bara fi nns manliga informan-
ter i systemen 4 och 5. För övrigt har könsmässiga skillnader 
inte spelat någon avgörande roll i min undersökning; jämför 
diskussioner och problematisering i fråga om könsskillnader 
i sociolingvistiska studier i bl.a. Th elander (1979, II: 96–99), 
Lesley Milroy (1987: 101–103) och Hinskens (1996: 100). De 
mönster som utgör grunden för uppkomsten av de fokuserade 
genussystemen, system 4 med pronomenen han och he(t) och 
system 6 med enbart det neutrala pronomenet he(t), har note-
rats som en svag tendens hos några av de andra informanterna 
i tregenus- och övergångssystemen; se fortsatt diskussion i ka-
pitel 5.2.1.3, 5.2.2 och 6.4.2.

För övergångssystemens del kan fördelningen mellan tradi-
tionella och utjämnade varianter av pronomenen sammanfattas 
med följande siff eruppgifter: Pronomenen han, hon och den för 
maskulina och feminina korrelat uppgår till sammanlagt 173 
belägg. De fördelar sig på 57 belägg på han och 50 belägg på 
den med maskulina korrelat, samt 35 belägg på han, 30 belägg 
på den och ett belägg på hon med feminina korrelat. Här kan 
i fråga om genussystem 6 noteras att det – förutom ett enda 
belägg på den – helt saknar utrala pronomen för inanimater.
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I fråga om de neutrala pronomenen i övergångssystemen kan 
konstateras att pronomenet he(t) har en klar dominans i syste-
men 4–6, där tämligen få belägg på pronomenet de(t) uppträder. 
I detta avseende innebär genussystem 7 en påtaglig förändring 
eftersom pronomenet he(t) är på tillbakagång och används i bara 
en sjättedel av fallen, medan fem sjättedelar upptas av pronome-
net de(t). I system 7, där de(t) dominerar som neutralt prono-
men, verkar fördelningen mellan uttalsvarianterna he och e av-
vika från det typiska mönstret i tregenussystemen och de övriga 
övergångssystemen, eftersom beläggen på varianten e är fl er än 
beläggen på he. I kapitel 6.2.4 och 6.3.1 diskuterar jag mer in-
gående dessa förändringstendenser och variationen mellan ut-
talsvarianterna av de neutrala pronomenen i materialet.

4.4 Tvågenussystemen

Som tvågenussystemen behandlar jag i Sandström (2003: 146–
209) sexton inspelningar från mellersta Nyland, systemen 8–10. 
Genusbruket har allt mer närmat sig standardspråket i södra 
Finland. För maskulina och feminina korrelat förekommer bara 
pronomenet den och i fråga om defi nita slutartiklar är genus-
skillnaderna mellan maskuliner och femininer små. Som neutralt 
pronomen har varianten de(t) fått övertag, men enstaka belägg 
på det neutrala pronomenet he(t), främst med uttalsvarianten e, 
uppträder hos fl era informanter i systemen 8–9.

Informanterna i tvågenussystemen 8–10 kommer huvudsak-
ligen från Helsinge, Esbo och Kyrkslätt i mellersta Nyland; bara 
en av dem kommer från Sibbo. De är i stort sett jämnåriga, men 
generellt kan konstateras att personer som vuxit upp, levt och 
verkat i mellersta Nyland under första hälften av 1900-talet har 
omgivits av en mer urban miljö än jämngamla personer i östra 
Nyland. I jämförelse med mellersta Nyland utgjorde östra Ny-
land och Sibbo fram till 1970-talet en förhållandevis traditionell 
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agrar miljö, medan speciellt kommunerna Esbo och Helsinge i 
den växande huvudstadens omedelbara närhet förändrades och 
byggdes ut genom omfattande urbanisering redan under mel-
lankrigstiden och särskilt under efterkrigstiden på 1950–70-ta-
len.

Flera av informanterna i systemen 8–10, såsom Elin från 
Helsinge, Betty, Barbro, Eva och Bernhard från Esbo och Bir-
git och Einar från Kyrkslätt, representerar mobila livsmönster. 
De har antingen fl yttat från sin födelseort som unga eller så har 
den ort där de har varit bosatta förändrats genom kraftig urba-
nisering och infl yttning. Trots detta berör de inspelade inter-
vjuerna – även för de mobila informanternas del – upplevelser 
och minnen som hänför sig till barndomstiden och äldre agrara 
samhällsförhållanden.

När det gäller informanter från östra Nyland exemplifi eras 
deras språkbruk med utdrag ur inspelningarna i kapitlen 5–7. 
Eftersom materialet från Helsinge, Esbo och Kyrkslätt bara 
hör till första etappen av min studie kommer jag inom detta 
kapitel, i de följande underkapitlen 4.4.1–4.4.3, att belysa va-
riationen i systemen 8–10 genom utdrag ur inspelningar från 
dessa orter. De sexton inspelningarna i tvågenussystemen har 
delats upp på tre olika system:

8. ett system där den synkoperade slutartikeln dominerar (10 in-
spelningar)

9. ett tvågenussystem där rester av genusskillnader vid slutartiklarna 
och det neutrala pronomenet uppträder (4 inspelningar) 

10. ett system som ligger nära eller sammanfaller med standard-
språkets tvågenussystem (2 inspelningar).

4.4.1 System 8

System 8, där den synkoperade slutartikeln dominerar för både 
ursprungliga maskuliner och femininer och enbart pronomenet 
den används för maskulina och feminina inanimata korrelat, 
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framstår som ett tämligen homogent tvågenussystem. Språkbru-
ket hos informanterna följer ett likartat mönster. Tio informan-
ter från mellersta Nyland, kommunerna Helsinge med fyra talare 
(Alina, Adolf, Alfred och August), Esbo med tre talare (Betty, 
Berit och Bernhard) och Kyrkslätt med tre talare (Birgitta, Björn 
och Einar) har sammanförts till system 8; se tabell 4/9.

Informant,  Maskuliner     Femininer   Neutrer        DEFartM   DEFartF
födelseår     han/hon/den  hon/han/den   (h)e(t)/de(t)    -n/-en        -en/-n
hemort   
 
Adolf, f.1883 
Helsinge        - -  17 -    -    9        3 128 22  0       0   8
Alfred, f.1886 
Helsinge        - -  14 -    -  13        6 163 19  0       0   12
Alina, f.1887 
Helsinge        - -  29 -    -  14        9 118 31  1       1   11
August, f.1890 
Helsinge        - -  11 -    -  12       5 163 19  0      0    19
Betty, f.1892 
Esbo         - -   8 -    -    9       5 154 19  0      0     2
Berit, f.1895 
Esbo         - -   7 -    -  17       3 146 22  0      0   15
Bernhard, f.1898 
Esbo         - -   14 -    -    5       7 203 37  1      0   21
Björn, f.1897 
Kyrkslätt        - -   10 -    -    2       2 160 11   1      0    5
Birgitta, f.1897 
Kyrkslätt        - -   11 -    -   12      0 241 33   0      0   23
Einar, f.1902 
Kyrkslätt        - -    6 -    -   14      4 161 28   0      0     3

Summa        0 0  127 0    0  107   44 1637 241  3      1   119

Tabell 4/9 Fördelningen av pronomen och slutartiklar i 
system 8
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I jämförelse med tregenus- och övergångssystemen framträ-
der i system 8 varken maskulina och feminina pronomen för 
inanimater eller skillnader mellan de maskulina och feminina 
defi nita slutartiklarna. Den synkoperade slutartikeln indikerar 
inte genus maskulinum utan används – då de fonologiska reg-
lerna medger detta – som slutartikel för både maskuliner och 
femininer. Hos tre informanter, Alina, Bernhard och Björn, 
fi nns dock enstaka undantag från detta; se avsnitt 4.4.1.1. Va-
rianten he(t) av det neutrala pronomenet har trängts undan 
och pronomenet de(t) uppträder i nio fall av tio. Däremot fö-
rekommer belägg på uttalsvarianten e av det neutrala prono-
menet hos alla utom en av de tio informanterna i system 8; se 
avsnitt 4.4.1.2.

Informanterna följer samma genusmönster i fråga om de 
utrala pronomenen – de använder undantagslöst den utjäm-
nade varianten den. Utdrag (4:1) exemplifi erar bruket av pro-
nomenet den hos August från Helsinge. Han använder den 
för såväl det maskulina KORV som det feminina MEMMA; 
i bägge fallen i jämförande konstruktioner med två belägg på 
den; se (4:1). 

(4:1) [August]
August: å så steektes den där kårven åm vintärn (.) å een  
  deel kooka kårvsåppa åkkså (..) på den där kårven 
  (.) ju eldre kårven blee åm vintärn (.) den va uut i
   köldn (.) dess betär blei den (.) liksåm memmån för
   i väärdn (.) memmån sparas EH (..) ju eldär 
  memmån blei dess bettre blee den för- (.) såm den 
  stoo i riivåna uut i haavärlåårana

Det konsekventa bruket av pronomenet den i system 8 belyses 
också i exempel (4:2), ur en inspelning med Alfred från Hel-
singe, där GÅRD står som korrelat, samt i (4:3) där Alina från 
Helsinge har fl era belägg på pronomenet den för korrelaten 
SJAL, FÄLL och MÖSSA. Typiska exempel på pronomenet 
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den förekommer likaså hos två av talarna från Kyrkslätt: Einar i 
(4:4) med det maskulina VIND som korrelat och Birgitta i (4:5) 
med det feminina ULL som korrelat. I (4:6) med Berit från Esbo 
fi nns ytterligare ett exempel på den med det feminina KÄRRA 
som korrelat. Eftersom pronomenet den används undantagslöst 
och variation helt saknas, hänvisar jag här bara till dessa exempel. 
Pronomenbruket för maskulina och feminina inanimata korrelat 
behandlas inte mer ingående; jämför dock kapitel 5.3 om bruket 
av den i östra Nyland. När det gäller defi nita slutartiklar och 
neutrala pronomen framträder varierande mönster i system 8; de 
kommer därför i det följande att diskuteras mer detaljerat utifrån 
exempel ur inspelningarna.

4.4.1.1 Defi nita slutartiklar i system 8

System 8 utmärks av att den synkoperade defi nita slutartikeln 
dominerar för både maskuliner och femininer hos alla talare. Sju 
av dem använder uteslutande synkoperade slutartiklar för den 
grupp enstaviga maskuliner och femininer med fi nal koronal 
konsonant som jag har studerat. Detta gäller för Adolf, Alfred 
och August från Helsinge, Betty och Berit från Esbo och Bir-
gitta och Einar från Kyrkslätt; se tabell 4/9. Det konsekventa 
bruket av synkoperade slutartiklar belyses i (4:1) där August har 
de defi nita formerna köldn och väärdn samt i (4:8) med höstn 
(på sista raden). I (4:2) har Alfred belägg på synkoperade defi nita 
former av dels de maskulina TID (i sammansättningen gäärdan-
tiidn) och GÅRD, dels det feminina VÅR.

(4:2) [Alfred]
Alfred:  å senn när de blei no (.) gäärdantiidn åm våårn (.) 
  fören kreekina slapp uut (.) så då när man gäärda 
  så sloo man först inn stöörana natuurlitviis å så 
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  söökt man småå graanar sånndär een å een halv
   meetär långa (.) å dåm klöövdist ti graanband (..)  
  när man gäärda så börja man (.) me kårta tröödår 
  först (.) å senn satt man band (.) å senn- (.) senn 
  dehäran när man satt tröödån (.) när den blei åpptil 
  gåårdn fäärdi så satt man sååkallade nakktröödå

I system 8 synkoperas slutartikeln nästan utan undantag. Bara 
tre informanter, Bernhard från Esbo, Björn från Kyrkslätt och 
Alina från Helsinge, har exempel på undantag från detta. Hos 
dessa tre talare är variationen marginell – artikelsynkopen do-
minerar för såväl maskuliner som femininer. Som framgår av 
tabell 4/9 använder Bernhard och Björn en gång var slutarti-
keln  en för traditionella maskulina substantiv. De enstaka ord 
som förekommer med slutartikeln  en är stallvinden hos Bern-
hard, och svåålen hos Björn då han berättar hur en fl äsksvål an-
vändes som bot mot vårtor inom folkmedicinen. En jämförelse 
ger vid handen att synkope av slutartikeln klart överväger hos 
dem båda. I synnerhet gäller det Bernhard med de synkope-
rade maskulinerna (37 belägg, bl.a. BIL, ELD, FIOL, HÖST, 

KVAST, KVÄLL, MAT och TID) och femininerna (21 belägg, 
bl.a. JORD, NATT, VÅR och VÄRLD), men också Björn med 
de synkoperade maskulinerna (11 belägg, bl.a. BLOD, HÄLL, 

KVÄLL och TID) och femininerna (5 belägg, HAND, NATT 
och VÄRLD). I utdrag (4:7) belyses Bernhards användning av 
synkoperade slutartiklar för maskulinerna TID, HÖST och 
KVÄLL samt femininerna VÄRLD och JORD. I slutet av ut-
drag (4:9) fi nns ytterligare ett exempel på artikelsynkope för 
det maskulina KVÄLL hos Bernhard.

Alina använder likaså övervägande den synkoperade slut-
artikeln  n för både ursprungliga maskuliner (31 belägg, bl.a. 
FOT, HALS, KJOL, SJAL och TID) och femininer (11 be-
lägg, bl.a. HAND, SÄD och VÄRLD). Därutöver har hon två 
belägg på den defi nita slutartikeln  en. Det är iögonenfallande 
att Alina använder ändelsen  en för såväl det feminina substan-
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tivet JORD som det maskulina FÄLL – båda förekommer dess-
utom hos henne med artikelsynkope. JORD, som i traditionell 
dialekt, särskilt i östra Nyland, är ett feminint substantiv, tycks 
i system 8 huvudsakligen användas i den synkoperade formen 
joordn; se t.ex. ett belägg hos Bernhard i (4:7) (sista raden). Det-
samma gäller det feminina VÄRLD, som hos Alina genomgå-
ende får synkoperad slutartikel; se exempel (4:3) (mot slutet). I 
detta sammanhang kan framhållas att Ahlbäck (1946: 103–104, 
167) och källorna för FO i många fall anger att starka femininer 
av denna typ övergått till genus maskulinum i hela mellersta Ny-
land, och delvis också i Sibbo.

I utdrag (4:3) med Alina fi nns fl era typiska exempel på arti-
kelsynkopering. Hon synkoperar de defi nita slutartiklarna inte 
bara för de maskulina substantiven SJAL (3 belägg) och KANT 
(2 belägg) utan också för det feminina VÄRLD. Utdraget be-
lyser också variationen i fråga om det maskulina FÄLL. I (4:3) 
uppträder först på femte raden den synkoperade varianten feldn 
sedan efter några rader varianten felden med slutartikeln  en.

(4:3) [Alina] 
Alina:  nå näär dåm gikk i körkkan satt dåm sjaaln åmkring 
  sej å (.) gikk dåm nu någå ann stell att di inga 
  bihöövd någå betär åmkring sej så satt dåm- (.) too 
  dåm sjaaln åmkring (.) å när de va kallt å- (.) int 
  hadd dåm då sån där yttärplagg så såm dåm nu haar 
  [- - - ] den sko nu alltin vara då [i sledan] (.) 
  minstånes sveepa åmkring sej (.) att man int sko 
  fryysa (.) joo (..) å senn hadd di ju laga feldar (.) uta 
  feldn när di nu hadd fåår så (.) slaktas ju fåårena å så
   bereeddis fåårsjinnena (.) så laga di feldar senn (.)
   een feld ondi i sledan först sådäär ti sita å den andra 
  hadd man åvanpåå (.) å den där- (.) sjinnena hellär 
  felden så laga di EH (.) me såndäär tyyg åvanpåå att
   den sko no sii liite snyggt uut (.) å senn een grannär
   ryya baak på sledakantn [- - - ] 
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(En äldre kvinna var gudmor och då hon bar nyfödda barn till 
dopet hade hon med sig ett särskilt vitt tygstycke och en liten 
mössa) 
  en liitn mysså hadd on såm on- (.) hon- (.) hadd 
  syydd sjölv såm hon too mess-sej allti (.) den va då 
  laga uta ett viitt sånt därnt långt sådäär å (.) å så va
   däär snyrpband ii (.) tvåå (.) tvåå (.) å så en liitn spets 
  åmkring kantn senn (.) å såndäär en aavlångär hiit
   senn (.) ti baakhuuve å däär påå senn hadd on rynka
   en såndäär (.) sen me spets påå däär (.) ti seta på 
  huvu deeras (.) så va de bara sjaaln åmkring såm di
   för i väärdn hadd (.) sjaalar sjaalar bara va de ti sveep 
  åmkring sej [SMÅSKRATTAR] (.) både gamla å 
  båånena
Intervjuare: den där myssan- EH (.) kund den vara i oolikka färj
   för påikar å fl ikkår ellär?
Alina: nää (.) int hadd den- [. . .] den va viitär allti 

Einar från Kyrkslätt hör till dem som undantagslöst har ar-
tikelsynkopering för såväl maskuliner som femininer. I (4:4) 
fi nns två exempel på den bestämda formen vinn ’vinden, skul-
len’ hos Einar. Ordet VIND tillhör den stora gruppen starka 
maskuliner och verkar enligt FOreg vara stabilt i fråga om ge-
nus. Det uttalas allmänt vinn i både obestämd och bestämd 
form singularis i hela Nyland, men en del källor i FOreg anger 
också den defi nita formen vinden, som bl.a. förekommer som 
variant hos Bernhard från Esbo. Han använder dels formen 
vinn med artikelsynkope i åpp i vinn och dels slutartikeln -en 
i sammansättningen stallvinden. I (4:4) med Einar fi nns också 
exempel på den synkoperade formen tiidn. Som av tabell 4/9 
framgår har Einar 28 belägg på maskuliner med artikelsyn-
kope; förutom TID och VIND förekommer bl.a. maskulinerna 
GÅRD, HÖST, KVÄLL och VED. Femininerna är färre hos 
Einar med bara 3 belägg: VÅR (2 belägg) och VÄRLD (1 be-
lägg); samtliga med artikelsynkopering.
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(4:4) [Einar]
Einar: diit hållär ti fara me va såm helst på den däär stoora (.)
   laggårs å stallvinn (.) no e de så lagat (.) att man ondrar 
  denn tiidn (..) [- - -] att dåm kond jöra (.) så starkt (.)
   å int troodd dåm att de sko kåmma stoora traktoorär 
  å vangnar inn på den däär vinn (.) men den 

  håll- [SVÄLJER] den hållär (.) där va så veel laagat

Också Birgitta från Kyrkslätt använder konsekvent synkoperade 
slutartiklar oavsett om orden är ursprungliga maskuliner eller fe-
mininer. Antalet är stort för såväl maskulinernas del (33 belägg) 
som femininernas del (23 belägg). Bland maskulinerna med ar-
tikelsynkope fi nns ord som BOLL, FÄGÅRD, HÖST, KVAST, 

KVÄLL, MAT, SPIS och TID, bland femininerna HAND, 

JORD, NATT, STRAND, VÅR och VÄRLD.
I (4:5) belyses Birgittas konsekventa bruk av artikelsynko-

pering för det feminina substantivet olln ’ullen’ med tre belägg. 
I traditionell dialekt skulle det feminina ULL få den defi nita 
slutartikeln  en, alltså formen ollen i mellersta Nyland. Då in-
tervjuaren på första raden använder den bestämda formen ul-
len låter Birgitta sig inte heller påverkas av hans språkbruk, som 
hon kanske uppfattar som standardspråkligt. Här kan noteras att 
slutartikeln -en som förekommer för femininer i traditionella 
östnyländska dialekter är identisk med den standardspråkliga 
slutartikeln. Avståndet mellan intervjuarens ullen och Birgittas 
belägg på olln är långt; de följer inte i direkta svar på intervjua-
rens frågor, vilket troligen minskar möjligheten till omedelbar 
påverkan. I kapitel 5.1.1.4, 5.3.1.1, 6.2.3 samt i 7.1 och 7.2 ges 
fl era exempel på att standardspråkliga eller utjämnade varianter 
som intervjuarna använder plockas upp av informanterna, så att 
de i sitt svar använder samma utjämnade form som en inter-
vjuare använt i sin fråga.
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(4:5) [Birgitta]
Intervjuare hur sjöötär man fååren [...] ullen från fååren?
Birgitta: nå fåårena de va no int så myki (.) dåm fi kk no nes
  tan alti de semsta ijen å (.) å dåm jikk no i hagan me 
  koddåna ijen (.) men dåm sko no alti klippas (.) en
   paar gångär åm ååre (.) å int va de no viidäre senn
   [- - - ] en del va no å tvetta den där olln fören dåm
   (.) kaarda å spann den men- (.) ja tykt no aldär åmm
   ti tvetta den (.) utan jaag spann no den så där 
  ootvettagär (.) ja tykt att de va betär [- - -] de e 
  liksåm någåslags ålja i olln (.) å åm man tvettar den
   (.) så måst man noo seta (.) någå feett på den (..) 
  förr bruuka dåm seta klöövfeeta (.) dåm too när dåm
   slakta så too dåm (.) koddföttärna å kooka 
  klöövfeeta (.) å de satt dåm näär dåm- (.) på olln (.) 
  när dåm kaarda

I utdrag (4:6) med Berit från Esbo belyses ytterligare artikel-
bruket i system 8, där genusskillnaderna mellan det maskulina 
HÖST och det feminina VÅR suddats ut, då båda uppträder 
med artikelsynkope. Enligt Ahlbäck (1946: 167, 215, 218) samt 
FO och FOreg har det i fråga om årstidsnamn som HÖST 

och VÅR också i traditionella dialekter rått viss osäkerhet om 
genus och slutartiklar, och variation har förekommit. I system 
8 används de båda enbart med artikelsynkope och ofta upp-
träder de i tidsuttryck i lexikaliserade fraser såsom på eller åm 
höstn eller våårn; antagligen fi nns de då lagrade som helheter 
i talarnas minne i den synkoperade formen. Exempel fi nns i 
utdragen (4:2) åm våårn, (4:7) på höstn och (4:8) åm höstn. 
Samma resonemang kan tillämpas i fråga om tidsuttryck som 
innehåller orden KVÄLL eller TID eller återkommande fasta 
uttryck som FÖRR I VÄRLDEN. Inom system 8 används 
sådana uttryck undantagslöst med artikelsynkope; se t.ex. ut-
drag (4:6) samt (4:2), (4:4) och (4:7) där tiidn förekommer i 
sammansättningar såsom sjuutiidn och i uttrycket denn tiidn. I 
utdragen (4:7) och (4:9) förekommer tidsuttrycken åm kvelln 
och på kvelln och i utdragen (4:3) och (4:7) uttrycket för(r) i 
väärdn.
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(4:6) [Berit] 
Berit: ettiidn va man å steeg åpp å (.) å börja rost sej å fara ti
   staan (.) så att man va sjuutiidn i staan (...)
Intervjuare: å hela ååre åmm då?
Berit: nå hela ååre åm joo (.) både höst å vintär å våår (.)
   höstn jikk nu liite ann (.) men våårn (.) een gång mins 
  ja såm de va så grymt haalt fööre (.) såm ja mådist fara 
  (.) mamma va någå sjuuk (..) å ja sku fara ti staan (.) å 
  då sjikka hon een kaar memm-mej (.) men ja mins 
  int vem de va å- (.) men då rosta hon en nyyär tjärra
   såm hadd vassa ringar å (.) å alt (.) att ja sko kona
   fara (.) ti staan me den

4.4.1.2 Neutrala pronomen i system 8

Pronomenet de(t), den utjämnade varianten av neutrala prono-
men, överväger hos alla tio informanter i system 8 – allmänt taget 
i drygt nio fall av tio – och när det gäller Birgitta från Kyrkslätt 
till hundra procent. Birgittas språkbruk är homogent i fråga om 
de drag som har studerats. Hon har övergett pronomenformerna 
han och hon och använder kategoriskt varianterna den för mas-
kuliner och femininer och de(t) för neutrer. I utdrag (4:5) fi nns 
exempel på Birgittas enhetliga bruk av pronomenen den och 
de(t) och av artikelsynkope med fl era belägg på olln ’ullen’ – hon 
synkoperar konsekvent de defi nita slutartiklarna.

Birgitta har över 240 belägg på neutrala pronomen, vilket 
kunde ha gett utrymme för variation; men i samtliga fall använ-
der hon den utjämnade neutrala varianten de(t). Hos de andra 
nio talarna i system 8 förekommer variation i bruket av neutrala 
pronomen; främst använder de den utjämnade neutrala prono-
menvarianten de(t) men därtill har de några belägg på den tradi-
tionella neutrala varianten e; se tabell 4/9.

Av tabell 4/9 framgår att Adolf, Alfred och August från Hel-
singe liksom Betty, Berit och Bernhard från Esbo samt Einar 
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från Kyrkslätt har en likartad profi l i bruket av neutrala prono-
men; deras fördelning mellan de neutrala varianterna de(t) och 
e följer samma mönster. Å ena sidan har den utjämnade varian-
ten de(t) klart tagit ledningen, å andra sidan fi nns det hos dem 
alla belägg på den neutrala varianten e. Pronomenvarianten e 
förekommer med 3–6 belägg per inspelning, vilket visar att det 
neutrala pronomenet he(t) inte är utplånat ur genussystemet.

I utdrag (4:7)–(4:9) belyses förekomsten av neutrala prono-
men hos Bernhard från Esbo och August från Helsinge, som 
båda har variation mellan varianterna de(t) och e. Beläggen på 
varianten de(t) är genomgående fl er än beläggen på e, vilket 
också gäller för system 8 i stort. Dessutom fi nns det en kopp-
ling till hur fördelningen mellan de neutrala pronomenvarian-
terna he och e ser ut i traditionell dialekt i Nyland. Det fi nns en 
klar tendens att varianten de företrädesvis uppträder i sådana 
grammatiska funktioner och positioner som innehafts av den 
traditionella neutrala varianten he, medan den neutrala vari-
anten e tenderar att behålla de funktioner och positioner som 
den haft i traditionella varieteter; en sammanställning av ty-
piska användningsmönster ges i kapitel 6.2.4. I fråga om dessa 
mönster tycks en tumregel vara att den neutrala pronomenva-
rianten he står preverbalt, medan varianten e står postverbalt.

I utdragen (4:7) och (4:8) illustreras växlingen mellan de 
neutrala pronomenvarianterna de(t) och e hos Bernhard och 
August. I båda utdragen används huvudsakligen det utjäm-
nade pronomenet de(t), vilket är typiskt för informanterna i 
system 8. I utdrag (4:7) med Bernhard fi nns främst belägg på 
pronomenvarianten de(t) med åtta belägg, och bara ett belägg 
på varianten e. Det är påtagligt att fl era av förekomsterna av 
varianten de(t) uppträder i funktioner och positioner där ut-
talsvarianten e kunde förväntas uppträda, dvs. som postverbalt 
subjekt – med ett passivt predikatsverb så tårkast de inne och sen 
näär de va tårrt så föördist de uut – med BRÖD som korrelat. 
De två följande beläggen på de: de va hemskt gått bröö senn ti eta 

Book 3.indb 145 2010-05-26 07:12:22



Caroline Sandström

146

och de va möört dedär bröö är däremot preverbala; det första ex-
pletivt, det andra ett subjekt med det neutrala korrelatet BRÖD, 
som dubbleras. Det enda exemplet på varianten e i (4:7) syftar 
också på brödet: åm mårån när vi vakna ååt vi åpp e jiinast. For-
men e av det neutrala pronomenet används här på ett sätt som 
följer det typiska mönstret i traditionell dialekt, dvs. pronomenet 
e står som ett fi nalt placerat objekt till det fi nita verbet äta.

(4:7) [Bernhard]
Bernhard: å pappa han foor åm mårån tiidit när an foor ti 
  skoogin [...] å morsan jikk i byyn (.) alla daagar (.)
   ååre åmm jikk hon i byyn [...] hon sko åpp seks åm
   mårån i byyn (.) å hon böök (.) å hon (.) laga malt 
  å hon baaka dåå- (.) denn tiidn så baka di hela åårets 
  bröö (..) på höstn (.) å å så tårkast de inne (.) hon
   kond baka tvåå vekkår på sama stelle (..) å sen näär 
  de va tårrt så föördist de uut senn i- (.) låfte såm
   dåm hadd (.) å diit sattis de i stoora tiinår senn (.) de 
  va hemskt gått bröö senn ti eta åm såmarn senn (.) 
  de va möört dedär bröö (.) va så- (.) näär de va inn 
  diit i tiinån (..) så kåmm hon hemm morsan åm 
  kvelln (.) kond hon kåma hemm niie å tiie å (.) 
  mång gångår kåm hon elva (.) så hadd on en- (.)
   een tvååliitärs kanna me- (.) me skommjölk å ett 
  bröö (.) å de va daagens dakspeng dedär (.) åm 
  mårån när vi vakna ååt vi åpp e jiinast [- - -] hon
   kåm aldär- (.) hon vååga aldär kåma eftär tålv (.)
   hemm (.) hon va viidsjeepligär (.) hon mådist- (.)
   hon mådist kåma övär een skoog (.) å di had- (.) di 
  hadd slajji ijeel däär (.) trii påsaryssar såm jikk för 
  i väärdn vet ni (.) å di va begraava däär påsaryssana 
  (..) kåm on eftär tålv sa on så såå on dåm där på
  saryssana alti (.) saa on (.) hon va reddär troor jaag 
  [- - -] no ha påsaryssana hålldast diit i joordn no
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Också utdrag (4:8) med August innehåller fl er belägg på de(t) 
än på varianten e. I början av utdraget förekommer prono-
menvarianten de(t) i två fall som expletiver: då va de och int 
e de liiksåm no. Senare i utdraget fi nns ett typiskt exempel där 
den kortformen e står som expletivt subjekt direkt efter det 
bisatsinledande NÄR: när e foor. Alldeles i slutet av (4:8) före-
kommer ännu ett expletivt preverbalt de.

(4:8) [August]
August: åm oolaavsdaagin så då too di stesel (.) å åm 
  allhelgån fl ytta di (..) då va de stoora (.) kålånnär på
   veegin när di fl ytta fråån eena stelle ti andra (.) int e
   de liiksåm no (.) int fl yttar någån no meera åm 
  allhelgån [- - -] vegana blee rikit dååliga ota di där
   stoora fl yttlassena såm- (.) int hadd di no (.) heeva 
  mööbel (.) men att vegana va så dååliga å di där 
  kärråna- (.) när e foor några tiiotaal åm daagin (.) no
   va veegin så dååli å blööt (.) ba de regna åm höstn

I (4:9) med Bernhard förekommer belägg på såväl varianten 
de(t), som varianten e. Först förekommer de(t) som preverbalt 
expletivt subjekt i en passiv konstruktion, före predikatet ’skulle 
arbetas’ de sko arbetas doktit. Belägget kan jämföras med före-
komsten av varianten e på sista raden, ett postverbalt expletivt 
subjekt med samma verb i passiv, vilket kan förklara att vari-
anten e används i arbetas e. Ytterligare ett belägg på varianten 
e fi nns strax innan. Det står likaså postverbalt som expletivt 
subjekt till det passiva verbet fooris ’fors’. I (4:9) på andra raden 
förekommer också ett preverbalt expletivt subjekt de i de va. 
Vidare fi nns två rader senare ett belägg på de, som objekt efter 
predikatsverbet: man mådist haa de. Dessa förekomster av de(t), 
dels det preverbala de va, dels ett fi nalt tryckstarkt objekt, utgör 
båda typiska fall där varianten de(t) – i traditionella varieteter 
he(t) – brukar vinna företräde.
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(4:9) [Bernhard]
Bernhard: de sko arbetas doktit- (..) näär ja jikk i skriftskoolan
  (.) ja hadd fattit hemm (..) ja hadd int rååd ti fåå
   kleedär (.) menn de va een boonde däär såm saa at- (.)
   ååt mej at (.) åm ja kåmmär ti hånån ti ett åår så ska
   han tjööp åt mej (.) kleedär ti skriftskoolan (.) å 
  tjengår (.) å sjoorta å kravatt (.) man mådist haa de (.) 
  så fi kk ja tjugufemm mark löön (.) löön enno (.) för
   hela ååre däär (..) man sko femm- (.) alla mårnar sko
  man åpp (..) man sko ti stalle (.) å sjööta hestana (.) å  
  klåkkan seks fooris e uut ti arbete däär å arbetas (.) 
  enda ti sjuu åtta på kvelln (.) arbetas e (.) å så hadd
   di frokkåst klåkkan niie (.) å midda klåkkan ett

Slutligen diskuterar jag förekomsten av varianterna de(t) och e 
hos Alina. I jämförelse med de övriga informanterna i system 8 
är hon den som har fl est belägg på den neutrala uttalsvarianten 
e. Alina har 9 belägg på e, men varianten de (118 belägg) uppgår 
också hos henne till nio tiondedelar av de neutrala pronomenen. 
I utdrag (4:10) fi nns två exempel där både varianten de(t) och 
varianten e uppträder som expletiver strax efter varandra. I bägge 
fallen använder Alina först de, sedan e inom samma mening – i 
liknande position och funktion. Först förekommer de som ex-
pletivt subjekt efter predikatsverbet vara, därefter följer e som 
expletivt subjekt strax efter ett bisatsinledande SOM respektive 
ATT. Bruket av varianten e följer här samma distributionsregler 
som i traditionell dialekt i östra Nyland; se kapitel 6.2.4.

(4:10) [Alina]
Alina: altin hadd vi nu hääråmkring den där sama svart
   kjooln påå bara (.) jååh (.) kengåna på föttärna (.)
   me långa skaft åpp ti halva beene (.) int va de skoor 
  såm e no e [- - - ]
Intervjuare: nå va bluusn meera ååtsittande då?
Alina: joo (.) riktit ååtsittande (.) många våådar va de riktit 
  så at e va så häär
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4.4.2 System 9

System 9 är ett regelrätt tvågenussystem, där pronomenet den 
används undantagslöst för inanimata maskuliner och femininer: 
skillnaderna mellan maskulinum och femininum saknas vid slut-
artiklarna och den neutrala pronomenvarianten de(t) har en stark 
position. Till system 9 har hänförts fyra kvinnliga informanter 
från kommunerna Helsinge (Elin), Esbo (Barbro och Eva) och 
Sibbo (Astrid).

I motsats till det homogena genussystemet 8 är system 9 mer 
heterogent. Vi kan via system 9 följa den diakrona process som 
leder mot ett tvågenussystem där enbart en utrum–neutrum 
distinktion fi nns kvar, system 10. Gränsdragningen mellan två-
genussystemen 8 och 9 är inte absolut; i bägge systemen uppvisas 
liknande mönster i pronomenbruket. Alla talare använder undan-
tagslöst det utrala pronomenet den och också pronomenvarianten 
de(t) dominerar. Den synkoperade slutartikeln -n, som är utmär-
kande för system 8, innehar också en stark ställning i system 9. 
Men i detta system används den synkoperade artikeln vid sidan 
av slutartikeln -en. Fördelningen mellan de bägge slutartiklarna 
kännetecknas för övrigt av varierande strategier hos de fyra infor-
manterna, vilket åskådliggörs i tabell 4/10.

 
Informant,   Maskuliner        Femininer        Neutrer   DEFartM     DEFartF
födelseår       han/hon/den     hon/han/den    (h)e/de      -n/-en          -en/-n
hemort 
  
Elin, f.1901 
Helsinge        - -   20      - -    3 6    271      32   0  3    3
Barbro,f.1894 
Esbo         - -    4      - -    3 3    272      14   9  3    5
Eva, f.1900 
Esbo         - -   13      - -    1 3    181      12  14 5   5
Astrid, f.1890 
Sibbo         - -   10      - -    4 1    205      11  17 2 11

Summa         0 0   47     0 0   11 13  929      69  40           13  24

Tabell 4/10 Fördelningen av pronomen och slutartiklar i system 9
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I system 9 har varianten he(t) av neutrala pronomen trängts 
undan och pronomenet de(t) uppträder utan konkurrens. Det 
fi nns ändå ströbelägg på he(t). Astrid från Sibbo utgör här ett 
undantag: hennes enda belägg på det neutrala he(t) består av va-
rianten he, inte e som uppträder som enda uttalsvariant hos de 
andra talarna i tvågenussystemen.

Astrids språkbruk skiljer sig i fl era avseenden från det typiska 
språkbruket i Helsinge, Esbo och Kyrkslätt. Hennes språkbruk 
behandlas mer utförligt i kapitlen 5–7, eftersom hon är från Sib-
bo och alltså hör till de östnyländska informanterna. Jag åter-
kommer till pronomenen och slutartiklarna hos Astrid utifrån 
exempel (5:37), (6:13), (7:13) och (7:14). Språkbruket hos de tre 
övriga talarna i system 9 kommer i det följande att kommenteras 
med utdrag ur inspelningarna.

4.4.2.1 Elins språkbruk

Elin från Helsinge har tillsammans med Barbro och Eva från 
Esbo och Astrid från Sibbo fått bilda det heterogena system 9. 
Utifrån pronomenbruket och bruket av slutartiklar för enbart 
maskulina substantiv kunde Elin alternativt ha placerats inom 
genussystem 8, där den synkoperade slutartikeln har ett starkt 
fotfäste. Men om också feminina slutartiklar beaktas ligger det 
närmare till hands att föra henne till ett särskilt genussystem, 
system 9. I fråga om pronomen för inanimata maskuliner och 
femininer fi nns ingenting särskilt att kommentera hos Elin, som 
liksom de övriga informanterna i tvågenussystemen utan undan-
tag använder den.

Som framgår av tabell 4/10 använder Elin oberoende av funk-
tion och position i övervägande grad varianten de(t); hon har 
inalles 277 belägg på neutrala pronomen. Den traditionella vari-
anten e dyker upp med sammanlagt 6 förekomster. Utmärkande 
för inspelningen med Elin, liksom för fl era andra inspelningar i 
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mitt material, är att de traditionella varianterna låter vänta på 
sig under de första minuterna. Det första exemplet på varianten 
e infaller efter att inspelningen pågått i drygt 5 minuter, det 
andra ca 8 minuter senare, medan de fyra återstående beläg-
gen är jämnt fördelade under den fortsatta inspelningen. Två 
av beläggen på e förekommer som expletivt det i samband med 
verbet FÅ i passiv: så fi kkest e tjööpas och då fi kkest e hor myki såm 
helst. I dessa fall kan det vara frågan om stelnade uttryck där 
verbformen och det expletiva e har lagrats som en helhet. Elin 
har också belägg på varianten e efter bisatsinledarna NÄR och 
ATT: då när e kåm övär de såm han sjelv behöövd och att e sko 
blöuta de värsta salte bårt. Hennes användning av de neutrala 
varianterna de(t) med 6 belägg och e med ett belägg belyses i 
utdrag (4:11): 

(4:11) [Elin] 
Intervjuare: de sku saltas inn föruutåm fi sk- [Elin: joo] så va de  
  fl esk å tjött [Elin: joo-o] varifråån fi kk ni de?
Elin:  nå de hemtas fråån staan (.) alt fråån staan sko de 
  hemtas me mootårbååt (.) pappa hadd mootårbååt
   då (.) denn tiidn (.) å så hemtast de- (.) hemtast e (.) 
  han hadd een bekant tjötthandlare i halln (.) 
  saaluhalln (.) å så (.) saa han att kåm no ihååg att du
   jeer riktit gått tjött för vi ska salta ti vintärn (.) å
   fl esk åkkså (.) å de sko saltas riktit håårt senn (.)
   många många kilå salt senn att de sku seekärt då
   hållas (.) fast de åkkså sko blii varmt senn på höstn
   (.) seenare

I (4:11) på fj ärde raden använder Elin först varianten de(t) i 
’hämtades det’, vilket hon upprepar efter en kort tvekan, och då 
med varianten e. Förklaringen kan vara att verbformen hemtast 
och varianten e har lagrats som en helhet, och därför övergår 
hon till den formen. Korrelatet för dessa två belägg, de och e, är 
kött eller fl äsk eller fl äsk och kött – som har genus neutrum – 
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detsamma gäller för de två tidigare beläggen på de i början och för 
två av beläggen på de mot slutet i (4:11). Därefter följer ytterligare 
ett de som expletivt subjekt alldeles i slutet av utdraget. Precis som 
de andra informanterna från mellersta Nyland använder Elin den 
neutrala varianten e i enlighet med normerna i ett traditionellt 
tregenussystem, medan varianten de(t) kan förekomma i samma 
funktioner och positioner som både he och kortformen e; se sam-
manställning i 6.2.4.

I utdrag (4:12) exemplifi eras ytterligare Elins bruk av varian-
terna de(t) och e. Oftast förekommer varianten de(t) både i början 
och i slutet av utdraget, men mot slutet fi nns också ett belägg på 
den traditionella varianten e: no är e no roolit att man årka.

(4:12) [Elin]
Elin:  så va mamma å (..) min broor sen (.) ti staan (..) å
   när di då kåmmär ti Brenndöö blei de ett sånt 
  härrans veedär (.) å snööstårm att di villd inga- (.) di
   visst int hor di sko årka hem sen (.) när de e så lång
   veeg häärifråån til Brenndöö (.) men di kåm sen 
  lykklit å veel (.) å mamma såm hadd långa tjoolar (.) 
  de va denn tiidn (.) såm di hadde så hemst långa (.) 
  så sleepast de eftär å hon va så iisi (.) enda åpp ti
   maagen va hon iisi (…) å så va di så sluut sen näär
   di kåm hem (.) mamma satt på een stool (.) å så så
   saa hon att (.) jaa-a (.) no e man hem ijen (.) att
   no- (.) no är e no roolit att man årka endå så lång
   veeg (.) när de va så förskrekklit dåålit fööre (.) så
   saa pappa att (.) jaa-a de va no braa att ni slapp (.) att
   värre veedär haar vi att venta bara (..) å så vaa de 
  åkkså (.) de blei sånt härrans veedär senn att- (.) de
   rekkt vekkotaalär senn

Det är iögonenfallande att uttalsvarianten e här används i en pas-
sage där Elin direkt återger vad hennes mor sade vid ett speciellt 
tillfälle, medan de(t) alltid förekommer i de fall då hon själv kom-
menterar eller berättar något eller då hon återger vad hennes far 
sade.
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Av inspelningen framgår att Elins mor var infl yttad i Hel-
singe från Pörtö i Borgå skärgård, vilket kan förklara att Elin 
i vissa avseenden har ett språkbruk som ligger närmare tradi-
tionell östnyländsk dialekt än de övriga talarna från mellersta 
Nyland; jämför diskussionen kring hennes bruk av maskulina 
synkoperade slutartiklar. Detta kan troligen ses som ett exem-
pel på att en äldre eller avvikande variant ibland uppträder då 
äldre personer citeras i en berättelse; jämför liknande fall i ex-
empel (5:14) och (5:15). Det innebär sannolikt också att Elin 
själv behärskar reglerna för hur de neutrala varianterna används 
i traditionell nyländsk dialekt, eftersom kortformen e hos Elin 
undantagslöst uppträder i en funktion och position som är ty-
pisk för traditionell östnyländsk dialekt.

Elin synkoperar konsekvent slutartikeln för de maskulina 
substantiven i bestämd form singularis (32 belägg). Över hälf-
ten av beläggen utgörs av det maskulina substantivet TID (18 
belägg) som företrädesvis uppträder i uttrycket (i) den(n) tiidn; 
för exempel se utdragen (4:11), (4:12).och (4:13). Bland mas-
kulina substantiv hos Elin fi nns dessutom de synkoperade de-
fi nita formerna halln och höstn i utdrag (4:11). Att hon katego-
riskt använder den synkoperade slutartikeln för maskuliner kan 
tolkas som att hon upprätthåller en genusdistinktion mellan 
maskuliner och femininer – i synnerhet som hon har en jämn 
fördelning mellan slutartiklarna -en och -n för femininerna; se 
tabell 4/10.

Elins användning av defi nita slutartiklar för tankarna till 
övergångssystemen 5 eller 7, där skillnaderna mellan maskulina 
och feminina slutartiklar till stor del upprätthålls. Fördelningen 
mellan slutartiklarna för femininer: -en (3 belägg) och -n (3 
belägg) hos Elin är jämn. Följande feminina substantiv har på-
träff ats hos henne: juuln (2 belägg), stranden (1 belägg) samt 
dessutom väärden i uttrycket VAD I VÄRLDEN och både 
väärden och väärdn i uttrycket FÖRR I VÄRLDEN; se utdrag 
(4:13). Sammanfattningsvis kan konstateras att VÄRLD upp-
träder med bägge varianterna, STRAND med bara ändelsen 
-en och JUL enbart med artikelsynkope -n.
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(4:13) [Elin]
Elin:  ja veet int hor de vaa på seenare tiidär att int kåm  
  de på neet (.) förr i väärden hadde di alla möjliga
   sårtärs neet (.) grooa neet (.) å då fi kk di noo (.) då
   när jaag int va född (.) enno den tiidn (.) men att- (.) 
  int veit jaag (.) meera när ja va liitn så- (.) 
  meetandest fi kk man noo- (.) men at- (.) int fi kk 
  man (.) riktit mykki meera dåå (-) så där abbårar
   såm di förr i väärdn hadd fått 

Femininerna med defi nita slutartiklar uppgår inte till fl er än 6 
belägg, vilket gör det vanskligt att dra mera vittgående slutsatser 
i fråga om en eventuell bevarad genuskänsla hos Helsingeinfor-
manten Elin, i synnerhet då hon helt övergått till pronomenet 
den för maskulina och feminina inanimata korrelat. Maskuli-
nerna får dock undantagslöst synkoperad slutartikel (32 belägg), 
vilket möjligen antyder att hon i begränsad utsträckning bevarat 
genuskänslan. Om så är fallet är hon den enda bland informan-
terna från Helsinge, Esbo eller Kyrkslätt i mellersta Nyland som 
har denna genuskänsla för de maskulina slutartiklarna. I grann-
kommunen Sibbo bevarar fyra av de fem informanterna skill-
nader mellan den maskulina och feminina defi nita slutartikeln. 
Att skillnaderna mellan maskulin och feminin böjning möjligen 
fortlever hos Elin kan bero på att hon hade kommit i kontakt 
med och påverkats av dialekten på Pörtö i Borgå skärgård, där 
hennes mor var född och uppvuxen.

4.4.2.2 Barbros och Evas språkbruk

De två Esboinformanterna Barbros och Evas beteende är likar-
tat. De har enbart belägg på pronomenet den för utrala korrelat 
och de använder övervägande det neutrala pronomenet de(t). I 
fråga om de defi nita slutartiklarna uppträder den synkoperade 
slutartikeln -n och slutartikeln -en hos bägge för såväl maskuli-
ner som femininer; se tabell 4/10.
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Barbro och Eva använder de neutrala pronomenen enligt 
ett liknande mönster som talarna i system 8. Den utjämnade 
neutrala varianten de(t) dominerar, men varianten e uppträder 
med tre belägg hos vardera. Det generella mönstret i deras an-
vändning av neutrala pronomen framgår av utdragen (4:14) 
och (4:15). Huvudsakligen förekommer varianten de(t) – obe-
roende av funktion och placering. Mest fi nns här exempel på 
expletiva subjekt med verbet vara i preteritum, som oberoende 
av ordföljden förekommer med pronomenet de. Enstaka belägg 
på den traditionella varianten e dyker upp i båda inspelning-
arna. Två av de tre beläggen på varianten e hos Barbro återfi nns 
i utdrag (4:14). Det ger en något missvisande bild av hennes 
språkbruk eftersom hon i övrigt håller sig till varianten de(t), 
med sammanlagt över 270 belägg; se t.ex. Barbros konsekventa 
bruk av de nedan i (4:16). De två beläggen på e i (4:14) fi nns 
strax efter varandra i inspelningen. Man kan lägga märke till 
att Barbro precis som andra talare i systemen 8 och 9 använder 
e enligt de regler som gäller för en mer traditionell dialekt-
norm; se sammanställningen i 6.2.4.

(4:14) [Barbro]
Intervjuare: hur lenge hadde ni juulgraanen inne?
Barbro: jaa nå (.) de va nu övär- (.) int bruuka dåm nu ha  
  den så- (.) så lenge int att- (.) då när e va (.) rumme
   trångt så är e nu- (.) de va nu juuldagana [...] åm
   juulheljen va de noo (.) ingen juul åm int de va graan

I fråga om de defi nita slutartiklarna uppvisar både Barbro och 
Eva påtaglig variation; särskilt för de maskulina ordens del. 
Hos dem båda förekommer belägg på bestämd form i singula-
ris av fl era olika maskuliner med fi nal koronal konsonant – och 
variationen är stor.

Barbro har för maskulinerna fördelningen 14 belägg på -n 
och 9 belägg på -en och Eva har 12 belägg på -n och 14 be-
lägg på  -en, bl.a. DANS, ELD, FEST, GRÖT, KVÄLL, MAT 
och TID. För femininerna är beläggen färre, Barbro har för-
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delningen: 3 belägg på -en och 5 belägg på -n och Eva har en 
jämn fördelning med 5 belägg på såväl -en som -n, bl.a. HAND, 

JUL och VÄRLD. Ingendera upprätthåller skillnaderna mellan 
maskulin och feminin böjning.

En jämförelse mellan de analyserade språkdragen antyder att 
varken Barbro eller Eva tycks ha känsla för genusdistinktioner 
mellan maskulinum och femininum; de tycks enbart ha en ut-
rum–neutrum distinktion. Särskilt syns detta i att deras bruk av 
slutartiklar saknar förankring i traditionella genusskillnader. De 
använder därtill uteslutande pronomenvarianten den för masku-
lina och feminina korrelat. Barbros och Evas språkbruk illustre-
ras i utdragen (4:14) och (4:15), där pronomenet den förekom-
mer med korrelaten JULGRAN och DANSLAVE. I fråga om 
genustillhörighet för dessa ord kan konstateras att JULGRAN 
(och GRAN) hör till den grupp av ord som uppges ha vacklande 
genus också i äldre källor (enligt FO är det maskulint eller reale i 
Esbo, men även feminint på många orter), medan DANSLAVE 
entydigt uppges vara svagt maskulinum (FO).

(4:15) [Eva]
Eva:  senn jikk vi i dansskoola åkkså (.) senn moot sluute
   (.) viket åårtaal va de vi jikk i dansskoola [...] förtti 
  mark (.) gamla pengar [...] liksåm förtti penni nuu 
  för tiiden (.) kåsta förtti mark dåå (.) när de va i 
  mark (.) då jikk vi härifråån ti Graankulla statjoon
   (.) å så kåm vi hem på natten (.) aldeeles i mörkne 
  [- - - ] å senn där neer på bärje hadd vi- (.) va een
   såndäär- (.) då just i batteriitiidn (.) däär va en sån
   däär liitn dans-kåmmär du int i hååg den (...)
   danslaave (...) int va den så liitn (.) så såm de här
   gålve ungefäär (..) va de större (.) å däär dansa man
   sen åfta (.)
Intervjuare: å hadd speelman då?
Eva:  jåå (…) såna här knuutspeelmennär bara (.)
   int någå fi ina (.) [SKRATTAR] (.) sån däär
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   bara vaanlit (..) de va annat i den tiiden (.) de 
  va så där (...) denn tiiden ha- (.) hadde 
  harmoonika (.) joo

Evas användning av slutartiklar framgår av utdrag (4:15). För 
maskuliner fi nns det dels belägg på varianten tiiden (3 belägg), 
dels batteriitiidn med artikelsynkope. I inspelningen med Eva 
uppträder det maskulina substantivet TID med det största an-
talet belägg på defi nita former; varianten tiidn (10 belägg) är 
något vanligare än tiiden (7 belägg). Det är påtagligt att det 
fi nns variation; båda varianterna tycks förekomma i samma ut-
tryck, t.ex. både den(n) tiidn och den(n) tiiden samt tålvtiidn 
men femtiiden. Däremot förekommer batteriitiidn ’tiden kring 
1914’ enbart med artikelsynkopering (3 belägg). I en studie i 
artikelsynkopering i Helsingedialekten fann jag motsvarande 
exempel där t.ex. rööa tiidn ’röda tiden’ som är en benämning på 
inbördeskriget 1918 genomgående synkoperades (Sandström 
2006).

Eva har över lag en jämn fördelning mellan slutartiklarna  
en och -n för både maskuliner och femininer; se tabell 4/10. 
Förutom TID har Eva å ena sidan belägg på bestämda former 
av maskulinerna DANS och SPIS med artikelsynkope, å an-
dra sidan FEST, KNUT, KVÄLL, MAT och RÅKANT med 
slutartikeln  -en. I fråga om femininerna är fördelningen jämn. 
De femininer som förekommer i bestämd form hos Eva är 
VÄRLD (2 belägg) med artikelsynkope i uttrycket förr i väärdn 
och därtill HAND och NATT med ett belägg var med slut-
artikeln -en; se utdrag (4:15) där på natten förekommer. Hos 
Eva fi nns slutligen de bestämda formerna juulen (3 belägg) och 
juuln (3 belägg). I det följande diskuterar jag variationen i fråga 
om JUL mer ingående utifrån Barbros språkbruk.

Barbro har bara belägg på ett enda feminint ord i bestämd 
form singularis, nämligen JUL, som i min undersökning kate-
goriserats som femininum. Detta är fallet i traditionell dialekt 
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i östra Nyland, men ordet har inte en stabil genustillhörighet 
– enligt FO JUL anges antingen maskulinum eller femininum 
och många orter saknar genusangivelse. Helgen JUL förekom-
mer ofta i fasta uttryck, särskilt i tidsangivelser, såsom FÖRE, 

HELA, INNAN, OM eller TILL JULEN. Hos Barbro före-
kommer båda varianterna av slutartikeln: juulen (3 belägg) och 
juuln (5 belägg).

För gruppen maskuliner har Barbro sammanlagt 23 belägg på 
slutartiklar. Huvudsakligen använder hon den synkoperade slut-
artikeln för maskuliner såsom FIOL, GRÖT, GÅRD, JULFEST 
och MAT, men ELD och POST får enbart slutartikeln -en. De 
frekventa maskulinerna KVÄLL och TID uppträder med såväl 
artikelsynkope som -en; se utdrag (4:16) där ”den tiden” före-
kommer med varianterna tiidn och tiiden. Inte heller här verkar 
det fi nnas några klara samband mellan genusdistinktioner och 
den varierande fördelningen mellan slutartiklarna -n och -en i 
inspelningen med Barbro.

(4:16) [Barbro]
Barbro: de va hanses sång å musiik de va- (.) men den tiidn 
  man ska tenk de (.) att ja tenkt många gångär nuu 
  när de e (.) i radiån å de- (.) att aj aj va pappa sku ha
   njuuti [- - -]
Intervjuare: men ni baarn när ni leekte å va uute (.) dansa ni int  
  ringleekar då åkkså? 
Barbro: nej nej (.) denn tiiden va de nu int (.) man hadd- [...]
   int va de viidare bara i skoolåna (..) den tiiden ja va 
  baarn int att- (.) sen kund de nu blii de eftärååt

4.4.3 System 10

Inspelningarna med Birgit och Edvin från Kyrkslätt har fått 
bilda tvågenussystemet 10, som i stor utsträckning sammanfaller 
med genusbruket i det standardspråk som talas i södra Finland 
och genusbruket i Helsingforssvenskan.
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I fråga om pronomen för maskuliner, femininer och neutrer 
förekommer uteslutande varianterna den och de(t) i system 10. 
Av de defi nita slutartiklarna uppträder företrädesvis slutarti-
keln  -en för både traditionella maskuliner och femininer. Skill-
naderna mellan dessa två Kyrkslättsinformanter och de fyra in-
formanterna i system 9 är inte total, utan språkbruket hos de 
sex talarna är likartat. Men speciellt Elin, Astrid (system 9) och 
Edvin (system 10) uppvisar varierande, individuella strategier 
i fråga om slutartiklarna, medan språkbruket hos Barbro, Eva 
(system 9) och Birgit (system 10) är mer likartat.

Genussystemen 9 och 10 är mer heterogena än tvågenus-
system 8 där talarna företräder ett enhetligt mönster i fråga om 
såväl pronomen som slutartiklar. De förändringstendenser som 
i ringa utsträckning framträder i tregenussystemen 2 och 3 och 
sedan tilltar i övergångssystemen 5 och 7 ökar kraftigt i system 
9. Man kan säga att förändringsprocessen i system 10 slutligen 
nått fram till ett tvågenussystem, som till stora delar samman-
faller med standardspråkets genusbruk. I tabell 4/11 har bruket 
av de analyserade dragen i system 10 sammanställts.

Informant,   Maskuliner       Femininer      Neutrer      DEFartM  DEFartF
födelseår       han/hon/den     hon/han/den    he(t)/de(t)    -n/-en         -en/-n
hemort       

Birgit,f.1893 
Kyrkslätt       - -  22       - -   8 -   179       9 12    4 1

Edvin,f.1915 
Kyrkslätt       - -   9       - -   7 -   182       2 31   14 2

Summa        0 0  31       0 0  15 0   361      11 43   18 3

Tabell 4/11 Fördelningen av pronomen och slutartiklar i 
system 10
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Av tabellen framgår att språkbruket hos Birgit och Edvin föl-
jer liknande mönster i fråga om pronomen och slutartiklar. Den 
defi nita slutartikeln -en dominerar för såväl maskuliner som fe-
mininer, vilket skiljer dem från talarna i systemen 8 och 9. Den 
största skillnaden mellan Birgit och Edvin ligger i andelen be-
lägg på slutartikeln -en för maskulina substantiv. Hos Birgit 
är fördelningen mellan de maskulina slutartiklarna -en och -n 
förhållandevis jämn; knappt hälften av dessa belägg synkoperas. 
Edvin har däremot till största delen övergått till slutartikeln -en 
och han har bara två belägg på den synkoperade slutartikeln -n 
för maskuliner.

I fråga om de övriga språkdragen är språkbruket likartat; båda 
använder den för maskuliner och femininer och de(t) för neutrer 
och i fråga om feminina slutartiklar är andelen synkoperade slut-
artiklar på -n mindre än en fj ärdedel hos båda. I system 10 fram-
träder egentliga genusskillnader endast mellan två genus: utrum 
och neutrum.

Birgit har sammanlagt 21 belägg på bestämd form singularis 
av sådana substantiv som i traditionell dialekt har genus masku-
linum – med fördelningen 9 belägg på synkoperad slutartikel -n 
och 12 belägg på slutartikeln -en. I drygt hälften av fallen har 
Birgit övergått till varianten -en, men den synkoperade artikeln 
har ändå en jämförelsevis stark ställning hos henne. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att resterna av en genuskänsla mel-
lan maskulin och feminin böjning bevarats hos henne i fråga 
om de defi nita slutartiklarna. De mest frekventa maskulina sub-
stantiven GÅRD, HÖST, KVÄLL och TID förekommer dock 
med bägge varianterna. I fråga om KVÄLL och HÖST, som 
företrädesvis får synkoperad slutartikel, är fördelningen mellan 
varianterna följande: 4 belägg på kvelln, 2 belägg på höstn medan 
kvellen och hösten förekommer med ett belägg vardera. Dessa ord 
uppträder i tidsuttryck som PÅ KVÄLLEN och PÅ HÖSTEN; 
se utdrag (4:17), sista raden. Det enda maskulina substantiv som 
enbart får artikelsynkope är BÖRS i uttrycket på svarta börsn. 
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Förklaringen till att Birgit synkoperar slutartiklarna för på 
kvelln, på höstn eller på svarta börsn kan vara att de används 
som återkommande lexikaliserade fraser och fi nns lagrade som 
en enhet med artikelsynkopering; jämför ovan hur tidsuttryck 
på motsvarande sätt används inom system 8 och 9. Däremot 
uppträder bl.a. FOLKDRÄKT, KURS, PLATS och TOMT 
enbart med slutartikeln -en hos Birgit, trots att de generellt 
enligt äldre dialektkällor i FO har genus maskulinum. Flera av 
orden i den senare gruppen har en stark skriftspråksprägel och 
kan ha kommit in i dialekterna relativt sent, vilket kan vara för-
klaringen till att de i Birgits språkbruk fått behålla den skrift-
språkliga slutartikeln -en.

(4:17) [Birgit] 
Birgit: ja kåmmär ihååg när jaag va såndäärn- (..) kansji ja
   va niieåårs gammal (..) när- (.) minn morbroor va
   däär ho- (.) han va timmärman (.) å han va å arbeeta 
  på ett stelle (.) å så va han däär övär natten hoos åss
   (.) så på- (.) såmmarn låå han så däär på kvelln sen

   uut på lindan å vi va där uut å leeka

Femininerna i bestämd form singularis hos Birgit uppgår sam-
manlagt till fem belägg: hann ’handen’ (1 belägg) med artikel-
synkope samt joorden (2 belägg) och natten (2 belägg); se ut-
drag (4:17). I fråga om femininerna tycks slutartikeln -en ha 
klart företräde i Birgits språkbruk. Detta kan ha samband med 
att -en för de feminina slutartiklarna får stöd från två håll; dels 
från standardspråket, dels – om resterna av en äldre distink-
tion mellan maskulin och feminin böjning kvarstår – från den 
traditionella dialekten. I detta fall verkar det dock rimligast att 
tolka användningen av slutartikeln -en i joorden och natten som 
påverkan från standardspråket, medan användningen av hann 
med artikelsynkope kan ses som en dialektform.

Edvin i system 10 är den informant vars genusbruk tyd-
ligast närmat sig det sydfi nländska standardspråket. Han an-
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vänder pronomenen den och de(t) kategoriskt; se utdrag (4:18) 
och (4:19). Det förekommer sammanlagt fyra belägg på syn-
koperad slutartikel hos Edvin. Speciellt för maskulinernas del 
uppvisar slutartikeln -en en klar dominans hos Edvin, se tabell 
4/11. Fördelningen mellan de bägge varianterna är 31 belägg 
med -en och 2 belägg med -n för maskuliner och 14 belägg med 
-en och 2 belägg med -n för femininer. En mera ingående analys 
ger vid handen att artikelsynkope hos Edvin bara uppträder för 
de maskulina substantiven TID och DÖRR samt det feminina 
STRAND (2 belägg); se utdrag (4:18). Substantivet DÖRR har 
i de sydfi nländska dialekterna varierande böjningsmönster och 
genus; enligt FO är DÖRR i allmänhet genus maskulinum eller 
reale i mellersta Nyland, men däremot feminint i östra Nyland; 
se även Ahlbäck (1946: 65–66, 206–207).

(4:18) [Edvin]
Edvin: den tiiden så så- (.) måsta ju alla jelpa till å- (.) å de 
  där-(..) ja såm enda påike så- (.) så kansje nu 
  hamna- (.) hamna me de där- (.) joordbruuksarbete 
  ganska tiidit [. . .] å sedan måsta man ju tjööra mjölk
   åpp ti statjoon å (.) å å den tiiden så va man jo 
  int- (.) heev (.) ja vill minnas att ja va elva åår när ja
   börja tjööra mjölken åpp ti statjoon
Intervjuare: å den tjöördes me hest?
Edvin: joo (.) me hest joo (.) å tjärra (..) å häär e ju endå en 
  en åtta tiie kilåmeetär ti statjoon- (.) den tiidn (.) å 
  de va man jo så dååli- […] den tiiden just (.) hellär 
  svaag att- (.) att min största skrekk va ju att att- (.)
  hur man sku klaara mjölkfl askåna däär på statjoon 
  (.) man måste jo alti bee åm jelp  för int va man ju (.)
   såm elvaååring å årka lyfta [- - -]
Intervjuare: vart fö- (.) föördes den här mjölken då ?
Edvin: de tjöördes ti statjoon å sedan ti ti Helsingfårs (.) me 
  jäärnveegen (..) å på såmrana så- (.) så kåm ångbååt
   häär åpp ti (.) strann (.) å då tjöördes den (.) neer ti
   strann (.) mjölken [- - -] samma veegar såm 
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  ekstisteerar idaa så (..) fans de dåå reedan men 
  men- (.) dåm va ju mykki smaalare å krookigare å  
  (..) å de där- (.) de va ju int någå så så stoor biiltrafi ik
   den tiiden att- (.) de va jo bara- (.) bara hestar å 
  tjärrår

Utdraget (4:18) som är drygt två minuter långt börjar då in-
spelningen med Edvin pågått i drygt tre minuter. I (4:18) åter-
fi nns tre av Edvins fyra belägg på den synkoperade slutartikeln 
-n. Där förekommer den synkoperade formen tiidn och strann 
med två belägg. I fråga om det maskulina TID utgör detta be-
lägg i (4:18) det enda med artikelsynkope, för övrigt uppträder 
formen tiiden med 17 belägg hos Edvin; se exempel (4:18). 

Andra maskuliner med -en som slutartikel hos Edvin är 
gåården (6 belägg), hösten (2 belägg), jakten, mitten, pelsen och 
saalen. Ett av beläggen på gåården med slutartikeln -en fi nns 
i utdrag (4:19) på sista raden. För det feminina substantivet 
STRAND är de två beläggen i (4:18) de enda som förekom-
mer. Men Edvin har ytterligare exempel på bestämda former 
i singularis av femininer: joorden (3 belägg), soolen, seeden (5 
belägg), ullen (2 belägg), vååren (2 belägg) och väärden, som 
belyses i (4:19) alldeles i slutet.

(4:19) [Edvin]
Edvin: vi hadde mykky koor (.) i minn baarndoom hadde vi
   vel kring- (.) tjugofem- (.) i stoort sett tjugofem
   mjölkkoor (.) å sedan- (.) sedan fans de ju alti en tiie
   femtån ungdjuur å- (.) å någån tjuur å- (..) å så fans  
  de ju- (.) kansje en tretti förtti fåår alti å- (.) å 
  tiie- (.) sviin ungefäär (.) de hadde vi häär på- (.) på 
  gåården (.) för i väärden

Den unga kvinnliga intervjuare som intervjuade Edvin talar 
genomgående en neutral fi nlandssvenska. Edvins markanta 
bruk av standardspråkliga varianter kan möjligen förklaras av 
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att han i inspelningssituationen ackommoderar i riktning mot 
hennes språk och därför håller sig till en varietet som ligger nära 
det talade sydfi nländska standardspråket. De enda beläggen på 
avvikelser utgörs av fyra belägg på artikelsynkope som infaller 
under de fem första minuterna av inspelningen; se utdrag (4:18).

I jämförelse med de övriga inspelningarna i materialet är det 
förvånande att de dialektala varianterna hos Edvin förekommer 
precis i början av inspelningen, men sedan helt försvinner. Bland 
de informanter som hänförts till tregenussystemen har tvärtom 
de få standardspråkliga beläggen ofta uppträtt i början av inspel-
ningssituationen, medan andelen dialektvarianter i allmänhet 
har tilltagit under inspelningens gång; se särskilt diskussionen 
kring Arnes, Axels och Birgers språkbruk i 4.2.3 samt i kapitel 
5.2.1.2, 5.3.1.1, 6.3.1 och 7.1. Förutom fyra belägg på artikelsyn-
kopering har Edvin enbart former som hör hemma i standard-
språket. Det är inte uteslutet att han i andra sammanhang, i en 
talsituation där hans samtalspartner också talar mellannyländsk 
dialekt skulle uppvisa högre andelar dialektvarianter – åtmins-
tone fl er belägg på artikelsynkope.

Edvins frapperande språkliga beteende i inspelningssituatio-
nen kan kanske bero på att han liksom fl era av de östnyländska 
informanterna i viss mån är bidialektal och att han möjligen före 
inspelningen var inställd på en mer dialektal språkvarietet, i syn-
nerhet då han skulle berätta om livet på gården förr. Men efter-
som intervjuaren talar en neutral fi nlandssvenska anpassar han 
i stället i intervjusituationen sitt eget språkbruk i rikting mot 
intervjuarens språkliga norm.

4.4.4 Sammanfattning av de mest påtagliga dragen i 
tvågenussystemen

I detta underkapitel har jag behandlat tvågenussystemen 8–10. 
De kännetecknas av att genusskillnaderna mellan maskulinum, 
femininum och neutrum har krympt till två genus, där entydiga 
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genusskillnader endast återstår mellan utrum och neutrum. Till 
system 8–10 har sexton inspelningar från mellersta Nyland 
sammanförts. De utgörs av femton inspelningar från kommu-
nerna Helsinge (5), Esbo (5) och Kyrkslätt (5) och därtill en 
inspelning från Sibbo.

Gemensamt för de inspelningar som hänförts till tvågenus-
systemen är att pronomenet den undantagslöst används som 
pronomen för korrelat som i traditionell dialekt tillhör genus-
kategorierna maskulinum eller femininum.

I dessa tvågenussystem har distinktionen mellan den mas-
kulina ändelsen -n och den feminina ändelsen -en för defi nita 
slutartiklar gått förlorad. Hos merparten av talarna i system 8 
uppträder enbart den synkoperade slutartikeln för både mas-
kuliner och femininer, medan de resterande fallen i systemen 
8–10 uppvisar variation mellan artikelsynkope och slutartikeln  
en i olika omfattning.

Förutsättningarna för den variation som framträder mel-
lan slutartiklarna i tvågenussystemen är inte i främsta rummet 
skillnader mellan maskulin och feminin böjning. Bara en av 
informanterna i system 9, Elin från Helsinge, tycks i viss ut-
sträckning ha bevarat distinktionen mellan maskulinum och 
femininum i fråga om defi nita slutartiklar. Utifrån de övriga 
femton talarnas språkbruk är det uppenbart att genusskill-
naderna mellan maskuliner och femininer försvunnit ur två-
genussystemen. Detta framgår t.ex. av att sju av talarna i system 
8 uteslutande använder den synkoperade slutartikeln för såväl 
maskuliner som femininer. Därtill är fördelningen mellan -n 
och -en hos Astrid i system 9 helt utan förankring i genus-
skillnader mellan maskulinum och femininum; se tabell 4/10 
och kapitel 7.1 och 7.2 nedan. Hos Birgit och Edvin i system 
10 har slutartikeln -en vunnit företräde över den synkoperade 
slutartikeln för såväl maskuliner som femininer. Dessa talare 
tycks alltså huvudsakligen uppvisa skillnader mellan utrum och 
neutrum i bruket av slutartiklar och pronomen.
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Då den synkoperade slutartikeln -n förlorat sin funktion 
som genusmarkör för maskuliner överförs artikelsynkope också 
till ursprungliga femininer. Användningen styrs i stället av fo-
nologiska regler och artikelsynkope kan få nya funktioner t.ex. 
som dialektmarkör, medan slutartikeln -en i den nya situatio-
nen kan bli en markör för standardspråk, se fortsatt diskus-
sion i kapitel 8. Resonemanget kring de roller artikelsynko-
pen och slutartikeln -en kan ha haft i mellersta Nyland under 
1960–70-talen kompliceras av att artikelsynkope i samtiden 
också förekom som ett allmänt talspråksdrag t.ex. i Helsing-
forssvenskan, t.o.m. hos talare ur akademiska kretsar; se diskus-
sionen i Sandström (2005, 2006) samt i Ahlbäck ([1956]1971: 
39–40) och i Nyholm (1976: 69, 1995: 48).

Det neutrala pronomenet de(t) dominerar hos alla infor-
manter i tvågenussystemen – tretton av dem använder varian-
ten de(t) av neutrala pronomen i mer än nio fall av tio och tre 
informanter (i system 8 och 10) använder varianten de(t) utan 
undantag. Vid sidan av varianten de(t) uppträder enstaka be-
lägg på uttalsvarianten e av det neutrala pronomenet he(t).

I tvågenussystemen lyser pronomenen han och hon med sin 
frånvaro; genusdistinktionen mellan de maskulina och femi-
nina slutartiklarna har upplösts och varianten de(t) har kraftigt 
trängt undan det neutrala pronomenet he(t). I jämförelse med 
tregenussystemen och övergångssystemen ger tvågenussyste-
men därför vid första anblick ett ensartat och uttunnat intryck. 
Men då jag som komplement till frekvensberäkningarna, som 
ges i tabellerna 4/9–4/11, på detaljnivå studerat excerperade ut-
drag ur inspelningarna har variationsmönstren framträtt också 
i systemen 8–10. I första hand är det de defi nita slutartiklarna 
och de neutrala pronomenen, med varianten e relaterad till va-
rianten de(t), som varit föremål för min granskning av variatio-
nen i tvågenussystemen.

Också inom tvågenussystemen framträder två utvecklings-
linjer i utjämningsprocessen. Den successiva diakrona process 
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som kännetecknas av tilltagande variation och förändring syns 
framför allt i systemen 9 och 10. Förändringarna leder från tre 
genus via övergångssystemen 5 och 7 till två genus i system 9 
och utmynnar i ett renodlat tvågenussystem, system 10. Den 
motsatta tendensen då förändringsprocessen avstannar och ett 
visst genusbruk blir till ett förstelnat mönster representeras av 
det homogena genussystemet 8, där framför allt pronomenet 
den och den synkoperade slutartikeln -n används konsekvent, 
men där också de neutrala pronomenen de(t) och e varierar sys-
tematiskt hos talarna.

Min indelning av de tio genussystemen i huvudgrupperna 
tregenus-, övergångs- och tvågenussystem har byggts upp ut-
gående från hur variationen hos pronomen och slutartiklar 
samverkar. Den viktigaste grunden för uppdelningen mellan 
övergångssystemen och tvågenussystemen är bevarade distink-
tioner mellan maskulinum och femininum i fråga om defi nita 
slutartiklar. Gemensamt för systemen 7–10 bland övergångs- 
och tvågenussystemen är att pronomenen den och de(t) tagit 
över. Pronomenen han och he(t) har en stark ställning i över-
gångssystemen 4–6 och i tregenussystemen 1–3 förekommer 
de traditionella pronomenen han, hon och he(t) som det rå-
dande alternativet hos alla talare.

I de inspelningar som hänförts till tvågenussystemen an-
vänds det utrala pronomenet den undantagslöst för maskulina 
och feminina inanimata korrelat. Beläggen på pronomenet den 
uppgår i medeltal till omkring 20 belägg per informant.

I fråga om de neutrala pronomenen kan fördelningen mel-
lan varianterna de(t) och e i tvågenussystemen 8–10 sam-
manfattas med följande siff eruppgifter. Hos de sexton infor-
manterna överväger pronomenvarianten de(t). Sammanlagt 
förekommer i tvågenussystemen 8–10 drygt 2 700 belägg på 
de(t), dvs. i medeltal 170 belägg per informant, totalt 57 belägg 
på uttalsvarianten e, samt ett enstaka belägg på he. Varianten 
e av det neutrala pronomenet förekommer hos tretton av in-
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formanterna i systemen 8 och 9 med 2–9 belägg per informant. 
De tre återstående talarna: en informant i system 8 och de två 
informanterna i system 10 använder enbart de(t).

I jämförelse med pronomenbruket är variationen mellan va-
rianterna -n och -en för de defi nita slutartiklarna allmän i två-
genussystemen 8–10. Fördelningen mellan slutartiklarna kan 
sammanfattas på följande sätt. I system 8 använder sju av de tio 
informanterna kategoriskt synkoperad slutartikel för både mas-
kuliner och femininer. De tre övriga informanterna i system 8 
har 1–2 belägg på slutartikeln -en, men använder generellt syn-
koperad slutartikel för såväl maskuliner som femininer. Slutligen 
uppvisar de sex informanter som fått bilda systemen 9–10 varia-
tion. Den gemensamma nämnaren är att de alla har belägg på 
både varianten -n och varianten -en; ofta med en relativt jämn 
fördelning. När det gäller system 10 kan slutligen anföras att an-
talet belägg på slutartikeln -en för både maskuliner och femini-
ner är fl er än beläggen på den synkoperade artikeln -n.

 

4.5 Sammanfattning av kapitlen om genussystemen 

Grunderna för den modell för genusvariation och -förändring 
som byggts upp genom kvantitativa analyser i Sandström (2003), 
har varit att de utvalda språkdragen har setts i relation till varan-
dra. Jag har konstruerat en modell med tio genussystem genom 
att jämföra språkdragen med varandra och iaktta hur system och 
återkommande mönster framträder i förändringsprocessen.

Särskilt påtagligt i inspelningarna från 1960–70-talen är att 
den synkoperade maskulina slutartikeln, artikelsynkoperingen, 
har ett starkt fotfäste i det nyländska dialektmaterialet från både 
östra och mellersta Nyland. Också det neutrala pronomenet he(t) 
förekommer hos merparten av de talare som studerades – i syn-
nerhet i östra Nyland. Det feminina pronomenet hon är däremot 
ett språkdrag som tidigt drabbas av utjämning. Det följs i utjäm-

Book 3.indb 168 2010-05-26 07:12:27



Från tre genus till två 

169

ningsprocessen av det maskulina pronomenet han, som visser-
ligen förekommer för maskulina och delvis även för feminina 
inanimata korrelat hos många av de östnyländska informan-
terna i materialet.

Inom ett tregenussystem förekommer variation mellan pro-
nomenen han, hon och he(t) och pronomenen den och de(t). Till 
en början dyker de utjämnade varianterna upp med bara några 
få belägg per talare. Bruket av pronomenen den och de(t) tilltar 
i övergångssystemen och i tvågenussystemen uppträder de tra-
ditionella pronomenvarianterna inte alls.

Med utgångspunkt i östnyländska dialektinspelningar kom-
mer de olika språkdragen, pronomen och slutartiklar för mas-
kuliner, femininer och neutrer, i det följande att skärskådas ett 
åt gången. Variationen och de förändringar som sker i östra 
Nyland kommer att studeras i ett kronologiskt perspektiv i ma-
terial från både 1960–70-talen och från 2000-talet.
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5 Pronomen för feminina och maskulina 
inanimater 

Sedan pilotstudien Sandström (1995, 1997a) som var inspi-
rerad av Margareta Th elander (1975) och Herbert Davidson 
(1990) har min undersökning av genus och dialektutjämning 
fokuserat på variationen mellan å ena sidan de traditionella fe-
minina och maskulina pronomenen hon och han, å andra sidan 
det utrala pronomenet den för inanimata korrelat. I (Sandström 
2003) diskuterade jag variation och förändring i bruket av dessa 
pronomen i relation till neutrala pronomen och defi nita slut-
artiklar. Resultaten redovisades genom en indelning i huvud-
grupperna Tre genus, Övergångssystem och Två genus, med tio 
urskiljbara genussystem; se kapitel 4.

Dessa tidigare studier som huvudsakligen byggde på frek-
vensberäkningar kunde dock inte visa hur samspelet mellan in-
formant och intervjuare, inspelningssituationen och kontexten 
påverkade variationen. Jag utvidgar därför i det aktuella kapitlet 
perspektivet genom att i detalj analysera pronomenbruket i in-
spelningar från östra Nyland. Dessa analyser bygger på utdrag 
ur tjugofem  1960–70-talsinspelningar från Pyttis, Strömfors, 
Lappträsk, Liljendal och Sibbo. Bruket av pronomen för femi-
nina och maskulina inanimata korrelat följs dessutom upp ge-
nom korta nedslag i nya inspelningar från 2000-talet. Grund-
läggande för min undersökning som helhet är att korrelatens 
genus genomgående har kopplats till de genusuppgifter som 
redovisats i äldre dialektkällor från samma orter. De dialektkäl-
lor som har konsulterats fi nns samlade i Ordbok över Finlands 
svenska folkmål (FO) och ordbokens register (FOreg).

Min granskning av pronomen för feminina och maskulina 
inanimata korrelat i 1960–70-talsinspelningarna och 2000-tals-
inspelningarna inleds med det feminina pronomenet hon i ka-
pitel 5.1. Därefter behandlar jag det maskulina pronomenet 
han i 5.2 och slutligen det utrala pronomenet den i 5.3. I kapitel 
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5.4 diskuterar jag de feminina och maskulina pronomenens po-
tential att omformas till dialektmarkörer i utjämnade varieteter 
av östnyländska.

5.1 Det feminina pronomenet hon

I det följande diskuterar jag det feminina personliga pronome-
net hon som anaforiskt pronomen för inanimata grammatiska 
femininer. 

I de östnyländska dialekterna kan pronomenet hon även i 
enlighet med semantiska genusregler användas som personligt 
pronomen för animater, levande varelser av biologiskt feminint 
kön – antingen människor eller djur (Teleman 1987, Tegnér 
[1892] 1925). Dessa fall av semantiskt betingat bruk av det fe-
minina pronomenet hon för animater har uteslutits ur denna 
undersökning, men i Sandström (2007, 2008) som bygger på en 
inspelning från 2003 i Liljendal har jag studerat pronomen för 
husdjur av feminint och maskulint kön.

De uttalsvarianter av det feminina pronomenet hon som fö-
rekommer i de östnyländska inspelningarna är: hon, honn, on 
(som subjektsform) och henna(n), enna, ena (som objektsform). 
Uttalsvarianter med bevarat initialt h (hon, henna) används i all-
mänhet tryckstarkt, preverbalt och uttalsvarianter med initialt 
h-bortfall (on, en(n)a) trycksvagt, postverbalt; jfr FO HON och 
diskussionen om mönster i variationen i fråga om de neutrala 
uttalsvarianterna he och e i 6.2.4.

5.1.1 Förekomsten av hon i 
1960–70-talsmaterialet

Hos hälften av de tjugosex östnyländska informanterna i 
1960–70-talsinspelningarna förekommer det feminina pro-
nomenet hon som det vedertagna pronomenet för inanimata 
grammatiska femininer. Pronomenet hon uppträder regelmäs-
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sigt för feminina inanimater hos talare födda under åren 1881–
1913 i kommunerna Strömfors, Lappträsk och Liljendal, men 
det saknas bland jämnåriga talare i Pyttis och Sibbo.

I 1960–70-talsmaterialet förekommer sammanlagt 76 be-
lägg på hon som anaforiskt pronomen för inanimater; i nästan 
hundra procent av fallen är korrelatet ett substantiv som har 
genus femininum. Ett enda undantag där pronomenet hon har 
ett maskulint korrelat har noterats; se exempel (5:3) och tabell 
5/2. Förekomsten av det feminina pronomenet hon för feminina 
inanimater är ett grundläggande kriterium för tre genus enligt 
den analysmodell med indelning i genussystem som framlades 
i kapitel 4.

5.1.1.1 Variation i pronomenbruket för feminina 
inanimata korrelat

Tar man utgångspunkt i korrelatens genus i stället för prono-
menen framträder i materialet en markant skillnad mellan å 
ena sidan pronomenet hon, som enbart används för feminina 
korrelat, och å andra sidan pronomenet han, som kan användas 
för såväl maskulina som feminina korrelat. Pronomenen den 
och han varierar med pronomenet hon för feminina inanimater, 
också i sådana inspelningar som i fråga om de övriga dragen, 
de neutrala pronomenen och slutartiklarna, kännetecknas av ett 
traditionellt språkbruk. I mera utjämnade varieteter av de öst-
nyländska dialekterna saknas det feminina sakpronomenet hon, 
medan tendensen att pronominalisera feminina korrelat med 
pronomenet han eller alternativt med pronomenen han och den 
ökar markant, se kapitlen 5.2 och 5.3.

I tabell 5/1 återges fördelningen av antalet belägg på pro-
nomenen hon, han och den för feminina korrelat hos de fj orton 
talare i 1960–70-talsinspelningarna som har belägg på det fe-
minina pronomenet. Informanterna har i tabellen ordnats en-
ligt födelseår, från den äldsta (överst) till den yngsta. För varje 
informant anges även hemort.
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Pronomenen hon, 
han och den för feminina inanimater

              honF  hanF   denF       ∑  

Informanter:
    
Axel, f.1881 
Liljendal  7 - 9    16
Anna, f.1884 
Liljendal  6 - 2     8
Anders, f.1885
 Lappträsk  3 - 1     4
Arne, f.1890 
Strömfors  6 - -     6
Alvar, f.1890 
Pyttis   1 - 9    10
Beda, f.1893 & 
Agda, f.1889 Liljendal 8 - -     8
Birger, f.1891 
Liljendal  9 - -     9
Beata, f.1895 
Strömfors  3 1 -     4
Berta, f.1895 
Lappträsk  13 -     13
Bror, f.1899 
Strömfors  5 - -     5
Doris, f.1900 
Lappträsk  10 - -    10
Elsa, f.1904 
Strömfors  2 1 -     3
Edit, f.1913 
Lappträsk  2 - -     2

Summa för 
informanterna:  75  2 21    98

Tabell 5/1 Fördelningen av pronomenen hon, han och den för femi-

nina inanimata korrelat 
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Av tabellen framgår att av inalles 98 belägg på personliga 
pronomen för feminina inanimata korrelat i de inspelningar 
där minst ett belägg på hon uppträder är fördelningen mel-
lan varianterna: 75 belägg på honF, 2 belägg på hanF och 21 
belägg på denF.

Den största gruppen feminina korrelat som pronomi-
naliseras med hon – och delvis med den och han – består 
av svaga femininer som BALJA, BASTU (se exempel 5:4), 

GRYTA, GUNGA, HARVA (se exempel 5:2), HÄRVA, 

KATSA, KLOCKA, KOJA, KULA, KÄRNA, LADA (se 
exempel 5:4), MEMMA, MILA (se exempel 5:28), PÄRTA 

(se exempel 5:5), RITA, RYSSJA, RÄFSA, SKÄLLA (se ex-
empel 5:1), STUGA, TINA, TRÖDA och TUNNA. Oftast 
uppträder de som simplexord, men fl era av dem förekom-
mer i senare led av sammansättningar, t.ex. FLÄSKTINA, 

HALMKRONA, JÄSTSTOPPA, TALLYTA och TRÄ-

BALJA; enligt SAG Subst. § 40 avgörs genus i allmänhet 
av sammansättningens sistaled. Också de starka femininerna 
AL, GRIND, LUT, NOT (se exempel 5:6), SKED och Å 

förekommer som feminina korrelat i inspelningarna; jfr FO 
samt Ahlbäck (1946:16–19, 106–107, 167–212). 

5.1.1.2 Det feminina pronomenet hon för feminina 
korrelat

Studerar man i detalj språkbruket hos de tretton informanter 
som regelmässigt använder hon som pronomen för femini-
ner framträder vissa påfallande mönster. Hos de talare som 
övervägande använder pronomenet hon tycks det ha en stark 
position. Åtta talare, Arne, Beda & Agda, Birger, Berta, Bror, 
Doris och Edit, använder undantagslöst hon som pronomen 
för feminina inanimater; för exempel se (5:1) och (5:2). 

Hos tre av talarna, Anders, Beata och Elsa, förekommer 
det feminina pronomenet hon i två tredjedelar till tre fj ärde-
delar av fallen. Summan pronomenbelägg för feminina kor-
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relat hos dem är dock inte fl er än 2–4 belägg per informant. 
Ett enda avvikande belägg kan därför utgöra en stor procen-
tuell andel, och bör alltså inte ges så stor tyngd vid tolkningen 
av resultaten. Även om beläggen på pronomenet hon är få hos 
vissa informanter är det tydligt att det feminina pronomenet 
har en stabil plats i genussystemet hos dem som huvudsakligen 
använder hon för femininer. I utdrag (7:2) nedan i kapitel 7.1 
ges exempel på Elsas bruk av pronomenet hon för det feminina 
HÄRVA.

Arne och Bror från Strömfors, liksom Beda & Agda och 
Birger från Liljendal och Berta, Doris och Edit från Lappträsk 
bildar en grupp som tenderar använda varianten hon snarare än 
den eller han för femininer. Hos Arne förekommer hon med sex 
belägg, som samtliga har svaga femininer som korrelat: 
TALLYTA, RYSSJA och KATSA med två belägg för varje ord.

Också Axel från Liljendal med den jämna fördelningen hon 
(7 belägg) och den (9 belägg) för feminina korrelat uppvisar ett 
språkbruk med tre genus, trots att variationen hos honom är 
större än hos fl era av de andra talarna. För fl era korrelat, såsom 
MILA, GRIND och HALMKRONA, varierar han pronome-
nen, men för PÄRTA och AL förekommer enbart hon och för 
KOLARÄFSA och HYLLA enbart den; exempel ges i utdrag 
(5:28). Beläggen på pronomenet den är visserligen något fl er än 
pronomenet hon, men det är påfallande att Axel inte i ett enda 
fall använder han för feminina korrelat. Detsamma gäller Anna 
från Liljendal som har fördelningen hon (6 belägg) och den (2 
belägg). I hennes fall dominerar det feminina pronomenet hon, 
men det förekommer variation; se diskussionen utgående från 
utdrag (5:5). 

Alvar från Pyttis är den enda informanten i mitt material 
som har ett belägg på det feminina pronomenet, trots att han 
i övrigt uppvisar ett utjämnat språkbruk. I inspelningen med 
Alvar fi nns sammanlagt tio pronomen för feminina inanimata 
korrelat − fördelningen är hon (1 belägg) och den (9 belägg). Jag 
återkommer till hans språkbruk i 5.1.1.4 utifrån exempel (5:6).

Ett typiskt exempel på hur bruket av det feminina pronome-
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net hon ter sig i ett komplett tregenussystem ges i utdrag (5:1) 
ur en inspelning från Strömfors 1971 med Bror; korrelatet är 
här det feminina substantivet SKÄLLA. När det gäller pro-
nomen och slutartiklar är Bror från Strömfors och Doris från 
Lappträsk de mest traditionella talarna; se 4.2.1.

Bror berättar i (5:1) hur korna på sommaren fi ck gå på bete 
i skogen. En av korna hade en skälla om halsen för att man 
skulle kunna höra var i skogen korna rörde sig. SKÄLLA som 
i Strömfors allmänt har uttalsformen sjellå, med den defi nita 
formen sjellån, tillhör gruppen svaga femininer, som är en sta-
bil böjningskategori i dialekterna. I exemplen markeras korrelat 
med understrykning och de aktuella pronomenformerna med 
fetstil. Det feminina substantivet sjellån med pronomenet hon 
förekommer på sista raden i (5:1).

(5:1) [Bror]
Bror: å sjellån laaddist ju tå åm te koddån tå såm man 
  tykkt at no sääkrast liksåm hemta dåm heiman
Intervjuare A: ha ni höörd at dåm tala någå at dåm joord
   någå åt sjellån?
Bror:  he kåmmär ja int i håg at ja sko ha höörd at dåm 
  sko ha me sjellån havi någå seremåniiär (.) no kan e 
  henda at- (.) men när våår mins ja nu int (.) sjellån 
  laaddist åm halsn bara å täär hengd on hela somarn

I (5:2) belyses språkbruket hos en annan traditionell talare: Bir-
ger från Liljendal, som i en inspelning från 1964 talar om olika 
typer av harvar, harvår, som fanns då han var ung. Birger hör till 
dem vars pronomenbruk klart kan karakteriseras som ett tre-
genussystem. Enstaka utjämnade varianter förekommer, men 
i fråga om feminina inanimata korrelat använder han undan-
tagslöst det feminina pronomenet hon. Merparten av de sam-
manlagt nio beläggen på hon som har noterats i inspelningen 
med Birger fi nns i exempel (5:2). I östnyländska dialekter böjs 
substantivet HARVA ’harv’ enligt böjningsparadigmet för sva-
ga femininer; se FO HARVA s.1. Det fi nns i (5:2) sex belägg 
på pronomenet hon med olika typer av HARVOR, klöösharvå, 
raaktinnaharvå och krookåtinnaharvå, som korrelat.
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(5:2) [Birger]
Intervjuare B: hurdan harv hadd man häär? 
Birger:  nå först när ja va ungär påitji så hadd vi- (.) he sku
   ja ha kuna viisa (.) tii vi riieendan hellär vi riian tii 
  ståår ein ennu uta trää å så jäärn- (.) heimsmiida såm
   byysmiden laga (.) å så me ein sån där klöös såm ein
   gååstass åå endan (.) men så hadd vi tvåå andra uta 
  uta trää å va dåm all triia (.) eina va me raak piggar
   å te aarån hon va me me- (.) såm va liite 
  frammååtkröökta såtäär att tåm- (.) eina kallast ti 
  krookåtinnaharvå å te aarån ti raaktinna å te tär hon
   såm staar tii ennu heilär (.) tåm andra e såndär (.)
   hon kallast ti klöösharvån (.) men man fi kk så sellan
   bruuk hennan (.) han va så nooga åm henna pappa
   att int- (.) he va bara någån gangå såm man fi kk taa
   henna (.) att int visst ja men han va så förbankat
   nooga (.) he va någa säärsjilt när man fi kk taa 

  klöösharvån 

5.1.1.3 Pronomenet hon för ett maskulint korrelat

Det enda exemplet på det feminina pronomenet hon för ett 
maskulint substantiv i mitt material förekommer hos Berta från 
Lappträsk; se exempel (5:3) sista raden. Korrelatet för det femi-
nina pronomenet är sammansättningen ASKPÅSE som tillhör 
gruppen svaga maskuliner (se FO ASK-PÅSE). Berta förklarar 
i detalj hur det gick till då man vid storbyke lade kläderna att 
koka i en bykgryta och använde en linnepåse med björkaska 
som tvättmedel.

(5:3) [Berta]
Berta: å he va rikit ein sjildär posa såm askån sku va yti (.) å 
  he sku int setas någa råina tii iblaand me te askån int
   utan he sku va ein fi inär bjärkaskå såm man sku haa
   ti ti draa se tå att e sku blii [- - -] man laadd 
  askposan i gryytån å så laadd man först ein staka 
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  sådär kvart yvi gryytån å så band man askposan täär 
  å å- (.) askposan sku va mitt i gryytån å kleedren
   sidan täär i kring näär dåm kooka (.) he va ju noo så 
  stoorär gryytå tå åså (.) så laadd man dåm täär i kring
   å så kookast e täär (..) å baand åm askposan bara at 
  on- (.) at an hengd täär

Att Berta direkt avbryter sig efter att hon använt hon för det 
maskulina korrelatet askposa och i stället rättar till pronomenet 
han tyder på en felsägning. Men i bakgrunden fi nns troligen en 
förväxling mellan orden ASKPÅSE, som hör till kategorin sva-
ga maskuliner, och ASKA, som tillhör gruppen svaga femininer 
(se FO ASKA s.). Berta har strax innan beskrivit den aska, fi n 
björkaska, som användes för att kläderna skulle bli rena. Om 
hon hade för avsikt att tala om askån i stället för askposan hade 
det feminina pronomenet hon här använts i enlighet med det 
feminina korrelatets genus. Detta exempel, som med fog kan 
antas vara en felsägning, är det enda fallet där det feminina pro-
nomenet hon uppträder för ett maskulint korrelat, medan det 
maskulina pronomenet han förekommer för feminina korrelat 
hos fl era talare; se tabell 5/2. 

De informanter som regelmässigt använder pronomenet hon 
för femininer tycks däremot sällan pronominalisera feminina 
korrelat med pronomenet han. Av tabell 5/1 framgår att det 
hos den grupp informanter som i regel använder det feminina 
pronomenet hon bara förekommer två belägg på han med femi-
nina korrelat. De uppträder hos Beata och Elsa från Strömfors, 
vilka vardera har ett belägg på han för ett feminint korrelat. Hur 
ser det ut om det feminina pronomenet hon saknas i en talares 
språkbruk? Vilka mönster framträder då pronomenen han eller 
den används för feminina inanimata korrelat? Till dessa fråge-
ställningar återknyter jag i avsnitt 5.2.1.3 och 5.3.1.
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5.1.1.4 Variation mellan hon och den för 
feminina korrelat

Hos en del informanter från Liljendal och Lappträsk, som hu-
vudsakligen använder pronomenet hon för feminina korrelat, 
fungerar den som variant till hon; se pronomenbruket hos Axel, 
Anna och Anders i tabellerna 5/1 och 5/2. Variationen hos dem 
tycks delvis ha stilistiska eller pragmatiska orsaker. Exemplen 
(5:4) och (5:5) belyser variationen mellan hon och den för fe-
minina korrelat hos Anders och Anna, som båda i fråga om 
feminina inanimater följer ett tregenussystem med marginell 
variation.

I utdrag (5:4) använder Anders både pronomenet hon och 
pronomenet den för det feminina substantivet BASTU; se FO 
BASTU. Belägget på den för den nya bastun dyker upp i slutet 
av utdraget, inom ett avsnitt där Anders avbryter sig mitt i en 
mening. Han berättar först hur en LADA fl yttades och byggdes 
om till bastubyggnad; senare ersattes den gamla röikbastån med 
en ny bastu som var inbyggd i boningshuset. 

(5:4) [Anders]
Intervjuare A: nå byggd ni tetäär gaambel bastån tå jinaveejin när 
  ni fl ytta uut?
Anders: joo (.) he too vi ein ein ledu såm vi hadd tii i ein eng
   så fl ytta vi hena (..) åm vintärn å (.) å te somarn såm
   vi fl ytta så laga vi opp hena (..) å he e ein vaanli 
  röikbastå he (.) gått bad så fördärvat (.) han fåår int
   slika bad någånstens såm man fåår i tåm tär gaambel
   röikbaståna (.) fast han ska nu liite akt sej en han int 
  sootar sej när an- (.) åm an kåmmär fast vidär 
  veddjin (..) men noo e he så sjöönt bad he (.) he e 
  så mjuukt å bihaaglit (.) å våått (..) tess häär ba 
  den- (.) noo e he ju starkt no fåår han ju varmt å 
  heitt men he e så tårrt (.) int e he sama saak såm te
   täär gammel röikbastån
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Här förekommer varierande pronomen: först två belägg på 
hon i objektsformen hena och mot slutet pronomenet den. I 
det första fallet är syftningen inte helt entydig; korrelatet kan 
dels vara tetäär gaambel bastån som förekommer i intervjua-
rens fråga, dels ein ledu såm vi hadd tii i ein eng. Eftersom 
bägge korrelaten är substantiv som tillhör gruppen svaga fe-
mininer kan det feminina hon helt regelmässigt användas för 
dem båda. Det andra belägget på hon har en klarare syftning 
till den gamla bastun. Det är påfallande att Anders omtalar 
den nya bastun med pronomenet den. Han skapar härigenom 
en kontrast då han varierar pronomenen. I början då han talar 
om den äldre rökbastun, som var ombyggd av en lada, använ-
der han hon, men för den nya bastun använder han den. 

Detta är ett av fl era exempel i mitt material där man kan 
se att en talare kan utnyttja variation mellan olika pronomen 
för att t.ex. framhäva skillnader i tidsaspekt i sin berättelse. 
Variationen kan ses som pragmatiskt betingad. Möjligen kan 
detta tolkas isomorfi skt så att det traditionella gamla genus-
systemet med pronomenet hon står för den gamla rökbastun 
och pronomenet den för den nya bastun. Då den nya bastun 
omtalas med den i stället för hon framhävs kontrasten mellan 
den gamla rökbastun med behaglig värme och den nya bastun 
som inte har samma kvaliteter. Detta belägg på den för BAS-

TUN utgör ett undantag i Anders pronomenbruk; för övrigt 
använder han genomgående hon för femininer och han för 
maskuliner (se tabell 5/2 nedan).

Utdrag (5:5) belyser ett typiskt fall där olika pronomen an-
vänds för samma korrelat; den och hon för en PÄRTA. Ett 
varierande pronomenbruk för samma korrelat har noterats i 
fl era inspelningar, också i sådana fall då pronomenen såsom i 
(5:5) fi nns i närheten av varandra inom samma kontext. 

Book 3.indb 180 2010-05-26 07:12:30



181

Pronomen för femininer och maskuliner

(5:5) [Anna]
Intervjuare B: hur såå man inn i uun (.) den va ju mörk? 
Anna:  jaa söttes- (.) ja bruukar bara lyysa me fi kklampån
   [- - -] så va e lemma liksåm ein sprindjå så täär (.)
  å däär så laadd man pärtån (.) he va ju tåm pärtåna 
  förr [...] såm sku lyysas me alti (.) joo
Intervjuare B: kalladis den pärtån ti någå såm man hadd?
Anna:  nää inga hadd den någå namm den int (.) he va bara
  te pärtån (..) så såå man ju så leng såm hon tå brann
  (.) såå man ju 

Förklaringen till variationen i (5:5) kan vara att pronomenet 
den i det förra fallet ingår i ett svar som följer direkt på intervju-
arens fråga kalladis den pärtån ti någå. I sitt svar använder Anna 
varianten den, som ytterligare upprepas i den int som en s.k. 
svansdubblering för att ge mera eftertryck; jfr Nyholm (1986: 
206–209, 212–214) och Lundström (1939: 207–208, § 147, 2) 
för exempel på upprepande svansdubblering.

Intervjuarens användning av den pärtån har troligen påverkat 
Annas pronomenval. Formen den pärtån hos korrelatet mot-
svaras alltså av den; formen te pärtån, som hon spontant själv 
använder, får däremot den traditionella varianten hon som ana-
foriskt pronomen. Det tycks alltså i (5:5) fi nnas ett samband, en 
samvariation (se Th elander 1974: 47–48), mellan formen hos 
det demonstrativa pronomenet i korrelatet och formen hos det 
efterföljande anaforiska pronomenet. Att intervjuarens språk-
form kan ha betydelse för variationen framgår av fl era av de 
utdrag som diskuteras. I kapitel 6.2.3 tar jag upp frågan om hur 
olika intervjuare påverkar informanterna i intervjusituationen.

Axel, Anna och Anders bildar således en grupp talare som 
använder pronomenen hon och den för feminina inanimata kor-
relat. I mitt material fi nns också en grupp östnyländska talare 
som använder varianterna hon och han och en annan grupp 
som använder varianterna han och den för feminina inanimater. 
Dessutom fi nns det talare som konsekvent håller sig till anting-
en det feminina pronomenet hon, det maskulina pronomenet 
han eller det utjämnade pronomenet den för femininer; jämför 
tabellerna 5/1, 5/2 och 5/3. 
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Alvar från Pyttis hör till den grupp av östnyländska talare 
som övergått till pronomenet den för feminina inanimater. Men 
i inspelningen med honom dyker det oväntat upp ett fall av hon 
för det feminina substantivet NOT; se utdrag (5:6). Hos Al-
var överväger pronomenet den med nio belägg för de feminina 
substantiven, mot ett belägg på hon. Bland korrelaten fi nns bl.a. 
SUMPGRYTA, ett svagt femininum, men de fl esta fallen av 
den för femininer syftar på BOK och NOT, som tillhör grup-
pen starka femininer. De uppvisar på fl era håll i Svenskfi nland 
tydliga tendenser att överföras till genus maskulinum (se Ahl-
bäck 1946: 106–107, 205 samt FO BOK och NOT 1). 

(5:6) [Alvar]
Intervjuare C: hur såå nooten uut?
Alvar: nooten? (.) nåå (.) nåo-å [SMÅSKRATTAR] int 
  kan man nu jör reidå me denn int (.) stoorär långär 
  noot hadd vi [...] seks hemman åmm den (.)
Intervjuare C: nå hur va den joord?
Alvar: uta trååd (.) hamptrååd (.) bindi- (.) bundi (.) joo (..) 
  vi hadd- (.) vi hadd häär å grannar emellan de här
   EH (.) pappana (.) dåm hadd ein liitn noot såm vi
   droo i Spjuutsånd (.) just där såm no- (.) såm no
   brooe lagas- (.) däär droo vi laksar (..) ja ha å vari 
  mää när tree laksar va een gång i varpe (..) jooh (.) å
   hon va int lång [...] smaalt stelle de Spjuutsonde så 
  dåm EH (.) visst gobbana vartååt dåm foor (.) så no
   va den eena endan (.) eena siidan så myky lengre enn
   den andra (.) så sattes de yyt häär från strandn (.) 
  sattist nooten yyt [...] å så börja man senn draa 
  nooten å [...] så sima laksana inn i nootn 

I utdrag (5:6) förekommer pronomenet hon i mitten av Alvars 
andra replik för det feminina substantivet NOT. Medan det ti-
digare i utdraget fi nns två fall där han pronominaliserar samma 
feminina substantiv med pronomenet den.

Alvar hör till de talare vars språkbruk utmärks av variation. 
Han har t.ex. det mest varierande bruket av defi nita slutartiklar 
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för femininer. Utgående från (5:6) kan man tydligt se att såväl 
traditionella som utjämnade varianter förekommer hos Alvar; 
jämför diskussionerna i 4.3.4 och 6.3.2. I utdrag (5:6) fokuseras 
det feminina substantivet NOT som får både den och hon som 
pronomen. Ordet förekommer dels med tre fall av den tradi-
tionella feminina slutartikeln -en, dels med artikelsynkope (på 
sista raden); i kapitel 7.1 diskuteras förekomsterna av defi nita 
slutartiklar för femininer hos Alvar.

Belägget på pronomenet hon i (5:6) är den enda gången det 
feminina pronomenet dyker upp hos Alvar. Det kan handla om 
en rest av en ”resistent” gammal, vestigal variant (Trudgill 2002: 
40–47), som fi nns kvar i Alvars medvetande, även om den för-
svunnit ur hans gängse språkbruk. Jag anknyter till detta ex-
empel i samband med att det dels hos Amalia från Sibbo, dels 
hos Alvar själv dyker upp liknande fall av pronomenet han; se 
exempel (5:14) och (5:15) i 5.2.1.2.

5.1.2 Förekomsten av hon i 2000-talsmaterialet

Hur ser språkbruket i östra Nyland ut på 2000-talet: fi nns det 
traditionella feminina pronomenet hon kvar i de nyare inspel-
ningarna? Utgående från de 2000-talsinspelningar, insamlade 
inom projektet Spara det fi nlandssvenska talet, som jag huvud-
sakligen konsulterat för att svara på denna fråga är svaret nej. 
Det feminina pronomenet för inanimater har inte påträff ats 
i dessa östnyländska intervjuer inspelade under åren 2005 till 
2008. Som pronomen för feminina inanimata korrelat använ-
der informanterna i dessa intervjuer genomgående pronomenet 
den.

I inspelningar från 2000-talet har jag egentligen bara påträf-
fat det feminina pronomenet hon för inanimater hos en äldre 
manlig informant från Liljendal, medan det maskulina prono-
menet han uppträder sporadiskt hos ett fåtal informanter, före-
trädesvis män som är födda och uppvuxna i östra Nyland under 
perioden 1920–50; se kapitel 5.2.2.
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I en specialstudie av pronomen för feminina korrelat i Lil-
jendal (Sandström 2005a) ingår en inspelning med två män 
födda i början av 1920-talet, Hugo och Hjalmar, som blev in-
spelade år 2002 i Liljendal. Inspelningen hade som syfte att 
samla material för publicering i Östnyländsk läsebok (2005: 36–
43). Männen är nära släkt med varandra och har hela sitt liv 
bott i byn Sävträsk; stundtals har de också arbetat tillsammans. 
De samtalar i inspelningen om virke och träanvändning. Hos 
den ena av dem, Hugo, har jag funnit belägg på det feminina 
pronomenet hon. Inalles har Hugo 12 belägg på pronomen för 
feminina inanimata korrelat, som varierar mellan pronomenen 
hon (8 belägg), han (3 belägg) och den (1 belägg); se Sandström 
(2005a: 99–100, 105–108).

I utdrag (5:7), där Hugo talar om lämpliga sol- och vindför-
hållanden för den plats där man torkar virke, illustreras Hugos 
pronomenbruk. I utdraget fi nns tre belägg på det feminina pro-
nomenet hon för eftermiddagssolen:

(5:7) [Hugo, född 1921 Liljendal]
Hugo: he ska va eit ypit blååsåt stelle såm e draag [...] så e 
  de braa åm e skuggar ifråån vestär liite senn när e- (.)
   de där middassoolen å ettmiddassoolen att int hon
   kåmmär direkt på staapeln (.) he e betär åm e (.) åm
   e e liite skugga (.) de där förmiddassoolen fåår braa
   kåm på staapeln men de där ettmiddassoolen när 
  hon rikit e heit på somarn [...] hon bliir liiksåm för 
  varmär [...] he jör int braa ååt virke 

Förutom dessa tre fall av pronomenet hon för det feminina 
-SOL fi nns det hos Hugo i samma inspelning belägg på det fe-
minina pronomenet hon för substantivet ROMA ’dragrem i sel-
tyg’, men också för trädslagen ASP och EN. Detta tyder på att 
Hugo bevarat genuskänslan för att många träd och växter, som 
al, asp och en, är feminina i traditionell östnyländsk dialekt (jfr 
FO). Ordet SOL hör liksom KLOCKA till sådana etablerade 
feminina ord som kan omtalas med det feminina pronomenet 
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hon också  i dagens språkbruk på många håll inom det svenska 
språkområdet; se SAG Pron. § 36 not 2.

Den jämnårige Hjalmar har däremot i övervägande grad 
övergått till ett språkbruk med den som utralt pronomen. Han 
har tjugo belägg på pronomen för feminina korrelat. I övervä-
gande grad förekommer pronomenet den (18 belägg) för fe-
mininerna BJÄRKSPRAGGA ’ungbjörk’, EN, FURA, GRÄN 

’gran’, LADA, TINA och YX. Hjalmar saknar helt belägg på 
hon för inanimater, men han har två belägg på han för trädet 
ASP. De fi nns i en kontext där Hjalmar bygger vidare på ett på-
stående av Hugo, som i detta fall också har använt det maskulina 
pronomenet han för ASPEN; se Sandström (2005a: 105–106).

5.1.3 Avrundning av diskussionen om hur hon 
framträder i materialet

Mina analyser av tjugofem 1960–70-talsinspelningar visar att 
det feminina pronomenet hon har en given plats i de östnyländ-
ska dialekterna inom ramen för ett tregenussystem med klara 
distinktioner mellan genus maskulinum och femininum. När 
pronomenet hon har en stabil plats i språkbruket är det få in-
formanter som använder andra pronomen än hon för feminina 
korrelat. Det är också påfallande att de östnyländska talare som 
gör skillnad mellan grammatiska femininer och maskuliner säl-
lan använder det maskulina han för feminina korrelat. Då va-
riation förekommer, sker den mellan pronomenen hon och den.

Då variation och förändring i större omfattning inträder i 
dialekterna befi nner sig pronomenet hon däremot i en utsatt 
position; det hör till de första språkdragen som försvinner vid 
dialektutjämning. Även om hon har en stark ställning som pro-
nomen för feminina inanimater hos majoriteten av informan-
terna från Strömfors, Lappträsk och Liljendal i 1960–70-tals-
materialet tycks användningspotentialen vara begränsad i tid 
och rum. I de äldre inspelningarna från Sibbo och Pyttis sak-
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nas det feminina pronomenet hon generellt. I inspelningar från 
2000-talet är det bara en enda informant, född på 1920-talet, 
som använder pronomenet hon för inanimata korrelat; se dis-
kussionen utifrån exempel (5:7) och jämför även Sandström 
(2005a). I inspelningar med yngre talare från 2000-talet lyser 
det feminina pronomenet hon för inanimater alltigenom med 
sin frånvaro.

I kapitel 5.4 och i diskussionen om dialektmarkörer i kapitel 
8 återknyter jag till denna fråga och tar sammantaget ställning 
till vilken potential de feminina och maskulina pronomenen 
hon och han har att tilldelas funktionen som dialektmarkör i 
utjämnade varieteter i östra Nyland. I det följande kommer va-
riationen i bruket av det maskulina pronomenet han för ina-
nimater att granskas i inspelningar dels från 1960−70-talen i 
5.2.1, dels från 2000-talet i 5.2.2.

5.2 Det maskulina pronomenet han

Detta kapitel kommer att ägnas det maskulina personliga pro-
nomenet han som anaforiskt pronomen för inanimata korrelat 
ur såväl gruppen grammatiska maskuliner som grammatiska 
femininer.

Enligt semantiska genusregler kan pronomenet han själv-
fallet också i östnyländska dialekter användas som pronomen 
för levande varelser av maskulint kön, liksom pronomenet hon 
används för levande varelser av feminint kön; jfr 5.1. De se-
mantiskt styrda pronomenbeläggen på han för animater har 
inte beaktats i denna undersökning. I Sandström (2007, 2008) 
behandlas bruket av pronomet han för husdjur på basis av en 
inspelning från Liljendal 2003. 

De uttalsvarianter av det maskulina pronomenet han som 
förekommer i mitt material är: han, hann, an (som subjekts-
form) och hånå, ånå (som objektsform). Också enstaka enklitis-
ka objektsformer (-(e)n eller -nn) av det maskulina pronomenet 
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förekommer i materialet. Uttalsvarianter med bevarat initialt h 
(han(n), hånå) används i allmänhet tryckstarkt, preverbalt och 
uttalsvarianter med initialt h-bortfall (an, ånå) trycksvagt, post-
verbalt; jfr FO HAN 1 och diskussionen om mönster i varia-
tionen i fråga om de neutrala uttalsvarianterna he och e i 6.2.4.

5.2.1 Förekomsten av han i 1960−70-talsmaterialet

Mina analyser visar att det maskulina pronomenet han för in-
animater har ett starkt fotfäste i 1960–70-talsinspelningarna. 
Hos tjugoen av de sammanlagt tjugosex östnyländska infor-
manterna förekommer belägg på det maskulina sakpronome-
net han. I synnerhet uppträder det maskulina pronomenet hos 
talare från Strömfors, Lappträsk och Liljendal. Ingen av talar-
na från dessa kommuner saknar belägg på han som personligt 
anaforiskt pronomen för inanimater. Merparten av Strömfors-, 
Lappträsk- och Liljendalinformanterna – i tolv av sammanlagt 
femton inspelningar – upprätthåller tre genus med en tydlig 
genusdistinktion mellan maskulin och feminin böjning, så att 
det maskulina pronomenet regelmässigt används för maskulina 
korrelat och det feminina pronomenet för feminina korrelat.

Också i Sibbo och i Pyttis förekommer pronomenet han i 
några av inspelningarna från 1960−70-talen. Det feminina pro-
nomenet hon saknas hos informanter från Sibbo och Pyttis, 
men en del av dem använder pronomenet han för både masku-
lina och feminina inanimata korrelat. En liknande utvidgning 
av det maskulina sakpronomenet har också noterats hos infor-
manter från Strömfors och Liljendal.

5.2.1.1 Variation i pronomenbruket för maskulina och 
feminina inanimata korrelat

Jag har nedan i tabell 5/2 sammanställt hur variationen mellan 
det maskulina pronomenet han och pronomenen den och hon 
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ser ut hos de tjugoen informanter som har belägg på han för 
inanimata korrelat. 

Det maskulina pronomenet han och de maskulina korrela-
ten står här i fokus, men eftersom talarna i stor utsträckning 
tycks använda det maskulina pronomenet också för feminina 
korrelat återger jag för jämförelsens skull den information som 
gavs ovan i tabell 5/1. Härigenom vill jag komma in på en dis-
kussion om återkommande mönster och individuella skillnader 
i talarnas språkbruk.

I tabell 5/2 återges fördelningen av han, hon och den för mas-
kulina och feminina korrelat i tjugo 1960–70-talsinspelningar. 
Informanterna har ordnats enligt födelseår, från den äldsta 
(överst) till den yngsta. För varje informant anges även hemort. 
Inalles fi nns det 425 belägg på pronomenen han, den och hon 
för inanimata maskuliner och femininer, av vilka 280 har mas-
kulina korrelat och 145 har feminina korrelat.

 
Pronomenen 
han, hon     Maskulina  korrelat:          Feminina korrelat:           
och den hos 
informant:   hanM honM    denM        hanF   honF   denF       ∑
 
Axel, f.1881 
Liljendal    19 - 13      - 7 9 48
Anna, f.1884 
Liljendal    2 - 4      - 6 2 14
Artur, f.1884 
Sibbo      9 - 5      8 - 2 24
Anders, f.1885 
Lappträsk   16 - -      - 3 1 20
Amalia, f.1887 
Sibbo        1 - 9      - - 8 18
Arne, f.1890 
Strömfors    12 - 6      - 6 - 24
Alvar, f.1890 
Pyttis            3 - 3      - 1 9 16
Beda & Agda, 
f.1890, Liljendal  7 - 3      - 8 - 18
Birger, f.1891 
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Liljendal 13 - 1  - 9 - 23
Boris, f.1893 
Liljendal  1 - 2 1 - -  4
Beata, f.1895 
Strömfors  7 - 1 1 3 - 12
Berta, f.1895 
Lappträsk   7 1 1 - 13 - 22
Bernt, f.1896 
Strömfors 18 - -  4 -  22
Börje, f.1896 
Sibbo   4 - - 15 - - 19
Bruno, f.1898 
Pyttis  17 - -  7 - - 24
Bror, f.1899 
Strömfors 25 - - - 5 - 30
Doris, f.1900 
Lappträsk 12 - - - 10 - 22
Elsa, f.1904 
Strömfors 19 - -  1 2 - 22
Erik, f.1909 
Lappträsk  4 - 7 - - 2 13
Edit, f.1913 
Lappträsk 26 - 2 - 2 - 30

Summa  425 = 222  1  57  37 75  33         425

Tabell 5/2 Fördelningen av pronomenen han, hon och den för masku-
lina och feminina korrelat

Av tabellen framgår att av sammanlagt 280 pronomenbelägg 
för grammatiska maskuliner i tjugo inspelningar är fördelning-
en mellan varianterna denna: 222 belägg på hanM, 57 belägg på 
denM och 1 belägg på honM. Dessutom förekommer både han 
och den som variant till det feminina hon för feminina inani-
mata korrelat hos fl era av informanterna. Fördelningen mellan 
de sammanlagt 145 pronomenbeläggen för grammatiska femi-
niner är följande: 75 belägg på honF, 37 belägg på hanF och 33 
belägg på denF.

Pronomenbruket varierar i stor utsträckning. Fyra manliga 
talare, knappt en femtedel av de tjugosex östnyländska infor-
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manterna, saknar helt belägg på det feminina pronomenet hon 
för inanimater. De har i stället regelmässigt börjat använda han 
som pronomen för grammatiska femininer. 

Av de data som sammanställts i tabell 5/2 framgår att mas-
kulinerna genomgående bildar en större grupp än femininer-
na. Den största gruppen bland de maskulina korrelaten be-
står av starka maskuliner som BIT, BORR, BÅT (se exempel 
5:15), DEG, FISK, FOT, GÅRD – ofta i sammansättningen 
GÄRDSGÅRD – (se exempel 5:10, 5:11 och 5:12), HALM, 

HATT, HÄCK (i sammansättning HÖHÄCK), KONT, 

KROK (se exempel 5:8 och 5:9), KVAST, KVIST (i samman-
sättning GRÄNRISKVIST), MANGEL, MAT, OST, PORT, 

RIST, RÅG, SKYL, STAM, STAVUR, STEN, STOCK, 

STOL (i sammansättning KLAPPSTOL), STÖR, TALL, 

TID (ofta i sammansättningar), TRÅD (ofta i sammansätt-
ningar som TAGGTRÅD, ULLTRÅD), TVÅL, UGN, VARP, 

VED och ÄNG samt sammansättningen TRÄVÄLTER(se ex-
empel 6:5). En annan stor grupp av maskulina korrelat bildas 
av de svaga maskulinerna BACKE, HAVRE, HOE, PINNE, 

PÅSE (i sammansättning ASKPÅSE), RIE, RULLE, SAVE, 

SKATE, SÄVE, SLÄDE och ÄNDE samt i sammansättning-
en STORBÅGE. Gruppen feminina korrelat som ersätts med 
pronomenet han består av de svaga femininerna ASKA (se ex-
empel 5:16), BUNDA, HARPA, KISTA, KLOCKA, KÄLLA, 

LADA (se exempel 5:20), LUNNA, LÅDA, MÖSSA (se ex-
empel 5:19), RÄFSA, STUGA, TINA, (SILL)TUNNA (se 
exempel 5:18) och TRÖDA (se exempel 5:17) och också starka 
femininer som GRAN och NOT (se exempel 5:16 och 5:21); 
se genusuppgifter för dessa ord i FO. Som pronomen för de 
korrelat som jag här samlat förekommer huvudsakligen han, 
men i viss mån fi nns variation mellan pronomenen han och den.

Enligt tidigare forskare är de starka maskulinerna som 
ARM, FISK, KNIV (språkhistoriskt sett maskulina a-, i- och 
u-stammar) och de svaga maskulinerna som BETE, STOLPE 

(språkhistoriskt sett maskulina an-stammar) med ändelsen -a 

Book 3.indb 190 2010-05-26 07:12:32



191

Pronomen för femininer och maskuliner

i singularis och pluraländelsen –ar, speciellt omfattande och 
produktiva grupper (Ahlbäck 1946: 9–10, 14–15, 24, 141–164, 
Andersson 1979: 44, Wessén 1969 § 81–97). Påfallande är 
dessutom att de starka femininerna som JORD, NÅL, SKED 
(språkhistoriskt sett feminina ō-stammar) haft en tendens att 
övergå till maskulina deklinationer (Ahlbäck 1946: 16–18, 
106–107, 167), medan de svaga femininerna är en stabilare ge-
nusgrupp (Ahlbäck 1946: 18–19, 204).

5.2.1.2 Det maskulina pronomenet han för maskulina 
korrelat

En stor andel av talarna från Lappträsk, Strömfors och Liljen-
dal i 1960–70-talsinspelningarna håller sig till ett pronomen-
bruk där maskuliner regelmässigt pronominaliseras med han 
och femininer med hon. Anders, Berta, Doris och Edit från 
Lappträsk, Bror från Strömfors samt Birger från Liljendal är 
sådana traditionella dialekttalare. Hos Arne från Strömfors 
och hos Axel, Anna, Beda & Agda från Liljendal och Erik från 
Lappträsk förekommer det utrala pronomenet den som variant 
till han för maskulina korrelat. Jämfört med de andra östny-
ländska talarna från 1960–70-talen är det påfallande att Axel 
och Anna vid sidan av pronomenen han och hon använder den 
för både maskuliner och femininer; se tabell 5/2.

Men ingen av de här talarna som diskuterats ovan har belägg 
på det maskulina pronomenet han för femininer. Detta skiljer 
dem på ett markant sätt från talare som har ett mer utjämnat 
pronomenbruk; t.ex. Artur och Börje från Sibbo, Bruno från 
Pyttis eller Bernt från Strömfors. Hos de mest traditionella ta-
larna fi nns bara två enstaka fall av pronomenet han för feminina 
korrelat; de förekommer hos Elsa och Beata från Strömfors.

De jämnåriga Doris från Lappträsk (född 1900) och Bror 
från Strömfors (född 1899) är de enda informanterna i det 
intervjumaterial jag studerat, som uppvisar ett kategoriskt 
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tregenussystem; jämför system 1 i kapitel 4.2.1. Bägge inter-
vjuerna har gjorts av intervjuare A som själv konsekvent ta-
lar östnyländsk dialekt i inspelningarna. Han har likaså varit 
intervjuare i inspelningarna med bl.a. Elsa, Anders och Edit; 
för exempel se (5:1), (5:4) och (5:9). Intervjuare A har förmåga 
att skapa en avslappnad stämning, och att anpassa sig till olika 
informanters språkbruk och ta hänsyn till deras personlighet, 
yrke, intressen o.s.v. I de fl esta av sina inspelningar har intervju-
are A rollen av en intresserad samtalspartner och aktiv lyssnare 
snarare än en utomstående utfrågare. Fördelningen av turer och 
sättet att ställa och besvara frågor regleras dock enligt normer 
som gäller intervjuer. Dessutom utgår dessa inspelningar ofta 
från frågeformulär, vilket bl.a. styr fördelningen av samtalsäm-
nen (Chambers och Trudgill 1980: 24–28; Lesley Milroy 1987: 
41–51; Norrby 2004: 38, 225−226; Lindström 2008: 30).

Doris använder undantagslöst det maskulina han för de 
maskulina korrelaten och det feminina hon för de feminina kor-
relaten. I utdrag (5:8) belyses pronomenet han för det masku-
lina BINDANKROK. I utdraget berättar Doris om sådd och 
skörd. Två belägg på det maskulina pronomenet förekommer: 
först ett där korrelatet är bindankrootjin, sedan ett annat där 
syftningen är oklarare. Doris kan dels avse kroken, dels kan hon 
avse änden. Bägge korrelaten tillhör dock maskulina deklina-
tioner; KROK gruppen starka maskuliner och ÄNDE gruppen 
svaga maskuliner; se FO KROK och ÄNDE.

(5:8) [Doris]
Doris: nu ha ja vari å skuri rågn me sjärun noo å (.) [- - -]  
  så sloo karan me liian å kvinnföltji saamla å band (.) 
  å när vi band så när vi hadd- (.) hadd nu fröön fi ngär 
  fåår ja sejj (.) så laga dåm ååt ås ein bindankrook (.)
   å te bindankrootjin han sku va ungefäärliigen så tär 
  langär (.) å så sku e va ein krook opa te anan 
  eendan (.) å så sku e va te anan eendan så sku han
   va ein- (.) liksåm ein ring såm va uutskuri å tärifråån
   sku e va eit baand å så sku te krootjin bindas tå åm
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   armn me te baande åm höögär armn (.) å så va e bara
   så at när man snäärd åm tå (.) så tokka man krootjin
   undi å droo tili å så bihöövd man int avend fi ngren 

I utdrag (5:9) berättar Strömforsinformanten Elsa om en annan 
krok, ROCKKROKEN, som användes som hjälpredskap för att 
dra tråden genom ett hål i axeln på en spinnrock (jfr Wessman 
SO). De andra maskulina korrelaten i (5:9) är BÖRJANÄNDE 

och TRÅD. Samtliga korrelat är maskulina och pronomenet 
han används konsekvent. Elsa hör till de talare som företrädes-
vis använder pronomenet han för maskulina inanimata korrelat 
− men hon har också ett fall av han för ett feminint korrelat; se 
diskussionen i 5.2.1.3, särskilt utdrag (5:16).

(5:9) [Elsa]
Elsa:  [ein råkkrook] åftast förr åå bigangna håårnåålar (.)
   me ein krook opa såm man droo tråådn ijino [- - -] 
  ja haar tvåå råkkar men no e täär krootjin såm 
  hengär fast vidär skruun på dåm bååda (..) å han va
   alti täär tå när an hengd täär på skruun (.) å tå när 
  man börja tvinn så bihöövd te tär börjanendan va så
   lang at an jikk ijino te tär fl yktens håli (.) å så knöit
   man fast täär å så börja man tramp tå bara å slepp te
   täär tråån tärettär såm an tå tvinnast tii påå

Flera av de manliga informanterna i 1960–70-talsinspelning-
arna berättar om gärdsgårdar, ofta kallade enbart gårdar i östra 
Nyland. Substantivet GÅRD tillhör böjningskategorin starka 
maskuliner med pluralisändelsen -ar; se FO GÅRD. Det berät-
tas hur det GÄRDADES ’sattes upp stängsel’ och hur gärdsgår-
darna reparerades och underhölls. 

I de följande utdragen illustreras pronomenbruket i fråga 
om det maskulina substantivet GÅRD hos två manliga Ström-
forstalare, Arne och Bernt. Som framgår av tabell 5/2 fi nns det 
olikheter mellan Arne och Bernt i fråga om pronomenbruket 
för maskulina och feminina inanimata korrelat. Arne upprätt-
håller skillnaderna mellan grammatiska maskuliner och femini-
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ner; maskuliner pronominaliserar han antingen med han eller 
den, men femininer enbart med hon. Bernt hör däremot till den 
grupp talare som verkar ha förlorat genuskänslan för skillna-
derna mellan maskuliner och femininer i pronomenbruket; han 
använder kategoriskt han för både maskuliner och femininer.

Hos Arne har hälften − 9 av sammanlagt 18 pronomenbe-
lägg för maskuliner − substantivet GÅRD som korrelat. Varia-
tionen vid dessa är: han (4 belägg) och den (5 belägg). I utdrag 
(5:10) visas hur Arne använder pronomenet han för gåårdn 
’gården’, medan det i 5.3.1 i utdragen (5:30) och (5:31) fi nns 
exempel på hur han använder pronomenet den för samma kor-
relat. De två beläggen på han i (5:10) ingår i beskrivningar av 
vad som kännetecknade en vällagad, tät gärdsgård.

(5:10) [Arne]
Arne:  he kund ju va ti ein tjugu åår såm te gåårdn hulld ba
   han rikit va braa laga [- - -] när dåm villd haa gooär 
  gåård att han va teetär 

I fråga om GÅRD förekommer alltså variation hos Arne. Han 
har dessutom ett belägg på den för det maskulina STÖR, men 
övriga maskuliner pronominaliserar Arne med pronomenet 
han; dessa är FOT ’nedre del av gärdsgård’, STORBÅGE, IN-

GÅNG, FISK och LAKALEK. 
Det fi nns i mitt material två olika inspelningssituationer 

med Arne; de har spelats in under samma fältarbete med några 
dagars intervall2. De fl esta beläggen på pronomenet han före-
kommer i den senare inspelningen, där de traditionella varian-
terna dominerar i fråga om alla språkdrag som jag har stude-
rat. Men också den tidigare inspelningen, som t.ex. (5:10) är 
hämtad ifrån, innehåller huvudsakligen traditionella varianter. 
2 Orsaken till att två olika inspelningar med samma informant har tagits med 
vid excerperingen är att jag ville uppnå ett visst minimiantal av språkdragen. 
När det gäller pronomen för maskulina och feminina korrelat strävade jag 
efter att få ihop ca 20 belägg. Om en inspelning inte innehöll tillräckligt med 
belägg för att få jämförelsematerial har jag för vissa informanter, som Arne, 
analyserat två olika inspelningssituationer; se kriterierna i 3.2.4.
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I bägge fallen blev Arne intervjuad av den mellannyländske in-
tervjuaren B. De traditionella varianterna tycks öka i den se-
nare inspelningen, vilket kan bero på att Arne då känner sig 
mer hemmastadd i intervjusituationen. Efter fl era timmar av 
gemensamma inspelningar har Arne efter hand lärt känna in-
tervjuaren bättre och fått större tillit till honom. Men också 
samtalsämnena kan ha betydelse. I den förra situationen hand-
lar det om gärdande, som förr gjordes som dagsverke på större 
gårdar och herrgårdar, i den senare om fi ske, som förutom hus-
behovsfi ske tycks ha varit ett fritidsintresse för Arne.

I Bernts språkbruk kan ett något avvikande mönster iakttas. 
Han använder kategoriskt pronomenet han för både maskuli-
na och feminina inanimater. De maskulina korrelaten för han 
uppgår till 18 belägg, som fördelar sig på följande ord: GÅRD 
’gärdsgård’ (7 belägg), PORT (4 belägg), STAVUR ’stör’(3 be-
lägg), SKATE ’topp’ (2 belägg) samt BORR och PINNE med 
ett belägg vardera. Merparten av dessa, t.ex. GÅRD och BORR, 

tillhör den produktiva, frekventa gruppen starka maskuliner 
(Ahlbäck 1946: 43, 141). Medan SKATE och PINNE tillhör 
gruppen svaga maskuliner (Ahlbäck 1946: 53–57). Dessutom 
fi nns det fyra belägg på feminina substantiv som Bernt också 
pronominaliserar med han; se nedan exempel (5:17). 

I utdragen (5:11) och (5:12) belyses Bernts konsekventa 
användning av det maskulina pronomenet han för GÅRD. I 
mitt material används pronomenen i de fl esta fallen anaforiskt, 
men de två första beläggen på han i (5:11) används deiktiskt då 
Bernt diskuterar den gärdsgård som syns genom fönstret.

(5:11) [Bernt]
Bernt:   men häär lagast sliik gåårdar liksåm täär no- (..) i
   stiil me hånå täär [PEKAR] jaa lagast e förr att- (.) 
  he e no sliik såm förr a laga gåårdar noo såm a laga 
  hånå åså täär så (.) opa te setti så lagast e tå jaa te
   gåårdn 

Också (5:12) illustrerar Bernts användning av han för det mas-
kulina substantivet GÅRD. Det handlar om en speciell typ av 
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gärdsgård som markerade rån mellan två markägare. Exemplet 
belyser samspelet mellan intervjuaren och informanten i den 
aktuella situationen. 

(5:12) [Bernt]
Bernt: he va råågåårdar joo (.) å tåm lagast joo noo så att- (.) 
  dåm holld bådi fåår å alt att (...) å he va no nestan 
  alte vaanlet att granni too halva deiln åå gåårn (.)
Intervjuare A: lagast an tå mitt opa råån?
Bernt:  he beroor opa (.) åm e va stööri kanaal så så lagast an
   (.) å så laga- (.) å så lagast an- (.) man laga åt- (.) 
  kvar å ein senn siidå (.) 
Intervjuare A: jaha (.) 
Bernt: men att åm däär int va råådiik så föördist han mitt
  me råån 

Det verkar som om intervjuare A:s konsekventa bruk av dia-
lektformer kan stödja – kanske rentav påverka – bruket av tra-
ditionella former hos Bernt. Intervjuare A använder i sin fråga i 
(5:12) pronomenvarianten han, och i sitt svar håller Bernt sedan 
genomgående fast vid pronomenet han. 

Nedan i 5.3.1 förekommer exempel på att pronomenet den i 
motsvarande situationer används, därför att intervjuarna tycks 
påverka informanterna så att de går in för varianten den i stället 
för varianterna han och hon. ( Jämför också samspelet mellan 
Anna och intervjuare B i utdrag (5:5) ovan.)

Liljendalinformanten Axel hör till de talare som följer ett 
tregenussystem med skillnader mellan maskulin och feminin 
böjning. Axel har för maskulina korrelat belägg på både han (19 
belägg) och den (14 belägg) – och dessutom belägg på hon (7 
belägg) och den (9 belägg) för feminina korrelat. Växlingen kan 
delvis förklaras utgående från hur inspelningen framskrider; en 
stor del av beläggen på den förekommer under de fem första 
minuterna av inspelningen. Delvis tycks olika slags korrelat ge-
nerera variation i Axels pronomenbruk.

I fråga om maskulina korrelat hos Axel kan en grov indelning 
i olika grupper göras. För det första fi nns en grupp maskuliner: 
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BACKE, GÅRD, HALM, RÅG, STAVUR och TALL som 
alltid får det maskulina pronomenet han, för det andra en grupp 
maskuliner: BAKUGN, HÖG, KORG, KÄPP, SKOVEL och 
VIND som får pronomenet den. Dessutom förekommer mas-
kulinerna KASTMASKIN och VED som får antingen han el-
ler den; se t.ex. utdrag (5:27).

Den variation som uppträder i (5:13) illustrerar att det kan 
fi nnas en semantisk koppling mellan vissa pronomen och deras 
referenter. Axel berättar om kolmilor och han talar om att det 
i slutet av kolbränningen med hjälp av en pinne prövades om 
milan hade brunnit ut. Axel använder olika synonymer för den 
pinne som användes för att kontrollera om milan brunnit fär-
digt; först KÄPP, sedan STÖR och STAVUR:

(5:13) [Axel]
Axel: vi hadd ein tjepp såm vi stakk neer (.) när vi fi kk den
   ijenåm så visst vi att e va brend (.) vi kvesst ein stöör
   bara (.) ein stavur (.) så kvesst vi å å så jikk vi dii 
  uutanpåå å å trykt å då när han jikk ijenåm så laadd  
  vi all hål fast

Ordet KÄPP pronominaliseras med den, medan STÖR eller 
STAVUR kombineras med pronomenvarianten han. Dessa kan 
hänföras till olika ordgrupper; KÄPP kan anses vara gemen-
samt för allmänspråket och dialekten och får pronomenet den, 
medan STAVUR, som är ett ålderdomligt dialektord ersätts 
med pronomenet han. Margaretha Th elander (1975: 118−120) 
och Viveca Rabb (2002: 35, 108–110, 2007: 163–165, 175–178) 
har i motsvarande genusstudier i Norrland respektive Österbot-
ten gjort liknande iakttagelser i fråga om genusskillnader mel-
lan arvord och moderna lånord i dialekterna.

Språkbuket hos Amalia från Sibbo avviker från ett prono-
menbruk med tre genus. Pronomenvarianten den har tagit över 
och dominerar för såväl maskulina som feminina korrelat. Det 
fi nns 17 belägg på den för maskuliner som HUMLE, SPOL-

MASK och STAM och femininer som BJÖRK, VÅRTA och 
KÖTTINA; för exempel se (5:35) och (5:36). Men i inspel-
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ningen med Amalia fi nns även ett belägg på han med syftning 
på en POTÄT ’potatis’ i en berättelse om en kudda ’ko’; se ut-
drag (5:14), mot slutet:

(5:14) Amalia
Amalia: när ja inga mins va an heitt int (..) såm å- (.) såm va
   liite djuurlääkare (..) å när kuddan fi kk puteetn i 
  halsn så- (.) så foor ja inn (.) ja tjeena på de stelle (.)
   så foor ja inn å saa (.) nu fi kk kuddan puteetn i halsn
   å hur ska ja nu (.) så saa dåm en dåm måst EH- (.)
   far hiskelit foort ti Nikkby å- (.) Lengman heitt han 
  [...] så foor dåm ti Nikkby eftär Lengman å så- (.) 
  så sa han (.) haar ni selj- seljbåska häär på bakkan (.) 
  joo (.) saa boonn nu haar vi (..) uut då å så hiskelit 
  foort så- (.) så sjär du ein tjepp å hemtar inn åt me (.) 
  saa an (.) å så taar du liite blåånar hellär liin (.) å så 
  lindar du åm endan å så hemtar du ååt me (.) hiskelit 
  foort foor an uut å så- (.) så hemta an inn (.) å så- (.) 
  så too han å stakk åt kuddan i struupan (.) så skuff a 
  an eftär (.) så saa an (.) nå dii foor de puteetn nu (.) 
  saa an (.) såm an sku (..) [SMÅSKRATTAR] he va 
  ju så lemplit fåått uur

Detta enda exempel på det maskulina sakpronomenet ”an” hos 
Amalia har substantivet POTÄT som korrelat. Det är det vanli-
gaste ordet för potatis i Sibbo och tillhör enligt FOreg gruppen 
maskuliner med ändelsen -är i pluralis.

Belägget på pronomenet han för de puteetn ingår i en direkt 
anföring; Amalia berättar livfullt hur det gick till en gång då 
hon i sin ungdom tjänade som piga och en ko fi ck en potatis i 
halsen. En man vid namn Längman, såm va liite djuurlääkare, 
hämtades från grannbyn Nickby. Han lyckades bota kon genom 
att stöta potatisen ur kons hals med en käpp. Att det i det här 
fallet är POTÄTEN som är korrelat för”an” framgår enligt min 
tolkning av intonationen och röstbehandlingen. Amalia återger 
genom direkt anföring vad hon minns att Längman sade i den 
dramatiska situationen som hon målar upp i sin berättelse. Jag 
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har för tydlighets skull markerat Längmans alla repliker i (5:14) 
med kursivering.

Pronomenet han förekommer alltså i en berättelse med re-
plikskiften; möjligen är det en arkaism som Amalia använder 
för att förstärka att hon inte återger sitt eget, utan en äldre mans 
− Längmans − språkbruk i en händelse från förr. I utdraget fi nns 
fl era belägg på den maskulina slutartikeln, bl.a. i de bestämda 
formerna puteetn och halsn; det är därför inte uteslutet att hon i 
sin egen språkliga repertoar har kvar en känsla för genusskillna-
der mellan maskuliner och femininer, även om hon har övergått 
till pronomenet den för maskulina och feminina inanimater – i 
kapitel 7.2 återkommer jag i utdrag (7:12) till Amalias använd-
ning av slutartiklar. 

Jönsson (2005: 91) tar upp olika funktioner som anföring i 
tal kan ha. Anföring gör framställningen levande och ger lyss-
naren en möjlighet att ta del av olika perspektiv på det som be-
rättas. En viktig aspekt är att anföring kan användas för att tala-
ren inte själv helt ska behöva ta ansvar för innehållet i yttrandet; 
jämför även Eriksson (1997: 190–191, 194). Jönsson (2005: 92) 
sammanfattar att direkt anföring kan tjäna varierande syften: 
”att skapa dramatik och autenticitet i framställningen för att 
lyssnaren ska känna sig aktivt involverad”, men anföring kan 
också vara ett sätt för talaren att gömma sig och slippa stå an-
svarig för det som har yttrats.

I (5:15), där Alvar från Pyttis varierar mellan han och den för 
det maskulina substantivet BÅT, fi nns ett parallellexempel till 
Amalias enda belägg på han i (5:14). Till skillnad från Amalias 
pronomenbruk, där pronomenet den klart överväger för både 
maskuliner och femininer, är fördelningen mellan pronomenen 
för maskulina substantiv jämn hos Alvar: han (3 belägg) och den 
(3 belägg). Däremot använder Alvar huvudsakligen den för fe-
mininer. Bland de maskulina korrelaten fi nns bl.a. EKSTOCK 
och BÅT som tillhör gruppen starka maskuliner (se FO). Med 
syftning på båten uppträder såväl han (3 belägg) som den (1 
belägg) i (5:15). I början tar Alvar till det traditionella prono-
menet han för bååtn då han återberättar vad en äldre person, en 
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vän till hans far, sade en gång då de i hans ungdom var ute och 
drog not tillsammans. Men då Alvar själv mot slutet kommer 
till tals med sin egen röst använder han den för samma båt.

(5:15) [Alvar]
Alvar:  nå vi taar däärsånt Nårrengs Mattis bååtn från
   strandn saa an (.) han e leedi däär (.) int behöövär
   han ånå [. . .] å han passar ti nootbååt noo (.) nå vi 
  too däärsånt bååtn å å roodd medd-den i mörkne 

Det maskulina pronomenet han dyker alltså upp i (5:15) då 
Alvar direkt citerar vad en äldre man hade sagt. Jämför även 
exempel (5:6) där pronomenet hon uppträder för NOTEN i in-
spelningen med Alvar. Dessa belägg på de maskulina och femi-
nina pronomenen hos dels Alvar från Pyttis, dels Amalia från 
Sibbo kan vara resterna av en gammal dialektvariant som fi nns 
kvar i informantens medvetande, även om varianten försvunnit 
ur hans eller hennes gängse språkbruk. Trudgill (2002: 40–47) 
har infört termen vestigal variant i fråga om språkdrag som kan 
lagras i informanternas minne och sedan dyka upp inom ramen 
för ett mer utjämnat språkbruk. Dessa vestigala varianter verkar 
i mitt material ofta förekomma då informanterna ur minnet 
återger eller citerar något som en äldre person sagt i en speciell 
situation som informanten minns från sin barndom eller ung-
dom.

5.2.1.3 Pronomenet han används allmänt för feminina 
korrelat

Av tabell 5/2 framgår att det i bruket av maskulina pronomen 
fi nns strategier som avviker från det regelmässiga mönstret att 
maskulina pronomen används för maskulina inanimater, vilket 
exemplifi erades i 5.2.1.2. Merparten av beläggen på pronomen-
rt han, sammanlagt 222 belägg, har förvisso maskulina korrelat, 
medan 37 av beläggen på han har feminina korrelat. De före-
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kommer inte hos fl er än sju av de tjugosex talarna. Bland dem 
fi nns tre manliga informanter: Bernt från Strömfors, Börje från 
Sibbo och Bruno från Pyttis, som uppvisar ett likartat och en-
hetligt mönster i bruket av pronomenet han; se system 4 i 4.3.1 
och exempel i utdrag (5:17)−(5:20). De använder kategoriskt 
det maskulina pronomenet för både maskulina och feminina 
inanimater. Genuskänslan mellan maskulin och feminin böj-
ning verkar i fråga om pronomen ha försvunnit hos dem. Ett 
liknande språkbruk har noterats hos Sibbobon Artur. Han an-
vänder mest han för både maskuliner och femininer, men har 
dessutom belägg på pronomenet den; se diskussion utifrån ut-
drag (5:21). Dessa fyra manliga talare saknar helt belägg på det 
feminina pronomenet hon.

Dessutom förekommer ströbelägg på pronomenet han för 
feminina korrelat hos Elsa och Beata från Strömfors. Elsa hål-
ler generellt isär de maskulina och feminina pronomenen enligt 
korrelatens genus. Hon har 19 belägg på han för maskulina kor-
relat; se exempel (5:9). För feminina inanimata korrelat har hon 
allt som allt tre pronomenbelägg: två belägg på hon för HÄRVA 
och ett belägg på han för ASKA; se utdrag (5:16). 

(5:16) [Elsa]
Elsa:  å så sikta man askån (.) samlast askå redan ifråån all 
  kakeluunar å ifråån riiuunar å baståuunar (.) å han
   siktast tå [. . .] at int tii sko va spiikar ii int

I (5:16) är ASKA entydigt böjt som ett svagt femininum; det 
förekommer i såväl defi nit som indefi nit form askå(n) och det 
fi nns ingenting påfallande i kontexten som kan förklara att Elsa 
i detta fall har det maskulina pronomenet han − jämför Bernts 
pronomenbruk i (5:17). Det feminina HÄRVA, som likaså 
tillhör gruppen svaga femininer, får däremot pronomenet hon 
med två belägg som följer strax efter varandra; se exempel (7:2) 
nedan i 7.1. Talare som Elsa och Beata tycks alltså huvudsak-
ligen upprätthålla genusdistinktionerna mellan maskulina och 
feminina pronomen, men variation förekommer.

Book 3.indb 201 2010-05-26 07:12:35



202

Caroline Sandström

Ytterligare ett avvikande mönster i pronomenbruket före-
kommer hos Erik från Lappträsk och Alvar från Pyttis, som 
huvudsakligen använder pronomenet den för både maskulina 
och feminina korrelat; se diskussionen i 5.2.1.2 utifrån exempel 
(5:15) och i 5.3.1.1 utifrån exempel (5:32).

Bernt från Strömfors hör till de talare som genomgående an-
vänder han för både maskuliner och femininer. Han har knappt 
tjugo belägg på det maskulina pronomenet för maskulina kor-
relat såsom GÅRD; se exempel (5:11) och (5:12). Dessutom 
fi nns det fyra belägg på feminina substantiv som får pronome-
net han; de aktuella orden är de svaga femininerna TRÖDA, 
LUNNA och RÄFSA. Bernts pronomenbruk exemplifi eras av 
(5:17), där han talar om trödan ’stång i gärdsgård’, ett feminint 
substantiv, som här får två belägg på han:

(5:17) [Bernt]
Bernt: man hadd te tröödån (.) liksåm i kvar enda å eitt par 
  opa mittn (..) att he e jo liksåm när man no 
  börjar- (.) men så va e jo liksåm tvåå par bara (..)
   ondi tröödån tili alte att e- (.) att han bar jo opa trii 
  tå när an blei- (.) såtär mytjy endana åm kvartana i te 
  tär eina pari

Exemplet belyser att Bernt vid pronomen för femininer som 
TRÖDA har förlorat känslan för genus femininum. Han upp-
rätthåller inte distinktionen mellan maskulinum och femini-
num, utan har övergått till ett pronomenbruk där det masku-
lina pronomenet han överförts till femininerna. Bernt använder 
också han för de feminina korrelaten LUNNA ’rund stång’ och 
RÄFSA. Orden tillhör gruppen svaga femininer, som vid sidan 
av starka maskuliner, i fråga om stabilitet i genus och böjnings-
paradigm utgör den mest seglivade och markanta substantiv-
gruppen (se Ahlbäck 1946: 204). De utgör också de mest pro-
duktiva grupperna av substantiv när det uppkommer eller lånas 
in nya ord i dialekterna, t.ex. då substantiv avleds från verb.

I synnerhet Börje från Sibbo men också Bruno från Pyttis 
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verkar stå för någon form av medveten arkaisering, som verkar 
vara en del av den process där han vid dialektutjämning kan få 
en ny funktion som dialektmarkör. Det mest utmärkande dra-
get i inspelningarna med de här två informanterna är den totala 
avsaknaden av pronomenet hon, som i stället konsekvent har 
ersatts av han. Likaså saknas helt belägg på pronomenet den i 
inspelningarna med Börje och Bruno. Exempel (5:18) åskådlig-
gör hur Börje använder han som anaforiskt pronomen för det 
feminina substantivet SILLTUNNA. 

(5:18) [Börje]
Börje: så va där silltunnån (.) han stoo där (.) he va ein 
  vargade stoor tunnå (.) såm va full me sillaka å silldn
  i båttne 

Börje har således i denna inspelning övergått till ett pronomen-
bruk där han har överförts till att omfatta också feminina sub-
stantiv. Det fi nns hos Börje bara fyra belägg på pronomenet han 
för maskuliner, men sammanlagt 15 belägg på han för femininer. 
De fl esta av dem syftar på LUDENMÖSSA (4) eller MÖSSA 
(8). Merparten av dessa belägg ges i (5:19), där Börje framför en 
historia från sin ungdom. Den handlar om hur en äldre bonde, 
ein bisi (FO BISSE), en tidig, mycket kall vintermorgon kom 
till lanthandeln i kyrkbyn och ville köpa sig en fårskinnsmössa.

(5:19) [Börje] 
Börje:  haar ni någå ludimyssår häär å sa an (.) he e så velsiinadi 

kaalt idaa ja vild räätt bör fryys åm ööråna i måråst (.) 
så saa ja (.) joo häär e noo ludimyssår här åpp i taki häär 
[--] täär e noo rikit ein ein sääkärt myki varmär mysså (.) 
säär ja ååt hånå (.) te tär ludiga såm e täär (.) si he va nu 
fullt uta daamb å ana til så he va nu ennu värre ludit såm 
någå ana i väärden (.) joo (.) men att sedan så va e ju liite 
svåårt ti fåå neer tåkåtär myssår [- - -] tå sku man tå taa 
me te tär pinnan tii undi myssån ti fåå ånå ti kåm nedär 
(.) nå ja va liite skakun kanski å liite oovan til ti bör hå-
åva me te tär pinnan (.) å så såm ja too undi tii så foor 
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myssån nedär å rååka ti far inn mitt i silltunnån (.) jaa 
[SKRATT] han blei noo så sääkärt fl åtågär å skitigär (.) 
[SKRATT] men bisin han lååddist int nu någå viidäri 
åmm de (.) han saa bara ååt mej nå taa i haanden nu bara 
å föör hånå uut å slåå hånå dii i veggin (.) så du fåår te 
tär spade uur (.) så ska ja prooa åm stoorleikin e braa saa 
an (.) å ja gjoord på te viise (.) å ja foor uut å sloo hånå 
tii i veggin fl eira gångår (.) spaade stritta bara åå ånå (.) 
å så gikk ja inn tibaaka (.) så too bisin tetär myssån på 
huvu (.) å hann droo te ludimyssån neer enda ti ööråna 
riktit neer [- - -] så säär an att ten häär e braa ja taar ånå 
(.) att kva kåstar an sa an (.) nå täär va ju stoor lappar me 
priise men he va nu alt liite smörjå på altihoopa (.) men 
nu såå ja va an kåsta [- - -] int va he nu någå dyyrt priis 
presiis tenn tiidn tykkt ja int (.) men bisin han rekna int 
på pengana (.) han sloo hånå på huvu å så saa att legg 
te tär gaambel myssån tii ja taar ånå i sledan bara (.) å så 
leggär ja te häär varma på huvu [- - -] bisin va nöjd me 
sinn mysså å ja va nöjd när an tå add fåått ånå 

Utdrag (5:19) illustrerar Börjes arkaiserande språkbruk. Histo-
rien berättas med många humoristiska och dråpliga inslag om 
hur det gick till en av de första dagarna Börje arbetade som af-
färsbiträde på en lanthandel. Berättelsen kan möjligen grunda 
sig på något han själv upplevt, men Börje broderar ut sin histo-
ria och späckar den med detaljer, som i första hand fi nns med 
för att ge berättelsen must.

I bruket av pronomen och i substantivböjningen är Börje 
synnerligen konsekvent. I fokus står LUDENMÖSSAN och 
MÖSSAN, som han genomgående refererar till med han. Börje 
böjer genomgående substantiven ludimysså/mysså enligt mönster 
som fi nns i traditionell Sibbodialekt; se FO LUDEN-MÖSSA 
och MÖSSA. För att synliggöra böjningsmönstren har alla fö-
rekomster av dem kursiverats i (5:19), då de är korrelat för han 
har de markerats med understrykning och pronomenbeläggen 
har markerats med fetstil.
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Andra feminina korrelat som får pronomenet han i denna 
inspelning är KLOCKA och LÅDA. De förekommer i föl-
jande kontexter: int kåm ja ti sii på klåkkån va an nu va samt 
te låådån han stoo täär på gålve. Granskar man formvariationen 
hos dessa samt orden SILLTUNNA och MÖSSA i (5:18) 
och (5:19) framgår det att Börje konsekvent böjer dessa svaga 
femininer i såväl bestämd som obestämd form singularis och 
pluralis enligt det traditionella paradigmet för svaga femininer 
(Ahlbäck 1946: 18−19). Lika konsekvent använder han dock 
pronomenet han för dem.

Hos Bruno förekommer sammanlagt 17 belägg på han för 
maskulina korrelat, som SLÄDE och SKYL, och därtill 7 be-
lägg på han för feminina korrelat. Av dessa återgår 6 belägg på 
substantivet båndå ’sädeskärve’, som tillhör den produktiva och 
frekventa gruppen svaga femininer; se FO BUNDA. Kontexten 
är bl.a. följande: man too ein båndå å så veik man ånå liiti (..) 
ovanför baandi så veik man hånå dobbel och så too man ein anan 
båndå å så veik man hånå opa sama setti. Förutom dessa har jag 
hos Bruno påträff at ett belägg på han som har det feminina 
substantivet HALMLADA/LADA som korrelat; det anförs i 
(5:20):

(5:20) [Bruno]
Bruno:  he va halmledon såm brann tii när Kleisns riiana å boå-

nen hadd tiend eildn tii (.) he va foogdns boånen såm 
hadd vari å tiend eildn å han brann nier te ledon 

Också LADA är ett svagt femininum och Bruno använder det 
till alla delar enligt de böjningsmönster det har i traditionell 
Pyttisdialekt − precis som fallet var med BUNDA, som exem-
plifi erades i texten. Ordet LADA uppträder i (5:20) med de de-
fi nita formerna halmledon och te ledon som är typiskt för svaga 
femininer, men som pronomen använder Bruno det maskulina 
han; se FO LADA s. 

Granskar man exemplen (5:17), (5:18), (5:19) och (5:20) med 
Bernt, Börje och Bruno framgår att de konsekvent böjer svaga 
femininer som TRÖDA, SILLTUNNA, MÖSSA och LADA 
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enligt paradigmet för svaga femininer (Ahlbäck 1946: 18−19). 
Lika konsekvent använder de pronomenet han för dem. Detta 
stöder det återkommande mönster som jag iakttagit i min un-
dersökning om att de anaforiska pronomenen tycks drabbas av 
förändringar i ett tidigare skede än lexikala eller morfologiska 
dialektdrag.

5.2.1.4 Variation mellan pronomenen han och den för 
maskuliner och femininer 

Utifrån tabell 5/2 kan vi konstatera att pronomenbruket för 
maskulina och feminina korrelat i stor utsträckning kan variera 
i data från 1960−70-talen. Här granskar vi hur det varierande 
bruket av pronomenen han och den ter sig i ett mer utjämnat 
språkbruk i östra Nyland. Därefter fl yttar vi i 5.2.2 över fokus på 
hur det maskulina pronomenet han används i inspelningar från 
2000-talet. I kapitel 5.3 behandlas slutligen användningen av 
pronomenet den i data från både 1960−70-talen och 2000-talet. 

Med utgångspunkt i två utdrag ur 1960-talsinspelningar 
från Sibbo (5:21) och Liljendal (5:22) diskuteras variationen 
mellan pronomenen han och den hos talare där skillnaderna 
mellan maskulinum och femininum avtagit i fråga om prono-
menen. Detta pronomenbruk är typiskt för Artur från Sibbo, 
Boris från Liljendal och Erik från Lappträsk, men delvis också 
för Alvar från Pyttis.

Det första utdraget (5:21), som tas upp i detta sammanhang, 
är hämtat ur inspelningen med Artur från Träsk i Sibbo. Han 
var född år 1884 och hör till de äldsta bland informanterna. 
Liksom de jämngamla Axel och Anna från Liljendal och An-
ders från Lappträsk, som alla tre har ett pronomenbruk med 
tre genus, uppvisar också Artur rätt stor variation. I utdraget il-
lustreras hur Artur varierar mellan den och han för fi skeredska-
pet NOT (även sammansättningen KROKNOT). Detta ord 
kan i Sibbo och bl.a. Borgå och Strömfors enligt FO (NOT 1) 
ha genus femininum, medan KROK-NOT ’främre del på not’ 
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enligt FO har genus maskulinum. Såsom nämnts ovan i kapi-
tel 5.1.1.4 utgående från utdrag (5:6) kan NOT på fl era håll i 
Svenskfi nland – även i östra Nyland – ha genus maskulinum, 
dessutom fi nns det variation i pluralformerna. I (5:21) med Ar-
tur förekommer den och han för nooten:

(5:21) [Artur] 
Artur: vi droo nu noot EH [- - -] vi hadd då såm ja va yngär 

såm pappa hadd noot (..) vi hadd häär i byyn (.) va nu 
deila åm hela byyn åm te nooten [- - -] vi hadd sjuun-
dedeiln i nooten [- - -] ja gikk noo myki ti nooten däär 
[- - -] den va båndi (.) där sku va fj oortån stykk [- - -] å 
dåm va vel ein- (.) dåm va vel ein sjuu meetär vaardeera 
[- - -] tii krooknooten (.) såm dåm kalla (.) nest kiilana 
(.) han sku va djuupare å å liite teetare [- - -] nå mest sku 
den nu altinn va liika (.) men ja minns int hur mång- (.) 
hur teett dåm nu hadd [- - -] men kiilana dåm va nu 
myki teeta för strömingin (.) att han int sku far iginun

Trots att Artur övergått till pronomenen den och han håller han 
sig i (5:21) konsekvent till den feminina slutartikeln nooten, som 
förekommer med fyra belägg. I inspelningen med Artur fi nns 
inalles åtta belägg på substantivet NOT i bestämd form; fördel-
ningen är följande: slutartikeln -en (7 belägg) och -n (1 belägg). 
När det gäller bestämda slutartiklar för femininer över lag do-
minerar den traditionella slutartikeln -en; se fortsatt diskussion 
utifrån tabell 7/1 i kapitel 7.

I (5:21) har Artur två belägg på den och ett belägg på han 
för NOT och KROKNOT. I övriga fall använder Artur över-
vägande det maskulina pronomenet han (7 belägg) för feminina 
substantiv, såsom GRAN, och de svaga femininerna KISTA 
och STUGA med tre belägg vardera. För maskulina korrelat 
dominerar pronomenet han hos Artur – med 9 belägg mot 5 för 
den. Bland maskulina korrelat som får han som pronomen fi nns 
BÅT, FISK, HOE, JULLE och STRÖMMING (se 5:21 mot 
slutet). I fråga om maskulinerna KNUT och STOCK har Artur 
däremot enbart belägg på den.
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Det andra utdraget (5:22) som diskuteras här är hämtat ur 
en inspelning med Boris från Drombom i Liljendal. Han var 
född 1893 och det som skiljer honom från de fl esta övriga ta-
larna i materialet är hans övervägande fi nska bakgrund, med 
fi nska föräldrar och fi nsk hustru. Men han levde hela sitt liv i 
det svenskspråkiga Liljendal. Särskilt fokuseras här Boris an-
vändning av pronomenet han för det feminina harpån mot slu-
tet av utdraget:

(5:22) [Boris]
Boris: vaanlitviis så va där tvåå par åm dåm tryska me slaguna 

[- - -] men liiksåm på harpån så (.) så de va bara- (.) tåm 
täär tvååa såm tryska (.) joo eitt par [- - -] int bruukast 
he soopa för att (.) de däär seeden såm nu kåm först diit på 
riigålve- (.) så he hadd noo ruum ti blii tii undi (.) å blei 
tii undi […] å liika i looan å (.) sii he- (.) näär de nu va 
liiksåm den där harpån (.) han va nu ganska höög att 
he ruumdist noo tii undi int trengdist he någå viidäre 
repsas 

Boris språkbruk utmärks av stor variation, särskilt när det gäller 
pronomenen. Jag återkommer i kapitel 6.4.2 till Boris varie-
rande pronomenbruk. Han hör till den grupp av östnyländska 
talare som tenderar att använda det neutrala pronomenet he(t) 
också för maskulina och feminina inanimata korrelat. Ett ex-
empel på detta pronomenbruk ges i det kursiverade avsnittet 
i (5:22), där Boris enligt min tolkning använder det neutrala 
he(t) med syftning på det feminina substantivet SÄD, seeden.

I utdrag (5:22) fi nns dock ett belägg på det maskulina han, 
vars korrelat är HARPA ’tröskhäck’. Det tillhör gruppen svaga 
femininer och böjs här: harpån i bestämd form singularis en-
ligt det typiska mönstret för denna ordgrupp; se FO HARPA 

s.2. Däremot tyder användningen av han för det feminina ordet 
harpa på att Boris förlorat känslan för genus femininum vid 
pronomenbruket. I inspelningen med Boris fi nns det förvå-
nansvärt få belägg på utrala pronomen för feminina och mas-
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kulina substantiv. Förutom detta belägg på han i (5:22) fi nns det 
ett belägg till på han för SKÖRDEÅKERN, samt två belägg på 
den vars korrelat är VATTUKANT och RIUGN. De tre sist-
nämnda korrelaten tillhör alla genusgruppen starka maskuliner 
(FO).

Pronomenbruket hos Erik från Lappträsk och Alvar från 
Pyttis kännetecknas av att de till största delen övergått till 
pronomenet den för både maskulina och feminina inanimata 
korrelat − inalles har Erik 9 den och Alvar 12 den. Båda har 
dessutom belägg på det maskulina pronomenet han för masku-
liner − Erik har 4 belägg på han och Alvar 3 belägg på han för 
maskulina korrelat − men ingendera pronominaliserar femini-
ner med han. Detta skiljer dessa två talare från t.ex. Boris och 
Artur, men också från Bruno och Börje; se tabell 5/2. Däremot 
har Alvar faktiskt ett belägg på hon, för ett feminint korrelat; 
se utdrag (5:6). Detta tyder enligt min tolkning på att talare 
som Erik och Alvar delvis bevarat en känsla för tre genus, även 
om de i sitt språkbruk verkar vara på väg mot ett grammatiskt 
tvågenussystem.

Då variation i pronomenbruket för feminina korrelat före-
kommer inom ramen för ett tregenussystem verkar pronome-
net den ha en betydligt starkare ställning än han. Sammanställ-
ningen i tabell 5/1 visar att den förekommer med 21 belägg för 
feminina korrelat hos de fj orton talare som regelmässigt har det 
feminina pronomenet hon i sitt språkbruk. Hos samma grupp 
talare är antalet belägg på hon för feminina korrelat 75, medan 
beläggen på han inte är fl er än två.

Ett liknande mönster framträder i pronomenvariationen 
i fråga om de maskulina korrelaten hos desamma fj orton in-
formanterna; jämför tabellerna 5/1 och 5/2. Fördelningen för 
de maskulina korrelaten är 34 belägg på den och 168 belägg 
på han. När det feminina pronomenet hon för inanimater helt 
försvunnit ur det allmänna språkbruket är situationen däremot 
annorlunda, då tycks fl era talare övergå till ett språkbruk där 
pronomenet han likaväl kan användas för både maskulina och 
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feminina korrelat, såsom fallet är i inspelningarna med Bernt, 
Börje, Bruno eller Artur och Boris, som fått exemplifi era ett 
pronomenbruk där pronomenen han och den kan förekomma 
för både maskulina och feminina korrelat.

5.2.2 Förekomsten av han i 2000-talsmaterialet

I inspelningar från 1960–70-talen förekommer det maskulina 
pronomenet han hos det stora fl ertalet av de östnyländska in-
formanter som jag har studerat. I synnerhet hos informanter 
från Strömfors, Lappträsk och Liljendal som är födda under 
åren 1880–1915. Bland jämnåriga talare från Sibbo och Pyttis 
förekommer dels talare som saknar belägg på han, dels talare 
som utan genusskillnader använder han för både maskuliner 
och femininer.

Men hur ser det ut i de nya inspelningarna från 2000-talet? 
Hos den yngre gruppen informanter i 2000-talsinspelningarna, 
födda 1976–1988, har jag inte påträff at ett enda belägg på det 
maskulina pronomenet för inanimater. Inte heller i de Spara 
det fi nlandssvenska talet-intervjuer som har gjorts med äldre in-
formanter, födda under decennierna kring 1930 (1927–1947), 
förekommer belägg på det maskulina pronomenet han. De 
femton intervjuerna från 2005–2008 som nedslagen i det nyare 
materialet huvudsakligen gjorts i saknar helt belägg på det mas-
kulina pronomenet han och det feminina pronomenet hon. I 
de nya intervjuerna från Pyttis, Strömfors, Lappträsk, Liljendal 
och Sibbo förekommer enbart det utrala pronomenet den för 
maskulina och feminina korrelat; för exempel se 5.3.2.

Det maskulina pronomenet han kan dyka upp i 2000-tals-
inspelningar med äldre män, som strävar efter ett arkaiserande 
språkbruk. I synnerhet då de beskriver arbetsredskap från förr, 
diskuterar husbygge eller beskriver hur olika arbeten på en 
bondgård utfördes under äldre tider. På ett fältarbete i Liljen-
dal 2003 gjordes inspelningar där det hos en del manliga talare 
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fi nns enstaka exempel på pronomenet han för inanimater; se 
utdrag (5:24) och (5:25), samt Östman (2008) och Sandström 
(2008) för en beskrivning av fältarbetet. Likaså fi nns belägg på 
han i en inspelning från 2002 med två män, födda på 1920-ta-
let i Liljendal; se Östnyländsk läsebok (2005: 36–43). De talar i 
inspelningen om egna erfarenheter av att arbeta med trä samt 
om virke, avverkning och snickeri från slutet av 1930-talet till 
1970-talet. Dessutom har jag påträff at det maskulina pronome-
net i en inspelning av ett gruppsamtal som hösten 2002 togs 
upp på band i Lovisa hemma hos en av informanterna. I samta-
let deltog fem män födda under perioden 1920–50. De var alla 
födda, uppvuxna och bosatta i Strömfors, Lappträsk eller Pyttis.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i de nya inspel-
ningarna fi nns ett fl ertal belägg på pronomenet han hos män 
från Strömfors, Lappträsk och Liljendal som är födda under 
perioden 1920–50. Varken de yngre männen eller kvinnorna 
– oberoende av ålder – tycks använda han som pronomen för 
inanimater i 2000-talsinspelningar från dessa orter. Detsamma 
gäller kvinnliga och manliga talare från såväl äldre som yngre 
åldersgrupper i Sibbo och Pyttis, men detta är mindre förvå-
nande eftersom de inte heller i 1960–70-talsinspelningarna an-
vände de traditionella pronomenen hon och han i nämndvärd 
utsträckning.

Några utdrag ur dels en Liljendalinspelning från 2002 med 
Hugo och Hjalmar (födda ca 1920), dels en inspelning av ett 
gruppsamtal med fem äldre män i Lovisa från 2002, tas här in 
för att exemplifi era pronomenbruket. Dessutom fi nns det två 
utdrag med en man från Lappträsk, född 1946, som spelades 
in i Liljendal 2003. I fokus står dessa talares användning av det 
maskulina pronomenet han för inanimater.

Utdrag (5:23) illustrerar samspelet i en diskussion mellan 
Hugo och Hjalmar som talar om gamla gärdsgårdar av trä och 
de taggtrådsstängsel av glödgad järntråd som började användas 
i Liljendal under 1930-talet. Här förekommer fl era fall av det 
maskulina pronomenet han, men också variation mellan prono-
menen han och den:
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(5:23) [Hugo och Hjalmar, födda på 1920-talet, Liljendal]
Hjalmar: int anvendist e någa jäärntrååd tå enn int men- (.)
Hugo: nej nej he va int-
Hjalmar: men he börja nu kåma vel (.) op tretitaale te täär jäärn-

tråådn (.) glödga jäärntråådn (.)
Hugo: tjooh (.) joo (.) tå kåm e joo (.)
Hjalmar: såm man nu kalla ti jäärdantrååd
Hugo: joo jäärdantrååd (.)
Hjalmar: ti jäärdantrååd joo (.)
Hugo: he va glödga jäärntrååd he joo (..) han va int någa galva-

niseera (.) utan bara (..)
Hjalmar: nej nej (.) han sku va mjuukär 
Hugo: han va mjuuk å (.)
Hjalmar: han va mjuuk (.) han va mjuuk (.) int gaar e- (.) ja ha 

proova någan gangå så täär me en galvaniseera trååd 
men tåm e ju så styyva (.)

Hugo: styyva joo (.) han e (.) han e- (.)
Hjalmar: å te täär såm e liiksåm dubbel galvaniseera (.) tåm dågär 

int als men så fi nns e ju ein sårt (.) vi ha anvend ein sårt 
såm va ein kåmma seks millimeetär tjåkkt såm ti val-
lartrååd

Hugo: jåo (.)
Hjalmar: såm va enkelgalvaniseera (.) å den va mjuukare (.)
Hugo: mjuukare- (.)
Hjalmar: men den hulld inga lenge (.) så blei den roostå (.)
Hugo: den blei roostå föri (..)
Hjalmar: han blei roostå (.) joo

I exempel (5:23) diskuterar Hugo och Hjalmar olika slag av 
järntråd som användes som stängsel. Det första belägget på 
pronomenet han dyker upp i Hugos fj ärde replik. I detta fall 
är korrelatet glödgad järntråd eller jäärdantrååd, alltså ett sam-
mansatt ord med det maskulina TRÅD som efterled. I sitt svar 
använder Hjalmar pronomenet han och replikskiftet fortsätter; 
genomgående använder de han som pronomen för korrelaten 
järntråd och galvaniserad tråd. Mot slutet av exempel (5:23) 
kommer Hjalmar in på ett nytt slags enkelgalvaniserad tråd el-
ler vallartrååd och i det avslutande replikskiftet förekommer 
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pronomenet den hos både Hjalmar och Hugo; fram till den allra 
sista repliken där Hjalmar återgår till det maskulina pronome-
net han i den avslutande repliken: han blei roostå (.) joo.

I exemplen (5:24) och (5:25) berättar Lasse från Lappträsk 
om hur det gick till under storskiftet då hans farfar tvingades 
fl ytta sitt hus utanför byn (jfr beskrivningen av bystrukturen i 
Lappträsk och Strömfors i 3.1.4). I dessa exempel förekommer 
fl era belägg på pronomenet han för maskulina och feminina 
korrelat.

(5:24) [Lasse, född 1946, Lappträsk]
Lasse: så he va ju bara ti rad neer dåm såm ett leegå (.) å så rad 

opp dåm tibaaka int va he någa svåårt ti fl ytt eitt huus 
opa te viise (.) he va bara när han int laga årdentli grund 
när han va så suurär tå (.) så satt an tå ein höug me steinar 
täär opa leidre å så he te huuse he hoppa opp å neer kvar 
vintär [- - -] å gålvena tåm e ju alti grunda ein meetär 
innanför (.) tåm e int fast i veggana

Hugo:  nää
Lasse: så te grunden såm va innanför så han fröus int- (.) undi 

ånå- (.) me he fröus undi te uutegrunden så han steig 
opp ein tiie sent kvar vintär (.) skååpen såm va fast i ved-
djin så tåm steig opp tiie sent alti kvar vintär (.) så foor 
tåm neer ti vååren

(5:25) [Lasse, född 1946, Lappträsk] 
Lasse:  he va ju bara eitt sjär opa te hestplooin (.) men nu va he te 

tär tå bakett te stoorsjifte när dåm fl ytta uut å (.) å börja 
oodel opp tåm engana (.) så när tåm sku plöij tåm täär 
gaambel engana så va e ju tå så att he va ju vekst ihoop 
täär me gres så- (.) så satt alt ihoop at när tåm kåm ti ana 
eendå å lyft opp plooin så full e tiltån tibaaka hela veein

Elna: jaa-a (.)
Lasse: å menn pappa när han tå va skoolpåik mådis han kåm 

heim fråån skoolan så mådist han spring å stiig opa tiltån 
å klem neer at han int sku fall tibaaka när- (.) när fafa 
kåm ti ana eendå å lyft op plooin
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I (5:24) förekommer tre belägg på pronomenet han för korre-
latet GRUND ’botten’, som enligt uppgifter i FO allmänt, och 
framför allt i Lappträsk, är maskulint, men som t.ex. i Ström-
fors kan ha genus femininum; se FO GRUND s.1. Lasse tycks 
konsekvent hålla sig till den defi nita slutartikeln -en för grun-
den, vilket indikerar att detta ord är feminint i hans språkbruk. 
I (5:25), där Lasse talar om plöjning, fi nns ett belägg på prono-
menet han för tiltån ’tilta’ som tillhör gruppen svaga femininer. 
Av detta fall framgår att Lasse övergått till ett språkbruk där det 
maskulina han förekommer för såväl maskulina som feminina 
inanimata korrelat.

I övrigt kan noteras att Lasses språkbruk innehåller tradi-
tionella dialektformer av de fl esta språkdragen. I exemplen har 
jag markerat en del av dialektformerna med kursivering. Man 
kan lägga märke till att Lasse konsekvent använder det neu-
trala pronomenet he(t), med de bägge uttalsvarianterna he och 
e. Dessutom förekommer diftongering i ord och fraser som eitt, 
ein höug me steinar, fröus och han är påfallande konsekvent i bru-
ket av apokoperade infi nitiver som rad, fl ytt, plöij, kåm, spring 
och fall. Också i fråga om defi nita slutartiklar förekommer fl era 
exempel på de traditionella varianterna med slutartikeln -in i 
t.ex. veddjin, plooin och veein för ’väggen, plogen, vägen’, men 
också den feminina slutatiklen -en i vååren i slutet av (5:24); se 
diskussioner om bruket av neutrala pronomen i kapitel 6 och 
defi nita slutartiklar i kapitel 7.

I exempel (5:26) diskuterar två män från Strömfors, Helge 
och Harry hur man ska bygga upp en hög eller HOP av torkat 
gräs eller hö på komposten så att vattnet inte rinner av då det 
regnar. Dessa män är sedan gammalt goda vänner och kommer 
från grannbyar i norra Strömfors. Inspelningen hade som syfte 
att samla in material för projektet Östnyländsk läsebok (2005).

(5:26) [Helge och Harry, födda omkring 1930, Strömfors]
Helge:  ja sloo- sloo höö me liian i tregåårdn [. . .] gamalt skrääp 

(.) tårrt höö å så koska ja bårt he me skåttjärrån å- (.) å 
laadd opå kåmpåsthoopn å (.) å så tykt ja att- (.) te tär 

Book 3.indb 214 2010-05-26 07:12:37



215

Pronomen för femininer och maskuliner

kåmpåsthoopn ska man int lag såm ein seetå (.) HM han 
bliir inga riktit vååtär (.) när de rengnar

Harry:  he rengnar åå tå 

Helge använder här det maskulina pronomenet han för det 
maskulina –HOP i sammansättningen komposthop. Ordet till-
hör gruppen starka maskuliner och märk också att Helge syn-
koperar slutartikeln i hoopn. (Synkopering av slutartikeln före-
kommer i ord på labiala konsonanter bl.a. i östra Nyland enligt 
Ahlbäck (1946: 95).)

Över lag kännetecknas också detta exempel av ett traditio-
nellt språkbruk; se kursiveringarna i exemplet och jämför kom-
mentaren till Lasses språkbruk i (5:25). Eftersom jag själv var 
närvarande vid den aktuella inspelningen och också har disku-
terat dialekter med Helge kan jag med viss säkerhet dra slut-
satsen att detta språkbruk kan karakteriseras som en form av 
medveten arkaisering, där bl.a. det maskulina pronomenet han 
används som pronomen för inanimata maskuliner och femini-
ner.

5.2.3 Avrundning av diskussionen om hur han 
framträder i materialet

Det maskulina pronomenet han för inanimata korrelat har 
en stark position i östnyländska dialektinspelningar från 
1960–70-talen. Tydligen existerar pronomenet han som en va-
riant i det allmänna dialektala medvetandet i östra Nyland i 
en helt annan utsträckning än det feminina pronomenet hon. 
Nedslagen i 2000-talsinspelningarna bekräftar också detta an-
tagande. Pronomenet han dyker upp hos fl era av de äldre män-
nen i 2000-talsinspelningarna, medan pronomenet hon är syn-
nerligen ovanligt. I Spara det fi nlandssvenska talet-intervjuerna 
har samtliga talare, såväl ur den äldre som ur den yngre grup-
pen, konsekvent övergått till det utjämnade pronomenet den.

Med stöd av de kvantitativa analyserna av pronomen för 
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maskulina och feminina inanimater har jag slutit mig till att det 
fi nns potential för det maskulina pronomenet han att tilldelas 
en ny funktion som dialektmarkör, då dess primära funktion 
som pronomen för grammatiska maskuliner börjat förblekna; 
se 4.3.5.

I kapitel 5.4 återknyter jag till diskussionen och tar sam-
mantaget ställning till vilken potential pronomenen han och 
hon har att bli dialektmarkörer i utjämnade varieteter av dia-
lekterna i östra Nyland. I det följande granskas dock först i ka-
pitel 5.3 bruket av pronomenet den för maskulina och femi-
nina inanimata korrelat mer ingående i inspelningar från dels 
1960−70-talen, dels 2000-talet. 

5.3 Det utrala pronomenet den

I 1960–70-talsinspelningarna används det utrala pronomenet 
den för både maskulina och feminina korrelat − t.o.m. hos fl era 
av de mest traditionella talarna. Det anaforiska pronomenet 
den verkar ha haft fäste också i äldre östnyländska dialekter. 
Diskussionen och exemplen i bl.a. Lundström (1939 § 37, 3), 
Reinhammar (1975: 12−14, 120−123) samt FO (DEN, bety-
delsemoment 4, anmärkning) tyder likaså på att den på olika 
håll i de svenska dialektområdena redan i uppteckningar från 
mitten och slutet av 1800-talet funnits som en variant till de 
maskulina och feminina anaforiska pronomenen han och hon. 
I många fall kan gränsdragningen mellan den i användningen 
som demonstrativt respektive anaforiskt pronomen vara pro-
blematisk; se även Davidson (1990: 22–23). I mitt fall är det 
primära vid analysen ändå inte funktionen för pronomenet den, 
utan fokus ligger på hur variationen mellan pronomenvarian-
terna hon, han å ena sidan, och pronomenvarianten den å andra 
sidan ser ut i de inspelningar som jag har studerat.

De uttalsvarianter av det anaforiska personliga pronomenet 
den som förekommer i östnyländska inspelningar är: den och 
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denn (både i subjekts- och objektsform). I enstaka fall har också 
uttalsvarianten ten excerperats, men den förefaller att vara ovan-
lig som anaforiskt personligt pronomen i östnyländska inspel-
ningar från 1960–70-talen. För en sammanställning av uttal och 
betydelser för den i de nyländska dialekterna, se FO DEN.

5.3.1 Förekomsten av den i 1960–70-talsmaterialet

I åtta inspelningar från Lappträsk, Strömfors, Pyttis och Sibbo 
saknas belägg på pronomenet den och i stället används uteslu-
tande traditionella pronomenvarianter – antingen hon och han 
bara han eller bara he(t) – för maskulina och feminina inanimata 
korrelat. Påfallande när det gäller Liljendalinspelningarna är att 
det fi nns talare som å ena sidan uppvisar ett pronomenbruk med 
tre genus, å andra sidan också har belägg på den för maskuliner 
och femininer.

Med utgångspunkt i tabell 5/2 avtecknar sig ett mönster där 
pronomenbruket för det första kan styras av strikt grammatiska 
genusregler med pronomenet hon för feminina korrelat och han 
för maskulina korrelat; se fördelningen av pronomen hos Doris, 
Bror och Elsa. Hos en annan grupp talare som huvudsakligen 
håller sig till tre genus kan enstaka belägg på den dyka upp; se 
fördelningen hos Anders, Birger, Beata, Berta och Edit. Prono-
menbruket hos dessa talare har behandlats i 5.1 och 5.2.

För det andra tycks de förändringar som sker vid genusut-
jämning kunna ge upphov till varierande strategier och mönster. 
Hos vissa talare ersätts både maskulina och feminina korrelat 
konsekvent med det maskulina sakpronomenet han; se fördel-
ningen av pronomen hos Bernt, Börje och Bruno i tabell 5/2.

För det tredje fi nns det i Pyttis en tendens att använda det 
neutrala pronomenet he(t) för alla inanimata korrelat, obero-
ende av genus. I kapitel 6.4.2 tas detta språkbruk upp till en mer 
ingående diskussion.

För det fj ärde fi nns det i Sibboinspelningar från 1960–70-ta-
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len och i inspelningar från hela östra Nyland från 2000-talet 
talare som har övergått till ett tvågenussystem där feminina och 
maskulina inanimater undantagslöst pronominaliseras med den.

5.3.1.1 Pronomenen hon och han ersätts av den

I tabell 5/3 fokuserar jag på de inspelningar där pronomenet 
den uppträder med minst ett belägg. Det handlar om sjutton av 
de tjugofem 1960−70-talsinspelningarna. I inspelningarna med 
Anders, Alma, Beda & Agda, Birger, Boris, Beata, Berta och 
Edit fi nns det bara enstaka belägg på den – högst 2–3 belägg 
per inspelning; för exempel se utdrag (5:29) och (5:38). Dessa 
ströfall av den förekommer i inspelningar från Liljendal, Lapp-
träsk, Strömfors och Pyttis.

I den diskussion som följer koncentrerar jag mig på de in-
spelningar i vilka pronomenet den har en stabil plats − antingen 
som enda sakpronomen eller som variant till pronomenen han 
och hon. Dessa inspelningar kommer främst från Sibbo, men 
delvis också från de andra orterna.

I tabell 5/3 återges fördelningen av pronomenen den, han 
och hon för maskulina och feminina inanimata korrelat i sjut-
ton 1960–70-talsinspelningar hos informanter som har minst 
ett belägg på den. Informanterna har ordnats enligt födelseår, 
från den äldsta (överst) till den yngsta. För varje informant ang-
es även hemort.
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Pronomen för Maskulina korrelat   Femininakorrelat   
       
Informant  denM hanM denF honF   hanF         ∑  
         
Axel, f.1881 
Liljendal 13 19 9 7 - 22
Anna, f.1884 
Liljendal 4 2 2 6 - 6
Artur, f.1884 
Sibbo  5 9 2 - 8 7
Anders, f.1885 
Lappträsk - 16 1 3 - 1
Amalia, f.1887 
Sibbo  9 1 8 - - 17
Arne, f.1890 
Strömfors 6 12 - 6 - 6
Alma, f.1890 
Pyttis  1 - - - - 1
Alvar, f.1890 
Pyttis  3 3 9 1 - 12
Astrid, f.1890 
Sibbo  10 - 4 - - 14
Beda & Agda,  
f.1890, Liljendal 3 7 - 8 - 3
Birger, f.1891 
Liljendal 1 13 - 9 - 1
Boris, f.1893 
Liljendal 2 1 - - 1 2
Beata, f.1895 
Strömfors 1 7 - 3 1 1
Berta, f.1895 
Lappträsk 1 7 - 13 - 1
Bertel, f.1898 
Sibbo  23 - 9 - - 32
Erik, f.1909 
Lappträsk 7 4 2 - - 9
Edit, f.1913 
Lappträsk 2 26 - 2 - 2

Summa  91 127 46 58 10 
Tabell 5/3 Fördelningen av pronomenet den och de traditionella pro-
nomenen han och hon för maskulina och feminina inanimata korrelat

Book 3.indb 219 2010-05-26 07:12:38



220

Caroline Sandström

Topplistan för förekomsterna av pronomenet den leds av 
Bertel från Sibbo med 32 den. Axel från Liljendal har 22 
belägg på den. Sedan följer Sibboborna Amalia med 17 den 
och Astrid med 14 den och därpå Alvar från Pyttis med 12 
belägg på den. Användning av pronomenet den hos dessa ta-
lare illustreras i exempel (5:27), (5:28), (5:33)−(5:37) och för 
Alvars del i exemplen (5:6) och (5:15).

Av tabell 5/3 framgår att i de inspelningar där pronome-
net den förekommer fi nns det inalles 91 belägg på denM för 
maskuliner och 46 belägg på denF för femininer – medan 
det maskulina pronomenet hanM uppgår till 127 belägg och 
det feminina pronomenet honF till 58 i dessa inspelningar. 
Pronomenen hanM och honF fi nns huvudsakligen hos Axel, 
Anna och Birger från Liljendal, hos Anders, Berta och Edit 
från Lappträsk och hos Arne och Beata från Strömfors; på 
dessa orter har alltså hanM och honF en starkare position än 
den. Dessutom fi nns det sammanlagt 10 belägg på pronome-
net hanF för feminina korrelat. De fl esta av dem fi nns hos 
Artur från Sibbo, som har 8 belägg på hanF; de två övriga 
ströbeläggen fi nns hos Boris från Liljendal och Beata från 
Strömfors.

Bland de maskulina substantiven som får pronomenet 
den fi nns framför allt starka maskuliner som BÅT, DEG, 

FIL, FORS, GÅRD (se exempel 5:30 och 5:31), HÖG, 

KNUT, KORG, KORV, KROK (se exempel 5:32), KÄPP 
(se exempel 5:13), MANGEL (se exempel 5:29), OST, 

SKOG, STAM, STOCK, STÖR, TALL, TVÅL (se exem-
pel 5:37), TVÄTT, UGN och VED (se exempel 5:27) men 
också svaga maskuliner som BACKE, HUMLE (se exempel 
5:35), LIE och PINNE. Bland feminina substantiv som pro-
nominaliseras med den fi nns svaga femininer som BASTU, 

BLOMMA, HYLLA, KÄRNA, MILA (se exempel 5:28), 
PÄRTA, RITA, RÖDJA, SKINKA och VÅRTA (se exem-
pel 5:36) och dessutom starka femininer som BJÖRK, BOK, 

GRIND, NOT, SKED och SAX. Flera av korrelaten för den 
ingår som senare led av sammansättningar: t.ex. maskuli-

Book 3.indb 220 2010-05-26 07:12:38



221

Pronomen för femininer och maskuliner

nerna BAKUGN, EKSTOCK, LADUGÅRD, SPOLMASK, 

TRÄVÄLTER, ÅNGBÅT (se exempel 5:33), SKÖRDEÅ-

KER, SLÄNGKÄLKE (se exempel 5:38) och VATTUKANT 
och femininerna HALMKRONA, KOLARÄFSA, KÖTTI-

NA, SUMPGRYTA och TJÄRUTUNNA (se exempel 5:34). 
Enligt SAG Subst. § 40 avgörs genus av sammansättningens 
sistaled. I vissa fall varierar pronomenen hon och han med pro-
nomenet den för dessa korrelat.

Trots att Axel från Liljendal hör till de talare som följer ett 
tregenussystem med tydliga skillnader mellan maskulinum och 
femininum, där pronomenen han och hon används, har han 
även 13 belägg på den för maskulina korrelat och 9 belägg på 
den för feminina korrelat. En liknande profi l i pronomenbru-
ket för maskuliner och femininer har noterats hos Anna från 
Liljendal; se tabell 5/3 och diskussion i 5.1.1.2, 5.1.1.4 (särskilt 
exempel 5:5) och 5.2.1.2.

Hos Axel förekommer pronomenet den dels under de för-
sta minuterna som inspelningen pågår, såsom fallet är i (5:27), 
dels tycks olika korrelat generera variation i pronomenbruket. 
Utifrån utdrag (5:13) i 5.2.1.2 diskuterades i detalj hur Axel 
använder pronomenet han för det maskulina STAVUR, som 
är ett ålderdomligt dialektord, och pronomenet den för KÄPP, 
som kan anses vara gemensamt för allmänspråket och dialekten. 
En grov indelning av de maskulina korrelaten visar att Axel 
genomgående använder den för maskulinerna HÖG, KORG, 

KÄPP, SKOVEL och JÄRNVIND, medan t.ex. KASTMA-

SKIN och VED får antingen han eller den. Utdrag (5:27) är 
hämtat alldeles ur början av inspelningen, det illustrerar hur 
Axel i tre fall konsekvent använder pronomenet den för VED, 
som tillhör den stabila gruppen starka maskuliner (FOreg och 
Ahlbäck 1946: 9–10, 89, 141–142):

Book 3.indb 221 2010-05-26 07:12:38



222

Caroline Sandström

(5:27) [Axel]
Axel: vi tjöörd nu hemm veed på vintärn i ein å ein halv mee-

tär lång- (.) å barka den å staapla den åpp i staaplar at 
den sku va tårr

I kapitel 5.1.1.2 berördes Axels bruk av feminina pronomen 
och i synnerhet fördelningen mellan pronomenet hon och pro-
nomenet den. I (5:28) illustreras variationen mellan hon och den 
för det feminina substantivet MILA:

(5:28) [Axel]
Intervjuare B: hur stoor va den där miilån senn i åmkrets sku ni 

sejja?
Axel: jaa (.) hon va nu kansje ein meetär så däär nu kansji (.) 

nääi ein å ein halv meetär i båtnen å kansji tvåå [- - -]
Intervjuare B: aj i jenåmsjäärning
Axel: i båtnen (.) men senn blei den ju rund oppååt 

Det feminina MILA hör till den grupp av substantiv där pro-
nomenen varierar hos Axel, förutom de två fallen i (5:28) fi nns 
det i början av inspelningen ett fall av den då han beskriver hur 
kolmilan först byggdes upp, därefter täcktes den för att bli luft-
tät. Veden i milan fi ck brinna till kol, som skulle få stå några 
dagar, och sedan: ”så börja vi riiv den”. Senare i inspelningen 
talar Axel och intervjuare B om storleken och omkretsen på 
en mila. Denna passus återges i (5:28) där först varianten hon 
uppträder i det direkta svaret på frågan hur stor MILAN var i 
omkrets. Men strax därpå använder Axel den för MILAN i sva-
ret på en följdfråga om genomskärningen. I dessa fall kan man 
egentligen inte ur sammanhanget fi nna stöd för variationen. 
Det verkar inte heller fi nnas någon klar koppling som tyder på 
kodväxling mellan olika varieteter; detta verkar vara ett exempel 
på fri variation i mitt material.

Berta från Lappträsk hör till de traditionella talare hos vilka 
pronomenen hon och han klart överväger. I inspelningen med 
henne fi nns bara ett belägg på den som återges i (5:29):
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(5:29) [Berta]
Berta: å så va e slikantär stoorär (.) stoorär mangel såm man 

mangla mee (.) ein i kvar eenda såm man droo två stok-
kar undi å så så eviga steinar inn yti å så droo man å 
mangla söttis framm å tibaaka [- - -] he va noo ein goo 
mangel he (..) betäri enn elektrisk manglan (..) hann kå-
sta ingenting te mangeln (.) he kåsta bara opa arman 
SKRATT (.)

Intervjuare A: steinar uutan opa?
Berta:  jaa-a steinar inn (.) he va- (..) he va enn-(.) jaa nu va den 

nu så tär breidär te mangeln å langär (.) tii va tvåå stok-
kar

Som intervjuare i inspelningen med Berta fungerar intervjuare 
A, som talar östnyländsk dialekt. Både informanten och inter-
vjuaren uppvisar ett enhetligt traditionellt språkbruk, som kän-
netecknas av diftonger i t.ex. ein, steinar och adjektivändelsen 
-är i ord som stoorär, breidär och langär. Dessutom förekommer 
här enbart den neutrala pronomenvarianten he(t) − och ett be-
lägg på han för MANGELN. Det enda som bryter intrycket är 
pronomenet den. Möjligen dyker detta belägg upp här därför 
att det också annars uppkommer en viss tveksamhet vilket syns 
i omstart vid he va-, som upprepas, strax innan belägget på den. 
Berta verkar här söka de rätta orden för att beskriva hur mang-
eln såg ut och hur stor den var.

Också Arne från Strömfors hör till de traditionella talarna 
i materialet. Men av tabell 5/3 framgår att det i inspelningen 
med honom även fi nns sex belägg på pronomenet den för de 
maskulina substantiven GÅRD (5 belägg) och STÖR (1 be-
lägg). För femininer förekommer enbart pronomenet hon. Med 
anknytning till diskussionen i 5.2.1.2 kan vi konstatera att Arne 
i fråga om substantivet GÅRD varierar mellan han och den. 
Utdrag (5:10) belyser Arnes bruk av han för det maskulina sub-
stantivet GÅRD, medan utdragen (5:30) och (5:31) visar hur 
samme informant använder pronomenet den för gården ’gärds-
gården’.

Book 3.indb 223 2010-05-26 07:12:39



224

Caroline Sandström

(5:30) [Arne]
Arne: söttes foortsatt e då gåårdn framååt (. . .) så laadd man 

sån där trääknåbbar å så laadd man me ein bår så laadd 
man hål i dåm där trääknåbbana å så laadd man stööra-
na ti ståå däär i dåm där hålen (.) så slapp den inga ti 
sjelp 

(5:31) [Arne]
Arne:  så fi kk man en snygg gåård (.) så blei den braa hellär nu 

snyggär ti sii uut (.) men blee de såntdär båg påå att de 
blee leegre jusåm där på mittn såm i footn (.) så blee 
den fuul ti sii uut (.) den va int snygg 

Utdrag (5:30) har excerperats då inspelningen pågått i bara en 
minut − i början förekommer också utjämnade former av de 
andra språkdragen, i synnerhet i direkta svar på intervjuarens 
frågor. Intervjuaren är här den mellannyländske intervjuare B. 
Därefter följer fl era belägg på både han och den för GÅRDEN 
− två fall där pronomenet han används fi nns återgivna i (5:10). 
Utdrag (5:31) är excerperat då inspelningen pågått i ca 18 mi-
nuter. Här förekommer dels pronomenet den med tre belägg, 
men också den utjämnade varianten av det neutrala expletiva 
de(t) med två belägg.

Trots att Arne i (5:30) och (5:31) huvudsakligen har utjäm-
nade pronomenvarianter tycks han i fråga om slutartiklarna 
konsekvent använda de synkoperade varianterna av gåårdn, 
mittn och footn. Hans språkbruk stöder härvid den tendens som 
är förhärskande i mitt material att genukänslan är starkare vid 
de maskulinina defi nita slutartiklarna än vid pronomenbruket 
för inanimata maskuliner.

I inspelningen med Erik från Lappträsk fi nns 9 belägg på 
den. Till skillnad från de tre östnyländska talarna Axel, Berta 
och Arne som nyss diskuterats utgående från exempel (5:27)−
(5:31), har Erik övergått till ett genusbruk där enbart den och 
han och används; det feminina pronomenet saknas helt. Av de 
sammanlagt 13 beläggen på pronomen för maskulina och fe-
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minina korrelat överväger den i båda genusgrupperna. I (5:32) 
belyses Eriks bruk av pronomen för det maskulina substantivet 
KROK:

(5:32) [Erik]
Erik: man droo te tär eendan undi när e sku blii spent båndå-

ne så stakk man (.) krootjin undi å i stelle för langfi ngre 
(.) [SMÅSKRATTAR] såm man vaanlitvis band (..)

Intervjuare A: vart hadd man te krootjin?
Erik: nå han- (.) den hengd åm armn te krootjin å (.) att den 

va alti ti haands (.) att när man band (..) så stoppa- (.) 
stakk man krootjin inn tii (.) stoppa den undi bande å så 
droo man idjinun den

I exempel (5:32) berättar Erik hur man band sädeskärvar och 
som hjälpredskap hade en krok, ett stycke av en krokig trädgren 
eller grenklyka (FO KROK). På intervjuarens fråga om var man 
hade kroken svarar Erik att den hängde på armen. Erik inleder 
sitt svar med det maskulina pronomenet han, men kommer av 
sig och då han fortsätter övergår han till pronomenet den (4 
belägg), som han sedan oberoende av pronomenets syntaktiska 
ställning (initial eller fi nal) eller grammatiska funktion (som 
subjekt eller objekt) håller fast vid i den påföljande beskriv-
ningen av hur krootjin användes.

5.3.1.2 Pronomenet den som enda utrala pronomen

Utifrån sammanställningen i tabell 5/3 framträder tre Sibboin-
formanter, Amalia, Astrid och Bertel, som kategoriskt har över-
gått till att pronominalisera feminina och maskulina inanimater 
med den. Bertel är den som har fl est belägg på pronomenet den. 
Det förekommer hos honom för såväl maskulina som feminina 
korrelat med inalles 32 belägg. Bertel använder utan undantag 
den för maskulina korrelat som (ÅNG)BÅT, FORS, POTT, 

KÄLLARBACKE, SKOG, TALL och ÄNG och för feminina 
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korrelat som RÖDJA och TJÄRUTUNNA. Utdrag (5:33) il-
lustrerar Bertels konsekventa bruk av pronomenet den med fem 
belägg som alla har det maskulina substantivet ÅNGBÅT eller 
BÅT som korrelat.

(5:33) [Bertel]
Intervjuare H: hur långt kund man faara i åån då i eer baarndoom?
Bertel: man kund kåma häär åpp just undi stoorskoolan (...) 

däär gikk då när ja va liitn så gikk däär ångbååt däär til 
(.) Östra sjäärgåårdn jikk däär (.) såm dåm kalla til [. . .] 
man kund sii den åm mårån när den foor däär då (.) liite 
föri seks (.) å den too då mjölk så häär (.) den tiidn [...] 
såm sjikkast me bååt

Intervjuare H: hur lång tiid too de ti inn ti Helsingfårs?
Bertel: jaa (.) ja ha ååka ein paar gångår (.) ja troor noo att de va 

någå fyyra femm timmar (.) de rekkt medd-den ti fara 
[SMÅSKRATTAR]

Intervjuare H: va de- (.) va de een stoor bååt riktit?

Bertel: nå int va den stoor int

I utdrag (5:34) med Bertel fi nns sex belägg på den, vilka alla 
återgår på substantivet TJÄRUTUNNA. Detta ord tillhör 
gruppen svaga femininer. Då det första gången kommer in i 
Bertels inledande replik har det den traditionella dialektala for-
men tjärutunnå. Bertel berättar här hur man fi rade midsommar, 
JOHANNE (FO), och i stället för midsommarbrasa hade man 
i Bertels hemby hängt upp en tjärtunna i en stång uppe på ett 
högt berg.

(5:34) [Bertel]
Bertel: hadd åpp ein tjärutunnå åpp på ein stång (.) å så- (.) 

hadd eld diit påå åm johanni [. . .] dii samlast myky fålk 
[. . .]

Intervjuare H: aj så de va een tjärutunna på stång?
Bertel: joo å så eld i den (.)
Intervjuare H: jaha att de samlades int någå riis å sånt?
Bertel: näi (.)
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Intervjuare H: jaha jaha (.)
Bertel: den brann lengi näär den va sådäär tjäära ii föruut (.) å 

när man sat eld i den sen (.) å den lyyst långt när den va 
åpp på ein stång 

Bertel har således i fråga om pronomen för maskuliner och fe-
mininer kommit in i ett skede där pronomenen hon och han helt 
lyser med sin frånvaro, men han upprätthåller undantagslöst ge-
nusskillnaderna i fråga om maskulina och feminina slutartiklar. 
På denna punkt fi nns paralleller till språkbruket hos de talare 
från Pyttis som kategoriskt använder det neutrala he(t) för ina-
nimata korrelat, men ändå håller isär maskulina och feminina 
slutartiklar; se 6.4.2. Paralleller fi nns också till språkbruket hos 
Börje, Bernt, Bruno, Boris och Amalia, vilka alla upprätthåller 
genusskillnaderna vid slutartiklar, även om de uppvisar skiftan-
de pronomenbruk; se t.ex. kapitel 4.3 om övergångssystemen 
och kapitel 7.

Amalia som liksom Bertel kommer från Sibbo har i sitt 
gängse språkbruk övergått till pronomenet den för maskulina 
och feminina inanimater. De traditionella pronomenen är på 
reträtt hos Amalia, däremot verkar genusskillnaderna mellan de 
feminina och maskulina slutartiklarna ha ett starkt fotfäste; se 
diskussion i kapitel 7 utifrån tabellerna 7/1 och 7/2. Jag har hos 
Amalia påträff at ett belägg på pronomenet han som diskuteras 
uttömmande i exempel (5:14). I andra fall använder hon uteslu-
tande den för inanimata korrelat såsom det maskulina HUMLE 

i (5:35) och det feminina VÅRTA i (5:36):

(5:35) [Amalia]
Amalia: på våårt gammel huus (.) så foor de allt åpp på taaki (..) 

men nu vil ingin haa humla meir (.)
Intervjuare F: va beroor de påå då? [...]
Amalia: jaa men- (.) jaa men- (.) när den int bihöövs ti ana bara 

ti kalja så- (.) å dåm int lagar hem någå numeera så bliir 
de int bigangna de
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(5:36) [Amalia]
Amalia: ja joord int viidäre ååt min våårta bara (.) ja sat å peeta 

ii den såhäär så- (.) så satt ja liite såårbalsam (.) vaanli 

såårbalsam påå (.) så doo den 

I fråga om korrelatet i (5:35) kan konstateras att humla, som i 
äldre källor enligt FO entydigt uppges vara ett svagt maskuli-
num, här används i den traditionella formen med ändelsen -a. 
Det feminina substantivet VÅRTA fi nns i FOreg belagt med 
den traditionella ändelsen för svaga femininer -å i Sibbo, men 
i (5:36) uppträder endast den utjämnade a-formen våårta. När 
det gäller pronomenbruket i (5:35) är det typiskt för ämnes-
ord som humla att det neutrala pronomenet de(t) (se början av 
Amalias första replik samt alldeles i slutet av hennes andra re-
plik) förekommer växelvis med den. Det kan i många fall vara 
svårt att entydigt fastslå korrelatet för neutrala pronomenva-
rianter i dylika fall – i synnerhet eftersom det neutrala de(t) 
även kan ha expletiva funktioner. Det är påfallande att Amalia i 
utdragen (5:35) och (5:36) uteslutande använder de utjämnade 
pronomenvarianterna den och de(t). 

Astrid från Sibbo representerar det mest utjämnade språk-
bruket bland talarna i det östnyländska 1960−70-talsmaterialet. 
Som utralt pronomen använder hon enbart den och hon har 
likaså övergått till ett generellt bruk av det neutrala pronome-
net de(t). Astrids språkbruk illustreras i utdrag (5:37) där såväl 
pronomenet den (3 belägg) som de neutrala expletiverna de(t) 
(4 belägg) har markerats med fetstil:

(5:37) [Astrid]
Astrid: man hadd ju alti slakt på hösten å så blee de ju då alt 

möjlit ifråån slakten (.) tarmar å- (.) fast de laagades ju 
kårv för all deel (.) men att no blee de endå (.) å sen 

 luutsteen- (.) å så kooka man- (.) å de va een härli 
 byyktvåål (...) så goo tvåål fåår man int meera (...) 
 askluut å å hemkookt tvåål (.) 
Intervjuare H: jåhh
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Astrid: joo å den va nu ungefäär- (..) den too liika braa reent såm 
tallsååpan nuförtiiden [. . .]

Intervjuare H: vaar bruuka ni kooka tvåålen?
Astrid: vi kooka den diit uut i- (.) i kookstuugan [...] vi haar däär 

en innmuuragryytå 

Korrelatet för pronomenet den är HEMKOKT TVÅL respekti-
ve TVÅLEN. Astrid berättar hur den hemkokta tvålen, som an-
sågs ha många goda egenskaper, bereddes av slaktavfall och lut. 
I inspelningen med Astrid fi nns sammanlagt 14 belägg på den; 
korrelaten är dels maskuliner som BAKUGN, KLÄNNING, 

LADUGÅRD, TVÅL och TVÄTT, dels femininer som KÄR-

NA, SAX och SKED.
I fråga om pronomen kännetecknas Astrids språkbruk såle-

des av två genus: utrum och neutrum med enbart pronomenen 
den och de(t). Variationen vid de defi nita slutartiklarna tyder på 
att Astrid helt förlorat distinktionen mellan maskulinum och 
femininum. I jämförelse med de fyra andra Sibboinspelning-
arna, där den synkoperade slutartikeln för maskuliner har ett 
starkt fotfäste, är det påfallande att slutartikeln -en hos Ast-
rid fått övertag över den maskulina synkoperade slutartikeln; se 
fortsatt diskussion i kapitel 7.2. I (5:37) fi nns fl era exempel på 
den utjämnade slutartikeln -en för maskuliner, som är förhärs-
kande hos Astrid med defi nita former som hösten, slakten och 
tiiden.

Sist i detta avsnitt tar jag upp ett exempel på pronomenet 
den hos Alma från Pyttis. Det är enda gången som Alma över 
huvudtaget använder ett utralt pronomen i inspelningen. Korre-
latet för den i (5:38) är SLÄNGKÄLKE, som tillhör genuskate-
gorin svaga maskuliner; det används här genomgående med den 
traditionella böjningen för svaga maskuliner i Pyttis, tjelkka(n); 
se FO KÄLKE.
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(5:38) [Alma]
Alma: så hadd vi slengtjelkka å- (.) å ja saa att- (.) ja satt på tjel-

kkan (.) å ja saa att ni ska int föör- (.) tåm va trii påikar 
såm föörd den

Intervjuare A: joo-o
Alma: ja saa att ni ska int föör så haart att åm e far te täär tjel-

kkan (..) ikoll (.) så man fåår jo ein aikadi smell 

Detta är den enda gången pronomenet den uppträder i inspel-
ningen. Bortsett från detta belägg verkar Alma ha generaliserat 
det neutrala pronomenet he(t) för både neutrala och utrala ina-
nimata korrelat. I utdrag (5:38) fi nns också ett belägg på ut-
talsvarianten e av det neutrala pronomenet som syftar på samma 
KÄLKE i åm e far te täär tjelkkan ikoll. Här dubbleras korrelatet, 
vilket är ett vanligt mönster då det neutrala pronomenet an-
vänds för icke-neutrala korrelat; se utdrag (6:27) i kapitel 6.4.2 
för en längre kontext och fortsatt diskussion om Almas och an-
dra Pyttisinformanters pronomenbruk.

Då tregenussystemet krymper till ett tvågenussystem redu-
ceras pronomenen för femininer och maskuliner småningom 
till ett enda pronomen: den. I 5.1 och 5.2 granskades förekom-
sten av feminina och maskulina pronomen i de tjugofem öst-
nyländska 1960−70-talsinspelningarna. Resultaten visar att hon 
och han har en stark position i merparten av inspelningarna från 
Lappträsk, Strömfors och Liljendal. Pronomenet den förekom-
mer dock ofta som en variant till hon och han hos fl era av de 
traditionella talarna i Liljendal, Lappträsk och Strömfors, trots 
att de i övrigt upprätthåller ett tregenussystem. I tre av de fem 
1960−70-talsinspelningarna från Sibbo har pronomenet den 
helt trängt ut pronomenen hon och han. Det fi nns också enstaka 
talare från Liljendal, Pyttis, Lappträsk och Strömfors som har 
höga andelar av pronomenet den. I det följande övergår jag till 
att studera hur bruket av pronomenet den ser ut i inspelningar 
från 2000-talet.
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5.3.2 Förekomsten av den i 2000-talsmaterialet

Nedslagen i inspelningarna från 2000-talet visar att de allra fl es-
ta talarna i hela östra Nyland i dagens språkbruk använder den 
som pronomen för maskulina och feminina inanimata korrelat. 
Detta gäller i synnerhet mitt huvudsakliga material de femton 
inspelningarna ur Spara det fi nlandssvenska talet-projektet. I 
samband med att de neutrala pronomenen i 2000-talsmateria-
let diskuteras har jag i tabell 6/6 (i kapitel 6.5) lagt in uppgifter 
om pronomenet den. Varianten den förekommer alltså som enda 
pronomen för maskuliner och femininer i de femton intervju-
erna. I de fyra utdragen (5:39)–(5:42) illustreras användningen 
av pronomenet den i inspelningarna från 2000-talet.

I exemplen ur Spara det fi nlandssvenska talet-materialet som 
ges nedan talas det om föremål som en SKOPA, vatuskoopå i 
(5:39), som i traditionell dialekt tillhör gruppen svaga femini-
ner.  I (5:40) diskuteras en båt och i (5:41) en ungdomsgård, 
med det maskulina -GÅRD som efterled. Båt och gård tillhör 
båda den stabila gruppen starka maskuliner; se FO BÅT och 
GÅRD.

I utdrag (5:39) är det Johan, en äldre man från Sibbo, som 
talar om krigstiden och berättar om en granne, som ville ha en 
liten vattenskopa med sig till fronten och därför bytte han sin 
familjs skopa mot en mindre behändigare. Som enda pronomen 
används här den för SKOPAN; i utdraget förekommer likaså 
enbart den neutrala pronomenvarianten de(t).

(5:39) [ Johan, född 1935, Sibbo]
Johan:  ja kåmmär ju noo i håg braa uta kriige [...] han va ju uut 

då faare liksåm alla andra [...] när han va hem på låma 
hellär näär han foor senn ijenn (.) så va de alti liite leis-
samt å (.) spesiellt en gång då när dåm foor liiksåm (.) 
ja troor att de va just då såm foortsettningskriige börja 
för då börja ja ju redan va liite eldär (.) så kåmmär jag 
i håg ennu att de där [. . .] [en granne] såm bodd där i 
näärheetn så han bytt skoopå me moore (.) han hadd en 
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stoor skoopå hemifråån sleepa för at- (.) han rekna at de 
kan bihöövas ti kooka ii (.) de va en metallskoopa (.) vi 
hadd å en metallskoopa men den va mindär så att han 
de däran (.) han bytt den me åss (.) ti ein liite mindäri 
fi ksär (..) vaanli vatuskoopå joo (.) å de va däför at han 
sku kun anvend den ti vatn å fast liite någå kooka någå 
mää 

I (5:40) berättar Rune, en man från Pyttis som är född 1978, 
om sin båt. Rune använder här genomgående pronomenvari-
anterna den för BÅTEN, men också de(t) som enda neutralt 
pronomen; jämför tabell 6/6 nedan. Här fi nns många belägg 
på den som syftar på den BÅT som Rune hade haft en kort 
tid och sedan gjort sig av med. Det neutrala pronomenet de(t) 
förekommer här som expletiver.

(5:40) [Rune, född 1978, Pyttis]
Intervjuare S: hur e de när ni- (.) ni boor ju ganska näära vattne 

häär då (.) i Pyttis (.)
Rune:  mm-m
Intervjuare S: e du bååtmensja?
Rune:  nå nää de e ja nu int ejentligen (.) sådäär liiksåm (.) åt-

minståne nåån aktiiv at int- (.) ja hadde noo då för några 
åår sen (.) hadde ja en bååt vel tvåå såmrar (.) men den 
blee så liite anvend att sen ja joorde aav mee den senn at 
(.)

[Rune och S: KORT SKRATT]  
Rune:  at dedär (.) när de riktit några gångär bara i såmmaren 

sen blee farit mee den (.) de va så stoort- (.) de va meera 
sen besväär alti (.) besväär me att setta i vattne den å taa 
åpp den å hålla- (.) at dedär sjööta åmm den liksåm (..) 
så joorde ja aav me den sen

I exempel (5:41) talar intervjuare T och Sanna från Lappträsk i 
en intervju från 2005 om hur det var att vara tonåring i Lapp-
träsk på 1990-talet. Också den kvinnliga intervjuaren, som 
är jämngammal med informanten, har vuxit upp i Lappträsk. 
Båda talar här en varietet som närmast kan beskrivas som öst-
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nyländskt regionalspråk. Typiska drag är viss kortstvighet och 
vissa ordformer såsom någå, adverbet diit, dii och apokopering 
av verbet STÄNGA i preteritum. När det gäller pronomenbru-
ket för inanimater förekommer enbart pronomenvarianterna 
den och de(t) och det östnyländska regionalsspråket; jämför Ivars 
(2003: 60–77) och Mattfolk (2008). I utdraget förekommer två 
fall av pronomenet den vars korrelat är en UNGDOMSGÅRD.

(5:41) [Sanna, född 1983, Lappträsk]
Intervjuare T: fans de någon ungdoomsgåård […] årdnades de 

någå festär däär?
Sanna: nå de fans noo en ungdoomsgåård men att den- (.) dåm 

stengd den noo när ja va ganska ung kansje ja va någå 
tålv

Intervjuare T: va du diit sjelv?
Sanna jåå (.) ja va noo diit å dii va noo någå biljaardboord å 

någå såndäärnt 

I det sista exemplet (5:42) talar Robin från Strömfors om sin 
SNÖSKOTER. Också han använder genomgående pronome-
net den. När det gäller moderna ord som just snöskoter är det till 
skillnad från exemplen (5:39)–(5:41) svårt att förankra ordet till 
äldre genusuppgifter, man kan också tänka sig att detta ord inte 
har förutsättningar att få ett mer traditionellt pronomen, som 
han. Men eftersom också femininer som skoopån/vatuskoopån 
och maskuliner som en bååt tycks få pronomenet den, kan man 
för dessa liksom de övriga talarna som intervjuades i projketet 
Spara det fi nlandssvenska talet notera att det utrala pronomenet 
tycks regera ensamt i det nya östnyländska intervjumaterialet; 
se tabell 6/6 nedan. 

[5:42] [Robin, född 1976, Strömfors/Lovisa]
Intervjuare S: just de så at du ha bruuka va uut me snööskååtär 

åkkså
Robin:   joo
Intervjuare S: men de ha du kansje int [SKRATT] 
Robin:   nää den ha no: stått stadut stilla nu den
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Intervjuare S: jåå
Robin:   jåh
Intervjuare S: va de- (.) slapp du uut någå mee den förra ååre då
Robin:   nå va vi nu någå smått men at int någå ti talas åmm  

 nej

I en uppsats Sandström (2005a) studerade jag bruket av pro-
nomen för feminina inanimater i Liljendal, dels i inspelningar 
från 1960-talet, dels i inspelningar från 2000-talet. Bland de 
yngre informanterna, de som var födda efter 1930, förekom-
mer enbart pronomenet den. I Sandström (2005a: 107) fi nns ett 
utdrag ur en inspelning från en syjunta i Liljendal, i vilken sju 
kvinnor i åldern 45–56 år deltar. I utdraget berättar Sally, som 
arbetar inom åldringsvården, hur hon har varit på loppmarknad 
och köpt ein jettefi inär ryyå som sedan fi ck en utmärkt plats i 
samlingsrummet på det ålderdomshem där hon arbetar. I ut-
draget förekommer ett tiotal belägg på pronomenet den som 
syftar på RYAN, som är ett svagt femininum. Påfallande är att 
det i övriga avseenden fi nns fl era traditionella dialektvarianter 
i Sallys språkbruk i utdraget, såsom formen ryyån, diftonger i 
ein, eit, heil och också ett fall av den neutrala pronomenvarian-
ten he(t), som uppträder i början av utdraget i följande kontext: 
man ska noo va dii [på loppmarknaden] i goo tiid åm man ska hitt 
någå sånt (.) för he far noo (.) men ja joord ju eit fynd ja. Samman-
fattningsvis kan konstateras att den har en klar dominans som 
utralt pronomen i inspelningar med informanter som är födda 
på 1930-talet eller senare.

5.3.3 Pronomenet den tar över: ett typiskt fall av dia-
lektutjämning

Det är tydligt att det utrala pronomenet den under en lång tid 
funnits som en tillgänglig variant till det maskulina pronome-
net han och det feminina pronomenet hon, också i äldre östny-
ländska dialekter (se t.ex. FO DEN, anmärkning till betydel-
semoment 4). 
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Resultaten av mina kvantitativa och kvalitativa analyser av 
inspelningar från 1960–70-talen och det faktum att den som 
pronomen för maskulina och feminina korrelat är så etablerat i 
dagens östnyländska dialekter gör det svårt att tänka sig att det-
ta pronomen skulle kunna fungera som någon form av stilistisk 
eller pragmatisk markör. Det handlar om dialektutjämning och 
förenkling (Trudgill 1986): då ett paradigm med pronomenen 
hon, han och he(t) för inanimater utjämnas träder det utrala pro-
nomenet den in i stället för pronomenvarianterna hon och han. 

5.4 Har pronomenen hon och han potential att bli dia-
lektmarkörer?

I föreliggande undersökning fi nns fl era paralleller till de resul-
tat som Margareta Th elander (1975) presenterar i sin uppsats 
Grammatiskt genus i en nutida norrländsk talgemenskap. Hon 
konkluderar att det maskulina sakpronomenet han i Burträsk-
materialet ”för en trygg tillvaro medan hon i samma funktion 
hotas från två håll”; för det första tar pronomenet han över då 
dialekten förlorar genusdistinktionen mellan maskulinum och 
femininum, för det andra lämnar yngre talare alltmer ”dialekten 
till förmån för mer riksspråkliga talvanor, i detta fall den” (Mar-
gareta Th elander 1975: 122). 

Mina analyser av de östnyländska 1960–70-talsinspelning-
arna visar att det feminina pronomenet hon på motsvarande 
sätt som i Burträskundersökningen befi nner sig i trångmål. Det 
är typiskt att det i utjämningsprocessen sker förenklingar och 
reduktioner i dialekterna. Av de traditionella drag som jag stu-
derat är det feminina pronomenet hon det dialektdrag som för-
svinner tidigast och mest abrupt ur systemet.
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5.4.1 Pronomenet hon försvinner först

I 1960- och 70-talsinspelningarna har pronomenet hon en gi-
ven plats inom ramen för ett tregenussystem med klara distink-
tioner mellan genus maskulinum och femininum. Informanter 
hos vilka pronomenet hon har en stabil plats använder sällan 
andra pronomen för feminina inanimata korrelat. De som skil-
jer mellan grammatiska femininer och maskuliner använder 
generellt inte pronomenet han för femininer, utan då variation 
förekommer sker den mellan hon och den; se diskussionen i un-
derkapitlen 5.1.1.2 och 5.1.1.4.

Då tregenussystemet med pronomenen hon, han och he(t) 
för inanimater börjar förändras och utjämnas mönstras det fe-
minina pronomenet hon ut tidigast. Det har betydligt snävare 
användningsområden än han och he(t) och uppträder enbart då 
korrelatet utgörs av ett feminint substantiv.

I inspelningar från Strömfors, Lappträsk och Liljendal un-
der 1960–70-talen förekommer pronomenet hon för inanimater 
regelmässigt, men användningspotentialen är begränsad. Det 
saknas helt och hållet i inspelningar med yngre talare från sam-
ma orter under 2000-talet. I inspelningar från Sibbo och Pyttis 
förekommer det varken i de äldre eller i de nyare inspelningar-
na. Belägg på pronomenet hon för inanimater har påträff ats hos 
en enda av de informanter som blivit inspelade på 2000-talet, 
hos en man från Liljendal som är född på 1920-talet.

Min slutsats blir därför att det feminina pronomenet hon 
– i motsats till det maskulina han och det neutrala he(t) – inte 
har någon stark potential att bli dialektmarkör (Labov 1972; 
Trudgill 1986). Pronomenet hon för inanimater drabbas av för-
enkling och utjämning i ett tidigt skede. Det reduceras och för-
svinner ur systemet, vilket gör att detta element har små förut-
sättningar att tilldelas stilistiska funktioner som dialektmarkör 
i utjämningsprocessen. Det försvinner i ett stadium då det inte 
fi nns prestige eller annan orsak för dialekttalande att värdera 
dialekten högt, dvs. att hitta ett sätt att visa att de önskar till-
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höra en viss grupp. Då det i ett senare skede uppkommer ett 
behov av lämpliga kandidater för att markera dialektalitet är 
det feminina pronomenet hon inte längre tillgängligt i talarnas 
repertoar av pronomen för inanimater.

Davidsons (1990) undersökning visar att de förändringar 
som språkhistoriskt sett har skett i pronomenbruket i det svens-
ka skriftspråket följer andra mönster. Då genuskänslan under 
perioden 1500-talet till 1800 försvagades och osäkerhet i fråga 
om genus ökade hos skribenterna har Davidson noterat över-
användning av feminina pronomen i synnerhet för abstrakta 
substantiv i religiösa genrer; se Davidson (1990: 46–47, 87–95, 
119–120, 146–147).

I svenska talspråksvarieteter är det däremot tidigt omvitt-
nat att det fi nns en tendens för det feminina pronomenet att 
försvinna och i stället tar det maskulina pronomenet han över. 
Inom forskningstraditionen har man brukat tala om ”Stock-
holmsgenus” för denna företeelse. Bl.a. Tegner ([1892] 1925: 
133–135) påpekar att det redan på 1600-talet gjorts iakttagelser 
om att han trängt ut hon som sakpronomen i Stockholmssprå-
ket. 

Hur kan då denna motsättning och skillnad i förekomsterna 
av pronomenen hon respektive han i tal och skrift förklaras? Att 
tendenserna går åt olika håll i tal och skrift är antagligen inte så 
konstigt; skrift kräver mer planering och de val man gör då man 
skriver är mer medvetna. I skrift är det möjligt för språkbru-
karna att hålla sig till den mer markerade pronomenvarianten 
hon då de vill markera att de fortfarande behärskar och håller 
fast vid ett ålderdomligt skriftspråk. Genom att aktivt använda 
tre genus i sitt pronomenbruk, kan de särskilt i mer högtidligt 
språkbruk, som religiösa genrer, upprätthålla en högre stilnivå; 
jämför Davidson (1990: 51, 54–56, 69–70, 72–73, 93–95) och 
Tegnér ([1892] 1925: 4–14, 138–164).

Talspråket däremot är mer fl yktigt; det fi nns inte i tal samma 
tidsramar eller behov av planering och eftertanke i ordval ef-
tersom kommunikationen sker i stunden; jämför Linell (2005: 
234–236). Då det feminina pronomenet hon har fått en mer be-

Book 3.indb 237 2010-05-26 07:12:42



238

Caroline Sandström

gränsad användning i talet tycks det tidigt försvinna ur talarnas 
repertoar och då ges det maskulina pronomenet han, den mer 
omarkerade pronomenvarianten, utrymme att användas mer 
övergripande i stället för det traditionella pronomenet hon; jfr 
t.ex. Trosterud (2001: 50–53).

5.4.2 Pronomenet han som dialektmarkör i vissa ske-
den av utjämningsprocessen

Det maskulina pronomenet han – för såväl maskulina som fe-
minina inanimata korrelat – har en stark position i östnyländ-
ska dialektinspelningar från 1960–70-talen. Synbarligen lever 
pronomenet han som pronomenvariant kvar i det allmänna 
dialektala medvetandet i östra Nyland i en helt annan utsträck-
ning än pronomenet hon. Nedslagen i 2000-talsinspelningarna 
bekräftar detta mönster.

I gruppinspelningar från 2000-talet dyker pronomenet han 
upp hos en handfull av de äldre manliga talarna, medan pro-
nomenet hon bara påträff ats i en enda av inspelningarna från 
2000-talet. I Spara det fi nlandssvenska talet-intervjuerna har 
både de äldre och de yngre talarna övergått till pronomenet den 
för maskulina och feminina inanimater – pronomenet han lyser 
här med sin frånvaro.

Med stöd av de kvantitativa och kvalitativa analyserna av 
pronomen för maskuliner och femininer i min undersökning 
verkar det alltså fi nnas potential för det maskulina pronomenet 
han att bli dialektmarkör i utjämnade varieteter av östnyländ-
ska dialekter. Det pronomenbruk som förekommer hos de tre 
manliga talarna Bernt, Bruno och Börje i 1960–70-talsinspel-
ningarna visar en tydlig tendens till en sådan utveckling; se dis-
kussionen i 5.2.1.3 utgående från exempel (5:17)–(5:20). Dessa 
talare pronominaliserar konsekvent både maskulina och femi-
nina inanimata korrelat med han. Särskilt Pyttisinformanten 
Bruno och Sibboinformanten Börje kan ses som representanter 
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för en språkutveckling där han håller på att bli en dialektmar-
kör. En förutsättning för detta är att genusskillnaderna mellan 
genus maskulinum och femininum kraftigt avtagit och att upp-
fattningen om och känslan för genusskillnader håller på att att 
försvinna i språksamhället.

Vid en jämförelse mellan mekanismerna i Labovs (1972) 
modell för ljudförändringar kan Brunos och Börjes bruk av 
pronomenet han för såväl maskuliner som femininer antingen 
uppfattas som en form av dialektal hyperkorrektion eller som 
dialektmarkör. Med stöd av Trudgills (1986) komplettering av 
defi nitionen av begreppen hos Labov är det enligt min tolkning 
en dialektmarkör. Att en grupp äldre män också i 2000-talsin-
spelningarna har belägg på han för både maskulina och femini-
na korrelat (se t.ex. utdrag 5:24 och 5:25) stärker min tolkning 
att pronomenet han har förutsättningar att bli dialektmarkör 
under perioder av variation och förändring, då talarnas kunskap 
om tre genus fortfarande lever kvar i deras dialektala repertoar. 
Detta stadium kännetecknas också av att vissa talare är stolta 
över sin dialekt och har en stark vilja att hålla kvar språkdrag 
som kan fungera som synliga markörer för dialekten. Men var-
för använder inte de yngre talarna i 2000-talsinspelningarna 
pronomenet han för att markera sin östnyländska identitet?

I kapitel 8 återkommer jag utifrån samtliga språkdrag i un-
dersökningen till frågan om hur genusmarkörer blir dialektmar-
körer. Jag återknyter då till vilken roll det feminina pronomenet 
hon spelar i dialektutjämningsprocessen och jag tar på nytt upp 
diskussionen om pronomenet han och dess potential att fung-
era som dialektmarkör. 

I det följande kommer jag i kapitel 6 att närmare granska 
bruket av de neutrala pronomenvarianterna he(t) och de(t). När 
det gäller uppkomsten av dialektmarkörer i de utjämnade öst-
nyländska dialekterna kommer speciellt det neutrala he(t) att stå 
i fokus. Både det maskulina pronomenet han och det neutrala 
he(t) verkar ha helt andra förutsättningar än det feminina hon 
att bära upp nya funktioner och leva vidare som dialektmarkör 
då övergången till ett tvågenussystem sker i Nyland.
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6 Neutrala pronomen

De neutrala pronomenen stod vid sidan av de maskulina 
och feminina pronomenen i fokus i kapitel 4; se även Sand-
ström (2003). Syftet var att studera hur tregenussystemet 
förändras i östra och mellersta Nyland. Därför var det än-
damålsenligt att som ett komplement till pronomenen hon, 
han och den även undersöka hur de neutrala pronomenvari-
anterna he(t) och de(t) varierar och förändras.

Vid dialektutjämningen sker en övergång från tre genus 
till två i de nyländska dialekterna. Maskulinum och femini-
num smälter stegvis samman till genus utrum. Förändring-
arna verkar först drabba det feminina pronomenet hon. I ett 
mellanskede kan pronomenet han användas som alternativ 
till den också för feminina korrelat. I ett tvågenussystem an-
vänds slutligen enbart pronomenet den för såväl maskulina 
som feminina inanimata korrelat. Jag har i kapitel 5 beskri-
vit detta förlopp som leder till att pronomenen hon och han 
helt slås ut av den. I jämförelse med maskulinum och femi-
ninum påverkas genus neutrum i mindre utsträckning vid 
övergången till två genus. Men som vi kommer att se i detta 
kapitel är gränsen mellan genuskategorierna maskulinum 
och femininum å ena sidan och neutrum å andra sidan inte 
en solid gräns. Därigenom kan vi säga att genus neutrum 
också deltar i den process som vi kan kalla genusutjämning.

6.1 Allmän introduktion till de neutrala pronome-
nen

Trots att förändringarna i fråga om genus neutrum är jäm-
förelsevis små är det ändå tydligt att den traditionella pro-
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nomenvarianten he(t) stegvis får ge vika för den utjämnade 
varianten de(t). I en del östnyländska varieteter används 
pronomenet he(t), förutom som neutralt pronomen, även 
utvidgat som pronomen för maskulina och feminina kor-
relat, vilket jag återkommer till i kapitel 6.4.2 (jfr FO HET 
pron. o. k.).

I det följande beskriver jag den variation och de för-
ändringar som sker i bruket av neutrala pronomen i östra 
Nyland; de diskuteras dels utgående från sina korrelat, dels 
utgående från variation i användning och funktion. Primärt 
studeras de neutrala pronomenen genom systematiska ana-
lyser av inspelningar från 1960–70-talen, men också genom 
nedslag i nya inspelningar från 2000-talet.

I kapitel 4 behandlade jag pronomenen och slutartik-
larna summariskt utifrån min modell med tio genussystem 
utan att koppla variationen till olika funktioner. I det sam-
manhanget berördes inte heller frågan om förändringar i 
bruket av varianterna he(t) och de(t) kan medföra att he(t) i 
mer utjämnade varieteter fungerar som dialektmarkör.

Reinhammar (1975: 120–121, 182) argumenterar för att 
det neutrala pronomenet he(t) i svenska dialekter har upp-
kommit som en analogiform till de maskulina och feminina 
h-pronomenen han och hon. Pronomenen han, hon och he(t) 
bildade således ett fullständigt pronomenparadigm i dialek-
ter med tre genus. Han framhäver att pronomenformerna 
”hä, hed, äd”, eller liknande varianter av he(t), förekommer 
eller har förekommit i upptecknat arkivmaterial från Svea-
land, Norrland, Svenskfi nland och Gotland. I Götaland och 
Sydsverige har dessa pronomenformer däremot inte belagts 
i nämnvärd utsträckning (Reinhammar 1975: 124, 185).

Reinhammar (1975) betonar att resultaten av dialekt-
geografi ska och textfi lologiska studier visar att varianterna 
he(t) och de(t) har gemensamt ursprung; de kan härledas 
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ur ett fornsvenskt þæt. I dialektområden såsom Sveamål, 
norrländska och östsvenska mål där pronomenformen he(t) 
uppträder tycks den dominera i den traditionella dialekten. 
Pronomenet de(t), som på många håll också tidigare funnits 
som en alternativ form, har senare vunnit insteg och fått 
ökad användning i dialekterna genom påverkan från och 
kontakt med standardspråket (Reinhammar 1975: 24, 126, 
156, 179, 184–188).

I en dialektgeografi sk diskussion konkluderar Reinham-
mar (1975: 185–186):

För de östsvenska målen syns mig den dialektgeografi ska 
bilden tillräckligt klart utvisa, att hä(d) varit allmänt. [- - -] 
från Gotland, Öland, Södermanland och södra Uppland, visar 
[äldre material] visserligen tillräckligt stor överensstämmelse 
med förhållandena i bevarade hä-mål för att tillåta antagan-
det, att hä därstädes varit normalform i trst. ställning och i 
proklis, men det är av naturliga skäl ovisst, om motsvarande 
tillstånd rått i södra Hälsingland eller på det antagna hä-
område i Ångermanland, där nu dä-mål talas. Sannolikheten 
talar dock för att ett någorlunda likformigt system varit för-
härskande överallt på utbredningsområdet för hä [- - -] Hä-
området på svenska fastlandet har emellertid splittrats eller på 
annat sätt minskat i omfång. Dä har huvudsakligen söderifrån 
och delvis från Stockholm trängt undan hä [- - -]

Dialektområdet östra Nyland hör till de östsvenska målen 
och enligt Reinhammars (1975) undersökning är det en-
tydigt att he(t) haft en stark position där under äldre tid. 
I 1960–70-talsinspelningar från östra Nyland varierar de 
neutrala pronomenen mellan den traditionella varianten 
he(t) − som uppträder med den tryckstarka formen he och 
den trycksvaga formen e (FO HET pron. o. k.) − och den 
utjämnade varianten de(t) (FO DEN). Den neutrala vari-
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anten he(t) bildar ett pronomenparadigm med det feminina 
hon och det maskulina han, vilka alla i trycksvag ställning 
kan få initialt h-bortfall (jfr FO HAN 1, HET pron. o. k. 
och HON samt Reinhammar 1975: 120–121, 182).

I 1960–70-talsinspelningarna redovisar jag och belyser 
bruket av varianterna he(t) och de(t) med hjälp av såväl kvan-
titativa data i tabellform som utdrag ur inspelningarna. Av 
tabell 6/1 framgår fördelningen mellan pronomenvarianter-
na he(t) och de(t) i de tjugofem östnyländska 1960–70-tals-
inspelningarna. Informanterna anges enligt ålder från den 
äldsta till den yngsta. Ur kolumnerna i tabellen kan man för 
varje informant utläsa antalet belägg på den neutrala varian-
ten he(t), antalet belägg på varianten de(t) och procentande-
len de(t) av alla neutrala pronomen samt slutligen summan 
av de neutrala pronomenen hos informanten i fråga.
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Informant De neutrala pronomenen Summa:
Namn, födelseår, ort  he(t)  de(t) de(t) %  he(t)+de(t)

Axel, f.1881 Liljendal 112 22 16 % 134
Anna, f.1884 Liljendal 233 11 5 % 244
Ada, f.1884 Pyttis 198 1 <1 % 199
Artur, f.1884 Sibbo 127 4 3 % 131
Anders, f.1885
Lappträsk  207 0 0 % 207
Amalia, f.1887 Sibbo 58 139 71 % 197
Arne, f.1890 Strömfors 97 42 30 % 139
Alma, f.1890 Pyttis 194 0 0 % 194
Alvar, f.1890 Pyttis 17 166 91 % 183
Astrid, f.1890 Sibbo 1 205     >99 % 206
Beda f.1893 & Agda, 
f.1889 Liljendal  219 14 6 % 233
Birger, f.1891 Liljendal 126 7 5 % 133
Brita, f.1891 Pyttis 190 2 1 % 192
Boris, f.1893 Liljendal 166 17 9 % 183
Beata, f.1895 Strömfors 194 3 1 % 197
Berta, f.1895 Lappträsk 204 0 0 % 204
Bernt, f.1896 Strömfors 129 0 0 % 129
Börje, f.1896 Sibbo 180 2 1 % 182
Bruno, f.1898 Pyttis 191 1 <1 % 192
Bertel, f.1898 Sibbo 11 120 92 % 131
Bror, f.1899 Strömfors 127 0 0 % 127
Doris, f.1900 Lappträsk 126 0 0 % 126
Elsa, f.1904 Strömfors 143 1 <1 % 144
Erik, f.1909 Lappträsk 202 1 <1 % 203
Edit, f.1913 Lappträsk 176 0 0 % 176

Tabell 6/1 De neutrala pronomenen he(t) och de(t) i 

1960–70-talsinspelningarna
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Tabell 6/1 belyser det faktum att den traditionella va-
rianten he(t) har en framträdande plats i det östnyländska 
1960–70-talsmaterialet. I nitton av de sammanlagt tjugo-
fem inspelningarna dominerar he(t), så att andelen belägg 
på de(t) är mindre än tio procent. I bara fyra av inspelning-
arna dominerar den utjämnade varianten de(t) − tre av dessa 
inspelningar kommer från Sibbo och en från Pyttis; se en 
mer ingående diskussion i 6.3.

De fl esta informanterna använder företrädesvis den neu-
trala pronomenvarianten he(t) som förekommer i samtliga 
inspelningar – hos Astrid från Sibbo dock med bara ett 
enda belägg; se fördelningen i tabell 6/1 samt utdrag (6:13).

En jämförelse mellan pronomenen hon, han och he(t) vi-
sar att det feminina hon förändras och försvinner tidigare i 
utjämningsprocessen än de två övriga. Informanter som i 
övrigt talar en förhållandevis traditionell dialekt – och vä-
sentligen använder enbart han för maskuliner och he(t) för 
neutrer – tycks i fråga om feminina inanimata korrelat ofta 
variera mellan pronomenen hon, den och han.

Det feminina pronomenet hon förekommer i bara tret-
ton av de tjugofem inspelningarna, det maskulina pronome-
net han i tjugo av inspelningarna, medan pronomenet he(t) 
fi nns i alla tjugofem inspelningar. Pronomenen han och 
he(t) har således en stark position i 1960–70-talsinspelning-
arna, medan pronomenet hon verkar vara på reträtt; jämför 
tabellerna 6/1 och 5/2.

Med 1960–70-talsinspelningarna som underlag fokuse-
rar jag i kapitel 6.2 på den traditionella neutrala varianten 
he(t) och i kapitel 6.3 på den utjämnade varianten de(t). I 
kapitel 6.4 diskuterar jag de neutrala pronomenens varie-
rande funktioner utifrån en indelning i tre huvudgrupper:
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1.neutrala anaforiska personliga pronomen för neutrala inani-
mata korrelat,

2.neutrala pronomen med expletiva funktioner,
3.neutrala anaforiska personliga pronomen för maskulina och 

feminina inanimata korrelat.

Grupp 1 och 2, pronomenen he(t) och de(t) för neutrala ina-
nimata korrelat enligt grammatiska kongruensregler, samt 
he(t) och de(t) i expletiva funktioner, bl.a. som formella och 
opersonliga subjekt (se SAG Subj. § 18–25 och Fraurud 
1992: 27–30) belyses i 6.4.1. Dessa två funktioner förekom-
mer hos samtliga informanter i materialet. I 6.4.2 diskute-
ras grupp 3, neutrala pronomen för maskulina och feminina 
korrelat − ett språkbruk som strikt grammatiskt sett förefal-
ler att bryta mot kongruensreglerna. Huvudsakligen före-
kommer pronomenet he(t) för maskulina och feminina ina-
nimater i Pyttis – i tre av inspelningarna från Pyttis används 
det som enda pronomen för inanimater – men sporadiskt 
förekommer detta språkbruk också i andra östnyländska in-
spelningar. Variationen och förändringarna hos de neutrala 
pronomenen följs upp med hjälp av nedslag i 2000-talsdata 
i kapitel 6.5. I kapitel 6.6 sammanfattar jag slutligen resul-
taten av pronomenstudierna och leder in diskussionen på de 
defi nita slutartiklarna.

Med ett traditionellt dialektalt språkbruk som grund 
granskar jag hur och om den neutrala varianten he(t) har 
blivit en dialektmarkör i utjämnade varieteter i östra Ny-
land. När det gäller 1960–70-talsinspelningarna bygger 
argumentationen på såväl kvantitativa data som analyser 
av utdrag ur inspelningarna. I 2000-talsinspelningarna be-
skrivs trender i variationen utgående från illustrerande ned-
slag i materialet.
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6.2 Det neutrala pronomenet he(t) i 1960–70-tals-
inspelningarna

Utgångspunkten för en mer detaljerad diskussion om an-
vändningen av den traditionella neutrala pronomenvarian-
ten he(t) är de tjugoen östnyländska 1960–70-talsinspel-
ningar där pronomenvarianten he(t) används övervägande. 
Dels fi nns det bland dessa inspelningar en grupp där he(t) 
antingen förekommer till hundra procent eller åtminstone 
överväger uppenbart, dels en grupp där det fi nns en påtaglig 
variation mellan he(t) och de(t).

6.2.1 Den traditionella varianten he(t) dominerar

Under 1960–70-talen hade den traditionella varianten av 
neutrala pronomen fortfarande ett starkt fotfäste i östra 
Nyland. I fj orton av de tjugofem inspelningarna från Lapp-
träsk (5 inspelningar), Strömfors (4 inspelningar), Pyttis 
(4 inspelningar) och Sibbo (1 inspelning) dominerar he(t) 
otvetydigt. I hälften av dem uppgår he(t) till hundra pro-
cent, i den andra hälften är andelen belägg på de(t) högst 
omkring en procent. I de sju övriga inspelningarna från Lil-
jendal (5 inspelningar), Strömfors (1 inspelning) och Sibbo 
(1 inspelning) överväger pronomenet he(t) likaså, men va-
riation mellan he(t) och de(t) förekommer. Antalet belägg 
på varianten de(t) uppgår inte till fl er än cirka 5–20 belägg; 
maximalt utgör de i en av inspelningarna trettio procent av 
de neutrala pronomenen. Förekomsterna av neutrala prono-
men i de tjugoen inspelningar där varianten he(t) överväger 
har sammanställts i tabell 6/2.
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Namn, födelseår, hemort      Pronomenet   Pronomenet
                                                        he(t)        de(t)
  Intervjuare    ∑      he     e    de  de(t) %    ∑

Axel f.1881, Liljendal B   112  71   41 22  16 %      134
Anna f.1884, Liljendal B   233 132 101 11    5 %      244
Ada f.1884, Pyttis A   198 110  88 1    <1 %      199
Artur f.1884, Sibbo D   127  79   48 4      3 %      131
Anders f.1885, Lappträsk A   207 134  73 0      0 %      207
Arne f.1890, Strömfors B     97  57   40 42   30 %    139
Alma f.1890, Pyttis    G o. A   194 119  75 0      0 %      194
Beda&Agda 
f. ca 1890, Liljendal E   219 112  107 14    6 %      233
Birger f.1891, Liljendal B   126  86    40   7    5 %      133
Brita f.1891, Pyttis A   190 101   89   2    1 %      192
Boris f.1893, Liljendal B   166  97    69 17    9 %      183
Beata f.1895, Strömfors  G   194  78   116  3    1 %      197
Berta f.1895, Lappträsk  A   204 127   77   0    0 %      204
Bernt f.1896, Strömfors  A   129  70    59   0    0 %      129
Börje f.1896, Sibbo H   180 129   51   2    1 %      182
Bruno f.1898, Pyttis A    191  95    96   1  <1 %      192
Bror f.1899, Strömfors  A    127  79    48   0    0 %      127
Doris f.1900, Lappträsk A    126  70    56   0    0 %      126
Elsa f.1904, Strömfors A    143  80    63   1   <1 %     144
Erik f.1909, Lappträsk  A    202 142   60   1   <1 %     203
Edit f.1913, Lappträsk,  A    176 114   62   0     0 %     176

Tabell 6/2 Bruk av neutrala pronomen i de 1960–70-talsinspelningar 
där varianten he(t) dominerar

Av tabellen framgår informanternas födelseår och he-
mort och därtill vem som fungerat som intervjuare. För 
varje informant anges antalet belägg på pronomenvarian-
ten he(t) och fördelningen mellan uttalsvarianterna he och e. 
Dessutom anges antalet belägg på den utjämnade varianten 
de samt procentandelen de(t) av samtliga belägg på he(t) och 
de(t). Slutligen ges den totala summan av neutrala prono-
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men hos informanten i fråga. Typiska exempel på hur det 
traditionella neutrala pronomenet används i Strömfors och 
Lappträsk ges i (6:1) och (6:2): 

(6:1) [Bernt]
Bernt:  åm man hadd eitt eitt krookåt trää (.) vi ska seij  
  fem meetärs langt trää (.) he fi kk va ganska      
  stoort (.) ein sjuu åtta tomms trää å va e liiti så  
  häär krookåt så biila man liiti te täär krookå     
  endan

(6:2) [Edit]
Edit: tåm hadd liksåm nu eitt lakand så hadd dåm te  
  täär höug bentjin å (.) å så veend dåm e alti att  
  he blei liksåm tvinna (.) å så sloo dåm ååtär (.) å  
  så veend dåm ååtär e 

Bernt från Strömfors och Edit från Lappträsk hör till de 
talare som använder pronomenet he(t) som enda variant, 
vilket illustreras av beläggen på formvarianterna he och e i 
exemplen ovan. Korrelaten för de neutrala pronomenen är 
ett trä i (6:1) och ett lakan i (6:2); i utdragen har de marke-
rats med understrykning. Exempel (6:2) med Edit ingår i en 
längre kontext i utdrag (6:8), där variationen mellan he och 
e diskuteras mer ingående. Det neutrala pronomenet he(t) 
förekommer kategoriskt också hos Anders, Berta och Doris 
från Lappträsk,  samt hos Bror från Strömfors och Alma 
från Pyttis; se tabell 6/2.
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6.2.2 Marginell variation – pronomenvarianten 
de(t) träder in

En marginell variation med högst 1–3 belägg på prono-
menvarianten de(t) kan skönjas hos sju av talarna: Erik från 
Lappträsk, Beata och Elsa från Strömfors, Ada, Brita och 
Bruno från Pyttis och Börje från Sibbo. Medan de sju åter-
stående – framför allt inspelningarna med Axel, Anna, Beda 
& Agda, Birger och Boris från Liljendal, men också med 
Artur från Sibbo och Arne från Strömfors – uppvisar större 
variation.

Hos Erik, en typisk representant för Lappträsktalarna, 
dominerar varianten he(t) entydigt, se tabell 6/2. Han har 
över 200 belägg på pronomenet he(t). I intervjun som spe-
lats in av intervjuare A berättar Erik om slåtter och skörd. 
Det framgår hur den siista riitån ’sista skylen’, som kallades 
bruuden, bands på ängen. Överst lades en sädeskärve och 
sedan pryddes skylen med ängsblommor; se utdrag (6:3).

(6:3) [Erik]
Erik: så va e siista riitån (.) så sattist båndå- (.) huvu 
  båndåne sattist me låmman oppååt å vaanlitviis  
  så bandist he stoort (..) å å he blei liiksåm (.)  
  he blei bruuden tå he (.) å den sku kleedas (.)  
  å he va nu liite- (..) fl eira foor åmkring å såå att  
  hulikär bruud må tåm hadd (.) å he saamblast  
  tå prestkragar å alt kva blåmstär såm e nu       
  hittast (.) å fi ndist he blååklint å alt å (.) å ju  
  grannari bruud (.) te siista riitån tå (.) ju     
  grannan te bruuden va så (.) så he va ju nu 
  eitt pluss bara

Det generella bruket av neutrala pronomen hos Erik illus-
treras i (6:3). Han har exempel på såväl uttalsvarianten he (8 
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belägg) som varianten e (2 belägg). I inspelningen med Erik 
har jag bara funnit ett belägg på de(t). Det förekommer i ett 
sammanhang då Erik berättar om slåtter, och särskilt vilka 
redskap – liar och räfsor – som användes; se (6:4):

(6:4) Erik
Erik: he va tåm täär laggan såm slooist me- (.) me liia  
  […] å seinari ååren när e börja att man inga     
  rekna så opa te täär (.) så hadd vi ein liia å ein  
  revfså mee ås men at tåm- (.) tåm häär stoo  
  moot talln (.) int anvend vi dåm at- [SKRATT]  
  [- - -] å när kvinnfåltji kåm ti endjin så saa dåm  
  att kvem ska bör anvend tåm täär värktyyin såm  
  ni haar täär ti heng å- (..) men he va nu i femti 
  tale he (.)
Intervjuare A:va täär någan revfså op tåm liian såm toodist  
  ti- (.) ti?
Erik: nej (.) he va bara liia (..) de va- (.) te- (.) he va  
  tungt ti slåå me revfså (.) he va förbaiskat tungt  
  ti hav te täär revfsån opa

Erik konstaterar, på nästsista raden i utdraget, he va bara liia 
vid slåttern sedan fortsätter han de va- varefter han stannar 
upp och avbryter sig mitt i yttrandet. Det verkar av fortsätt-
ningen att döma vara frågan om ett expletivt ’det var’, för 
efter ett tvekande te, ett nytt avbrott och en kort paus fort-
sätter han: he va tungt ti slåå me revfså. Man kan här lägga 
märke till att Erik alldeles mot slutet återgår till varianten 
he(t). Det är inte uteslutet att avbrottet direkt efter de va- 
beror på att Erik själv hade lagt märke till att han höll på 
att använda den utjämnade pronomenvarianten i stället för 
he(t) och därför sker en omtagning här. Detta skulle i så fall 
tyda på att Erik liksom fl ertalet andra östnyländska talare 
är bidialektal och har tillgång till både den traditionella och 
utjämnade varianten i sin språkliga repertoar.
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Ett bakomliggande skäl kan också vara att Erik är in-
ställd på att använda traditionella varianter, eftersom han 
inser att det i dialektintervjuer fi nns inbyggda förvänt-
ningar och krav på en dialektal norm och ett traditionellt 
språkbruk. I en del inspelningar framgår detta tydligt av hur 
frågorna ställs och av det som intervjuaren explicit säger till 
informanten; jämför t.ex. samspelet mellan informant och 
intervjuare i utdrag (6:6).

6.2.3 Intervjuarens språkbruk påverkar

Intervjuarens språkbruk har betydelse för i vilken grad in-
formanten håller fast vid traditionella varianter av de neu-
trala pronomenen. Intervjuare A, som omkring år 1970 
spelade in fl era av de inspelningar jag har studerat, var upp-
vuxen i östra Nyland och talade själv östnyländsk dialekt. 
Följdriktigt använder han också de traditionella pronomen-
varianterna i inspelningarna.

Av de inspelningar som belyses i tabell 6/2 ligger an-
delen traditionella varianter av språkdragen nära hundra 
procent i fj orton inspelningar. Intervjuare A har fungerat 
som intervjuare i alla de sju inspelningar där he(t) används 
undantagslöst och vidare även i de fem inspelningar där va-
rianten he(t) markant överväger och beläggen på de(t) ligger 
på cirka en procent, högst 1−3 belägg per inspelning. Ex-
empel på intervjuare A:s språkbruk fi nns t.ex. i utdrag (6:4) 
och (6:8). De två resterande inspelningarna där he(t) klart 
dominerar är inspelade av intervjuarna G och H som också 
var uppvuxna i östra Nyland.

En bidragande orsak till att informanterna i dessa inter-
vjuer så konsekvent håller sig till ett traditionellt språkbruk 
kan vara att intervjuarna genom sin egen lokalkännedom 

Book 3.indb 252 2010-05-26 07:12:45



Neutrala pronomen

253

har lyckats spåra upp personer som verkligen behärskar den 
traditionella dialekten – även om de är bidialektala. Inter-
vjuarens beteende i inspelningssituationen är avgörande för 
om informanten principfast förmår hålla fast vid de tradi-
tionella varianterna genom hela inspelningen.

Det är också påfallande att den mellannyländske inter-
vjuaren B inte medverkat i en enda av de inspelningar där 
den neutrala pronomenvarianten he(t) används undantags-
löst. Däremot har intervjuare B spelat in de tre 1960-talsin-
tervjuerna med Axel och Boris från Liljendal och Arne från 
Strömfors, i vilka det utjämnade neutrala pronomenet de(t) 
har betydande andelar, trots att deras språkbruk i övriga av-
seenden ligger nära traditionell dialekt. Dessa informanters 
språkbruk belyses i exempel (5:28), (5:30)–(5:31), (6:19) 
och (6:29).

Påverkan från intervjuare B tycks också vara en grund 
till variationen i bruket av neutrala pronomen hos Anna 
och Birger från Liljendal. Exempel (5:5) ovan illustrerar 
samspelet mellan Anna och intervjuare B. Medan bruket 
av neutrala pronomen hos Birger belyses av utdrag (6:5). 
Det kan noteras att detta utdrag är en direkt fortsättning på 
utdrag (5:2) ovan. Huvudsakligen förekommer här i (6:5) 
den neutrala varianten he(t). Men i ett fall, mot slutet av ut-
draget, då Birger svarar på en fråga som intervjuaren ställer 
honom använder han den utjämnade varianten de(t).

(6:5) [Birger]
Birger: he va någa säärsjilt när man fi kk taa klöös-
  harvån [SKRATT] joo nu va he så skåjjit nu
Intervjuare B: å eftär harvandi 
Birger: så veltrast e me ein vaanli trääveltär å han e dii  
  vi riian ennu [- - -] he va me skaklar endå så  
  att- (.) men nu ha vi seinari laga ein me aisår så  
  att he gåår stadut nu
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Intervjuare B:va kunde de senn följa för arbeeten
Birger: jaa näär de där haavärsååddn va undan då så bör 
  ja man jäärd järselgåårdar (.) järsgåårdana (.) å  
  de hulld man påå då int rikit fullt ti johanni men
   kansji ein tvåå vekkår föri johanni hellär halv 
  aarån (.) å den tiidn så när he va trääsååkär å  
  sååddist råg så hadd man alt spillningin tjöörd i  
  hoopar såna däär stoora jödselhoopar

Direkt i inledningen på svaret till den fråga intervjuare B 
ställer använder Birger formen de där (markerat med kur-
sivering) som demonstrativt pronomen till haavärsååddn. 
Sedan följer det neutrala utjämnade pronomenet de som 
här är ett objekt i topik position. Något senare efter beläg-
get på de fi nns ytterligare uttrycket den tiidn (markerat med 
kursivering). I stället för de utjämnade varianterna de där 
och den kunde man i traditionellt östnyländskt språkbruk 
alternativt ha påträff at formen te såsom i te tiidn. Jämför 
t.ex. hur Anna, som också är från Liljendal, i utdrag (5:5) 
ovan använder den traditionella varianten te pärtån; se även 
Wide (2008: 64−81) för en mer ingående diskussion om 
funktionerna hos det östnyländska te.

Också i utdrag (6:6), ur en intervju inspelad av inter-
vjuare B med Axel från Liljendal, fi nns det i den första och 
den tredje av Axels repliker inalles tre fall av den utjämnade 
neutrala pronomenvarianten de. I den tredje repliken före-
kommer dessutom ett fall av uttalsvarianten e av det neu-
trala pronomenet he(t).

(6:6) [Axel]
Axel:  vi tekkt me graanriis å vi me halm (.) berodd-   
  graanriis (.) de tekkt vi uutanpåå att de sku va    
  luftteett (.)
Intervjuare B:saa gamalt fålk graanriis ellär grenriis häär i  
  byyin?
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Axel:  nå vi saa nu båådadeira (.) grenriis saa vi å
Intervjuare B:de e de retta liiksåm
Axel:  joo (.) grenriis (.) joo (..) så at vi tekkt e rikit teett 

Utdrag (6:6) illustreras på ett åskådligt sätt hur metaspråk-
liga diskussioner kring dialektala ordformer kan växa fram 
i interaktionen mellan intervjuare och informant under en 
inspelning. Av detta utdrag framgår explicit av intervjuarens 
fråga att det tycks ha funnits en bakomliggande agenda för 
dialektinspelningarna att dokumentera det äldsta och mest 
traditionella språkbruket på orten.

I utdraget, som är hämtat från början av inspelningen, 
har intervjuare B noterat att Axel har använt den standard-
språkliga ordformen graanriis. Detta reagerar intervjuare B 
på, han ifrågasätter den ordform Axel använt och undrar 
vilken variant ”gammalt folk” brukade använda: graanriis 
eller grenriis; jämför FO GRAN-RIS respektive GRÄN-

RIS. Axel svarar bådadera, men lyfter fram formen grenriis, 
som han därefter håller sig till i fortsättningen. Att det är 
frågan om en dialektal normdiskussion förstärks av att in-
tervjuare B konstaterar − och sedan vill ha en bekräftelse på 
– att grenriis sålunda är den rätta formen i äldre människors 
språkbruk i byn. Utdraget återkommer i en längre kontext i 
exempel (6:12), där ytterligare några belägg på det neutrala 
de(t) fi nns.

Liksom fl era av Liljendalinformanterna har Arne från 
Strömfors blivit intervjuad av den mellannyländske B. Hos 
Arne utgör beläggen på de(t) hela 30 procent av de neutrala 
pronomenen. Bland de talare som uppvisar ett tregenussys-
tem, vilket bl.a. kännetecknas av att de använder det femi-
nina pronomenet hon för inanimater, är Arne den som har 
fl est belägg på varianten de(t). Andelen utjämnade varianter 
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av de neutrala pronomenen hos honom är störst i början 
av inspelningen. Hälften av de sammanlagt 42 beläggen på 
de(t) infaller under de åtta första minuterna; under fortsätt-
ningen av inspelningen minskar de successivt. I samtliga 
fall förekommer varianten he(t) i avsnitt där Arne också an-
vänder traditionella varianter av andra språkdrag; se utdrag 
(6:7) som belyser detta. 

(6:7) [Arne]
Arne: staavrar å jäärdsel dåm huggdist [- - -] jusåm  
  på orakkå (.) de va (.) sekstii par sku an ha 
  staavrar hundra å tjugu stöörar (.) å så sku dåm  
  va kvessta å barka (.) sådär långt i endan å senn  
  trii rendär långs hela stöörn (..) å så sku de va  
  hemmtjöörd ti gåårn (.) så va de een daa (.) å  
  jäärsel sku an klyyv hundra å tjugu tröödår (..)  
  he va ååtär ein daa

I (6:7) kan man se samvariation mellan utjämnade och tra-
ditionella varianter av språkdragen. Ordformerna är färgade 
av varandra; traditionella varianter av ett språkdrag ger upp-
hov till fl er traditionella varianter, såsom fallet är vid va-
riationen mellan satserna så va de een daa och he va ååtär 
ein daa mot slutet i (6:7). I det senare fallet fi nns samvaria-
tion mellan pronomenet he(t) och den diftongerade formen 
ein av räkneordet en, i det förra mellan pronomenvarianten 
de(t) och varianten een av räkneordet.

I synnerhet i inledningsskedet av inspelningen med Arne 
från Strömfors verkar den mellannyländske intervjuaren B 
ha påverkat språkbruket så att andelen belägg på utjämnade 
varianter är stor. En motsatt eff ekt kan iakttas hos de Lapp-
träsk- och Strömforstalare som undantagslöst håller fast vid 
den neutrala pronomenvarianten he(t) då de blir intervjuade 
av A som själv konsekvent använder pronomenet he(t); se 
t.ex. (6:8).
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6.2.4 Mönster i variationen mellan preverbalt he 
och postverbalt e

Mina studier visar att regelbundna mönster framträder 
mellan uttalsvarianterna he och e av det neutrala pronome-
net he(t) i östra Nyland. I det följande fäster jag uppmärk-
samhet vid de mönster som jag har iakttagit i variationen. 
Fördelningen mellan uttalsvarianterna he och e har självfal-
let paralleller i den variation som fi nns i användningen av 
de feminina och maskulina pronomenens former hon, hen-
na; han, hånå och on, en(n)a; an, ånå; jämför fördelningen 
mellan tryckstarka och trycksvaga uttalsformer i FO HET 
pron. o. k., HON och HAN 1.

En granskning av fördelningen mellan uttalsvarianterna 
av he(t) visar att beläggen på varianten he generellt är fl er än 
de på varianten e som i allmänhet utgör drygt en tredjedel 
av beläggen i inspelningarna; se t.ex. fördelningen mellan he 
och e hos Erik i exempel (6:3) och (6:4). Av tabell 6/2 fram-
går att detta mönster – att andelen he är större än andelen 
e – gäller också för Anders, Alma, Berta, Bernt, Bror, Doris 
och Edit från Lappträsk, Strömfors och Pyttis. De hör alla 
till den grupp talare som undantagslöst använder det neu-
trala pronomenet he(t); för exempel se bl.a. (6:1) och (6:2).

Också inspelningarna från Liljendal med Axel, Anna, 
Birger och Boris, samt inspelningarna från Sibbo, Pyttis och 
Strömfors med Artur, Börje, Ada och Elsa utmärks av ett 
liknande mönster i fråga om fördelningen mellan he och e, 
även om beläggen på de är något fl er i dem; se exempelvis 
hur Birger använder neutrala pronomen i (6:5). Några få 
informanter, såsom Beata från Strömfors och Bruno från 
Pyttis, har antingen en jämn fördelning mellan he och e eller 
en större andel belägg på varianten e; se utdrag (6:10) och 
(6:11).
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Med hjälp av tablåerna 6/1 och 6/2 vill jag utgående från 
korta exempel ur inspelningarna visa hur intonation, funk-
tion, position och fonotax ger ramarna för variationen mel-
lan varianterna he och e i mina data. I tablå 6/1 fokuserar jag 
på de mönster som jag har iakttagit för pronomenvarianten 
he. I ett förenklat satsschema ges exempel på användning 
och positioner som i förhållande till predikatsverb och an-
dra satsled är kännetecknande för den neutrala uttalsvari-
anten he.

 
Uttalsvarianten
he i konstruktioner som:  Exempel:

he [subj] VARA/BLI X   he sku noo va meira sleeta 
    graanar;

    he sku vara stoorär gryytå;  
    he blei stadut;
    he e så sjöönt bad; 
    he va så nett

he [subj] VERB[trans/pass] X 
    he joordis mytji förr

he [obj] VERB[trans] 
    he kann ja int sej

Tablå 6/1 Typisk användning av den neutrala uttalsvarianten he

Tablå 6/1 visar schematiskt typiska konstruktioner i vil-
ka den neutrala pronomenvarianten he används. Typiskt för 
varianten he är att den står preverbalt i förhållande till det 
fi nita verbet. Oftast är dess satsdelsfunktion subjekt eller 
objekt. Liknande mönster förekommer också i fråga om de 
feminina och maskulina pronomenvarianterna hon, henna 
samt han, hånå.

I tablå 6/2 fokuserar jag på mönster som jag iakttagit i 
användningen av pronomenvarianten e. I ett förenklat sats-
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schema ges exempel på användning och positioner som i 
förhållande till predikatsverb och andra satsled är känne-
tecknande för den neutrala uttalsvarianten e.

Uttalsvarianten
e i konstruktioner som:  Exempel:

VARA/BLI e [subj] X  å så va e stuvu; nu är e svåårt
VERB[passiv] e [subj] X    så kookast e täär; så föördis e  
    uut
VERB [transitivt] e [obj] man stenkt e ( t.ex. maltet); vi  
    tekkt e rikit teett

att e [subj]   att e sku tårkas ååtär; att e sku  
    draa ur; 
hur e [subj]   hur e nu va;
när e [subj] VARA/BLI X/VERB när e va starkär luut; när e då  
    va tårrt;
om e [subj]   åm e fi ndist så;
som e [subj]   int e he mytji såm e taas

Tablå 6/2 Typisk användning av den neutrala uttalsvarianten e

Tablå 6/2 visar schematiskt några typiska konstruktio-
ner där den neutrala pronomenvarianten e används. Typiskt 
för varianten e är att den antingen förekommer postverbalt 
i förhållande till det fi nita verbet – oftast är satsdelsfunk-
tionen subjekt eller objekt – eller att den förekommer som 
subjekt strax efter en bisatsinledande subjunktion som ATT, 

HUR, NÄR, OM eller SOM. I de fall då varianten e före-
kommer i bisatser av denna typ står e preverbalt, vanligtvis 
som ett expletivt ’det’. Att den trycksvaga neutrala formen e 
används i dessa fall är naturligt; den ingår ju i bisatser som 
generellt är trycksvaga i förhållande till de huvudsatser de 
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är underordnade. Liknande distributionsregler, som de som 
ges för den neutrala varianten e i tablå 6/2, tycks också gälla 
för de feminina och maskulina pronomenvarianterna on, 
en(n)a samt an, ånå.

I utdrag (6:8) med Edit och (6:9) med Bror, som bägge 
hör till de mest traditionella talarna i mitt material, illus-
treras bruket av de neutrala pronomenvarianterna he och e.

(6:8) [Edit]
Edit: tåm hadd ein baljå såm dåm laadd kleedren i  
  båttnen (. . .) så hadd dåm ein posa me åskå såm  
  hengd opa ein staka såm va kvartyvi gryytån å  
  he blei ti luut he (.) å så heimkooka tvåål såm  
  man tvååla mee (.) å så ti ååen ti stjöli (.) he ha  
  ja noo vari å men ja fröus noo iblaand så att- (.)  
  he ha ja noo int vari mang gangår (..) men någå  
  klappand ha int vi hava liksåm dåm hadd förr  
  i väärdn å att dåm stoo å sloo på klappträä- (.)  
  me klappträä (.)
Intervjuare A:ha ni siitt e?
Edit: no ha ja siitt he noo (.)
Intervjuare A: kan ni seij hur an djoord?
Edit: joo (.) tåm hadd liksåm nu eitt lakand så hadd  
  dåm te täär höug bentjin å (.) å så veend dåm  
  e alti att he blei liksåm tvinna (.) å så sloo dåm  
  ååtär (.) å så veend dåm ååtär e (.) men ja kan  
  int förstaa kvaför he sku måsta slååas å veendas  
  (..) men så djoord dåm noo (.) tåm veett e i vatji  
  å å så too dåm opp e å (.) å så sloo dåm (.) man  
  höörd ju rikit braa näär e eika tii fråån ååen när  
  dåm klappa tii (..) he va ein såm heitt Mikkåsas 
  Liina (.) hon va rikit vildär me de klappandi  
  (.) hon klappa entå så hemst

I den första och andra repliken i (6:8) har Edit bara belägg 
på uttalsvarianten he i såväl subjekts- som objektsfunktion. I 
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slutet av utdraget, i den tredje repliken, förekommer typiska 
fall av de båda varianterna e och he. Pronomenvarianten e 
förekommer i fyra fall som postverbalt objekt med LAKAN 
som korrelat, då Edit berättar att lakanet vändes, och likaså 
senare då hon talar om att lakanet vättes i vatji ’i vaken’ och 
sedan togs upp. Dessutom fi nns det ett fall av he som initialt 
subjekt med LAKAN som korrelat i: he blei liksåm tvinna. I 
(6:8) fi nns också ett typiskt exempel där varianten e används 
som expletivt subjekt strax efter subjunktionen NÄR i: näär 
e eika tii fråån ååen. Till sist i exemplet förekommer ytterli-
gare ett expletivt he i en presenteringskonstruktion.

(6:9) [Bror]
Bror: man kond fåå seks (.) å til å mee åm he va raakt  
  trää så kond man til å mee fåå åtta åå ein halvå  
  ein slikan täär såm man klöiv (.) åm an va groov  
  tirekklit så blei e ju meira jäärsel (.) he va int så-   
  (.) he hadd int riktit så stoort väärdi te virtji 
  förr hellär int (.) men he jikk ju åå tåppar til å  
  mee ti lag (.) å he va senn stoor sjillna på virtji 
  åm e va riktit raakt virk å så häär lööst virk 
  så jikk e braa ti klyyv 

I (6:9) med Bror illustreras genast i början att det kan fö-
rekomma avvikelser från de gängse mönstren (jämför tablå 
6/2), eftersom Bror här har formen he trots att det är ett 
expletivt ’det’ som ingår i en bisats inledd med OM. Mot 
slutet använder Bror däremot den förväntade formen e i ett 
liknande fall. För övrigt kan man märka att Bror i de fall 
den neutrala pronomenvarianten förekommer som prever-
balt expletivt subjekt har varianten he: he va, he hadd och he 
jikk. Men allra sist i utdrag (6:9) förekommer det expletiva e 
då det står postverbalt: så jikk e braa. Dessa fall kan jämföras 
med de typiska mönster som visades i tablåerna 6/1 och 6/2 
ovan.
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Vid fördelningen mellan de neutrala uttalsvarianterna he 
och e utgör varianten he vanligen över hälften av beläggen. 
Några få talare i materialet, såsom Beata från Strömfors, 
Bruno från Pyttis och Beda & Agda från Liljendal, har en 
lika stor eller större andel belägg på varianten e som på va-
rianten he; se tabell 6/2 ovan och utdrag (6:10) och (6:11) 
med Bruno från Pyttis. 

(6:10) [Bruno]
Bruno: blei e langvaaråt (.) langvaari tetäran (.) tårk- 
  ning tii uut (.) åm hyöstn att e va regnåt så- (..)  
  så blei rågn- (.) rågn holldist tårr (.) rågn va jo  
  täär i yvra endan (.) just ondi hattana

(6:11) [Bruno]
Bruno: he va alteitt ein såm eilda (.) han hadd e åm  
  hand (.) va e faar i huuse att han eilda (.) ellär  
  va e någan faabro (. .) å han visst hur an djoord e

Skillnaderna mellan dessa mönster i fördelningen mellan 
pronomenvarianterna he och e beror delvis på att informan-
terna tenderar att använda något olika konstruktioner. T.ex. 
Bruno från Pyttis har ofta omvänd ordföljd så att prono-
menet står efter verbet; jämför den typiska ordföljden och 
omgivningen för den postverbala varianten e i tablå 6/2. I 
(6:10), där Bruno berättar hur rågen torkades utomhus i 
skylar på ängen, och i (6:11), där han berättar vem som el-
dade i rian inför torkningen av säden, ges typiska exempel 
på Brunos språkbruk.
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6.3 Det neutrala pronomenet de(t) i 
1960–70-talsmaterialet

Den neutrala pronomenvarianten he(t) har hittills stått i fo-
kus i detta kapitel. Bara några få fall av pronomenvarianten 
de(t) togs upp till behandling i 6.2.2 och 6.2.3. Av diskus-
sionerna utgående från tabell 6/2 framgår att den traditio-
nella varianten he(t) är stabil i 1960–70-talsmaterialet; he(t) 
dominerar överlägset i över hälften av de tjugofem inspel-
ningarna.

Hos fyra av talarna från Sibbo och Pyttis har dock den 
utjämnade varianten de(t) en klar dominans; en samman-
ställning av hur de använder de neutrala pronomenvarian-
terna ges nedan i tabell 6/3.

6.3.1 Variationen mellan de neutrala varianterna 
he(t) och de(t)

Hos en handfull av talarna från Liljendal och Strömfors 
uppträder den utjämnade neutrala pronomenvarianten 
de(t) i så stor omfattning att en mer betydande variation 
kan iakttas. Samtliga av dessa mer traditionella talare som 
har så många som 10–40 belägg (5−30 procent) på den ut-
jämnade pronomenvarianten de(t) har blivit intervjuade av 
den mellannyländske intervjuaren B. Till denna grupp hör 
framför allt Axel, Anna och Boris från Liljendal och Arne 
från Strömfors; se tabell 6/2 samt diskussionen i 6.2.3.

Till att börja med vill jag lyfta fram exempel (6:12) som 
är hämtat ur inspelningen med Axel från Liljendal. Utdra-
get som utgör de första minuterna av intervjun innehåller 
många exempel på pronomenvarianten de(t). Exemplet får 

Book 3.indb 263 2010-05-26 07:12:48



Caroline Sandström

264

bilda utgångspunkten för hur variationen mellan de neu-
trala pronomenvarianterna kan se ut och de mönster som 
fi nns i materialet.

(6:12) [Axel]
Axel: vi tjöörd nu hem veed på vintärn […] å barka  
  den (.) å staapla den åpp i staaplar (.) at den sku  
  va tårr (.) å så brend vi mitt på somarn (…) så  
  at ja- (.) ja va nu räätt ungär när ja brend […]  
  rada i så däär ein höög (.) å laadd feitveed dit  
  undi att man fi kk eld (.) å när vi sen- (.) vi tekkt  
  me graanriis å vi me halm (.) berodd- (..)        
  graanriis (.) de tekkt vi uutanpåå att de sku va 
  luftteett
Intervjuare B:saa gamalt fålk graanriis ellär grenriis häär i  
  byyin?
Axel:  nå vi saa nu båådadeira (.) grenriis saa vi å
Intervjuare B:de e de retta liiksåm
Axel: joo (.) grenriis (.) joo (..) så at vi tekkt e rikit  
  teett å så mokadist de där svart- (.) kålastibb (..)  
  kallast ti kålastibb (.) de moka vi uutanpåå (.)  
  å när vi hadd e rikit teett så hadd vi lemma eit  
  brääd så här långt ifråån [VISAR] att man sku  
  fåå eldn diit undär (.) så laadd vi eld undär å så  
  tekkt vi fast de däär (.) bara lemma liite (.) håål  
  att de sku brinna diit undär bara (..) å å näär-  
  (.) när vi tykkt att de hadd brunni så bruuka vi  
  gåå diit opp å trampa liite å (.) å bulta så at vi  
  visst näär e va brunni

Axel använder i (6:12) de neutrala pronomenvarianterna de 
och e; först senare, efter någon minut, kommer uttalsvarian-
ten he av det traditionella neutrala pronomenet in. Samti-
digt bör vi hålla i minnet att Axel huvudsakligen använder 
den neutrala pronomenvarianten he(t) i denna inspelning 
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– med fördelningen 112 belägg på he och 41 belägg på e. 
Medan den utjämnade neutrala varianten de förekommer 
med 22 belägg – i 16 procent av fallen; se tabell 6/2.

I (6:12) förekommer också inledningsvis pronomen-
varianten den med tre belägg för det maskulina korrelatet 
VED. Därefter följer två belägg på det neutrala de i slu-
tet av repliken; det första syftar på korrelatet GRANRIS, 
en standardspråklig form, och det andra är expletivt i att 
de sku va luftteett. Sedan följer en metaspråklig diskussion 
om varianterna graanriis och grenriis, som kommenterades i 
samband med exempel (6:6) ovan. Axels andra längre replik 
innehåller dels tre fall av den neutrala pronomenvarianten 
e, dels tre fall av varianten de. I det första fallet är korrelatet 
för e GRÄNRIS, som är en utpräglat dialektal form. Detta 
kan jämföras med hur Axel strax innan använder varianten 
de då korrelatet har den standardspråkliga formen graanriis.

I 6.2.4 pekade jag på typiska mönster i fördelningen 
mellan uttalsvarianterna he och e av det traditionella neutra-
la pronomenet. Dessa mönster illustreras av exempel (6:8) 
och (6:9) där språkbruket hos Edit och Bror framträder. De 
håller sig vardera konsekvent till det neutrala pronomenet 
he(t), som realiseras som antingen he eller e. Då den utjäm-
nade neutrala pronomenvarianten de förekommer i de ny-
ländska inspelningarna verkar den i första hand användas 
i stället för den traditionella uttalsvarianten he; se typiska 
mönster för bruket av he i tablå 6/1.

Det tycks fi nnas en klar koppling till att uttalsvarianten 
de först kommer in på he:s typiska plats: preverbalt. Sam-
tidigt används uttalsvarianten e fortsättningsvis enligt de 
mönster som är rådande i traditionell dialekt: i första hand 
postverbalt; se typiska mönster för bruket av varianten e i 
tablå 6/2. Detta mönster kan bl.a. iakttas i exempel (6:12) 
med Axel, där enbart uttalsvarianterna de och e förekom-
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mer. Mönstret återkommer i en stor del av de inspelningar där den 
neutrala utjämnade pronomenvarianten de förekommer i variation 
med det traditionella neutrala pronomenet. I 1960–70-talsinspel-
ningarna i mellersta Nyland ingår fl era talare som i fråga om de 
neutrala pronomenen huvudsakligen har pronomenet de(t), men i 
vissa fall varierar de mellan de neutrala uttalsvarianterna de och e; 
se underkapitlen 4.4.1.2, 4.4.2.1 och 4.4.2.2.

6.3.2 Den utjämnade neutrala varianten de(t) dominerar 
i fyra inspelningar

En granskning av 1960–70-talmaterialet som helhet visar att den 
utjämnade neutrala pronomenvarianten de(t) har en betydligt 
svagare position än varianten he(t). I tabell 6/3 har data för för-
delningen mellan he(t) och de(t) sammanställts för de fyra inspel-
ningar från Sibbo och Pyttis där den utjämnade varianten de(t) 
dominerar och/eller variationen mellan he(t) och de(t) är stor.

     Pronomenet he(t) Pronomenet de(t)
   Inter-
Namn, födelseår, hemort vjuare ∑     he    e       de  de(t) %      ∑  
                
Amalia f.1887, Sibbo F       58    25    33    139 71 % 197
Alvar f.1890, Pyttis C      17    6      11    166 91 % 183
Astrid, f.1890, Sibbo H       1    1       0      205 >99 % 206
Bertel f.1898, Sibbo H      11    6       5      120 92 % 131

Tabell 6/3 Bruk av neutrala pronomen i de 1960–70-talsinspelningar 
där varianten de(t) dominerar
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Klar dominans uppvisar den utjämnade neutrala varian-
ten de(t) i fyra inspelningar: i inspelningarna med Astrid 
(> 99 % de), Bertel (92 % de) och Amalia (71 % de) från 
Sibbo samt Alvar (91  % de) från Pyttis. Av dessa är Astrid 
från Sibbo den enda av talarna som helt har övergått till 
den neutrala pronomenvarianten de(t): i inspelningen med 
henne fi nns bara ett enda belägg på varianten he(t).

Inledningsvis belyser jag Astrids språkbruk i (6:13). Där 
förekommer nio belägg på det neutrala pronomenet de(t); 
i de fl esta fallen som expletivt subjekt, men även adverbi-
ellt i en prepositionsfras med EFTER i den andra repliken. 
I (6:13) återges det enda belägget på pronomenvarianten 
he(t) som fi nns i inspelningen med Astrid; det dyker upp i 
hennes tredje replik.

(6:13) [Astrid]
Astrid: däär såm va myky ungdoomar (.) så va de liite  
  dans (.) i stuugan [. . .] de va fi oolmusiik 
Intervjuare H: hm-m
Astrid: joo (.) å så sku de senn- (..) sen skuurades gålve  
  eftär de [- - -] så ja kåmmär til å me i hååg häär  
  i- (.) ett stelle häär Manis (.) så dåm va ju- (.)  
  [SVÄLJER] den här gamla husbonn han va  
  myky presiis (.) men så när han va liite bårt så-  
  (.) vi ungdoomana stelld ti dans (..) å när de sku  
  skuuras senn (.) så tykkt vi att de sku kunn va  
  liite dans däär (.) å sen när- (.) när han kåm  
  hemm (.) så beretta redan grannana (.) att dåm  
  hadd dans när Manis (.)
Intervjuare H: jååh
Astrid: å så när han kåm inn då (.) å de va reent å      
  skuurat (.) så saa han (.) joo nu e de snyggt me 
  reent å snyggt men he ska va stilla liiv stilla liiv   
  [SKRATT] joo å då visst dåm att ahaa (.) 
  nu ha dåm beretta redan (.)
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Intervjuare H: så ni- (.) ni dansa först å skuura senn?
Astrid: joo (.) joo (.)
Intervjuare H: hadd såm talkå då å skuura?
Astrid:  joo de va talkå eena kvelln- [- - -] eena kvelln  
  va vi diit å dansa å andra kvelln va vi å skuura

Det kan noteras att detta enda belägg på varianten he(t) 
egentligen inte förekommer med Astrids egen röst eller för 
att uttrycka hennes egen åsikt. Det används då Astrid citerar 
vad den gamle husbonden på Manis sade då han kom hem 
och fi ck veta att ungdomarna ordnat en dans i salen på går-
den, trots att han inte tyckte om sådana tillställningar. Detta 
he kan jämföras med ett liknande enda belägg på det mas-
kulina pronomenet han för en potät hos Sibboinformanten 
Amalia; se utdrag (5:14). I vartdera fallet handlar det om att 
informanten använder den traditionella varianten i syfte att 
återge en äldre språkform än sitt eget vedertagna språkbruk.

Astrid är samtidigt den enda av de 26 östnyländska talar-
na som enligt mina analyser i Sandström (2003) företräder 
ett tvågenussystem – också i fråga om de övriga språkdra-
gen är de traditionella varianterna få hos henne. Hon saknar 
t.ex. helt belägg på maskulina och feminina pronomen för 
inanimater. I inspelningen med Astrid fi nns inte heller klara 
genusskillnader mellan maskulina och feminina slutartiklar; 
se ovan tabell 4/10 och nedan kapitel 7 om slutartiklarna.

I (6:14) belyses Bertels användning av neutrala prono-
men. I utdraget förekommer belägg på såväl uttalsvarianten 
he som varianten e av he(t), men även den utjämnade vari-
anten de(t) uppträder här med tre belägg.

(6:14) [Bertel]
Bertel: vi va noo liite häär fråån byyn senn å lasta å dii  
  neer (.) dåm där ryska bååtana tjöörd bårt (.)  
  men he va ju myki senn såm dåm fi kk lemma  
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  (.) såm blei häär på stranden då hoos böndärna  
  (.) å liite blei nu i skoogin å (.) int va de nu  
  myki såm blei 
Intervjuare H: jååh (.) nå (.) va de goo förtjenst å vara å    
  arbeeta?
Bertel: nåjaa (.) däär va tiie mark då åm daain (..) gaa  
  ryssen 
Intervjuare H: jooh
Bertel: joo (.) men annårs va e nu int dakspengin     
  annårs så stoor (.) men dåm gaa då tiie mark  
  åm daain (..) alla fi kk lasta däär påå (.) annårs  
  hadd  dåm ju eegår (.) så lasta dåm (.) 
  vaar å ein på sina eegår (.) då långs me åån [- - -] 
  å dåm tjöörd ju neer- (.) innan då ryssen kåm- 
  (.) så tjöörd ju- (.) huggd dåm ju veed å (.) 
  så såld dåm (.) så tjöörd dåm me prååmar 
  bårt e sen [- - - ]
Intervjuare H: va de nåån trafi ik i- i i åån annars (.) sån där  
  reegelbunden?
Bertel: nåjaa (.) int va de nu myki (.) liite mootårbååtar  
  såm de tjöörd

I Bertels första replik i (6:14) förekommer det neutrala pro-
nomenet he(t) först med uttalsvarianten he preverbalt, före 
kopulaverbet i he va ju myki, och i början av den tredje repli-
ken ett postverbalt e, efter kopulaverbet i annårs va e nu int. 
Dessutom förekommer den postverbala varianten e, alldeles 
i slutet av tredje repliken. Också den utjämnade neutrala 
varianten de(t) uppträder i (6:14) med tre belägg i slutet av 
den första och i den allra sista repliken; två av dessa upp-
träder postverbalt i de identiska uttrycken int va de nu. De 
kan jämföras med ett parallellfall av hur Bertel använder 
varianten e början av tredje repliken. Slutligen fi nns det allra 
sist i (6:14) ett belägg på uttalsvarianten de som föregås av 
ett bisatsinledande SOM, vilket kunde ha medfört att Ber-
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tel här hade använt varianten e; jämför de typiska mönstren 
i tablå 6/2. Intervjuaren använder dock genomgående de(t) 
som expletivt subjekt; inverkan från intervjuare H:s språk-
bruk kan i viss mån förklara att Bertel i så hög utsträckning 
håller sig till den neutrala varianten de(t). I utdrag (6:15) 
med Bertel förekommer de(t) som enda neutralt pronomen:

(6:15) [Bertel]
Intervjuare H: nå näär- näär börja tårjkåmärsn?
Bertel: de börja nu så där åttatiidn (.) denn tiidn joo (.)  
  när man va däär så då börja de kåma [kundär]  
  (. . . ) höö mins ja då när ja tjöörd då kåsta de  
  tiie å tålv mark punde (..) ja kan int kåm i hååg  
  va dåm fi kk för puteetren den tiidn (.) men int  
  va de nu mång mark för hektoliitärn int  
  [SKRATTAR] [. . .] senn så de kund henda  
  mång stell att när man add föörd så fi kk man  
  gåå inn på kaffi   (.) bjööd dåm kaffi   sen 
  åm de va såna 

Som framgår av tabell 6/3 överväger den neutrala varianten 
de(t) i över 90 procent av fallen i inspelningen med Ber-
tel. Detta gängse bruk av neutrala pronomen hos Bertel il-
lustreras av exempel (6:15), där sammanlagt sex belägg på 
pronomenvarianten de(t) fi nns. I ett fall är korrelatet det 
neutrala substantivet HÖ – i de övriga fallen handlar det 
om expletiva subjekt.

När det gäller Amalias bruk av neutrala pronomen i ut-
drag (6:16) och (6:17) kan noteras att hon i vartdera ut-
draget varierar mellan det utjämnade de(t), som speciellt i 
(6:16) dominerar överlägset, och uttalsvarianten e.
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(6:16) [Amalia]
Amalia: våårtår (.)
Intervjuare F: jaa (.) 
Amalia: jaa (.) de kan man int viidäre jöra bara (.) bara  
  ti- (.) ja hadd een våårta (.) vart va de nu såm  
  såm ja hadd (..) inn i eitt fi ngär va de (.) innan 
  föri (.) men nu mins ja int (.) häär e int våårta  
  (.) [SER PÅ SIN HAND] däär fi k ja i våårast  
  eitt gresstråå (...) när ja rensa (.) å de brast åå (.)  
  så blee e sit diit (.) å inte e de sjuukt å int e de  
  någa (.) men däär sittär de 

 (6:17) [Amalia]
Amalia: [vid tandvärk] de fi kk värka så lengi såm e villd  
  å- (.) å villd man haa e foordare ti sluuta så foor  
  man ti dåktårn (.) [SKRATTAR] [. . .] man satt  
  nu någå sårtär påå (.) ja ha seti i väärden
   iisetikka påå til å me (.) när e a värki
Intervjuare F: så där direkt på tanden då?
Amalia: jå-o 
Intervjuare F: nå jelpte de då?
Amalia: nå de jelpt noo (.) de saa knykk i tannen eit  
  taag å sa va värkin sluut (..) jåo så blei noo 

  tannen snell [SKRATTAR] 

Vid en jämförelse med tablå 6/2 över de typiska mönstren 
för uttalsvarianten e framträder att det hos Amalia – i syn-
nerhet i exempel (6:17) – fi nns fl era typiska fall av denna 
variant, som här förekommer expletivt strax efter bisatsinle-
dande SOM och NÄR (i början och slutet av hennes första 
replik). Dessutom fi nns ett fall av ett postverbalt e i (6:17): 
å villd man haa e foordare ti sluuta.

Möjligen kan man i Amalias språkbruk se en tendens 
att den utjämnade neutrala pronomenvarianten de tycks 
komma in på platser där man kunde förvänta sig att möta 
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den traditionella uttalsvarianten he. Andelen belägg på de(t) 
är också påfallande stor under de första tjugo minuterna av 
inspelningen. Till en början förekommer huvudsakligen va-
riation mellan uttalsvarianterna de och e, vilket kan förstär-
kas av att intervjuaren enbart har det neutrala pronomenet 
de(t). 

En granskning av fördelningen mellan de neutrala va-
rianterna visar att de med 139 belägg klart dominerar, men 
att Amalia har belägg på de båda uttalsvarianterna he (25 
belägg) och e (33 belägg) av pronomenet he(t); se tabell 6/3. 
I utdrag (5:14) alldeles i slutet förekommer uttalsvarianten 
he hos Amalia i repliken he va ju så lemplit fåått ur. I detta 
fall används uttalsvarianten he möjligen i citatfunktion och 
detta gäller också för några av de övriga fallen. Särskilt i 
början av inspelningen där Amalia t.ex. har två fall av he då 
hon berättar vad hennes mormor brukade säga och sedan 
själva kommenterar detta på följande sätt: he e den onde, he 
saa hon alti.

I (6:18) ges ett utdrag ur inspelningen med Alvar från 
Pyttis. Hos honom dominerar den utjämnade neutrala va-
rianten i nio tiondedelar av fallen. Men liksom Amalia har 
också Alvar belägg på de traditionella uttalsformerna he och 
e. Det fi nns i (6:18) ett fall av formen e som ett postverbalt 
expletivt subjekt i en passivkonstruktion; i fortsättningen av 
utdraget fi nns det enbart belägg på de – också i liknande 
användning som det första belägget på e, som postverbala 
subjekt i passivkonstruktioner.

(6:18) [Alvar]
Alvar: no drakkis e kaff e alti i stellen (.) stoorär  
  sompgryyta (.) stoorär sompgryyta va de (.)  
  näär våårt liksåm i grannana å alla stellen (.) å  
  den va på- (.) såndär vind (.) såm kallas (.) å  
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  öppen hell EH öppen EH [..] spiisn däär å (.)  
  däär kookast på- (.) sompgryytan kooka så 
  fördärvat (.) så lyftist de bårt å så- (.) sattist de i  
  svaaln EH (.) å liite stilla den (.) å så sloodist de  
  i pannan senn å- (.) så satt man liite enno till  
  ååtär pårå- EH (.) pöperö till (.) liite kaff e till å 

I mitt material tycks formen te (se FO DEN) också i säll-
synta fall komma in som neutralt personligt pronomen eller 
i expletiv funktion; ofta i sammanhang där det fi nns kon-
kurrens mellan den utjämnade varianten de och den tra-
ditionella varianten he. Ett typiskt fall fi nns ovan i utdrag 
(6:4) med Erik från Lappträsk. Han hör till de talare som 
på ett undantag när, ett belägg på de, använder den tradi-
tionella varianten he(t) av de neutrala pronomenen. I (6:4) 
dyker det upp ett fall av de i de va-, sedan avbryter Erik sig 
och fortsätter tvekande med ett ensamt te, varpå han på nytt 
avbryter sig och sedan slutligen fortsätter med he va tungt 
ti slåå me revfså. Dessa fall är de enda exemplen på att Erik 
överger sitt gängse språkbruk i fråga om de neutrala prono-
menen; se tabell 6/2.

Variationen mellan utjämnade och traditionella varianter 
kan i vissa fall, såsom i (6:19) vara påfallande. Boris från 
Liljendal talar om strandhöet och hur det torkades. I det 
direkta svaret på intervjuarens fråga inleder han först med 
den utjämnade pronomenvarianten de, men då han upp-
repar pronomenet som en dubblering mot slutet använder 
han den traditionella varianten he. I vartdera fallet är kor-
relatet detsamma, höet som slogs och torkades på stranden.

(6:19) [Boris]
Intervjuare B:å sånn där strandhöö de tårkades då på   
  [...] på sama sett?
Boris: de tårkast opa seetåna bara he (.) joo (.) dii  
  opp straanden
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Hos Artur från Sibbo fi nns ett parallellfall till detta. Artur 
håller övervägande fast vid varianten he(t) av de neutrala 
pronomenen. Jag har bara noterat fyra belägg på den utjäm-
nade varianten de(t) hos honom. De uppträder sporadiskt i 
inspelningen och utgör en försvinnande liten del av beläg-
gen. I två fall, som återges i det följande, fungerar de(t) som 
objekt. Först som ett postverbalt objekt i nu ha ja ju timbra 
åpp hela mitt stell dii å (.) å byggi åpp de, sedan i ett annat 
exempel som ett preverbalt objekt: den däär stoora måsan hii 
(.) de däär ååkrana (.) de ha ja alt hakka åpp he. I det senare 
fallet dubbleras pronomenet ytterligare i slutet för att ge 
eftertryck och då möter uttalsvarianten he på motsvarande 
sätt som i (6:19) med Boris ovan.

6.3.3 Avrundning av diskussionen om formvaria-
tionen mellan he(t) och de(t)

Informanterna i 1960–70-talsinspelningarna tenderar att 
anpassa sitt språkbruk och konvergera mot standardspråkli-
ga eller utjämnade former när det gäller neutrala pronomen. 
Det är tydligt att antalet belägg på den utjämnade varianten 
de(t) ökar i inspelningar där varianten de(t) förekommer hos 
intervjuaren, se ovan tabellerna 6/2 och 6/3.

Av diskussionerna om pronomen för feminina och mas-
kulina inanimater i kapitel 5 framgår att de östnyländska 
intervjuarna A eller G, som själva talar en traditionell dia-
lekt, har intervjuat fl era av de informanter som har tre genus 
och huvudsakligen använder de feminina och maskulina 
pronomenen hon och han enligt korrelatens grammatiska 
genus. Till den gruppen hör Anders, Beata Berta, Bror, Do-
ris, Elsa och Edit, som alla fi nns bland de Lappträsk- eller 
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Strömforsinformanter som övervägande använder den neu-
trala varianten he(t); se tabell 6/2. Men här fi nns också Ada, 
Alma och Brita från Pyttis som helt saknar maskulina och 
feminina pronomen för inanimata korrelat och dessutom 
Bernt, Börje och Bruno som kategoriskt använder det mas-
kulina pronomenet han för såväl maskulina som feminina 
korrelat. I kapitel 6.2.3 och 5.2.1.2 har jag tangerat frågan 
om hur intervjuarens språkbruk inverkar på informanternas 
språkbruk.

Det är tydligt att alla de undersökta språkdragen kan på-
verkas av konvergens i intervjusituationen, men de neutrala 
pronomenen är bland de mest utsatta. Om intervjuaren har 
ett traditionellt språkbruk verkar detta åtminstone stödja 
och leda in informanterna i en mer traditionell riktning då 
det gäller de neutrala pronomenen. Möjligen fi nns det ett 
samband mellan graden av utsatthet respektive resistens i 
kontaktsituationer och de olika språkdragens potential att 
bli dialektmarkörer.

Kapitel 4 sammanfattar hur maskulina och feminina 
pronomen för inanimater å ena sidan och neutrala prono-
men å andra sidan varierar och förändras i materialet enligt 
de system som modellen i Sandström (2003) bygger på. Åt-
minstone i fråga om tregenussystemen är det påtagligt att 
neutrala och utrala utjämnade pronomen tycks bryta in i 
genussystemen enligt ett liknande mönster hos de fl esta in-
formanterna, se ovan tabellerna 4/3 och 4/4 i kapitel 4. Bara 
två av talarna i materialet saknar helt belägg på utjämnade 
varianter.

När det gäller talare med tre genus, dvs. de som har belägg 
på pronomenvarianterna hon, han och he(t), tycks förekom-
sterna av såväl det neutrala pronomenet de(t) som det utrala 
pronomenet den följa liknande mönster hos samtliga talare. 
Saknas det belägg på den neutrala varianten de(t) fi nns det 
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sällan mer än 1–2 belägg på den hos samma talare. Ökar 
antalet belägg på varianten de(t) så har samma informant 
vanligen också fl era belägg på varianten den. Mina analyser 
av de tjugofem östnyländska 1960–70-talsinspelningarna 
visar att de traditionella varianterna han och he(t) och de 
utjämnade varianterna den och de(t) förekommer sida vid 
sida i tio av inspelningarna. Att de utjämnade pronomenen 
den och de(t) förekommer i en viss persons språkbruk ute-
sluter inte att samma person också använder de traditionella 
pronomenvarianterna. Frågan är då hur dessa pronomen 
bevarar sin position i inspelningarna från 2000-talet.

6.4 De neutrala pronomenens grammatiska 
funktion
 
I de tidigare kapitlen 6.1–6.3 om neutrala pronomen har 
jag fokuserat på formvariationen mellan uttalsvarianterna 
he, e och de i 1960–70-talsinspelningarna. Dessutom har 
samspelet mellan informant och intervjuare behandlats, ef-
tersom de neutrala pronomenen tycks höra till den katego-
rin av språkdrag som tenderar att påverkas vid kontaktsi-
tuationer; se 6.2.3. I det följande kommer jag att diskutera 
vilka grammatiska funktioner de neutrala pronomenen har 
i inspelningarna. Vilka återkommande mönster kan man 
iaktta? Finns det skillnader i språkbruket mellan orterna el-
ler enbart skillnader på individnivå?

I 6.4.1 diskuteras dels neutrala anaforiska personliga 
pronomen för neutrala inanimata korrelat, dels neutrala 
pronomen i expletiva funktioner. I 6.4.2 diskuteras bruket 
av neutrala anaforiska personliga pronomen för maskulina 
och feminina inanimata korrelat.
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Jag har i tabell 6/4 för var och en av talarna i de tjugofem inspel-
ningarna från 1960–70-talen sammanställt fördelningen mellan de 
neutrala formvarianterna he, e och de, samt hur dessa fördelar sig 
mellan de olika grammatiska funktionerna.

Informant,   Neutrala pron.  Neutrala pron.   Expletiver 
födelseår,       med neutrala    med utrala
hemort        korrelat     korrelat   Summa 
 
  he    e de he    e de he    e    de ∑ 
Axel, f.1881 
Liljendal 14   15 9 -      - - 57   26 13 134
Anna, f.1884 
Liljendal 53   35 6 -      - - 79   66 5 244
Ada, f.1884 
Pyttis  51   30 0 7     9 0 52  49 1 199
Artur, f.1884 
Sibbo  7    11 3 -     - - 72  37 1 131
Anders, f.1885 
Lappträsk 38  41 0 1    0 0 95  32 0 207
Amalia, f.1887 
Sibbo  8    12 70 -    - - 17  21 69 197
Arne, f.1890 
Strömfors 12   6 8 1    1 0 44  33 34 139
Alma, f.1890 
Pyttis  33  28 0 6     3 0 80  44 0 194
Alvar, f.1890 
Pyttis  2     1 32 -     - - 4    10 134 183
Astrid, f.1890 
Sibbo  0     0 31 -     - - 1     0 174 206
Beda(&Agda) 
f.ca1890 Liljendal41  52 7 3    0 0 68  55 7 233
Birger, f.1891
Liljendal 19   13 2 -     - - 67   27 5 133
Brita, f.1891 
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  he    e de he    e de he    e    de ∑ 

Pyttis  37   28 1 9   10 0 55   51 1 192
Boris, f.1893 
Liljendal 20   10 1 9    3 0 68   56 16 183
Beata, f.1895 
Strömfors 26   48 2 0    3 0 52   65 1 197
Berta, f.1895 
Lappträsk 20   12 0 2    0 0 105 65 0 204
Bernt, f.1896 
Strömfors 4     7 0 -    - - 66  52 0 129
Börje, f.1896 
Sibbo  31   10 1 -    - - 98  41 1 182
Bruno, f.1898 
Pyttis  16   24 0 1    0 0 78  72 1 192
Bertel, f.1898 
Sibbo  3     3 27 -    - - 3     2 93 131
Bror, f.1899 
Strömfors 12   7 0 -    - - 67   41 0 127
Doris, f.1900 
Lappträsk 8    10 0 -    - - 62   46 0 126
Elsa, f.1904 
Strömfors 26  19 0 0    1 0 54   43 1 144
Erik, f.1909 
Lappträsk 28    5 0 -     - - 114  55 1 203
Edit, f.1913 
Lappträsk 41   29 0 -     - - 73   33 0 176

Summa              552  455 200 39  30 0       1529 1023 558 4386

Tabell 6/4 Funktionen hos de neutrala pronomenen i 
1960–70-talsinspelningarna

Funktionerna och korrelaten för neutrala pronomen i de tjugofem 
östnyländska 1960–70-talsinspelningarna fokuseras i tabell 6/4. Infor-
manterna är ordnade enligt ålder. Av tabellen framgår (från vänster 
kolumn mot höger) först informantens namn, födelseår och hemkom-
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mun, sedan fördelningen mellan de neutrala uttalsvarian-
terna he, e och de med neutrala korrelat. I de mittersta ko-
lumnerna ges fördelningen mellan uttalsvarianterna he och 
e med maskulina eller feminina korrelat. I de därpå följande 
kolumnerna ges fördelningen mellan uttalsvarianterna he, 
e och de med funktioner som expletivt ’det’. I kolumnen 
längst till höger ges slutligen summan, det totala antalet 
belägg på de neutrala pronomenen he(t) och de(t) hos den 
aktuella informanten.

I det följande diskuterar jag i underkapitel 6.4.1 dels 
neutrala pronomen som har neutrala inanimata korrelat, 
dels funktionen som expletivt ’det’. Dessa funktioner bely-
ses utifrån de data som sammanställts i tabell 6/4 och med 
utdrag ur inspelningarna.

6.4.1 Neutrala pronomen för neutrala korrelat och 
bruket av expletivt ’det’

Vid en jämförelse av pronomenbruket för inanimata masku-
liner, femininer och neutrer i ett tregenussystem framträder 
en del påfallande skillnader mellan å ena sidan pronomenen 
hon och han, å andra sidan det neutrala pronomenet he(t). 
I synnerhet det feminina pronomenet hon har begränsad 
funktion och används enbart som pronomen för feminina 
korrelat. Det maskulina pronomenet han används huvud-
sakligen för maskulina korrelat, men därtill fi nns det hos 
många talare en tendens att använda han också för feminina 
korrelat; se kapitlen 5.1.1.2, 5.2.1.2 och 5.2.1.3. 

I motsats till hon och han har det neutrala he(t) delvis 
utvidgat sitt användningsområde och förekommer hos fl era 
talare som pronomen för maskuliner och femininer; se fort-
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satt diskussion i 6.4.2. Den funktion hos he(t) som mest på-
minner om de typiska rollerna för hon och han är funktionen 
som anaforiskt pronomen för neutrala korrelat, vilket följer 
genus- och kongruensregler. Den största andelen belägg 
på det neutrala he(t) förekommer dock som expletivt ’det’; 
denna grammatiska funktion är den mest frekventa hos alla 
informanter i materialet; se tabell 6/4. Ett viktigt skäl till att 
de två funktionerna neutrala anaforiska pronomen för neu-
trala korrelat och expletiver här behandlas i samma kapitel 
är att dessa grammatiska funktioner även förekommer i det 
svenska allmänspråket (jfr SAG Pron. § 29–35, § 38–52 och 
Subj. § 11, § 17–25). Det i östra Nyland allmänt utbredda 
bruket av he(t) för maskulina och feminina korrelat är däre-
mot ovanligt i allmänspråket.

I stort sett desamma funktionerna som gäller för de tradi-
tionella pronomenen hon, han och he(t) i ett tregenussystem 
gäller i ett tvågenussystem för de utjämnade pronomenva-
rianterna den och de(t). Pronomenet den fungerar, liksom 
hon och han, som pronomen för feminina och maskulina 
inanimata korrelat. Den neutrala utjämnade varianten de(t) 
fungerar på samma sätt som varianten he(t) som pronomen 
för neutrala inanimata korrelat och i expletiva funktioner.

Av sammanställningen i tabell 6/4 framgår att uttalsva-
rianterna he, e och de dels som pronomen för neutrala kor-
relat, dels som expletivt ’det’ funktionsmässigt fördelar sig 
enligt liknande mönster hos samtliga informanter. Hos de 
mest traditionellt dialektala informanterna dominerar ut-
talsvarianterna he och e överlägset i dessa funktioner; se för-
delningen hos Ada, Alma och Bruno från Pyttis, Anders, 
Berta, Doris, Erik och Edit från Lappträsk samt Bernt, Bror 
och Elsa från Strömfors. Då bruket av den utjämnade pro-
nomenvarianten de(t) tilltar tycks det ske i bägge funktio-
nerna; se t.ex. fördelningen hos Axel, Anna, Beda & Agda 
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och Birger från Liljendal, Artur, Amalia, Börje och Bertel 
från Sibbo, Arne från Strömfors och Brita från Pyttis. Hos 
de fl esta informanterna utgör de neutrala pronomenen för 
neutrala korrelat drygt en fj ärdedel av summan av beläggen 
– t.ex. närmare hälften hos Amalia, men under en tiondedel 
hos Bernt.

Den största gruppen neutrala korrelat som pronomina-
liseras med he(t) eller de(t) består av starkt böjda enstaviga 
neutrer som BAND, BERG, BORD, BRAK ’snår, buska-
ge’, BRÖD, BRÖS (i sammansättningar i benämning på 
maträtterna bäribrys och vatobrys, BÄRI- och VATTU-

BRÖS), BRÖST, FETT, FLOTT, FLÄSK, GOLV, 

GRÄS, HACK, HEM, HUS, HÅR, HÖ, KOL, KÄRR, 

LIN, MALT, MJÖL, NÄT, RIS (i sammansättningar som 
ENRIS, GRAN- och GRÄNRIS), SÅR, TAK, TRÅG, 

TRÄ, TRÄD, TRÄSK, TYG, TÅG, VAK, VATTEN (ut-
talas vatn) och ÖL eller neutrer som ARBETE, FINGER, 

GÄRDSEL, HUVUD, ISTER, KAFFE, LAKAN, STÄL-

LE, VETE, VIRKE och ÖGA, som är två- eller fl erstaviga, 
har svag böjning eller kollektiv betydelse och saknar pluralis 
eller som uppvisar någon annan form av avvikelse i böjning-
en; se FO och Ahlbäck (1946: 19–21, 30, 74–86, 213) för 
mer exakta uppgifter om genus och böjning. Som korrelat 
för de neutrala pronomenen förekommer ofta verbalsub-
stantiv såsom BYKANDE, ELDANDE, GÄRDANDE, 

KLYVANDE, KÄRNANDE, MJÖLKANDE, SPIN-

NANDE och TRÖSKANDE, därutöver syftar de neutrala 
anaforiska pronomenen ofta på en hel sats eller utsaga.

Den mest frekventa grammatiska funktionen för de neu-
trala pronomenen he(t) och de(t) är de expletiva funktio-
nerna bl.a. som formella och opersonliga subjekt; se t.ex. 
SAG Subj. § 18–25 och Fraurud (1992: 28–31) samt för-
delningen av varianterna i tabell 6/4.

I fråga om det expletiva bruket av det neutrala he(t) blir 
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det speciellt relevant att visa på återkommande mönster 
mellan preverbalt he och postverbalt e. Dessa tycks tillsam-
mans med kopulaverbet och vissa andra verb som FINNAS 
fungera som byggklossar i fasta uttryck såsom ” he va noo…, 
he e…, he fanns…; såm e va…, näär e va…, noo är-e…; se ta-
blåerna 6/1 och 6/2 i 6.2.4. Dessa användningsmönster har 
betydelse så tillvida att dessa varianter av he(t) vid dialektut-
jämning tycks kunna leva kvar i sin gamla fasta form. I syn-
nerhet gäller detta för uttalsvarianten e, som förekommer i 
1960–70-talsinspelningar från mellersta Nyland, också hos 
talare som annars har övergått till den utjämnade varianten 
de(t); se t.ex. 4.4.1.2, 4.4.2.1 och 4.4.2.2.

Illustrerande exempel på användningen av både anafo-
riska neutrala personliga pronomen för neutrala korrelat 
och det expletiva ’det’ förekommer i fl era av de utdrag som 
har kommenterats tidigare i detta kapitel. Typiska exem-
pel, som visar hur pronomenet he(t) används, är (6:1) med 
Bernt och (6:8) med Edit. Bernt från Strömfors och Edit 
från Lappträsk hör till de talare som använder pronomenet 
he(t) som enda variant, vilket illustreras av formvarianterna 
he och e i exemplen. Det neutrala korrelat som Bernt prono-
minaliserar med varianterna he och e i (6:1) är ett trä. I (6:8) 
har Edit belägg på he(t) i såväl subjekts- som objektsfunk-
tion. Korrelatet för uttalsvarianterna he och e som anaforis-
ka pronomen är ett lakan. Men i (6:8) fi nns också ett typiskt 
exempel på varianten e i expletiv användning i näär e eika tii 
fråån ååen, därtill uppträder det expletiva he strax därefter i 
samma replik i en presenteringskonstruktion.

Också (6:9) med Strömforsinformanten Bror, som är 
en av de mest traditionella talarna, illustrerar bruket av ut-
talsvarianten e, som här är neutralt anaforiskt pronomen för 
det neutrala korrelatet VIRKE. Vidare förekommer det i 
utdrag (6:15) med Bertel från Sibbo och (6:19) med Boris 
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från Liljendal exempel på neutrala pronomen för det neu-
trala korrelatet HÖ. I (6:19) uppträder såväl de(t) som he(t) 
hos Boris, medan Bertel i (6:15) enbart har varianten de(t) i 
höö mins ja då när ja tjöörd då kåsta de tiie å tålv mark punde.

Bertel från Sibbo hör till de talare som i övervägande 
grad använder den utjämnade de(t) både som neutralt pro-
nomen för neutrala korrelat och i expletiva funktioner. Men 
det är markant att han har belägg på de bägge uttalsvarian-
terna he och e av det neutrala pronomenet he(t). Hur Bertels 
språkbruk ter sig illustreras av exempel (6:14), där det i den 
första repliken fi nns ett belägg på ett expletivt he(t) i he va 
ju myki senn såm dåm fi kk lemma. I (6:14) förekommer även 
tre belägg på expletiva de(t); först i int va de nu myki såm 
blei sedan i den allra sista repliken int va de nu myki (.) liite 
mootårbååtar såm de tjöörd. Dessutom fi nns två exempel på 
he(t) med uttalsvarianten e i annårs va e nu int dakspengin så 
stoor och så tjöörd dåm me prååmar bårt e sen. I det första fal-
let är det ett expletivt ’det’, i det andra fallet ett postverbalt 
objekt; jämför tablå 6/2 som visar typiska mönster i bruket 
av den neutrala uttalsvarianten e.

Informanterna från Sibbo har sinsemellan rätt olika pro-
fi ler i fråga om de neutrala pronomenvarianterna; jämför 
språkbruket hos Artur, Amalia, Astrid, Börje och Bertel 
i tabell 6/4 samt tabellerna 6/2 och 6/3. Bertel har alltså 
övervägande den utjämnade neutrala pronomenvarianten 
de(t), men för både neutrala korrelat och som expletiver fö-
rekommer också uttalsvarianterna he och e hos honom.

Hos Börje som är den mest traditionella bland Sibboin-
formanterna dominerar he(t) och det förekommer bara två 
belägg på de(t); i ett fall som neutralt anaforiskt pronomen 
och i ett fall som expletivt ’det’; se tabell 6/4. I (6:20) fi nns 
fl era exempel på Börjes pronomenbruk med det neutrala 
substantivet SOCKER som korrelat. I den första repliken 
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fi nns dessutom två fall av expletiva subjekt; här förekommer 
uteslutande pronomenvarianterna he och e.

(6:20) [Börje]
Börje: nå tåppsåkre he va ein sliktäär jusåm ein sliktär  
  ein pyramiid (.) tåkåntär (.) he va liite smaalare  
  opptil (.) å breidare neertil (.) runt (..) å nu va e  
  på te viise en (..) gummåna tåm kåm å va 
  kinkåga me såkre (.) tåm sku alla ha vila haa 
  te tär tåppendan (.) te tär smaalare [- - - ]
   tåm saa he va håårdare såkär (.) å tåm vild inga 
  gäärna taa te tär nedra endan (.) han va inga- 
  (.) han va så löus saa dåm
Intervjuare H: aj å he va betre åm he va håårt?
Börje: joo sii tåm tykkt en he spiisa betär til (.) he  
  smelt så foort bårt tetär mjuuka

Börje beskriver i (6:20) först hur toppsockret såg ut – som 
en pyramid. I exemplet förekommer allt som allt fyra belägg 
på den neutrala pronomenvarianten he med SOCKER som 
korrelat. De uppträder genast i början av den första repliken 
och i den andra repliken. Också det maskulina korrelatet 
NEDRE ÄNDE får här det maskulina pronomenet han, 
med två belägg i slutet av den första repliken. Det är påfal-
lande att intervjuare H i denna del av intervjun med Börje 
håller sig till den neutrala pronomenvarianten he(t). Samma 
intervjuare talar i intervjuerna med Sibboinformanterna 
Astrid och Bertel snarast en neutral sydfi nländsk standard-
varietet, med enstaka inskjutna dialektala ordformer; se ut-
drag (6:13) och (6:14).

Artur som var född 1884 är den äldste bland talarna från 
Sibbo och också hos honom överväger pronomenet he(t) 
med de bägge uttalsvarianterna he och e, men han har också 
några få belägg på den utjämnade varianten de(t). Precis 
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som i fråga om Bertel och Bruno förkommer alla tre neu-
trala varianterna både som pronomen för neutrala korrelat 
och i expletiva funktioner. Detta stöder mitt första intryck 
av att utjämningen i dessa två funktioner tycks ske i samma 
takt – ett mönster som får stöd utgående från nästan alla de 
östnyländska 1960–70-talsinformanternas språkbruk. Den 
enda som uppvisar skillnader mellan de två funktionerna är 
Boris från Liljendal, som har påfallande många belägg på 
de(t) i expletiva funktioner, med 16 belägg, men bara ett be-
lägg på de(t) som pronomen för neutrala korrelat; se tabell 
6/4. I (6:21) illustreras hur Artur från Sibbo använder de 
traditionella neutrala pronomenvarianterna.

(6:21) [Artur]
Artur:  nå nu va e ju myky förr i väärdn sån däär 
  natuurengar (.) he nyttjast så liite riktit- 
  (.) sii int svengdist he ju (.) å ploogast (..) 
  he gelld inga fåå plooga just (.) när he inga 
  ploogar tå förr i väärden fi ndist (.)
Intervjuare D: nää
Artur:  he va nu i mina baarnåår såm e nu börja kåm  
  ein liitn ploog- (.) he villd nu int gåå ti plooga  
  hellär me såna int (.)
Intervjuare D: men he jikk ti taa åpp endå fast man int hadd  
  plooga?
Artur:  nej (.) nu trengd man- (..) nå joo (.) me den  
  däär ristn såm nu pappa alti tala åm- (.) ja ha  
  nu int siitt hånån int (.) men han tala nu åm e  
  att dåm hadd bara förr såm dåm too åpp då- (.)  
  sii he va nu liite ploogar då noo såm ja börja blii  
  kaar åå (.) tå va e ju noo ploogar reidan

I (6:21) förekommer uteslutande uttalsvarianterna he och e; 
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mestadels i expletiva funktioner. Arturs språkbruk stämmer 
väl överens med de gängse mönster för fördelningen mellan 
den preverbala varianten he och den postverbala varianten e. 
De enda undantagen från det typiska mönstret fi nns på an-
dra raden i den första repliken där he förekommer med tre 
belägg. En möjlig förklaring till att uttalsvarianten he upp-
träder i dessa fall kan vara att de har kontrasterande funk-
tion både i sii int svengdist he ju, där varianten he används 
postverbalt, och i när he inga ploogar tå förr i väärden fi ndist, 
där uttalsvarianten he förekommer efter det bisatsinledande 
NÄR; jämför tablåerna 6/1 och 6/2.

Som framgår av tabell 6/4 har både Amalia och Astrid, 
de två kvinnliga Sibboinformanterna, huvudsakligen be-
lägg på det utjämnade neutrala de(t). Men när det gäller 
Amalia är variationen omfattande; i knappt en fj ärdedel av 
fallen har hon belägg på varianterna he och e. Också hos 
henne förekommer varianterna he, e och de både som pro-
nomen för neutrala korrelat och som expletiver och likaså 
överväger de(t) i bägge funktionerna. Hennes bruk av neu-
trala pronomen belyses i utdragen (6:16) och (6:17) ovan. 
I (6:16) förekommer sju belägg på det neutrala de(t) dels 
som expletiver, dels som pronomen för det neutrala kor-
relatet GRÄSSTRÅ. Dessutom använder Amalia i ett fall 
pronomenvarianten e för grässtrået i å de brast åå (.) så blee e 
sit diit; uttalsvarianten e används här postverbalt och följer 
alltså typiska traditionella mönster för denna variant.

I (6:22) med Astrid förekommer uteslutande det utjäm-
nade neutrala pronomenet  de(t). Utdraget är en direkt fort-
sättning på (6:13) och en del av en längre berättelse om hur 
ungdomarna ordnade danser och sedan efteråt tillsammans 
städade och skurade golvet i den gård där dansen hade ord-
nats. I (6:22) förekommer genomgående uttalsvarianten de 
både som expletivt ’det’ och, alldeles i slutet av utdraget, som 
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neutralt anaforiskt pronomen med det neutrala golv som 
korrelat.

(6:22) [Astrid]
Astrid:  joo de va talkå eena kvelln- [- - -] eena kvelln  
  va vi diit å dansa å andra kvelln va vi å skuura  
  (.) å dåm haar ju hemst stoor saal å de e sånt  
  däär gålv såm- (.) oomåålat gålv (.) å de sku  
  skuuras (.) å de va reent å snyggt 

Avslutningsvis har jag diskuterat hur de fem Sibboinfor-
manterna använder de neutrala pronomenvarianterna he, e 
och de. Hos fl era av dem är variationen stor, men i Sibbo 
förekommer inte andra grammatiska funktioner än de all-
mänsvenska: neutrala anaforiska pronomen med neutrala 
korrelat och expletivt ’det’. Detsamma utmärker Axel, Anna 
och Birger från Liljendal, Doris, Erik och Edit från Lapp-
träsk, Bernt och Bror från Strömfors samt Alvar från Pyt-
tis. Men i elva av de östnyländska inspelningarna förekom-
mer i olika omfattning belägg på de traditionella neutrala 
pronomenvarianterna he och e för maskulina och feminina 
korrelat. I underkapitel 6.4.2 kommer jag att ägna denna 
funktion en grundlig genomgång.

6.4.2 Neutrala pronomen för maskulina och femi-
nina korrelat

Hos en grupp östnyländska talare förekommer de traditio-
nella neutrala pronomenvarianterna he och e allmänt som 
anaforiska pronomen för maskulina och feminina inanima-
ta korrelat. Detta bruk av det neutrala pronomenet he(t) för 
maskulina och feminina korrelat följer inte de grammatiska 

Book 3.indb 287 2010-05-26 07:12:53



Caroline Sandström

288

kongruensregler som är typiska för det svenska allmänsprå-
ket och många svenska dialekter.

Bruket av neutrala anaforiska pronomen för maskulina 
och feminina korrelat förekommer framför allt i Pyttis – 
i tre av Pyttisinspelningarna används he(t) som enda pro-
nomen för inanimater – men sporadiskt förekommer detta 
språkbruk också i andra östnyländska inspelningar. I ut-
drag (6:23) förekommer fl era exempel på detta bruk av de 
neutrala pronomenvarianterna he och e med de maskulina 
FÖRDANS och YLLEDUK/DUK som korrelat. De till-
hör bägge genuskategorin starka maskuliner; se FO FÖR-

DANS och DUK. Dessutom förekommer även expletiver i 
utdraget.

(6:23) [Brita]
Brita: tåm lemma he åså bårt härifroån tetäär (.) te  
  föördansn (.) he va så nett tykkt ja te föördansn  
  (.) näär dåm dansa me juusen i heendren å      
  fl ikkona- (.) så no va e så nett en en- (..) å dåm  
  gaambel gommona näär dåm foor tii me dåm  
  stoor breid tjengona såm va laga opa ein lest  
  så näär såm sloo te footn i gålve (.) å å dåm  
  gaambelmoodis tjoolana sidan opa se (.) me  
  dåm stoor vitjen häär å [- - -] å tåm kvartyvi  
  raandå heimvevi stråmpona opa se [SKRATT] 
  (…) å eindeil hadd enn sidan ein ylliduuk 
  (.) båndi såtäär åmm se me knuutn baak (.)  
  he va baak (.) te duutjin å så kåm e häär i kårs  
  framm å hii va sidan (...) knuutn (.) [...] he va  
  tå teras fi inheit (.) tåm kond gaa fast i hulikan  
  klening anna (.) men he- (.) näär dåm tå laa te  
  fi in sjaaln teer så he va oåtär bröllåpsdrektn

I (6:23) berättar Brita från Pyttis om hur det gick till på 
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bröllopen i hennes ungdom. Genast i början förekommer 
två belägg på he som har det maskulina FÖRDANS som 
korrelat; först ett objekt och sedan ett subjekt. När det gäller 
subjektet är det också möjligt att tolka belägget som ett ex-
pletivt subjekt, men eftersom korrelatet dubbleras och upp-
repas har jag i detta fall tolkat he som ett subjekt som har 
te föördansn som korrelat. På nästa rad förekommer ännu 
ett belägg på uttalsvarianten e i no va e så nett, där funktio-
nen antingen kan ses som ett subjekt med korrelatet FÖR-

DANS eller alternativt som ett expletivt subjekt, då Brita 
berättar hur vackert det såg ut då dansen framfördes. Mot 
slutet av utdraget fi nns tre belägg på pronomenvarianten he 
och ett belägg på varianten e. I de två första fallen har jag 
tolkat dem som neutrala anaforiska pronomen till korrelatet 
YLLEDUK, medan de två senare beläggen i första hand ska 
ses som expletiva subjekt.

Förekomsten av denna typ av konstruktion där he(t) an-
vänds för icke-neutrala korrelat fi nns även belagd i FO (se 
artikeln HET pron. o. k. under betydelsemomenten 3 och 
4). I FO anges att he(t) å ena sidan kan stå som anaforiskt 
pronomen med syftning på icke neutrala substantiv som 
betecknar levande varelser eller saker, å andra sidan såsom 
subjekt som anteciperar ett subjekt med genus maskulinum 
eller femininum. I ordboken återges belägg från bl.a. Borgå, 
Lappträsk och Pyttis. Pronomenet he(t) kan i stilistiskt syfte 
förkomma som pronomen för maskulina och feminina ani-
mater, både djur och människor, i stora delar av östra Ny-
land; se FO HET (betydelsemoment 3), Sandström (2007 
och 2008: 137–140) och not 1 i Huldén (1972: 52). Däre-
mot tycks inte den utjämnade neutrala pronomenvarianten 
de(t) förekomma i denna funktion i östra Nyland. I Sand-
ström (2008: 121–126, 137–141), som är en studie i hur 
pronomen används för husdjur i Liljendal, förekommer en 
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liknande arbetsfördelning mellan de neutrala pronomenva-
rianterna he(t) och de(t). Den utjämnade pronomenvarian-
ten förekommer inte i ett enda fall som pronomen för djur, 
medan däremot varianten he(t) förekommer för såväl neu-
trala djur som eitt myss (FO MÖSS 2) som för de feminina 
djuren KATTA ’katt’ och KUDDA ’ko’.

I vissa inspelningar från Pyttis har det neutrala pronome-
net he(t) helt trängt undan hon, han och den för inanimata 
korrelat; härigenom har he(t) utökat sitt användningsom-
råde. Som framgår av tabell 6/4, de mittersta kolumnerna, 
är det neutrala he(t) frekvent som pronomen för inanimata 
maskuliner och femininer hos Ada, Alma och Brita från 
Pyttis och likaså hos Boris från Liljendal. Dessutom upp-
träder enstaka belägg i de sex inspelningarna med Arne, 
Beata och Elsa från Strömfors, med Anders och Berta från 
Lappträsk samt med Beda & Agda från Liljendal. Hos den 
sistnämnda gruppen talare från Strömfors, Lappträsk och 
Liljendal dyker beläggen på he(t) för maskulina och femi-
nina inanimata korrelat dock upp vid sidan av pronomenen 
hon, han och den.

Detta språkbruk att pronomenet he(t) används för alla 
inanimata korrelat förefaller således att vara utbrett i Pyttis-
inspelningar från 1960–70-talen, men vid en studie av äld-
re uppteckningar från Pyttis (Sandström 1996: 164–167) 
saknas detta bruk av he(t); i det äldre materialet förekom-
mer pronomenen han och hon för maskulina och feminina 
inanimater. De två manliga Pyttisinformanterna Alvar och 
Bruno i 1960–70-talsmaterialet har likaså belägg på det 
maskulina pronomenet han för inanimater – hos Alvar fö-
rekommer också ett ströbelägg på hon. Däremot har Alvar 
inte ett enda exempel på att det neutrala he(t) skulle an-
vändas för maskulina och feminina inanimater. Hos Bruno 
förekommer bara ett enda belägg på he(t) med det feminina 
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ASKA som korrelat. Den individuella variationen mellan 
Pyttisinformanterna är påfallande stor i bruket av anafo-
riska pronomen för inanimater.

De maskulina och feminina korrelat som pronomina-
liseras med det neutrala he(t) tillhör genuskategorierna 
starka maskuliner (med pluraländelse -ar eller -är), t.ex. 
DUK, FLÖJT, IS, SAFT, TRATT eller sammansättning-
arna HÅL- och KLAPPSTOL samt BINDANKROK el-
ler svaga maskuliner (med pluraländelse -ar), t.ex. BACKE, 

KÄLKE, LAVE, LIE, ROSTE och RULLE. Flera av kor-
relaten tillhör genuskategorierna svaga femininer såsom 
ASKA, BASTU, KIPPA, MÖSSA, SLAGA, SMEDJA, 

TINA, TUNGA och sammansättningen BRUDKISTA el-
ler starka femininer såsom SÄD; jfr FO och FOreg samt 
Ahlbäck (1946: 9–12, 14–19, 105–108, 141, 161, 167, 204).

Att pronomenen hon, han och den för inanimater i Pyttis 
fullständigt har trängts ut ur språkbruket och oberoende av 
korrelatens genus blivit ersatta av det neutrala pronomenet 
he(t) förefaller att vara en följd av dialektutjämning. Det 
tycks ha skett som ett led i förändringsprocessen och möjli-
gen kan språkkontakten mellan de östnyländska svenska di-
alekterna och de fi nska granndialekterna i området ha varit 
en bidragande orsak. I en annan språkgränstrakt i Finland, 
där svenska dialekter möter fi nska dialekter i norra svenska 
Österbotten i Karleby och Nedervetil förekommer ett mot-
svarande bruk av det neutrala he(t) för samtliga korrelat i 
singularis. I dialekterna i Karleby och Nedervetil har denna 
genusförenkling genomförts systematiskt (Hagfors 1891 § 
256, § 262–264; Ahlbäck 1946: 22, 136; Huldén 1972 och 
FO HET pron. o. k.

Den påtagliga skillnaden mellan det systematiskt för-
enklade genussystemet i Karleby-Nedervetil och bruket av 
det neutrala pronomenet he(t) för maskuliner och femininer 
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i Pyttis i östra Nyland, är att det i de östnyländska dialekter-
na inte alls förekommer det slag av formförenkling och än-
delsebortfall som är typiska för dialekterna i norra svenska 
Österbotten; se Ahlbäck (1946: 43–47, 107, 119–121) och 
Huldén (1972: 52–58, 60–80). Tvärtom tycks distinktionen 
mellan genus maskulinum och femininum upprätthållas när 
det gäller substantivböjningen och skillnaderna mellan oli-
ka deklinationer i östra Nyland; se diskussionen om defi nita 
slutartiklar i kapitel 7.

   Neutrala pronomen he(t)  
   med utrala
      korrelat 

Informant  he           e         ∑ he(t)   ∑ he(t) + de(t)

Ada, f.1884 Pyttis 7 9 198 199
Anders, f.1885 
Lappträsk  1 0 207 207
Arne, f.1890 Strömfors 1 1 97 139
Alma, f.1890 Pyttis 6 3 194 194
Beda(&Agda) f.ca1890 
Liljendal  3 0 219 233
Brita, f.1891 Pyttis 9 10 190 192
Boris, f.1893 Liljendal 9 3 166 183
Beata, f.1895 Strömfors 0 3 194 197
Berta, f.1895 Lappträsk 2 0 204 204
Bruno, f.1898 Pyttis 1 0 191 192
Elsa, f.1904 Strömfors 0 1 143 144

Summa   39 30 1 784 2 084

Tabell 6/5 De neutrala pronomenvarianterna he och e för masku-
lina och feminina inanimater.

I tabell 6/5 har jag särskilt plockat ut de belägg på de neu-

Book 3.indb 292 2010-05-26 07:12:54



Neutrala pronomen

293

trala pronomenvarianterna he och e som har maskulina eller 
feminina korrelat. Denna tabell är en förenklad version av 
tabell 6/4 ovan. Av de summor som räknats ut i tabellerna 
6/5 och 6/4 framgår att samtliga aktuella informanter har 
betydligt fl er belägg på det neutrala pronomenet he(t) som 
anaforiskt pronomen för neutrala korrelat och i expletiva 
funktioner än som anaforiskt pronomen för maskulina och 
feminina korrelat.

Av dessa elva inspelningar där uttalsvarianterna he eller 
e förekommer som pronomen för maskulina och feminina 
inanimater står Ada, Alma och Brita från Pyttis och Boris 
från Liljendal för merparten av beläggen. Dessa fyra infor-
manter har minst ett tiotal belägg på det neutrala he(t) för 
maskulina och feminina korrelat. Av de inalles 39 beläggen 
på pronomenvarianten he förekommer 31 belägg hos dem 
och av de 30 beläggen på pronomenvarianten e uppträder 
25 belägg hos dessa fyra talare. I de sju återstående inspel-
ningarna fi nns inte fl er 1–3 belägg per inspelning på det 
neutrala he(t) för maskuliner och femininer.

I utdragen (6:24) och (6:25) illustreras hur Ada, som är 
den äldsta Pyttisinformanten, använder de neutrala prono-
menvarianterna he och e i varierande funktioner:

(6:24) [Ada]
Ada:  he laadist no ganska tjåkkt senn att- (.) att e  
  int te malti sko far ijino senn att (..) så när man  
  laadd he no rikit jemt däär så höyst man sen te  
  täär basa malti senn tii opa te halmn (.)
Intervjuare A: joo-o (.)
Ada:  å sii he va no senn tåm stikkåna tii ondi senn  
  att e int sko sett sej tii på båtn (.) att e int sko te  
  täär saftn slipp ti rinn tidan ondan int
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(6:25) [Ada]
Intervjuare A: nå hur leng hadd man te- (.) tåm koornen opp  
  i lavan?
Ada:  nå (.) tåm sko va så leng såm dåm sko- (.) att  
  dåm sko fåå röötär (.) tåm sko groo först (.)  
  men int va he no lengi (.) kansji ein paar trii 
  dagar (.) sii he sko no te bastån va liite varm å jo

I (6:24) i slutet av den andra repliken förekommer ett fall då 
Ada använder den neutrala uttalsvarianten e som pronomen 
för det maskulina korrelatet SAFT och i (6:25), alldeles i 
slutet, förekommer den neutrala uttalsvarianten he för det 
feminina korrelatet BASTU. I dessa utdrag fi nns dessutom 
exempel på expletiva subjekt i he laadist och sii he va no senn 
tåm stikkåna i (6:24) samt men int va he no lengi i (6:25). 
Ada har också i (6:24) i den första repliken två belägg på 
he(t) – först uttalsvarianten e, sedan varianten he – som an-
vänds som subjekt respektive objekt för det neutrala kor-
relatet MALT.

I (6:26) i Britas andra replik förekommer sammanlagt 
tre belägg på he(t), som har det maskulina korrelatet HÅL-

STOL som korrelat; först ett postverbalt objekt med vari-
anten e, därefter ett subjekt he va såtäär breitt och sedan igen 
mot slutet ett postverbalt objekt med varianten e. I Britas 
första replik fi nns även ett typiskt fall av ett postverbalt ex-
pletivt e i så va e jo slikantärein stool. Brita från Pyttis är den 
av informanterna som har fl est belägg på de neutrala prono-
menvarianterna he (9 belägg) och e (10 belägg) för maskuli-
na och feminina korrelat. Hennes språkbruk belystes också 
i utdrag (6:23) med fl era neutrala pronomenbelägg för de 
maskulina FÖRDANS och YLLEDUK.
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(6:26) [Brita]
Brita: men så va e jo slikantärein stool såm (.) såm e  
  håli yti såm ma- (.) såm man stoo yti sidan
Intervjuare A: hadd e någa namm
Brita: hålstooln kalla vi e til (.) bara ti hålstooln (.)  
  no a ja hava oåt tåm häär miin å no (.) å te tiin  
  såm inga mattår va opa gålvi så när man- (.)  
  täär läärd man jo se ti mars i te hålstooln (.) he  
  va såtäär breitt (.) såm boordi å eitt hål i mittn  
  bara å (.) loååg bein ondi å (.) å så stoo bååni  
  täär (.) hengd täär senn å så näär man tokka e  
  framoåt så läärd man se ti mars

Vissa återkommande mönster har iakttagits i användningen 
av neutrala pronomen med maskulina eller feminina korre-
lat. Med utgångspunkt i exemplen (6:23)–(6:26) med Brita 
och Ada från Pyttis kan för det första noteras att det kor-
relat som he(t) ersätter ofta dubbleras eller upprepas som 
en initial och/eller fi nal dubblering; se utdrag (6:23) med 
Brita där korrelaten är dels FÖRDANS, dels YLLEDUK. 
Ytterligare exempel på dubbleringar i fall då he(t) syftar 
på maskulina eller feminina korrelat förekommer hos Ada 
i (6:24) med det maskulina korrelatet SAFT och i (6:25) 
med det feminina korrelatet BASTU. Dessutom uppträder 
pronomenet he(t) med dubblering av de maskulina korrela-
ten BACKE och SLÄNG)KÄLKE hos Alma från Pyttis i 
(6:27).

För det andra tycks predikativ och andra bestämningar, 
som förekommer i konstruktioner där neutrala pronomen 
refererar till maskulina eller feminina substantiv, antingen 
kongruera med korrelatet och böjas enligt maskulina eller 
feminina böjningsparadigm såsom i (6:25) med Ada: sii 
he sko no te bastån va liite varm eller stå i kongruens med 
det neutrala pronomenet he(t) och böjas i neutrum såsom 
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i (6:26) med Brita: täär läärd man jo se ti mars i te hålstooln 
(.) he va såtäär breitt. Exempel (6:26), där det neutrala pro-
nomenet har ett maskulint substantiv som korrelat, visar ett 
fall där bestämningarna alltså kongruerar med pronomenet 
he(t) i stället för att kongruera med korrelatet HÅLSTOL. 
I vissa fall syns inte markeringen av kongruensförhållan-
den i dialekten; t.ex. då sammanfall mellan maskulinum, 
femininum och neutrum skett i adjektivböjningen, såsom i 
(6:23) där FÖRDANSEN beskrivs med adjektivet NÄTT.

Diskussionen om det neutrala pronomenet he(t) för mas-
kulina och feminina korrelat hos de tre kvinnliga Pyttisin-
formanterna avrundas här med utdrag (6:27) ur inspelning-
en med Alma. Hon blev, liksom Ada och Brita, intervjuad 
av den östnyländske intervjuaren A under ett fältarbete i 
Pyttis. Alma berättar hur det gick till då ungdomarna på 
fastlagstisdagen åkte med slängkälke på isen:

(6:27) [Alma]
Alma: hela daain holld vi opa mee e (..) å åm e va slika  
  att e va- (.) att e int va riktit goo te bakkan så  
  bar vi vatn (..) eina daain såm no- (…) liika såm  
  att vi i mårån sko- (.) att e faskanstiisdaain så  
  liika såm i gåår bar vi vatn [SMÅSKRATTAR]  
  att e sko iisas åm natten te täär bakkan
Intervjuare A: nå hend e aldär någån oolykkå me he täär då?
Alma:  neij (.) int aldär någen oolykkå att he sko ha  
  gangji
Intervjuare A: jåå-å
Alma: bara ein gangå när vi (.) [HARKLAR SIG] va  
  me slengtjelkkan
Intervjuare A: jaha
Alma: faslastiisdaain 
Intervjuare A: joo-o
Alma: vi hadd tiisånt opa tetäär- (.) viiken- (.) int tetta  
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  viiken (.) men tiisånn i tetär tii när Bakkmans  
  (.) tii baak (.) så hadd vi slengtjelkka å- (.) å ja  
  saa att- (.) ja satt på tjelkkan (.) å ja saa att ni  
  ska int föör- (.) tåm va trii påikar såm föörd den
Intervjuare A: joo-o
Alma: ja saa att ni ska int föör så haart att åm e far  
  te täär tjelkkan (..) ikoll (.) så man fåår jo ein  
  aikadi smell (.) å he va int bara ja fi kk sagt  
  tåm oorden så va tjelkkan i koll å (.) heim fi kk  
  dåm hemt mej leidandis (.) ja kond int mars    
  hellär (.) ja sloo hyvo så håårt
Intervjuare A: jåå-å (.) jåå-å
Alma: att no va e slikanein smell att

I (6:27) förekommer tre belägg på he(t) med uttalsvarianten 
e som har korrelaten BACKE (i den första repliken) och 
SLÄNGKÄLKE (i nästsista, sjätte repliken), vilka båda 
tillhör gruppen svaga maskuliner. I den första repliken där 
BACKE är korrelatet förekommer uttalsvarianten e i bägge 
fallen strax efter bisatsinledande ATT. I det första fallet: att 
e int va riktit goo te bakkan dubbleras korrelatet och predika-
tivet goo uppvisar kongruens med det maskulina te bakkan. 
Också när det gäller korrelatet SLÄNGKÄLKE förekom-
mer uttalsvarianten e, som i detta fall följer efter bisatsinle-
dande OM. I (6:27) fi nns ytterligare exempel på expletiva 
’det’ och i detta utdrag förekommer det enda fallet av det 
utrala pronomenet den som över huvudtaget dyker upp hos 
någon av de tre kvinnliga Pyttisinformanterna. Pronomenet 
den har KÄLKE som korrelat; detta belägg på den diskute-
ras ovan utgående från utdrag (5:38).

I det följande diskuteras användningen av det neutra-
la he(t) för maskulina och feminina inanimater hos några 
av de andra östnyländska talarna. Underlaget för denna 
diskussion är tre utdrag ur inspelningarna med Elsa från 
Strömfors och Boris från Liljendal.
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I utdrag (6:28) fi nns det enda fallet av pronomenet he(t) 
för ett maskulint korrelat som jag funnit hos Elsa. Hon hör 
till de talare som har tre genus. Variationen i fråga om pro-
nomen är rik; i inspelningen med henne förekommer såväl 
pronomenet hon, som pronomenet han för inanimater; se 
tabell 5/2. Som framgår av tabell 6/4 har Elsa belägg på de 
båda neutrala pronomenvarianterna he och e dels som pro-
nomen för neutrala korrelat, dels som expletivt ’det’. Dess-
utom har hon ett belägg på ett expletivt de(t).

I (6:28) på tredje raden förekommer ett fall då Elsa för 
det maskulina RULLE använder den neutrala uttalsvarian-
ten e. I utdraget förekommer också belägg på de neutrala 
pronomenvarianterna he och e i expletiva funktioner, och 
ett av beläggen på e (på femte raden) har jag tolkat som 
ett anaforiskt pronomen som har snöre som korrelat. Elsas 
språkbruk i (6:28) visar att de neutrala pronomenen i många 
fall kan användas på ett mångtydigt sätt, där korrelatet inte 
alltid kan fastställas entydigt.

(6:28) [Elsa]
Elsa:  åm man vil hav e ti draa meera opa så skruuar  
  man ååt sej så spennär e til på te tär råkksnööri  
  (.) å tå när man fåår e rikit foll te rollan- (.) så  
  he kan jo henda åm man haar för langt snöör så  
  rekkär e int til (…) he snorrar tå bara (.)   
  he draar inga opa åm int råkksnööri e tirekklit  
  spent

Boris från Liljendal är den talare som utöver Ada, Alma 
och Brita från Pyttis uppvisar fl est belägg på det neutrala 
he(t) för maskulina och feminina korrelat. Till skillnad från 
t.ex. Elsa har Boris inte ett enda belägg på hon för feminina 
korrelat. Av kapitel 5, särskilt tabell 5/2 och diskussionen 
utifrån utdrag (5:22), framgår att han har bara två belägg på 
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den och två belägg på han för inanimata maskuliner och fe-
mininer – ett belägg på han för harpån återges även i (6:29). 
Men Boris hör alltså till dem som i stället för utrala prono-
men använda konstruktioner med he(t) för maskuliner och 
femininer.

Som framgår av tabell 6/4 har Boris stor variation mellan 
formvarianterna he, e och de av de neutrala pronomenen. De 
neutrala pronomenen förekommer i olika funktioner, med 
påfallande många belägg på den utjämnade varianten de(t) 
i expletiva funktioner. I ett fall använder Boris även varian-
ten de(t) som pronomen för det neutrala hö; se (6:19). För 
de defi nita slutartiklarna uppvisar han en tydlig distinktion 
mellan maskulin och feminin böjning, trots att han i fråga 
om pronomenen tenderar att kraftigt variera sitt språkbruk. 

I (6:29) illustreras Boris bruk av neutrala pronomen. 
Flera fall av uttalsvarianterna he och e används i första hand 
expletivt i (6:29), men på fj ärde raden i Boris första replik 
– och framför allt mot slutet i den andra repliken – är det 
feminina SÄD korrelat för he(t).

(6:29) [Boris]
Boris: vaanlitviis så va där tvåå par åm dåm tryska me  
  slaguna [- - -] int bruukast he soopa för att (.)  
  de däär seeden såm nu kåm först diit på rii-
  gålve - (…) he hadd noo ruum ti blii tii undi 
  å blei tii undi (.) å liika- (.) liika i looan å- (.) sii  
  [he]- (.) näär de nu va liiksåm den där harpån  
  (.) han va nu ganska höög att- (.) he ruumdist  
  noo tii undi int trengdist he någå viidäre 
  repsas senn [- - -] 
Intervjuare B: sånn däär seed såm blee kvaar å va ganska så  
  däär skreepi (.) hadd den nåå namn?
Boris: nå nej (…) he kallast nu liite liksåm ti- (.) ti  
  slydseed (.) men att inte va he nu så myky bet-  
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  EH värre såm te täär ana (.) men att he va nu  
  liite att he va mindäri koorn å så där- (.) så där-  
  (.) så där språstiga åm e va myky tårrt (.) te  
  tär seeden så brast e nu vääl liite (.) EH koorn  
  heller seedkoorn

Också utdrag (6:30) illustrerar Boris användning av neutrala 
pronomen. Detta utdrag kan entydigt tolkas som ett exem-
pel på att Boris pronominaliserar det maskulina korrelatet 
KROK med det neutrala anaforiska pronomenet he(t); här 
visar dessutom kongruensböjningen av predikativet he va så 
där tvåågreenigär att det är ett maskulint (eller feminint) 
ord som he(t) hör samman med.

(6:30) [Boris]
Boris: ein del hadd noo laga slik ein tär ein- (.) ein  
  tvåå- (.) slik ein tär ein krook såm va uta-  
  uta eenriis- (.) heller uta een- (.) eenbåska 
  heller een- (.) een jaa (.) att däär va- (.) 
  att he va så där tvåågreenigär å så va där i eina- 
  (.) i eina eendan va tölgi slik ein täär ein liitn- 
  (.) liitn tann

Diskussionen i det aktuella kapitlet har visat att pronomen-
bruket för inanimater är variationsrikt i 1960–70-talsinspel-
ningarna från i synnerhet Pyttis. Det är därför en angelägen 
forskningsuppgift att studera hur pronomenbruket i Pyttis 
gestaltar sig i nyare inspelningar. Tar den utjämnade vari-
anten den över funktionen som pronomen för maskuliner 
och femininer eller kommer det neutrala pronomenet att 
användas som det enda pronomenet för inanimater i Pyt-
tisdialekten? Denna fråga har i korthet berörts ovan i 5.3.2. 
I det följande tar jag som avslutning på detta underkapitel 
upp saken utifrån tre utdrag ur inspelningar från Pyttis år 
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2002–2003, och i kapitel 6.5 granskar jag pronomenbruket 
med utgångspunkt i inspelningar från Spara det fi nlands-
svenska talet.

I material som spelades in i Pyttis för projektet Östny-
ländsk läsebok under åren 2002–2003 förekommer hos fl era 
talare det typiska bruket för Pyttistalare att använda pro-
nomenet he(t) oberoende av korrelatets genus. Det kan no-
teras att syftet med dessa inspelningar var att åstadkomma 
material som kunde ingå i Östnyländsk läsebok, vilket säkert 
innebär att informanterna medvetet försöker hålla sig till en 
dialektal norm. Samtidigt visar dessa exempel att det under 
2000-talet har funnits dialekttalare i Pyttis som behärskar 
detta utpräglade bruk av det neutrala pronomenet he(t) utan 
hänsyn till korrelatets genus.

I (6:31) återges ett utdrag ur Östnyländsk läsebok (2005: 
75) där en kvinnlig informant Mirja, född 1960, berättar 
hur hon körde moped, måpå, som barn och tonåring.

(6:31) [Mirja, född 1960)
Mirja:  ja tjyöörd sjölv (.) men he va te täär Monarkn  
  (.) hett e (.) joo (.) he va enno slikan- (.) ja va  
  visst bara åtta ellär niie åår gamal när ja re 
  tjyöörd me måpå (.) å täär va bråmsana 
  i oosjikk (.) men no sleppt ja bara mää e 
  [- - - ] ja veit int månne e no sko ha vari brorsans 
  (.) men ja tjyöörd noo mää e myki å (.) 
  no va ja no tjygo åår gamal enno visst 
  när ja tjyöörd mää e (.) han [brorsan] fi kk 
  ein nyy (.) han fi kk ein liiti betäri senn så-  
  he va noo ja såm senn tjyöörd mää e (.) ja foor 
  jo på arbeit […] när e inga kåm bossar [. . .] 
  så tjyöörd ja på vintärn alti me he ti arbeit
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I (6:31) fi nns fl era belägg på hur Mirja konsekvent använ-
der det neutrala pronomenet he(t). I de fl esta fallen syftar 
pronomenbeläggen he och e i (6:31) på mopeden, Monar-
ken, måpån. Av utdraget framgår också att ordet moped har 
genus utrum i obestämd form eftersom Mirja talar om att 
han fi kk ein nyy, då hon berättar att hennes bror fi ck en ny 
moped, en lite bättre moped. Några av beläggen på prono-
menet he(t) i (6:31) har expletiva funktioner, bl.a. he va på 
första raden. Men det är påfallande att Mirja inte uppvisar 
variation mellan varianterna he(t) och de(t), utan hon an-
vänder genomgående pronomenvarianten he(t).

Nedan i exempel (6:32) och (6:33), som också är häm-
tade ur Östnyländsk läsebok (2005: 81–82), fi nns ytterligare 
exempel på bruket av he(t) för de utrala eller maskulina sub-
stantiven STAKE respektive BOLL. Bägge exemplen är 
tagna ur ett längre samtal mellan tre äldre män som talar 
om barndoms- och ungdomsminnen under trettiotalet och 
femtiotalet. Det aktuella samtalsämnet är friidrott och fot-
boll som de tre männen höll på med tillsammans som barn. 
I exemplen används genomgående det neutrala pronomenet 
he(t) som förekommer med de båda uttalsvarianterna he och 
e. Funktionerna är dels expletiver, dels anaforiska pronomen 
till te stakan i (6:32) och bålln i (6:33).

(6:32) [Heimer, Pyttis f. 1926]
Heimer: att sko ja ha hava grejjor te tiidn (.) bambostaka  
  helst enn (.) men he fi ndist int (.) man va jo redd 
  att (…) te stakan åmm e bristär å far i magan  
  ååt en

(6:33) [Börje f. 1923 och Heimer f. 1926, Pyttis]
Börje: när vi va i fålkskoolan så skraamla vi [- - -] så  
  tjyööft vi ein footbåll å så spela vi hii på oååkrana 
  (.) på te tiidn va int oååkrana tekkdiika enno så  
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  att man fi kk jo alti spark yvi diitji [- - -]
Heimer: vi hadd oååtär i Vestärbyyjin (..) så vi tekkdiika 
  sjölv å laga spårtplaan […] men no va e näär  
  Matti fi kk bålln så han fyöörd e ti moåål (.) joo 
  (.) int va he någa int

6.5 De neutrala pronomenen i 2000-talsmaterialet

I de femton Spara det fi nlandssvenska talet-inspelningarna 
från Pyttis, Strömfors, Lappträsk, Liljendal och Sibbo över-
väger den neutrala pronomenvarianten de(t), men hos fl era 
av de äldre talarna förekommer variation mellan pronomen-
varianterna he(t) och de(t). När det gäller funktioner har 
jag i dessa inspelningar enbart funnit exempel på neutrala 
pronomen som expletiver och som anaforiska pronomen 
för neutrala korrelat. Mina resultat som bygger på nedslag 
i inspelningarna visar att det i intervjuerna från projektet 
Spara det fi nlandssvenska talet varken hos de tre Pyttisinfor-
manterna eller hos någon av informanterna från de andra 
orterna fi nns belägg på andra pronomen än den för masku-
lina och feminina inanimater.

Hos de yngre talarna överväger den neutrala pronomen-
varianten de(t) i alla funktioner. Men de äldre talare som är 
födda på 1930-talet: Isa från Lappträsk, Jarl från Liljendal 
och Johan från Sibbo, har alla belägg på såväl den neutrala 
pronomenvarianten de(t) som varianten he(t). Hos dessa tre 
talare från Lappträsk, Liljendal och Sibbo förekommer ut-
talsvarianterna he och e av pronomenet he(t). Däremot tycks 
varken Lotta från Pyttis, som är född 1947, eller Hans från 
Strömfors, som är född 1927, ha belägg på andra neutrala 
pronomen än de(t). Min tolkning för Lottas del är att hon 
har övergått till ett språkbruk där de traditionella neutrala 
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pronomenvarianterna försvunnit. Det framgår att Lotta i 
sitt arbete både skött telefonväxel och har tagit emot samtal 
vid en taxistation och en nödcentral, vilket kan förklara att 
hon övergått till en varietet som ligger nära standardspråket. 
Några fall av artikelsynkopering förekommer dock i inspel-
ningen med henne.

När det gäller Hans, som varit bonde men också en för-
eningsaktiv person, verkar det som om han vinnlade sig om 
att tala så standardspråkligt som möjligt i inspelningssitua-
tionen. Hans språkliga beteende har stora likheter med de 
mönster som jag har iakttagit i inspelningar från 1970-talet 
hos Astrid från Sibbo och Edvin från Kyrkslätt i mellersta 
Nyland (se 4.4.2 och 4.4.3). Deras språkbruk i inspelnings-
situationen är tämligen standardspråkligt – de undviker 
t.ex. kortstavighet och uttalar preteritumändelser för verb 
av både första och andra konjugationen. Dessa inspelningar 
kännetecknas av en viss språklig osäkerhet och tvekan i frå-
ga om vilken språkform de ska hålla sig till. Men hos alla tre 
förekommer inslag i form av historier och anekdoter där de 
visar att de behärskar ett mer dialektalt språkbruk. 

I inspelningen med Hans från Strömfors framträder ett 
avstånd i ålder och erfarenheter mellan den unga kvinn-
liga intervjuaren, som är född på 1980-talet, och den äld-
re manliga informanten, vilket möjligen förstärker det att 
Hans undviker att tala dialekt i inspelningssituationen. Det 
fi nns dock fl era fall av enstaka ord på dialekt som antyder 
att Hans skulle kunna tala mer dialektalt om han valde att 
göra det. Utifrån min tolkning av inspelningssituationen 
hör Hans till de bidialektala informanterna.

Bland de unga talarna från Pyttis, Strömfors, Lappträsk, 
Liljendal och Sibbo dominerar den neutrala pronomenvari-
anten de(t) i påfallande stor utsträckning. Som utralt prono-
men använder de kategoriskt pronomenvarianten den, men 
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i fråga om de neutrala pronomenen har en viss variation iakttagits. 
I tabell 6/6 har jag för de femton talarna i Spara det fi nlandssvenska 
talet-inspelningarna sammanfattat vilka varianter av neutrala och 
utrala pronomen som förekommer.

 

Talare/ födelseår
Ort  Neutr.pron. Neutr.pron Neutr.pron.    Pron. för
  varianten varianten varianten        utrala korr.
  he .  e  de          den

Lotta f.1947
Pyttis  –  –  +  +
Rune f.1978
Pyttis  (+)  (+)  +  +
Rita f.1978
Pyttis  –  –  +  +
Hans f.1927
Strömfors –  –  +  +
Rut f.1979
Strömfors –  –  +  +
Robin f.1976
Strömfors (+)  –  +  +
Isa f.1938
Lappträsk +  +  +  +
Sanna f.1983
Lappträsk –  –  +  +
Simon f.1985
Lappträsk (+)  (+)  +  +
Jarl f.1935
Liljendal +  +  +  +
Sofi a f.1988
Liljendal –  –  +  +
Tom f.1988
Liljendal +  +  +  +

Book 3.indb 305 2010-05-26 07:12:57



Caroline Sandström

306

Johan f.1935 Sibbo + + + +
Sara f.1981
Sibbo   – (+) + +
Ronny f.1977
Sibbo   – – + +

Tabell 6/6 Förekomsterna av de neutrala pronomenvarianterna 
he, e och de utjämnade varianterna de och den

– = varianten saknas
+ = varianten förekommer
(+) = varianten förekommer i citat och anföringar 
eller i enstaka ströbelägg

Tabell 6/6 visar en sammanfattning av språkbruket för 
de femton östnyländska informanterna i Spara det fi nlands-
svenska talet-intervjuerna när det gäller förekomsten av dels 
uttalsvarianterna he, e och de av de neutrala pronomenen 
he(t) och de(t), dels pronomenet den. Alla femton talare har 
övergått till den för maskuliner och femininer. Likaså fö-
rekommer den neutrala varianten de(t) hos alla femton ta-
lare. De yngre har alla övergått till att i huvudsak använda 
pronomenen den och de(t). Hos de tre talarna som är födda 
på 1930-talet, Isa från Lappträsk, Jarl från Liljendal och Jo-
han från Sibbo, förekommer både de traditionella neutrala 
uttalsvarianterna he och e och uttalsvarianten de. Däremot 
förekommer enbart pronomenvarianterna den och de(t) hos 
Hans från Strömfors. Hos honom och hos fl era av de yngre 
talarna förekommer dock artikelsynkopering; men vanligen 
enbart som variant till den förhärskande slutartikeln -en; se 
diskussion i kapitel 7.3.

Det gängse bruket i 2000-talsinspelningar är att pro-
nomenen den och de(t) har tagit över. Av de traditionella 
språkdragen kan det neutrala pronomenet he(t) fungera som 
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dialektmarkör i utjämnade östnyländska varieteter. Men här 
fi nns en avgörande skillnad mellan uttalsvarianterna he och 
e. Den neutrala uttalsvarianten he har en stark potential att 
bli dialektmarkör. Men när det gäller svagtonsformen e tyder 
mina analyser på att den snarare lever kvar i vissa uttryck, 
oftast postverbalt i förhållande till det fi nita verbet, enligt 
de mönster som visades i tablå 6/2, och att den tenderar att 
användas på ett omedvetet sätt, t.ex. i 1960-talsinspelning-
arna i mellersta Nyland (4.4.1.2, 4.4.2.1 och 4.4.2.2) och 
hos yngre talare som Sara från Sibbo och Simon från Lapp-
träsk. Uttalsvarianten he används i 2000-talsinspelningarna 
vanligen preverbalt enligt liknande mönster som i den tra-
ditionella dialekten; se tablå 6/1. Men då varianten he dyker 
upp verkar den av talarna användas på ett mer medvetet sätt 
än uttalsvarianten e och den har därmed ett större genom-
slag. Ett påtagligt exempel ges nedan i utdrag (6:34) med 
Rune från Pyttis. 

Det språkbruk som framför allt Börje från Sibbo före-
träder i inspelningen från 1970-talet med ett konsekvent 
bruk av det neutrala pronomenet he(t) och det maskulina 
pronomenet han som inanimata pronomen antyder också 
att he är en dialektmarkör. Ett påtagligt exempel hos Börje 
fi nns i (5:19) mot slutet där Börje säger: int va he nu någå 
dyyrt priis presiis tenn tiidn. Detta antagande att he har po-
tential att bli dialektmarkör bekräftas även av hur Lasse från 
Lappträsk, som är född 1946, i utdragen (5:24) och (5:25), 
vilka är hämtade ur en inspelning från 2003, på ett liknan-
de sätt som Börje i inspelningen från 1970-talet använder 
pronomenen he(t) och han. I dessa utdrag förekommer den 
neutrala uttalsvarianten he i vissa positioner där man kunde 
förvänta sig att uttalsvarianten e hade förekommit, t.ex. på 
första raden i (5:24): int va he någa svåårt och i (5:25): men 
nu va he te tär tå bakett te stoorsjifte där he används postver-
balt. 
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6.6 Sammanfattning av de neutrala pronomenen

I kapitel 6 har jag ur olika perspektiv och med utgångs-
punkt i såväl formvariationen som olika grammatiska funk-
tioner för de neutrala pronomenen belyst variationen i de 
östnyländska inspelningarna från 1960–70-talen. Dessutom 
har bruket av neutrala pronomen belysts genom nedslag i 
2000-talsinspelningar. Den traditionella neutrala prono-
menvarianten he(t) förekommer fortfarande på 2000-talet 
hos många talare och det fi nns klara antydningar om att 
i synnerhet den preverbala uttalsvarianten he är en stark 
kandidat att bli dialektmarkör. Den postverbala neutrala 
uttalsvarianten e förekommer hos många nyländska talare 
som har övergått till ett utjämnat språkbruk, men denna 
pronomenvariant används mer omedvetet och tenderar att 
användas som en del av lexikala eller syntaktiska enheter, 
t.ex. i konstruktioner med vissa vanliga verb som vara och 
fi nnas; se tablå 6/2.

Innan jag övergår till de defi nita slutartiklarna vill jag 
här avslutningsvis ge ett exempel ur inspelningen med Rune 
från Pyttis. I sitt gängse språkbruk håller han sig konse-
kvent till den utjämnade neutrala pronomenvarianten de(t). 
Men då intervjuare S mot slutet av intervjun kommer in 
på frågor om dialekten och dess framtid i Pyttis ställer hon 
också frågan om Rune själv talar dialekt. Rune beskriver 
först den aktuella språksituationen i dagens Pyttis med den 
starka fi nskan som ständigt omger en:

(6:34) [Rune född 1978, Pyttis]
Rune: ska vi sejja eldre mensjår i synnärheet så dåm  
  praatar ju dialekt å sen e de ju liiksom de där  
  blandsprååke så de e just sånt därnt att var 
  treedje oord e fi nska liiksåm de e sånt där  
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  [- - -] de e nu undär min tiid liiksåm så 
  ha de nu alti praatats på de där viise 
  int ha de blivi semre ellär bettre [- - -] 
  alt liksåm runtåm e fi nsksprååkit
Intervjuare S: kan du någå sån härna tyypiska eksempel på  
  pyttisdialekt e de meer då oord oord då liksåm  
  såm sjilijär sej?
Rune: nå de ju noo heela uutrykk noo heelt liksåm  
  ett eege (.) ska vi sejja at däär e ju noo nestan  
  alla ordena svengs ju på någå annat sett liiksåm
   [...] att va sku- (..) nå jaa int kåmmär ju nu påå  
  liiksåm någå såndäärnt [SKRATTAR] (..) 
  de e bara liksåm (.) de e nu just at- (.) 
  he e ju rikit ooliika åm man bör tal dialekt 
  så he e ju rikit så gått såm all oorden e ju 
  svengd på någa sett at
Intervjuare S: jåå-å
Rune:  he sko va lempligare ti tal åm du å sko konn tal  

  dialekt så-

Påfallande i exempel (6:34) är att Rune då han ska återge hur 
Pyttisdialekten låter övergår till att genomgående använda 
det neutrala pronomenet he(t) med uttalsvarianten he; bytet 
av varietet har markerats med kursivering i utdraget. Men i 
början av (6:34) då Rune så att säga talar med sin egen röst 
håller han sig till den utjämnade neutrala pronomenvarian-
ten de(t); detta gäller för inspelningen som helhet där Rune 
genomgående använder den neutrala varianten de(t). Han 
saknar även belägg på artikelsynkopering; se tabell 7/5. För 
ytterligare exempel Runes språkbruk; se i utdrag (5:32), där 
han konsekvent använder utjämnade varianter av språkdra-
gen, såsom det neutrala pronomenet de(t) och pronomenet 
den.

Runes bruk av den traditionella neutrala pronomenvari-
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anten he då han ska demonstrera hur Pyttisdialekten låter 
är enligt min tolkning ett starkt indicium på att varianten 
he av det neutrala pronomenet he(t) kan ha funktionen som 
dialektmarkör. I kapitel 8 återkommer jag i den avslutande 
diskussionen till denna frågeställning, men innan dess ska 
vi ännu granska bruket av de defi nita slutartiklarna i mate-
rialet.
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7 Defi nita slutartiklar

Slutartiklarna -en och -n för starkt böjda femininer och 
maskuliner har från början stått i fokus i min undersök-
ning av genusvariation och dialektutjämning. I kapitel 4 
behandlades slutartiklarna dels i relation till pronomenen 
hon, han och den, dels i relation till de genussystem som 
framträdde i undersökningen. Resultaten visade att de fe-
minina och maskulina pronomenen hon och han genom-
gående påverkades av förändring i ett tidigare skede av ut-
jämningsprocessen än feminina och maskulina slutartiklar. 
Speciellt den maskulina defi nita slutartikeln -n framstod 
som resistent mot förändringar. Men också den feminina 
defi nita slutartikeln -en hade en stark ställning och påver-
kades i ett avsevärt senare skede än det feminina prono-
menet hon.

Jag diskuterade till en början de defi nita slutartiklarna 
-en och -n för en begränsad grupp femininer som HAND, 

JORD, NATT och VÄRLD och maskuliner som FOT, 

GÅRD, HÖST och TID. Fokuseringen på dessa starka 
femininer och maskuliner byggde på den avgränsning och 
defi nition som ges i Ahlbäcks (1946) undersökning om 
substantivböjningen i de svenska dialekterna i Finland 
och på min egen kännedom om de nyländska dialekter-
nas genussystem. Dessa femininer och maskuliner med 
stark böjning, där genusskillnaderna mellan femininum 
och maskulinum är framträdande och sociolingvistiskt sett 
salienta, blev inkörsporten till mina studier av defi nita slut-
artiklar i Nyland.

I en dialektgeografi sk kartläggning av bestämda for-
mer i singularis av femininer och maskuliner fastslår Ahl-
bäck (1946: 88–96, 105–107, 141, 167) att de nyländska 
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dialekterna, liksom dialekterna i östra Åboland och norra 
Österbotten, hör till gruppen synkoperande dialekter. Ar-
tikelsynkopering förekommer även i dialekterna i norra 
och mellersta Sverige och det har förekommit som ett all-
mänt talspråksdrag i äldre svenskt riksspråk (Hesselman 
1911, Wessén 1965; Pettersson 1979). I nyländska dialek-
ter innebär artikelsynkopen att artikelvokalen i slutartikeln 
i bestämd form singularis synkoperas hos maskulina ord 
som slutar på konsonanterna d, l, n, r, s och t, vilka fonetiskt 
sett är koronaler (Elert 1995: 139). I stora delar av Nyland 
synkoperas artikelvokalen hos maskuliner också efter labi-
al konsonant (b, f, m, p, v). Femininer med fi nal konsonant 
får däremot ändelsen -en i bestämd form singularis. Om 
en skillnad i böjningen mellan maskuliner och femininer 
upprätthålls får ord med maskulin böjning den synko-
perade slutartikeln -n (hestn, stooln) medan femininer får 
slutartikeln -en (soolen, nooten). Samtidigt som utjämning 
sker i dialekterna sprids de synkoperade formerna till den 
feminina böjningen.

I detta kapitel utökar jag och fördjupar de systema-
tiska analyserna av defi nita slutartiklar för femininer och 
maskuliner med fi nal koronal konsonant i de tjugofem 
1960–70-talsinspelningarna som utgör stommen i min 
undersökning. Dessutom skärskådar jag slutartiklarna för 
en kompletterande grupp maskuliner och femininer med 
fi nalt g eller k i ord som bok, dag och skog. Defi nita slut-
artiklar av den senare typen har systematiskt studerats i 
femton av de östnyländska 1960–70-talsinspelningarna 
(urvalskriterierna för vilka inspelningar det gäller fi nns i 
kapitel 3.2). Ahlbäck (1946: 96–99, 105–107) fastställer 
att att maskulina och feminina substantiv som slutar på g, 
k (också om förmjukning eller bortfall skett) ändelsen -in 
i bestämd form singularis (t.ex. skoogin ’skogen’, juulhelgin 
’julhelgen’) i Nyland. 
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Förutom den kompletterande gruppen maskuliner och 
femininer med fi nalt g, k studerar jag också slutartiklarna 
för neutrer. Ahlbäck (1946: 109–110) diskuterar defi nita 
slutartiklar för neutrer på slutljudande konsonant. Han 
sammanfattar att det fi nala -t genomgående försvunnit 
i de svenska dialekterna i Finland. I fråga om de tradi-
tionella dialekterna i östra Nyland fi nns hos neutrerna en 
regional fördelning där artikelvokalen -i (t.ex. lidi ’ledet’, 
lakandi ’lakanet’) förekommer i Pyttis, Strömfors samt 
delar av Lappträsk, Liljendal och Pernå, medan artikelvo-
kalen är -e (t.ex. lide, lakane) för samma ord i Lappträsk, 
Liljendal, Pernå, Borgå, Sibbo och Helsinge samt i meller-
sta och västra Nyland. I Nyland bildar neutrer som slutar 
på palatal konsonant undantag från denna regel, eftersom 
de genomgående får artikelvokalen -i (t.ex. ta(a)ki, ta(a)tji 
’taket’).

I det följande granskas bruket av feminina slutartiklar i 
1960–70-talsinspelningarna i detalj. I analyserna i kapitel 
4 tog jag fasta på bruket av slutartiklar i relation till prono-
menen; det framträder ett tydligt mönster där det feminina 
pronomenet hon hos alla informanter förändras tidigare än 
den feminina slutartikeln -en. Pronomenet hon förekom-
mer endast hos informanter som upprätthåller tre genus. 
Förekomsterna av pronomenet hon studerades ingående i 
kapitel 5.1. Den feminina defi nita slutartikeln verkar ha en 
synnerligen stark ställning i 1960–70-talsmaterialet, men 
hur stabil är denna slutartikel i östra Nyland över tid?

7.1 Slutartiklar för femininer

I fokus för min diskussion om feminina slutartiklar står de 
defi nita formerna i singularis av enstaviga femininer med 
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fi nal koronal konsonant (d, l, n, r, s eller t). Slutartikeln 
hos dessa kan variera mellan den traditionella varianten  
-en och den synkoperade varianten -n. De starka femini-
ner som oftast förekommer i mina data är HAND, JORD, 

NATT, STRAND, VÅR och VÄRLD.
En sammanställning av de tjugofem östnyländska 

1960–70-talsinspelningarna visar att den feminina slutar-
tikeln -en har en klar dominans. I tolv inspelningar före-
kommer uteslutande den feminina slutartikeln -en. I tio 
inspelningar dominerar varianten -en klart och varianten  
-n uppgår till högst 1−3 belägg per inspelning. Skillnader-
na mellan den feminina slutartikeln -en och den maskulina 
synkoperade slutartikeln -n upprätthålls undantagslöst i 
hälften av de tjugofem inspelningarna.

Utdrag (7:1) och (7:2) belyser användningen av den fe-
minina slutartikeln hos två av de mest traditionella talarna, 
Doris från Lappträsk och Elsa från Strömfors. I bruket av 
defi nita slutartiklar har de en genomgripande genuskänsla 
och saknar helt belägg på den synkoperade varianten för 
femininer. I (7:1) har Doris den defi nita formen haanden 
av det feminina HAND (FO HAND), som förekommer 
med ytterligare tre belägg i inspelningen. Dessutom upp-
träder femininerna ROT och VÅR genomgående med 
slutartikeln -en i inspelningen med Doris.

(7:1) [Doris]
Doris: rågbåndåne så too man bara liite halm i 
  haanden tå ungefär så tär (.) å så baand man 

  fast e me sama (.) me sama rågn tå 

I fråga om alla de drag som har analyserats är Doris från 
Lappträsk och Bror från Strömfors de mest konsekventa; 
de har enbart belägg på de traditionella varianterna av de 
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drag som har undersökts – bl.a. pronomenet hon som de 
utan undantag använder för feminina korrelat; jämför sys-
tem 1 i 4.2.1. (Exempel (7:6) illustrerar Brors kategoriska 
bruk av den defi nita formen vååren av det feminina sub-
stantivet VÅR med två belägg.)

I exempel (7:2) belyses Elsas bruk av defi nita slutar-
tiklar för femininer. Här fi nns exempel på femininerna 
vååren, soolen och luuten, vilka alla får den defi nita slutar-
tikeln -en enligt ordens traditionella genus. Elsa hör till de 
talare som genomgående använder traditionella varianter 
av slutartiklarna. Förutom de feminina slutartiklarna fi nns 
det i (7:2) också två belägg på pronomenet hon, vilka båda 
syftar på det feminina korrelatet HÄRVA, som tillhör 
gruppen svaga femininer.

(7:2) [Elsa] 
Elsa:  å åm vååren senn när dåm härvona tå byyktist  

  å hengdist uut [- - -] va e no eitt vakärt vedär  
  at soolen sjein å fågglana kvittra så va e ju 

  roolit (.) men va e kaalt så to arma kva 
  man fi kk fryys åm siin hendär [- - -] 
  när man sjölja tii i te tär iisvatji å dii blååst  
  ifråån all siidor [- - -] å när man tå 
  too nyyär härvå så va hon heitär (..) 
  hon sko sjöljas visst ein fem seks gangor 
  å vriidas imillan at man fi kk te askån 
  graant bårtan dii i fråån (.) så no fi kk man 
  fryys åm hendren (.) å när man tå sko värm tii 
  te tär luuten (..) så fi kk man nagelsprettjån
   ååtär så förskrekklit 

Nedan i tabell 7/1 belyses fördelningen av varianterna -en 
och -n för de feminina slutartiklarna i de tjugofem östny-
ländska 1960−70-talsinspelningarna. Dessa har i tabellen 
markerats med -enF och -nF. Dessutom anges som jämfö-
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relse förekomsterna av pronomenet hon som grammatiskt 
pronomen för femininer hos de talare som har belägg på 
hon för inanimater. I tabellen har dessa markerats med för-
kortningen honF.

 
Slutartiklar för femininer 
    -enF  -nF     honF
Axel, f.1881 Liljendal 7 1 7
Anna, f.1884 Liljendal 12 1 6
Ada, f.1884 Pyttis  12 0 −
Artur, f.1884 Sibbo  12 5 −
Anders, f.1885Lappträsk 9 0 3
Amalia, f.1887 Sibbo  19 1 −
Arne, f.1890 Strömfors 10 2 6
Alma, f.1890 Pyttis  15 0 −
Alvar, f.1890 Pyttis  12 16 1
Astrid, f.1890 Sibbo  2 11 −
Beda & Agda, f. c.1890
Liljendal   26 0 8
Birger, f.1891 Liljendal 11 2 9
Brita, f.1891 Pyttis  9 0 −
Boris, f.1893 Liljendal 19 3 −
Beata, f.1895 Strömfors 11 1 3
Berta, f.1895 Lappträsk 17 0 13
Bernt, f.1896 Strömfors 12 1 −
Börje, f.1896 Sibbo  10 1 −
Bruno, f.1898 Pyttis  3 0 −
Bertel, f.1898 Sibbo  7 0 −
Bror, f.1899 Strömfors 9 0 5
Doris, f.1900 Lappträsk 9 0 10
Elsa, f.1904 Strömfors 19 0 2
Erik, f.1909 Lappträsk 5 0 −
Edit, f.1913 Lappträsk 10 1 2
Summa     287 46 75

Tabell 7/1 Fördelningen av de feminina slutartiklarna  
-enF och -nF 
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I de tjugofem inspelningarna fi nns det sammanlagt 333 
belägg på femininer i bestämd form singularis − de fl esta 
av dem har slutartikeln -en (287 belägg), medan en fem-
tedel av beläggen har den synkoperade slutartikeln -n (46 
belägg). Talarna från Liljendal, Lappträsk och Strömfors 
använder alla huvudsakligen den feminina slutartikeln -en, 
men också hos talarna från Pyttis och Sibbo dominerar 
den traditionella slutartikeln. Bara tre av talarna avviker 
påtagligt från detta mönster. Det är för det första Artur 
från Sibbo som har fördelningen -en (12 belägg) och -n 
(5 belägg) med en klar övervikt av varianten -en. För det 
andra är det de jämnåriga Alvar från Pyttis och Astrid från 
Sibbo, som är de enda östnyländska talarna i 1960−70-tals-
materialet som har fl er belägg på den synkoperade varian-
ten -n än på varianten -en för femininer; se tabell 7/1. Då 
talarnas genuskänsla försvagas vid dialektutjämning sprids 
de synkoperade slutartiklarna till den feminina böjningen. 
En orsak till detta kan vara att slutartikeln -en är iden-
tisk med den standardspråkliga slutartikeln, medan den 
synkoperade slutartikeln -n markerar en skillnad till stan-
dardspråket. I diskussionen nedan återkommer jag till det 
varierande språkbruket hos Artur, Alvar och Astrid.

Det typiska språkbruket för de mest traditionella ta-
larna är att slutartikeln -en genomgående används för fe-
mininer och den synkoperade slutartikeln för maskuliner. 
Huvudsakligen förekommer dessutom det feminina pro-
nomenet hon för feminina korrelat; för exempel, se (7:2) 
ovan. Ett språkbruk med tre genus förekommer t.ex. i in-
spelningar från Lappträsk, Liljendal och Strömfors med 
Anders, Beda & Agda, Berta, Bror, Doris och Elsa. Också 
Axel, Anna, Arne, Birger, Beata och Edit ligger nära ett 
sådant språkbruk; i det följande belyser jag bruket av femi-
nina slutartiklar hos några av dem.
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I inspelningarna med Axel och Anna från Liljendal fö-
rekommer den feminina slutartikeln huvudsakligen med 
varianten -en, men vardera har också ett fall av synkoperad 
slutartikel; se tabell 7/1. Följande feminina ord förekom-
mer med defi nita slutartiklar: MULL, NATT, VÅR och 
YX (summa 8 belägg) hos Axel och GLÖD, JUL, NATT 
(inklusive sammansättningarna JUL- och JOHANNE-

NATT) och VÅR (summa 13 belägg) hos Anna. Som 
intervjuare i inspelningarna fungerade intervjuare B från 
mellersta Nyland. Vardera informanten har ett belägg på 
synkoperad slutartikel för ett feminint ord. För Annas del 
handlar det om ett fall av åm juuln mot fem fall av ti juu-
len eller åm juulen. Den enda förekomsten av slutartikeln  
-n hos Axel − ett fall av hela nattn som produceras strax 
efter att intervjuare B använt formen nattn − kan bero på 
att Axel konvergerar mot intervjuarens språkbruk. Senare 
i inspelningen förekommer två belägg till på det feminina 
NATT med formen natten. I den fortsatta inspelningen 
med Axel uppträder ytterligare ett exempel på den femi-
nina defi nita slutartikeln. I detta fall sker ingen konvergens 
mot intervjuarens språkbruk. Trots att intervjuaren även i 
det senare fallet använder den synkoperade formen våårn, 
håller Axel i sitt svar fast vid den feminina slutartikeln -en 
i vååren. 

En närmare granskning av intervjuerna med Arne från 
Strömfors och Birger från Liljendal − i vilka intervjuare B 
från mellersta Nyland också varit intervjuare − visar att de 
utjämnade varianterna hos båda infaller i början av inter-
vjun. De få beläggen på utjämnade slutartiklar som fi nns 
hos Arne − två fall av den synkoperade formen våårn och 
ett fall av kvellen av det maskulina KVÄLL − förekommer 
under de sex första minuterna av inspelningssituationen. I 
fortsättningen använder Arne uteslutande slutartikeln -en 
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för femininer, t.ex. vååren, bindannåålen och stra(a)nden, 
och den synkoperade slutartikeln för maskuliner.

Birger har två belägg på den synkoperade artikeln för 
det feminina HAND, liksom ett fåtal belägg på prono-
menvarianterna den och de(t), som förekommer under de 
inledande minuterna. Under den fortsatta inspelningen 
håller sig Birger undantagslöst till traditionella varianter. 
De defi nita formerna av femininerna JORD, SÄD, NATT 
och VÅR får konsekvent slutartikeln -en. Men substanti-
vet HAND uppträder i början av inspelningen med Birger 
i olika skepnader. Enligt FO böjs ordet HAND i östra Ny-
land enligt böjningskategorin f.2b, ett starkt femininum 
med pluraländelsen  är (se FO HAND och FO Inledning: 
XV–XVI). Hos Birger förekommer dels den feminina 
slutartikeln -en, ha(a)nden, dels den synkoperade artikeln, 
ha(a)ndn. Varianten haanden med långt a-ljud och slut-
artikeln -en uppträder med tre belägg, formerna handen, 
haandn och handn förekommer endast en gång var; se ex-
empel (7:3) där variationen mellan varianterna haandn och 
haanden illustreras.

(7:3) [Birger]
Birger:   me haandn (.) för haand bara (. . .) i sånn där  

  vakka såm vi hadd däär i liidre (. . .) me ein  
  remm åm häärdån (.) å senn undär vakkan å  
  så hulld an me eina haanden då i vakkan å så 
  ådd me höögär haanden

Detta är ett av de få exemplen på variation i bruket av de-
fi nita slutartiklar i inspelningen med Birger. Bruket av de 
varierande formerna av HAND kan bero på att det första 
belägget används tämligen obetonat, medan de två senare 
är betonade. Innehållsmässigt är det inte me haandn, utan 
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VACKEN ’såningskärlet’ som står i fokus och framhävs i 
det första belägget. Mot slutet, då Birger berättar vilken-
dera hand som användes, står däremot eina haanden som 
man höll under vacken kontrasterat mot höögär haanden 
med vilken säden såddes. Kontrasten kan då framhävas 
tydligare med den traditionella formen haanden.

Vad kan man då dra för generella slutsatser utifrån 
dessa exempel med Axel, Anna, Arne och Birger? Det ver-
kar som om talarna i sin språkliga repertoar hade tillgång 
till bägge formerna; i vissa fall tycks de hålla fast vid den 
traditionella formen, medan de andra gånger konvergerar 
i rikting mot sin samtalspartner − i dessa fall intervjuare B 
som själv ofta använder artikelsynkopering också för femi-
niner. Samtalsämnet tycks ha betydelse och det är också 
avgörande hur länge en inspelning har pågått. Andelen 
utjämnade former är i regel betydligt större i början av in-
spelningen; jämför även diskussionen i 6.2.3.

I mitt material fi nns förutom de traditionella dialektta-
larna även en grupp som helt saknar belägg på pronomenet 
hon för feminina inanimata korrelat, men som ändå kate-
goriskt eller med ytterst få undantag använder den femini-
na slutartikeln. Till denna grupp hör i synnerhet fyra talare 
från Pyttis, Ada, Alma, Brita och Bruno, men även Bertel 
från Sibbo och Erik från Lappträsk, vilka alla undantags-
löst använder den defi nita slutartikeln -en för femininer, 
men saknar belägg på pronomenet hon. (För exempel, se 
(7:5) med tre belägg på varianten natten hos Bertel.)

Också Bernt från Strömfors, Amalia och Börje från 
Sibbo och Boris från Liljendal använder huvudsakligen 
den feminina slutartikeln -en, men de har också belägg på 
den synkoperade slutartikeln. Inspelningarna med dessa 
två grupper av talare kännetecknas av en rik variation i 
bruket av pronomen, trots att de i fråga om de defi nita 
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slutartiklarna för femininer och maskuliner gör en klar 
skillnad mellan de två genusen och övervägande använder 
de traditionella slutartiklarna.

Diskussionen om hur detta språkbruk ter sig utgår från 
exempel (7:4) med Bernt. Han har sammanlagt 13 belägg 
på defi nita former i singularis av femininer. I bara ett fall 
förekommer artikelsynkopering, i alla övriga fall använder 
han den feminina artikeln -en, t.ex. bredden, lengden, vå-
åren, yksen och joorden. Det enda exemplet på en synkope-
rad slutartikel joordn infaller sent i inspelningen. Det har 
föregåtts av fyra belägg på varianten joorden. I (7:4) belyses 
bägge varianterna: först den traditionella varianten joorden 
på andra raden, sedan mot slutet av inspelningen, den syn-
koperade varianten joordn.

(7:4) [Bernt]
Bernt. så hadd man bara ein tjåkkari stålpa täär såm  

  teitningin va i gåårn å någa viddjor åm- [EH]  
  (.) vidilenkar neer liksåm opp (.) å så att han  
  stoo rikit opa joorden [- - -] att sött lagast  
  tåm tär poortana (.) int va he jo någå- (.)  
  noförtiidn haar dåm jo inga poortar meir int  
  [- - -] sjuu åtta toms stokkendar såm man sko  
  grev inn i joordn å tjiil fast me steinar åm man  
  laga eitt plank 

En jämförelse mellan hur Bernt använder pronomen och 
slutartiklar för femininer visar att han följer det mönster 
som återkommer hos fl ertalet av informanterna i min un-
dersökning. Han hör till de talare som använder prono-
menet han för samtliga feminina och maskulina korrelat; 
t.ex. (5:17) belyser hans bruk av han för femininer som 
TRÖDA. Trots att Bernts känsla för genus femininum 
gått förlorad i fråga om pronomen verkar distinktionen 
mellan den feminina och maskulina slutartikeln vara stark.
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Av tabell 7/1 framgår att den feminina slutartikeln 
uppträder med ett stort antal belägg hos Amalia. Av sam-
manlagt 20 belägg förekommer artikelsynkopering endast 
en gång i på nattn alldeles i början − senare i inspelningen 
fi nns tre belägg på varianten natten. Den synkoperade for-
men på nattn dyker upp tidigt i inspelningen då Amalia 
svarar på intervjuarens frågor om fullständigt namn, födel-
seort och -tid samt andra personuppgifter, dvs. i en täm-
ligen formell del av intervjun. Ett belägg på slutartikeln  
-en för ett maskulint substantiv granngåården fi nns inom 
samma avsnitt.

Av de femininer som fi nns belagda i bestämd form hos 
Amalia utgörs två tredjedelar av VÄRLD som ingår i ut-
trycken förr i väärden, i väärden och all väärdens, i samt-
liga fall förekommer den feminina slutartikeln oberoende 
av vilket uttryck det handlar om. Dessutom förekommer 
traditionella varianter av femininerna handen, joorden och 
vååren. I diskussionen om slutartiklar för maskuliner i 7.2 
tar jag upp ytterligare några aspekter på Amalias bruk av 
defi nita slutartiklar. (Se utdrag (7:12).)

Hos Boris från Liljendal dominerar slutartikeln -en 
hos femininer som haanden, joorden, straanden, vååren och 
väärden. Substantivet SÄD förekommer med sammanlagt 
7 belägg på den bestämda formen i singularis. SÄD är det 
enda av de feminina substantiven som får artikelsynkope 
hos Boris; seedn (3 belägg) men också seeden (4 belägg) 
förekommer. I fråga om genus för detta ord kan samman-
fattningsvis konstateras att det i registret för FO belagts 
som såväl maskulinum som femininum i Liljendal. Hos 
Boris tycks det uppvisa variation beträff ande den defi nita 
slutartikeln.

Också Artur, den äldsta av Sibboinformanterna, hör till 
dem som i stor utsträckning har kvar distinktionen mellan 
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feminina och maskulina slutartiklar. För femininernas del 
förekommer dock variation; fördelningen är 12 belägg på 
-en och 5 belägg på -n. Slutartikeln -en dominerar eller 
förekommer som enda variant för femininerna STRAND, 

VÅR och YX. Det fi nns inalles 8 belägg på substantivet 
NOT i bestämd form; slutartikeln -en dominerar med 7 
belägg och den synkoperade slutartikeln -n har bara ett 
belägg. (I utdrag (5:21) uppträder fyra av beläggen på slut-
artikeln -en för NOT. )

För det feminina VÄRLD har Artur däremot fl er belägg 
på varianten väärdn (4 belägg) än väärden (2 belägg). Or-
det förekommer endast i uttrycket FÖRR I VÄRLDEN, 
vilket gör det svårare att bedöma Arturs genusbruk i fråga 
om VÄRLD, eftersom det kan vara en förstelnad form. I 
pronomenbruket har Arturs genuskänsla för det feminina 
pronomenet hon gått förlorad. Han har följaktligen över-
gått till att använda han eller den för både femininer och 
maskuliner, vilket också illustreras i utdrag (5:21).

Det mest varierande bruket av defi nita slutartiklar för 
femininer uppträder hos Alvar från Pyttis och Astrid från 
Sibbo; se tabell 7/1. Av tabellen framgår att slutartiklarna 
för de feminina orden kraftigt varierar hos Alvar. Han an-
vänder övervägande den synkoperade slutartikeln -n (16 
belägg), men den feminina slutartikeln -en (12 belägg) 
har ett starkt fotfäste. För maskuliner använder Alvar dä-
remot uteslutande den synkoperade slutartikeln; se tabell 
7/2 och exempel (7:10). Variation mellan slutartiklarna -en 
och -n uppträder hos de fl esta femininer som Alvar har 
belägg på i bestämd form singularis. Detta gäller t.ex. det 
feminina substantivet NOT som förekommer med vari-
anterna nooten (6 belägg) och nootn (10 belägg). Det fe-
minina STRAND, med varianterna stranden och strandn 
(5 belägg) tycks Alvar likaså i övervägande grad använda 
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med synkoperad artikel; av sex belägg förekommer stran-
den endast en gång. Det feminina NATT uppträder med 
två belägg på natten och vidare förekommer ett belägg på 
övär nattn. Förutom dessa femininer förekommer den fe-
minina defi nita slutartikeln i vååren (3 belägg) och aalen 
(1 belägg). I fråga om böjningen av de feminina slutartik-
larna tyder Alvars språkbruk i inspelningen på viss osäker-
het. Den jämna fördelningen mellan slutartiklarna -en och  
-n hos gruppen femininer och det faktum att han har ett 
belägg på det feminina pronomenet hon för substantivet 
NOT antyder att resterna av en genuskänsla för femininer 
fi nns.

Sammanfattningsvis noteras att fl era av de feminina 
orden uppträder med såväl den traditionella som den ut-
jämnade varianten och att genuskänslan för de feminina 
slutartiklarna hos Alvar inte är lika stark som hos fl ertalet 
av de östnyländska talarna i mitt material; hans språkbruk 
skiljer sig markant från de övriga Pyttisinformanternas på 
denna punkt. I fråga om pronomen för femininer, mas-
kuliner och neutrer är Alvars språkbruk likaså varierande; 
jämför diskussionerna i kapitel 5 och 6.

Astrid från Sibbo använder den som pronomen för fe-
minina och maskulina inanimater och de(t) för neutrer. 
Hennes språkbruk kan väsentligen betecknas som ett 
tvågenussystem och som utjämnad dialekt. I fråga om de 
defi nita slutartiklarna tyder variationen hos henne på att 
genussystemet är i upplösning. Med utgångspunkt i ett 
tregenussystem där starka femininer med fi nal koronal 
konsonant får den defi nita slutartikeln -en framstår Ast-
rids användning av slutartiklar för femininer som förbryl-
lande. Fördelningen mellan slutartiklarna -en (2 belägg) 
och -n (11 belägg) ter sig avvikande jämfört med alla de 
övriga informanterna i 1960−70-talsinspelningarna. De 
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fl esta femininer i bestämd form singularis hos Astrid får 
artikelsynkope: joordn, nattn, saksn och våårn. Två femini-
ner, JUL och VÄRLD, förekommer antingen med artikel-
synkope, juuln (6 belägg) och väärdn (1 belägg), eller slut-
artikeln -en, juulen och väärden, med ett belägg vardera. 
Dessa två fall är de enda med slutartikeln -en hos Astrid; 
för övrigt dominerar den synkoperade slutartikeln för fe-
mininer genom hela inspelningen.

En granskning av variationen i Astrids språkbruk – dels 
hur variationen mellan femininer och maskuliner ser ut, 
dels variationen i olika delar av inspelningen – visar att 
det mest påfallande bruket av slutartiklar påträff as i in-
spelningens första del. Astrid tycks använda slutartiklarna 
precis tvärtemot mot vad genusreglerna föreskriver. De ut-
jämnade varianterna av slutartiklarna överväger för både 
femininer och maskuliner: femininerna får artikelsyn-
kopering medan maskulinerna får slutartikeln -en; jäm-
för även diskussionen utgående från exempel (7:13) och 
(7:14) i 7.2.

De synkoperade slutartiklarna sprids till den feminina 
böjningen då talarnas genuskänsla förbleknar vid dialekt-
utjämning. Detta kan dels förklaras av att genus femini-
num tenderar att överges först, också i fråga om prono-
menen. Dels står den synkoperade slutartikeln i kontrast 
till standardspråkets slutartikel -en, vilket kan förklara att 
artikelsynkopering för femininer vinner terräng, eftersom 
den synkoperade formen upplevs som mer dialektal. För-
ändringar som medför att de feminina orden får artikel-
synkopering i bestämd form och att pronomenet hon får 
ge vika för pronomenen han eller den, kan även tolkas så 
att det ursprungligen feminina ordet övergått till maskulin 
böjning (se t.ex. Ahlbäck 1946: 17, 103−107).

Tolkningen av den defi nita slutartikeln -en för femini-
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ner kan vara problematisk och svårtydd, särskilt hos talare 
som fj ärmat sig från ett tregenussystem och som över lag 
har mest utjämnade varianter i sitt språkbruk. Då genus-
systemet förändras från tre genus till två påverkas femini-
nernas ställning i genussystemet. Mina resultat visar dock 
att hos fl ertalet informanter i östra Nyland har femininer-
na en stark tendens att bibehålla slutartikeln -en, trots att 
en del av informanterna helt har övergett pronomenet hon 
för inanimater. När det gäller slutartikeln -en för femini-
ner måste man likaså beakta att den traditionella feminina 
slutartikeln och standardspråkets slutartikel har identisk 
form.

I de skeden av förändringsprocessen då en talare helt 
slutat använda pronomenet hon kan samma talare nogsamt 
hålla isär de feminina och maskulina slutartiklarna; se t.ex. 
Bertels bruk av slutartiklar i tabellerna 7/1 och 7/2. Bertels 
språkbruk är ett slående exempel på att skillnaderna i fråga 
om defi nita slutartiklar för femininer och maskuliner kan 
upprätthållas, trots att belägg på de feminina och masku-
lina pronomenen helt och hållet saknas. Speciellt påtagligt 
är detta i fl era av Pyttistalarnas språkbruk. Även om de 
inte har belägg på vare sig pronomenen hon, han eller den 
använder de utan undantag slutartikeln -en för femininer 
och likaså den maskulina slutartikeln -n för maskuliner; 
se särskilt fördelningen av slutartiklar hos Ada, Alma och 
Brita i tabellerna 7/1 och 7/2 samt diskussionen om det 
kategoriska bruket av he(t) i 6.4.2. Frågan är dock om man 
i dessa fall kan dra slutsatsen att detta är en maskulinum−
femininum genusdistinktion; möjligen handlar det mer 
om att vissa lexikala mönster i ordböjningen bevarats. När 
det gäller slutartikeln -en för femininer kompliceras tolk-
ningen ytterligare av att den traditionella feminina slutar-
tikeln och standardspråkets defi nita slutartikel för utrala 
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ord av denna typ har identisk form. I fråga om maskuli-
nerna är det mera entydigt att slutartikeln -en är en utjäm-
nad variant, vilket jag i det följande ska gå närmare in på.

7.2 Slutartiklar för maskuliner 

I fokus för diskussionen i detta kapitel står slutartiklarna 
för defi nita former i singularis av enstaviga maskuliner 
med fi nal koronal konsonant (d, l, n, r, s eller t), som kan 
variera mellan den synkoperade maskulina varianten -n 
och varianten -en. I jämförelse med de övriga dragen som 
studerats i min undersökning är den synkoperade slutarti-
keln -n för denna ordgrupp ett mycket stabilt dialektdrag. 

De mest traditionella talarna från östra Nyland synko-
perar den maskulina slutartikeln kategoriskt; deras språk-
bruk diskuteras utförligt med utgångspunkt i exempel 
(7:6)−(7:8). Men också talare som i fråga om pronomen 
övergått till varianterna den och de(t) tycks företrädesvis 
hålla sig till den maskulina slutartikeln. För att exempli-
fi era bruket av slutartiklar hos en sådan talare återger jag 
i det följande ett längre klipp (7:5) ur inspelningen med 
Bertel från Sibbo.

(7:5) [Bertel]
Intervjuare H: nå påteetär föördes då ti staan på-?
Bertel: de föörd dåm såhäär vaar å ein huusbonde börja 
  tjööra såhäär (.) på höstn (..) dåm tjöörd sådäär 
  een å tvåå gångär i vekkan [. . .] tjöörd puteetär 
  (.) å ja tjöörd höö (..) ti stan
Intervjuare H: nå beretta nu liite åm en sånn däär stassfäärd 
  (.) näär man då foor me poteetär ellär me höö ti 
  staan (.) näär sku de startas på mårån?
Bertel: jaa (.) vi bruuka alti starta (.) klåkkan tvåå å trii 
  på natten (.) på mårånnatten (.). foor direkt (.) 

Book 3.indb 327 2010-05-26 07:13:01



328

Caroline Sandström

  å förr foor dåm på kvelln å va i kvarteer liiksåm 
  i Malm- [. . .] åm man sku va ti tårgi då sjuu 
  halvåttatiidn [- - -]
Intervjuare H: nå näär- näär börja tårjkåmärsn?
Bertel: de börja nu så där åttatiidn (.) denn tiidn joo (.)
   när man va däär så då börja de kåma [- - -] höö
   mins ja då när ja tjöörd då kåsta de tiie å tålv 
  mark punde (…) ja kan int kåm i hååg (.) va 
  dåm fi kk för puteetren den tiidn (.) men int va 
  de nu mång mark för hektoliitärn int [. . .] å så 
  börja man kåm skakand dii-ifråån på skakatjär-
  rån me hest ijenn (.) så att man hann hem ijenn 
  ti kvelln (.) när man foor på natten så va man 
  hem senn (.) trii fyyratiidn på daain senn (.) 
  andär daain

Utdrag (7:5) belyser framför allt att Bertel konsekvent 
använder de traditionella maskulina och feminina slut-
artiklarna. I fråga om pronomen har han övergått till ett 
system där den och de(t) överväger; pronomenen hon och 
han förekommer inte alls, medan det neutrala pronome-
net he(t) faktiskt uppträder hos Bertel i omkring en tion-
del av fallen, med 11 belägg. (I tabellerna 5/3 och 6/3 ges 
närmare uppgifter om fördelningen av pronomenen hos 
Bertel och exempel (5:33) och (5:34) illustrerar bruket av 
den för det maskulina korrelatet BÅT och det feminina 
TJÄRUTUNNA.)

Det fi nns i (7:5) fl era fall av den synkoperade masku-
lina slutartikeln. I den första repliken uppträder den syn-
koperade formen av HÖST, i de två följande replikerna 
fi nns dels det maskulina KVÄLL (2 belägg), dels TID (5 
belägg), vilka uteslutande får den synkoperade maskulina 
slutartikeln -n; se FO HÖST 1 och KVÄLL, KVÄLLER 
och FOreg TID samt (Ahlbäck 1946: 89, 215). Dessa ord 
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anges ha genus maskulinum i östra Nyland. I (7:5) fi nns 
också två fall av det feminina NATT med den feminina 
slutartikeln -en; se FO NATT 2. 

Av tabellerna 7/1 och 7/2 framgår att Bertel genomgå-
ende håller isär de defi nita slutartiklarna för starka femi-
niner som får slutartikeln -en (7 belägg) och maskuliner 
som får -n (27 belägg). Förutom de defi nita formerna av 
maskuliner som belyses i (7:5) förekommer bl.a. laagåårn 
(2 belägg), en sammansättning med det maskulina GÅRD 
som senare led. Den defi nita formen gåårdn har ytterligare 
fem förekomster i inspelningen: häär på gåårdn, gåårdn, 
ti gåårdn och gåårdns (2 belägg). Exempel (7:5) belyser 
också pronomenbruket; här fi nns belägg på det neutrala 
de(t) som expletivt subjekt (4 belägg) och ett fall av de(t) 
som anaforiskt pronomen med det neutrala ordet HÖ som 
korrelat.

En sammanställning av de tjugofem inspelningarna i 
tabell 7/2 visar att den maskulina synkoperade slutartikeln 
har en klar dominans i det östnyländska 1960−70-talsma-
terialet. Bara några få talare har variation mellan den mas-
kulina synkoperade slutartikeln -n och slutartikeln -en; i 
tjugoen inspelningar används slutartikeln -n utan undan-
tag. 

I tabell 7/2 fokuseras slutartiklarna -n och -en för mas-
kuliner med koronal fi nal konsonant, som i tabellen mar-
kerats med -nM och -enM. Dessutom anges i kolumnen 
längst till höger förekomsterna av pronomenet han för 
maskuliner och femininer hos de informanter som har 
belägg på han för inanimater. Dessa har markerats med 
förkortningarna hanM för maskuliner och hanF för femi-
niner.
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Slutartiklar för maskuliner
    -nM    -enM    hanM   hanF
Axel, f.1881 Liljendal 13 0 19 −
Anna, f.1884 Liljendal 19 0 2 −
Ada, f.1884 Pyttis  28 0 − −
Artur, f.1884 Sibbo  23 1 9 8
Anders, f.1885Lappträsk 12 0 16 −
Amalia, f.1887 Sibbo  12 2 1 −
Arne, f.1890 Strömfors 49 1 12 −
Alma, f.1890 Pyttis  32 0 − −
Alvar, f.1890 Pyttis  53 0 3 −
Astrid, f.1890 Sibbo  11 17 − −
Beda & Agda, f. c.1890
 Liljendal   21 0 7 −
Birger, f.1891 Liljendal 43 0 13 −
Brita, f.1891 Pyttis  27 0 − −
Boris, f.1893 Liljendal 22 0 1 1
Beata, f.1895 Strömfors 18 0 7 1
Berta, f.1895 Lappträsk 26 0 7 −
Bernt, f.1896 Strömfors 30 0 18 4
Börje, f.1896 Sibbo  30 0 4 15
Bruno, f.1898 Pyttis  31 0 17 7
Bertel, f.1898 Sibbo  27 0 − −
Bror, f.1899 Strömfors 34 0 25 −
Doris, f.1900 Lappträsk 23 0 12 −
Elsa, f.1904 Strömfors 33 0 19 1
Erik, f.1909 Lappträsk 17 0 4 −
Edit, f.1913 Lappträsk 22 0 26 −

Summa    656  21        222  46

Tabell 7/2 Fördelningen av de maskulina slutartiklarna 
-nM och -enM 

 

Book 3.indb 330 2010-05-26 07:13:02



331

Defi nita slutartiklar

 I tjugoen av de tjugofem inspelningarna förekommer 
uteslutande den maskulina slutartikeln -n för maskuliner 
med fi nal koronal konsonant och i tre av inspelningarna 
dominerar slutartikeln -n klart; beläggen på slutartikeln  
-en för maskuliner i dessa inspelningar är generellt inte 
fl er än högst 1−2 belägg. Det är bara en enda av de öst-
nyländska 1960−70-talsinformanterna, Astrid från Sibbo, 
som har fl er belägg på varianten -en än på varianten -n för 
maskuliner. Summan av beläggen på den traditionella slut-
artikeln -n för maskuliner uppgår till 656, medan beläggen 
på slutartikeln -en inte är fl er än 21. Av dessa förekommer 
17 hos Astrid och två hos Amalia, som båda kommer från 
Sibbo. Därtill fi nns det ett belägg på -en hos Artur som 
också är från Sibbo och ytterligare ett belägg hos Arne 
från Strömfors.

Min undersökning visar att den synkoperade maskulina 
slutartikeln har ett synnerligen starkt fotfäste i det östny-
ländska dialektmaterialet från 1960−70-talen. De mest 
traditionella talarna har genomgående den synkoperade 
slutartikeln för maskuliner och slutartikeln -en för femi-
niner. När det gäller pronomenen följer de ett tregenus-
system med ett konsekvent bruk av pronomenvarianterna 
hon, han och he(t) enligt korrelatens genus. Ett traditio-
nellt språkbruk förekommer således i inspelningarna med 
Anders, Beda & Agda, Birger, Beata, Berta, Bror, Doris, 
Elsa och Edit från Lappträsk, Liljendal och Strömfors. 
Också Axel, Anna och Arne från Liljendal och Strömfors 
ligger nära ett sådant konsekvent språkbruk. Gemensamt 
för dessa tolv informanter är att de bortsett från ett enda 
undantag hos Arne uteslutande använder den synkoperade 
slutartikeln för maskuliner och i huvudsak slutartikeln -en 
för femininer. Till skillnad från en del andra traditionella 
talare använder de därtill regelmässigt pronomenet hon för 
feminina korrelat; se tabell 7/1 respektive 7/2.
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Det fi nns ytterligare grupper av talare i 1960−70-tals-
inspelningarna som fullständigt håller isär maskulina och 
feminina slutartiklar. I bruket av pronomen för inanimater 
har de däremot övergått till att använda annorlunda stra-
tegier. En strategi är att använda han för både maskuli-
ner och femininer, såsom Bernt från Strömfors, Börje från 
Sibbo och Bruno från Pyttis, en annan strategi är att an-
vända antingen han eller den, såsom Erik från Lappträsk, 
eller att använda bara den för maskuliner och femininer, 
såsom Amalia och Bertel från Sibbo. Slutligen fi nns det 
tre kvinnliga informanter från Pyttis, Ada, Alma och Brita, 
som undantagslöst håller isär de maskulina och feminina 
slutartiklarna, men som har övergått till att använda det 
neutrala pronomenet he(t) för alla inanimater oberoende 
av genus; se diskussion i 6.4.2. 

Bror från Strömfors är en av de mest konsekventa dia-
lekttalarna i mitt material. Detta illustreras tydligt av ta-
bellerna 7/1, 7/2 och 4/3, samt diskussionen i 4.2.1 som 
visar att han uteslutande har dialektvarianter av de slutar-
tiklar och pronomen som har studerats. Inalles fi nns det 34 
belägg på den synkoperade maskulina slutartikeln -n för 
maskuliner som GÅRD, GÄRDSGÅRD, HALS, HÖST, 

MITT, PORT, TID och TRÅD i inspelningen med Bror. 
I (7:6) belyses tre av dessa belägg; alldeles i början den de-
fi nita formen hööstn och mot slutet deiln och gåårdn. Det 
inledande hööstn, som senare i inspelningen uppträder i ex-
akt samma form, kan jämföras med förekomsterna åm vå-
åren några rader längre ned. Här syns att Bror konsekvent 
håller isär slutartiklarna för det maskulina HÖST och det 
feminina VÅR; se FO HÖST 1, FOreg VÅR och Ahlbäck 
(1946: 167, 215). Också formerna deiln och gåårdn böjs 
enligt mönster för starka maskuliner med pluraländelsen  
-ar; se FO DEL och GÅRD. Dessutom använder Bror 
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han för det maskulina GÄRDSGÅRD. I utdraget fi nns 
också fl era fall av det neutrala pronomenet he(t) som ex-
pletiva subjekt.

(7:6) [Bror]
Bror: på hööstn när man samla veed å- (.) å hoggd 
  ana kva man bihöövd (.) huusbihoovshygge så 
  klöiv man jäärdsel å (.) så sko man jo haa 
  staavrana oppkvest åm vååren i goo tiid at dåm
   hann tårkas at kåådån kåm uur dåm liiti [- - -] 
  första arbeiti åm vååren så he va ti lag gåårdana 
  (. . .) he fans tvåå sårtär åå tåm (.) he fans sliik
  såm eina endan åå tröödån kåm i bakkan å 
  anan endan kåm senn opp liksåm ti yvra deiln 
  åå gåårdn (..) men så fans e slikan jäärsgåård å 
  såm va så häär at at at an int va så brantågär

I (7:7) belyses Elsas användning av synkoperade slutar-
tiklar för maskulinerna TRÅD och IS. Påfallande i fråga 
om TRÅD är att Elsa, men också Bror, uppvisar varia-
tion mellan tråådn och tråån; synkopering uppträder alltså 
i bägge formerna även om det fi nala d:et kan falla bort. 
Bägge talarna kommer från samma by i norra Strömfors. 
I (7:7) har Elsa också på andra raden i utdraget ett fall 
av han som pronomen för det maskulina TRÅD; genus 
maskulinum bekräftas alltså av såväl slutartikeln som det 
anaforiska pronomenet han i detta fall.

 (7:7) [Elsa]
Elsa:  ein krook opa såm man droo tråådn ijino [. . .]  

  å så knöit man fast täär å så börja man tramp tå 
  bara å slepp te täär tråån tärettär såm an tå
   tvinnast tii påå [- - -] när dåm tjöörd åm 
  våårvintärn iis ti meijerii så blei dii vak 
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  opa trestji (.) å tå sko härvona byykas (.) å tåm 
  askast inn i gryytor [. . .] först sattist e 
  te tär fi inari tråådn [. . .] när man sjölja tii 
  i te tär iisvatji tii såm tåm hadd taiji te tär 

   meijjeriis iisn bårtan 

Sammanlagt fi nns det i inspelningen med Elsa 33 belägg 
på maskuliner i bestämd form med slutartikeln -n i ord 
som BLÅST, GÅRD, HÖST, IS, MITT, TID och TRÅD, 
vilka genomgående får artikelsynkope. Elsa från Strömfors 
hör till dem som tydligt upprätthåller ett tregenussystem, 
men i jämförelse med Bror, som utan undantag har dia-
lektvarianter, uppvisar Elsa variation. Hos henne förekom-
mer bl.a. ett fall av pronomenet han för ett feminint kor-
relat; se tabell 7/2 och utdrag (5:16).

I utdrag (7:8) med Birger från Liljendal, som också 
hör till de mest traditionella bland informanterna, fi nns 
bestämda former av maskulinerna HAVERSÅDD ’hav-
resådd’ (FO) och TID (FOreg); båda förekommer med 
artikelsynkopering. För övrigt fi nns det viss variation i ut-
draget; bl.a. varierar Birger mellan de neutrala pronomen-
varianterna de(t) och he(t).

(7:8) [Birger]
Intervjuare B: va kunde de senn följa för arbeeten
Birger:  jaa näär de där haavärsååddn va undan då 
  så börja man jäärd järselgåårdar (.) järsgåår- 

  dana (.) å de hulld man påå då int rikit fullt 
  ti johanni men kansji ein tvåå vekkår föri 
  johanni hellär halvaarån åå den tiidn (.) så 
  när he va trääsååkär å sååddist råg så hadd 
  man alt spillningin tjöörd i hoopar 
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Här kan man se ett exempel på ett återkommande mönster 
i mina data; varianten de(t) tycks följa i det omedelbara 
svaret på intervjuare B:s fråga, medan traditionella vari-
anter för övrigt är förhärskande i Birgers språkbruk. (En 
längre version av detta klipp, exempel (6:5), diskuteras 
ovan i kapitel 6.2.3.)

I fråga om slutartiklarna för maskuliner håller Birger 
kategoriskt fast vid den maskulina synkoperade varianten, 
som förekommer med 43 belägg för den grupp ord som 
har studerats; se tabell 7/2. Bland beläggen fi nns maskuli-
nerna FEST, FORS, GÅRD, HÖST, IS, SÅDD, TAGG-

TRÅD samt TID i olika uttryck, i över hälften av fallen. 
Det maskulina TID får genomgående artikelsynkopering 
med formen tiidn.

De tre kvinnliga Pyttisinformanterna Ada, Alma och 
Brita har i fråga om pronomen övergått till att använda 
det neutrala he(t) för inanimata korrelat; se diskussionen 
i 6.4.2. När det gäller slutartiklarna, såväl maskulina som 
feminina, håller de sig kategoriskt till slutartiklarna -n för 
maskuliner och -en för femininer. Det typiska bruket av 
de synkoperade maskulina slutartiklarna hos dessa talare 
från Pyttis belyses i utdrag (7:9) med Brita som talar om 
en HÅLSTOL, en gångstol som användes för små barn då 
de skulle lära sig gå eller MARSCHA (FO):

(7:9) [Brita]
Brita: hålstooln kalla vi e til (.) bara ti hålstooln  
  no a ja hava oååt tåm häär miin å no (.) å te 
  tiin såm inga mattår va opa gålvi så när 
  man- (.) täär läärd man jo se ti mars i te 
  hålstooln (.) he va såtäär breitt såm boordi 
  å eitt hål i mittn bara å loååg bein ondi å (.) 
  å så stoo bååni täär
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I (7:9) har Brita fl era belägg på just hålstooln och dess-
utom fi nns det bestämda former av såväl TID som MITT; 
samtliga är maskuliner och de får utan undantag den syn-
koperade slutartikeln. Detsamma gäller övriga maskuliner, 
t.ex. DANS, FOT, KNUT och MAT som förekommer 
hos Brita, men också BÅT, ELD, GRÖT, GÅRD, HÖST, 

IS, JÄST, MAT, SAFT och TID hos Ada och Alma. Lika 
konsekvent använder de alla tre den feminina slutartikeln  
-en för femininer, såsom HAND, JORD, NATT, NÅL, 

STRAND, SÄD, VÅR och VÄRLD.
Alvar som också kommer från Pyttis hör till de talare 

som uppvisar betydande variation i fråga om pronomen, 
men också i fråga om feminina slutartiklar; se diskussion i 
7.1. Han har i huvudsak övergått till pronomenet den (12 
belägg) för maskuliner och femininer, men har också be-
lägg på han för maskuliner och rentav ett belägg på hon 
för ett feminint korrelat; se diskussion i 4.3.4, 5.1.1.4 och 
5.2.1.2. Av neutrala pronomen förekommer huvudsakli-
gen varianten de(t), men därtill har knappt tio belägg på 
den neutrala varianten he(t) påträff ats hos Alvar.

De feminina slutartiklarna varierar kraftigt hos Alvar 
med fördelningen 12 belägg på slutartikeln -en och 16 be-
lägg på den synkoperade slutartikeln -n. Variation mellan 
slutartiklarna uppträder för de fl esta femininer som Alvar 
har belägg på i bestämd form singularis, t.ex. NATT, NOT 
och STRAND. För de maskulina slutartiklarnas del ser 
bilden helt annorlunda ut. Alvar har sammanlagt 53 belägg 
på bestämd form singularis av gruppen starka maskuliner 
och de uppträder uteslutande med den synkoperade slut-
artikeln. Av maskulinerna BÅT, FJÄRD, GÅRD, HÖST 
och TID förekommer fl era belägg på artikelsynkopering. I 
utdrag (7:10) illustreras det maskulina SPIS som likaså får 
den synkoperade slutartikeln -n. I övrigt kan noteras att 
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det i utdraget förekommer ett fall av det neutrala expletiva 
e, ett fall av det neutrala expletiva de(t) och ett exempel 
på pronomenet den som har det feminina SUMPGRYTA 
som korrelat.

(7:10) [Alvar]
Alvar: no drakkis e kaff e alti i stellen (.) stoorär 
  sompgryyta (.) stoorär sompgryyta va de 
  näär våårt liksåm i grannana å alla stellen 
  (.) å den va på såndär vind såm kallas å 
  öppen hell (…) spiisn däär å där kookast
   på- (.) sompgryytan kooka så fördärvat

Alvar upprätthåller konsekvent genuskänslan för den mas-
kulina defi nita slutartikeln. Inalles har han sex belägg på 
pronomenen den och han för de maskulina korrelaten BÅT 
och EKSTOCK. Det maskulina pronomenet han uppträ-
der med tre belägg för BÅTEN; se exempel (5:15). Men 
Alvar använder aldrig pronomenet han för femininer. Det 
tyder på att han i viss mån bevarat känslan för ett tregenus-
system, eftersom det partiellt tycks fi nnas skillnader mellan 
maskulin och feminin böjning i hans språkbruk. Alvar har 
huvudsakligen övergått till ett genusbruk där pronomenen 
den och de(t) dominerar, men för de maskulina slutartik-
larna har han uteslutande den synkoperade slutartikeln.

Hittills har jag i fråga om maskulina slutartiklar enbart 
diskuterat språkbruket hos talare som kategoriskt håller sig 
till den maskulina synkoperade slutartikeln. I det följande 
ska jag ta fasta på de få fall av variation som iakttagits i de 
östnyländska inspelningarna från 1960−70-talen. Hos tre 
av talarna, Artur, Arne och Amalia, fi nns det ströbelägg på 
artikeln -en. Artur från Sibbo och Arne från Strömfors har 
vardera ett belägg på slutartikeln -en. Den maskulina syn-
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koperade slutartikeln överväger hos dem med betydande 
marginal, både hos Artur som har 23 belägg på artikelsyn-
kope och i synnerhet hos Arne som har hela 49 belägg på 
artikelsynkope. För maskuliner i bestämd form förekom-
mer två fall av slutartikeln -en hos Amalia och hela 17 fall 
av slutartikeln -en hos Astrid; Amalia och Astrid kommer 
båda från Sibbo.

Artur uppvisar rätt stor variation i bruket av slutartik-
lar för femininer, vilket diskuterades i detalj i kapitel 7.1. 
Den maskulina slutartikeln har däremot en stark position 
i Arturs språkbruk: i ett enda fall förekommer slutartikeln  
-en. Det är frågan om det maskulina substantivet SAND, 
som enligt FOreg har genus maskulinum, men det uppvi-
sar stor variation i böjning och uttal i Nyland. I Kumlinge 
(Åland) och Solf (Österbotten) har ordet även belagts med 
genus femininum (FOreg). Eftersom SAND därtill är ett 
ämnesord kan genus och böjning vara mindre stabila än i 
fråga om andra ordgrupper. Övriga maskuliner, t.ex. DEL, 

FOT, KNUT och TID, synkoperar Artur genomgående 
enligt reglerna i ett tregenussystem.

När det gäller Arne bekräftas än en gång ett utpräglat 
mönster i mina data. Det enda belägget på slutartikeln -en 
för det maskulina KVÄLL uppträder alldeles i början av 
inspelningen. Under de första minuterna fi nns också fl era 
andra utjämnade varianter, såsom två belägg på artikel-
synkopering för det feminina VÅR, ett fl ertal fall av den 
neutrala pronomenvarianten de(t) och ett fall av den för 
det maskulina GÅRD. Men som framgår av varianten gå-
årn i Arnes andra replik i (7:11) överväger de synkoperade 
formerna för maskulinernas del också under inspelningens 
början, bortsett från det enda belägget på kvellen; se exem-
pel (7:11).
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(7:11) Arne
Arne: an sku jäärda förtii par ti daagen så va de ett 
  dagsvärke
Intervjuare B: näär steeg man åpp den tiidn?
Arne: nå femm sku an ju stiiga åpp å seks sku an gåå 
  ti arbets så sku an va däär på gåårn ti arbete i 
  minn tiid (.) kan henda att de va tiidigari ennu 
  föri (.) å så sku an va ti klåkkan åtta på kvellen 
  i mina unga åår

Amalia använder slutartiklar för maskuliner enligt ordens 
traditionella genus i de fl esta fallen; t.ex. BLOD, BÖLD, 

FOT, KNARR, OST och TID får alla den maskulina än-
delsen -n. Tidigt i inspelningen, i ett sammanhang där 
Amalia svarar på intervjuarens frågor om personuppgifter 
som fullständigt namn och födelseort, dyker ett av beläg-
gen på slutartikeln -en upp för ett maskulint ord, i grann-
gåården. Däremot förekommer t.ex. i lagåårdn med arti-
kelsynkope senare i inspelningen. Det maskulina HALS 
förekommer med varierande slutartikel; övervägande har 
Amalia varianten halsn med tre belägg och varianten hal-
sen uppträder med ett belägg. Detta belägg återfi nns i sva-
ret på en fråga som intervjuaren ställer då han vill veta vad 
man kunde göra om man fi ck ”ont i halsen”. I sitt svar upp-
repar Amalia då uttrycket ont i halsen ordagrannt medan 
hon tänker efter, men strax därefter har hon återgått till 
formen halsn, som hon i allmänhet använder.

Avslutningsvis illustreras Amalias gängse bruk av slut-
artiklar för maskuliner med ett utdrag ur inspelningen. I 
utdrag (7:12) fi nns de maskulina substantiven knarrn (2 
belägg) och footn som här enbart förekommer med den 
maskulina synkoperade slutartikeln.
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(7:12) [Amalia]
Intervjuare F: nåmen knarrande leedär då?
Amalia:  jaa (…) de ha ja havi å (.) men de e bara övä
  ranstrengning de 
Intervjuare F: mm-m (.) va kalla man de förr de då?
Amalia:  man kalla de ti knarrn [- - -] husbonsfålke saa 
  ååt me at- [. . .] at nu fåår du far å taa höö såm  

  e på reinana hellär de grese (.) å köör himm e
   [- - -] ja too skåttkärrån å droo tvåå trii dagar
   eftär varandra (.) men sii nu va hii så dååligär 
  veeg (.) häär e nu braa veeg nu men då va den
   veegin så dåålin (...) så när ja foor åppförbakka
   (.) å ja hadd braa myki gres påå (.) he va tongt 
  (.) så skuff a ja eftär bara 
  me våld (.) å då fi kk ja knarrn i footn 

Fördelningen av de maskulina slutartiklarna hos Astrid i 
tabell 7/2 visar att hon till skillnad från alla andra talare i 
1960−70-talsinspelningarna övervägande använder slutar-
tikeln -en för maskuliner; hon har 11 belägg på maskuliner 
med artikelsynkopering och hela 17 belägg med slutarti-
keln -en. Också hennes bruk av feminina slutartiklar med 
fördelningen 11 belägg på artikelsynkopering och bara två 
belägg på slutartikeln -en ter sig egendomligt; se tabell 7/1. 
Variationen i fråga om defi nita slutartiklar i denna inspel-
ning tyder på att genussystemet är i upplösning. Det märk-
liga är att Astrid svängt om genusreglerna för de maskulina 
och feminina slutartiklarna, eftersom hon för femininer i 
de fl esta fall har artikelsynkopering, medan maskulinerna 
övervägande får slutartikeln -en; se även diskussion i slutet 
av kapitel 7.1.

Utifrån exempel (5:37), där pronomenbruket för mas-
kulina och feminina inanimater stod i fokus, kan man se 
att Astrids språkbruk som ett utjämnat tvågenussystem. I 
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inspelningen som helhet använder hon uteslutande pro-
nomenet den för maskulina och feminina inanimater och 
den neutrala pronomenvarianten de(t) – snarare än he(t) 
– överväger likaså. I (5:37) förekommer de maskulina be-
stämda formerna hösten, slakten och nuförtiiden. Alla får 
genomgående slutartikeln -en.

I ljuset av min undersökning som helhet ter sig Astrids 
användning av slutartikeln -en för maskuliner ännu mer 
förbryllande, eftersom den maskulina synkoperade slutar-
tikeln för övrigt har en oerhört stark ställning i det öst-
nyländska 1960−70-talsmaterialet. Bland de maskuliner 
som förekommer i bestämd form hos Astrid får DANS, 
HÖST, IS, SLAKT, TVÄTT, samt GÅRD och samman-
sättningar med -GÅRD som efterled, kategoriskt slutarti-
keln -en, medan de maskulina KVÄLL (3 belägg), PLATS 
och SAL och efterlederna -KANT och -REST får artikel-
synkopering. Slutligen uppträder det maskulina TID med 
variation mellan slutartiklarna -en och -n.

De mer dialektala formerna förekommer huvudsakli-
gen mot slutet av inspelningen, medan merparten av de 
maskuliner som får slutartikeln -en fi nns i början av in-
spelningen. Trots att Astrids språkbruk på många punk-
ter faller utanför de typiska ramarna fi nns här en parallell 
till det mönster som iakttagits hur fl era andra informanter 
i materialet. Astrid har tydligt övergått till ett tvågenus-
system med utrum och neutrum, men då de synkoperade 
slutartiklarna för maskuliner förekommer sker det i slutet 
av inspelningen i en mer avslappnad fri berättelse. De ut-
jämnade varianterna dominerar i synnerhet i början av in-
spelningen då hon känner sig mer osäker om vilken språk-
form hon ska hålla sig till.

Dessa mönster belyses med hjälp av utdrag (7:13) från 
början av inspelningen och (7:14) från slutet av inspel-
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ningen med Astrid. De visar hur variationen i bruket av 
slutartiklar för maskuliner ser ut hos denna Sibboinfor-
mant.

(7:13) [Astrid]
Intervjuare H: nå kåmmär ni ennu ihååg hur de va när 
  dåm stellde ti tvett? [. . .]
Astrid:  de stelldes ti- (.) va stoora tiinår me 
  treeband åmkring (.)
Intervjuare H: hm-m (.)
Astrid:  joo (.) å däär satts tvetten i blööt (..) å så 
  gnuggades de sen för hand (.) å så baddades de 
  (.) å så foor man å sjölja den där tve- EH (.)
   långa veegar åm vintärn uut- (.) uut på iisen på
   treske

(7:14) [Astrid]
Astrid:  de va talkå (.) eena kvelln- (.) vart han nu va 
  någå lengre [gamla husbonn] (.) at han va bårt 
  en paar daagar (.) eena kvelln va vi diit å dansa 
  å andra kvelln va vi å skuura 

Utdraget (7:13) med Astrid, excerperat efter omkring åtta 
minuter från början av inspelningen utmärks av att in-
tervjuaren ställer Astrid detaljerade frågor om livet på en 
bondgård förr. Astrid beskriver hur kläderna tvättades vid 
stortvätt i hennes barndomshem; i utdraget använder hon 
enbart slutartikeln -en för maskulinerna. Utdraget (7:14), 
som excerperats efter ungefär en halv timmes inspelning, 
har däremot mera karaktären av en fri berättelse. En längre 
kontext för exemplet ges i (6:13). Astrid minns här en in-
cident från ungdomstiden och berättar engagerat vad hon 
hade varit med om, då ett gäng ungdomar i smyg hade 
ordnat en dans på granngården när husbonden var bort-
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rest. Här förkommer tre belägg på artikelsynkopering för 
det maskulina KVÄLL, Astrid håller sig alltså här genom-
gående till den maskulina varianten; se FO KVÄLL.

Då genuskänslan för de defi nita slutartiklarna sviktar, 
särskilt i sådana fall då talarna verkar försöka tala mer 
standardspråkligt än vad som torde vara deras gängse dia-
lekt, råder det en viss språklig osäkerhet i användningen av 
språkdragen – i detta fall de defi nita slutartiklarna. Bland 
informanterna är Astrid från Sibbo och Alvar från Pyt-
tis typiska representanter för detta. Deras språkbruk med 
överanvändning av artikelsynkope för femininer och – för 
Astrids del likaså många fall av slutartikeln -en för masku-
liner – förstärker osäkerheten i deras genusbruk.

7.3 Artikelsynkopering för maskuliner och femi-
niner − jämförelser mellan 1960−70-talsinspel-
ningarna och 2000-talsinspelningarna

Av diskussionerna i kapitel 7.1 och 7.2 framgår att skillna-
derna mellan den feminina slutartikeln -en och den mas-
kulina synkoperade slutartikeln -n upprätthålls undantags-
löst i hälften av de tjugofem 1960–70-talsinspelningarna. 
Den maskulina synkoperade slutartikeln för maskuliner 
har en klar dominans i materialet. I tjugoen av de tjugofem 
inspelningarna används den synkoperade slutartikeln -n 
kategoriskt; variation mellan den maskulina synkoperade 
slutartikeln -n och slutartikeln -en förekommer hos bara 
ett fåtal informanter. I tolv av de tjugofem inspelningarna 
används den feminina slutartikeln -en undantagslöst för 
femininerna. I tio av inspelningarna dominerar varianten 
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-en, men det fi nns i dessa inspelningar en marginell va-
riation med 1−3 belägg på artikelsynkopering för femini-
nerna.

I detta kapitel har jag i tabellform sammanställt före-
komsten av artikelsynkopering i 1960–70-talsmaterialet 
för de mest frekventa maskulinerna, såsom BÅT, GÅRD, 
HÖST, KVÄLL och TID, i tabell 7/3 och för de mest 
frekventa femininerna, såsom HAND, JORD, NATT, 

VÅR och VÄRLD, i tabell 7/4. Genom att utgå från dessa 
ofta förekommande maskulina och feminina ord kontrol-
lerar jag om artikelsynkoperingen hos informanterna är 
bunden till särskilda ord.

Denna översikt över hur artikelsynkoperingen fördelar 
sig på olika maskuliner och femininer i 1960–70-talsma-
terialet är avsedd att stå som grund för en granskning av 
vilken potential artikelsynkope har att bli dialektmarkör 
i 2000-talsinspelningarna. En motsvarande tabell över ett 
urval av de mest frekventa maskulinerna och femininerna 
har sammanställts för att visa hur slutartiklarna används i 
2000-talsmaterialet; se tabell 7/5.

 En jämförelse mellan de maskulina och feminina orden 
i tabellerna 7/3 och 7/4 visar att det i 1960–70-talsinspel-
ningarna är en avsevärd skillnad i förekomsten av artikel-
synkopering mellan maskuliner och femininer. I det äldre 
materialet är det bara Astrid från Sibbo som för frekventa 
maskuliner som GÅRD, HÖST, IS och MAT endast har 
slutartikeln -en. Ingen av de andra informanterna har i 
samma utsträckning övergått till artikeln -en för de aktu-
ella maskulinerna, utan antingen förekommer enbart arti-
kelsynkopering, t.ex. för BÅT, DEL, ELD, FOT, HÖST, 

IS, MAT, MITT, OST, TID och TRÅD, eller också fö-
rekommer variation mellan -n och -en såsom i fråga om 
GÅRD och HALS; se tabell 7/3.
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Det maskulina TID är det enda av dessa ord som upp-
träder hos alla informanter i materialet. Det förekommer i 
många vanliga tidsuttryck och det är påfallande att artikel-
synkoperingen är så konsekvent. Att det maskulina TID 
är stabilt i böjningen kan dels bero på att det har en stark 
förankring i genus maskulinum, dels att det ofta förekom-
mer i fasta fraser som DÅ FÖR TIDEN, DEN TIDEN, 

FÖRR I TIDEN och vid angivande av klockslag, TOLV-

TIDEN, SJUTIDEN, och därför kan ha lagrats i minnet 
som en helhet där artikelsynkope ingår. Men eftersom or-
det är frekvent kunde man också anta att variationen skulle 
öka.

Den maskulina synkoperade slutartikeln har hos de 
fl esta östnyländska äldre informanterna en etablerad ställ-
ning och variationen är försumbar, vilket också framgått 
av diskussionen i 7.2. En jämförelse mellan maskulinerna 
i tabell 7/3 och femininerna i tabell 7/4 visar däremot att 
artikelsynkoperingen är ovanlig för de utvalda feminina 
ordens del i 1960–70-talsinspelningarna.
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Maskuliner som
synkoperas hos
informant: 
   BÅT DEL ELD FOT GRÖT   GÅRD     

Axel, Liljendal  + +   +   
Anna, Liljendal         
Ada, Pyttis    +      
Artur, Sibbo  +  +     
Anders, Lappträsk         
Amalia, Sibbo    +  +/−   
Arne, Strömfors    +  +   
Alma, Pyttis +  +  + +   
Alvar, Pyttis +     +   
Astrid, Sibbo      –   
Beda, Liljendal
(&Agda)   +     +   
Birger, Liljendal   +    +   
Brita, Pyttis     +     
Boris, , Liljendal      +   
Beata, Strömfors     + +   
Berta, Lappträsk      +   
Bernt, Strömfors  +   +    
Börje, Sibbo     + +   
Bruno, Pyttis  + + +  +   
Bertel, Sibbo      +   
Bror, Strömfors  +    +   
Doris, Lappträsk   +      
Elsa, Strömfors      +   
Erik, Lappträsk         
Edit, Lappträsk + +    +   

Tabell 7/3 Översikt över artikelsynkopering för maskuliner: slutartiklar för en gru

maskulina ordet har markerats med + och slutartikeln  en har markerats med −. Ma
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HALS    HÖST    IS   KVÄLL    MAT    MITT OST TID TRÅD

    +   + 
    +   + 
     +  + 
     +  + 
+ +      + 
+/−     + + + 
 + + −  +  + +
    +   + 
 +      + 
 − − + −   +/− 

 + +    + + 
 + +     + +
    + +  + 
    + +  + 
 +   +  + + 
  +     + 
     +  + 
 +      + 
+ + +     + 
 +  +    + 
+ +    +  + +
 +      + 
 + +   +  + +
    +  + + 
  +  +   + 

upp starka maskuliner i 1960−70-talsinspelningarna. Artikelsynkopering för det aktuella 

arkeringen +/− innebär att bägge varianterna förekommer för ordet i fråga.
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Femininer som
synkoperas hos
informant:
 
    HAND   JORD   JUL LUT MULL NATT  

Axel, Liljendal      − +/−  
Anna, Liljendal      +/−   −  
Ada, Pyttis        −   −  
Artur, Sibbo         
Anders, Lappträsk       −   −  
Amalia, Sibbo  − −    +/−  
Arne, Strömfors         
Alma, Pyttis   −   − −  
Alvar, Pyttis      +/− +/−  
Astrid, Sibbo   +   +/−   +  
Beda, Liljendal
(&Agda)    −     −  − −  
Birger, Liljendal  +/− −    −  
Brita, Pyttis −  −   − −   
Boris, Liljendal  − −      
Beata, Strömfors  −     −   −  
Berta, Lappträsk   −    − −  −  
Bernt, Strömfors   +/−      
Börje, Sibbo  −     −  
Bruno, Pyttis         
Bertel, Sibbo      −   
Bror, Strömfors   −    −  
Doris, Lappträsk  −       
Elsa, Strömfors     −    
Erik, Lappträsk  −       
Edit, Lappträsk  −  − −  −  

Tabell 7/4 Översikt över artikelsynkopering för femininer: slutartiklar f
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NOT SOL STRAND SÄD VÅR VÄRLD    YX

       −      −
     −  
   −   
+/−  −  − +/− −
   − − 
   − − 
  −  +/−  
 − −  − − 
+/−  −  
   + +/− 

−  − − − − 
  − −  
  − 
 − +/− − − 
   − − 
−    − 
   −  −
    +/− 
    
  −  −  
  −   −  −
   − − 
 − −  − − −
  −   
 −   − 

för en grupp starka femininer i 1960−70-talsinspelningarna. Artikelsynko-
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 Maskuliner
och femininer som synkoperas 

   BIL BÅT GÅRD HÖST   KLASS  KVÄLL  

Lotta f.1947
Pyttis  –    –        +/–   
Rune .1978
Pyttis      –    –         –    
Rita f.1978
Pyttis  –            –        –    
Hans f.1927
Strömfors      +/–    –         –    
Rut f.1979
Strömfors              –        –   
Robin f.1976
Strömfors  –      –         –    
Isa f.1938
Lappträsk               +         +    
Sanna f.1983
Lappträsk       –      
Simon f.1985
Lappträsk             
Jarl f.1935
Liljendal  +     +    +         +    
Sofi a f.1988 
Liljendal  +      –               –   
Tom f.1988
Liljendal  +      –     +     
Johan f.1935
Sibbo  + +     +  
Sara f.1981
Sibbo  +/– –    –      
Ronny f.1977  
Sibbo  +   +/–      –   +/–  

Tabell 7/5 Översikt över artikelsynkopering av maskuliner och femininer i 2000-talsma
har markerats med −. Markeringen +/− innebär att bägge varianterna förekommer för ordet
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PLATS TID JUL NATT   SOL STRAND VÅR VÄRLD 

 +/– +/–   –     –    –      +

   –   –       –    –    –      –

     –   –     

 +/–  +/–   –      – 

   –   –     –    – 

   –      +/–    –      –

   +  –       –      +

   +  –       – 

 – +/–  –            –

  +  +   –           – 

  –  –    –  

  +        +/– 

+  +  –   –         –

 +/–   – – –  –       – 

+ +/–   –          – 

aterialet. Artikelsynkopering för det aktuella ordet har markerats med + och slutartikeln  en 
t i fråga.
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pering för det aktuella feminina ordet har markerats med 
+ och slutartikeln -en har markerats med −. Markeringen 
+/− innebär att bägge varianterna förekommer för ordet i 
fråga.

Tabell 7/4 illustrerar förekomsten av artikelsynkopering 
hos en grupp femininer. För de fl esta informanternas del 
förekommer bara den feminina slutartikeln -en eller alter-
nativt variation mellan -en och -n. Astrid från Sibbo faller 
även i detta fall utanför det typiska mönstret eftersom hon 
för JORD, NATT och VÅR enbart har artikelsynkopering 
och för JUL och VÄRLD bägge varianterna. De övriga 
talarna i 1960–70-talsmaterialet håller huvudsakligen fast 
vid den feminina slutartikeln -en. När det gäller femini-
nerna LUT, MULL, SOL och YX, som bara uppträder 
hos några få talare förekommer enbart slutartikeln -en. 
För de övriga mer frekventa femininerna såsom HAND, 
JORD, JUL, NATT, STRAND, SÄD, VÅR och VÄRLD 
överväger slutartikeln -en, men i fråga om samtliga före-
kommer variation mellan -en och -n hos åtminstone en 
av informanterna. För de feminina JUL, NATT, VÄRLD, 
och i synnerhet NOT, varierar slutartiklarna hos fl era ta-
lare. I kapitel 7.1 har denna variation diskuterats utgående 
från tabell 7/1 och illustrerande utdrag ur inspelningarna.

Avslutningsvis har jag när det gäller artikelsynkopering 
gjort en översikt över spridningen och förekomsten av den 
synkoperade slutartikeln -n för de mest frekventa mas-
kulinerna och femininerna i de femton inspelningarna ur 
Spara det fi nlandssvenska talet från 2000-talet. Översikten 
bygger på nedslag i inspelningarna och en mindre grupp 
maskuliner och femininer presenteras här i samma tabell; 
se tabell 7/5 över synkopering för dessa utvalda substantiv 
i 2000-talsinspelningarna.
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Tabell 7/5 visar att slutartikeln -en dominerar för både 
femininer och maskuliner i de femton inspelningarna ur 
projektet Spara det fi nlandssvenska talet – i synnerhet hos 
de yngre. Eftersom tabellen inte anger antalet belägg utan 
enbart visar förekomsten av artikelsynkopering respektive 
slutartikeln -en för de aktuella maskulinerna och femini-
nerna, ger den en missvisande bild av att synkoperingarna 
skulle vara mer frekventa än de är i inspelningarna. Hos 
fl era av de talare som har belägg på båda varianterna av 
slutartiklarna (+/–) överväger slutartikeln -en och artikel-
synkope dyker upp med bara enstaka belägg; se t.ex. Hans 
och Robin från Strömfors. Påfallande många av dessa in-
formanter uppvisar variation mellan artikelsynkopering 
och slutartikeln -en. Flera av dem, Isa, Jarl, Johan, Sara och 
Ronny, upprätthåller en tydlig genusdistinktion mellan 
den synkoperade slutartikeln -n för maskuliner och slutar-
tikeln -en för femininer. En översikt över bruket av artikel-
synkope för defi nita slutartiklar hos informanterna i Spara 
det fi nlandssvenska talet-materialet ges också i tabell 7/7.

Tabell 7/5 visar att artikelsynkopering är vanligare för 
maskuliner som BIL, HÖST, KVÄLL och TID än för fe-
mininer som JUL, NATT, STRAND och VÅR. För näs-
tan alla maskuliner är variationen stor och andelen arti-
kelsynkopering hög, däremot dominerar slutartikeln -en 
för femininerna. De femininer, såsom VÄRLD eller JUL, 
som är frekventa och förekommer i stående uttryck eller 
tidsuttryck har oftare variation. Det är ändå slående att 
slutartikeln -en uppvisar stark dominans hos femininerna; 
se JUL, NATT, STRAND och VÅR. Men i detta fall bör 
man beakta att den feminina slutartikeln får stöd från två 
håll – dels är det den traditionella dialektala formen, dels 
är det samma slutartikel som förekommer för dessa ord i 
standardspråket.
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En tydlig åldersrelaterad skillnad kan iakttas: slutar-
tikeln -en överväger hos de yngre informanterna som är 
födda på 1970–80-talen. Åtta av de sammanlagt tio in-
formanterna som hör till den yngre gruppen har enbart 
eller övervägande slutartikeln -en. Hos Rune och Rita från 
Pyttis, Rut och Robin från Strömfors och likaså hos Sanna 
och Simon från Lappträsk, Sofi a från Liljendal och Sara 
från Sibbo är detta tydligt; de få fall av artikelsynkopering 
som förekommer hos dem är enstaka belägg, såsom biiln 
hos Sara och Sanna eller strann hos Robin, men för övrigt 
överväger slutartikeln -en för såväl maskuliner som femi-
niner. 

Speciellt märkbar är tendensen att slutartikeln -en an-
vänds som enda variant i början av intervjuerna. Hos fl era 
av talarna dyker artikelsynkopering upp mot mitten el-
ler slutet av inspelningen, då de berättar om dramatiska 
händelser, roliga eller starka upplevelser; detta gäller t.ex. 
Sofi a från Liljendal och Sara från Sibbo. För Ronny från 
Sibbo överväger slutartikeln -en tydligt i början av inspel-
ningen, men när han under inspelningens gång blir varm 
i kläderna ökar antalet belägg på artikelsynkope märkbart. 
Samma fenomen kunde iakttas hos de äldre informanterna 
i 1960–70-talsmaterialet. Hos Ronny fi nns en klar tendens 
till variation mellan artikelsynkopering och slutartikeln 
-en för maskuliner som GÅRD, KVÄLL och TID – de 
maskulina BIL och PLATS synkoperar han genomgå-
ende, medan det maskulina HÖST och femininerna JUL 
och VÅR får slutartikeln -en.

 Lotta från Pyttis verkar däremot inte ha någon stark 
anknytning till genusskillnader i sitt språkbruk; hos henne 
förekommer variation mellan -n och -en för KVÄLL, TID 
och JUL. Däremot har Lotta enbart synkoperad form 
av det feminina VÄRLD och för de maskulina BIL och 
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GÅRD. För de feminina NATT, STRAND och VÅR an-
vänder Lotta slutartikeln -en. Hennes språkbruk känne-
tecknas av variation och en förbleknad genusuppfattning i 
bruket av slutartiklar.

Variationen mellan talarna i Spara det fi nlandssvenska 
talet-inspelningarna är stor och bruket av slutartiklar för 
olika maskulina och feminina ord varierar. Hos Isa från 
Lappträsk, Jarl från Liljendal och Johan från Sibbo, vilka 
alla är födda på 1930-talet, är fördelningen mellan artikel-
synkopering och slutartikeln -en klart bunden till genus-
skillnader. För maskuliner förekommer hos både Isa och 
Jarl enbart varianterna hö(ö)stn och klassn, medan Jarl och 
Johan bara har varianterna biiln, bååtn och gåårdn. För fe-
mininer förekommer slutartikeln -en; hos Isa och Jarl i de 
bestämda formerna juulen och vååren och hos Johan for-
merna natten, stranden, väärden.

Liksom i fråga om 1960–70-talsinspelningarna är det 
maskulina TID det enda av orden som uppträder hos alla 
informanter i materialet. I de nyare inspelningarna kan 
man konstatera att den individuella variationen i bruket 
av det maskulina TID följer ett likartat mönster som an-
dra maskuliner hos samma informant. Hos de yngre ta-
larna, som kategoriskt har övergått till slutartikeln -en, 
förekommer enbart varianten tiiden; se fördelningen hos 
Rune, Rita, Rut, Robin och Sofi a. Hos de informanter 
som har variation mellan slutartiklarna -n och -en för öv-
riga maskuliner förekommer både tiidn och tiiden – också 
hos talare som annars övervägande har slutartikeln -en; se 
t.ex. Lotta, Hans, Simon, Sara och Ronny. Hos de återstå-
ende talarna, Isa, Jarl, Tom och Johan som generellt har 
artikelsynkopering för maskulinerna, förekommer enbart 
formen tiidn. Också Sanna har för TID enbart belägg på 
den synkoperade formen tiidn även om hon annars saknar 

Book 3.indb 355 2010-05-26 07:13:06



356

Caroline Sandström

belägg på artikelsynkopering; jämför tabell 7/7. Trots att 
det maskulina TID verkade så stabilt i fråga om maskulin 
genustillhörighet i 1960–70-talsmaterialet tycks det i de 
nyare inspelningarna helt klart följa gängse förändrings- 
och variationstendenser.

7.4 Slutartiklarna för maskuliner och femininer 
med fi nalt g/k

Med tanke på uppkomsten av dialektmarkörer är också 
slutartiklarna för de maskuliner och femininer som har 
fi nalt g eller k en grupp som bör beaktas, eftersom de i 
utjämningsprocessen uppvisar påtaglig variation i fråga 
om slutartiklarna. Enligt Ahlbäck (1946: 96–99, 105–107) 
får både maskulina och feminina substantiv som har fi nal 
palatal konsonant g/k den defi nita slutartikeln -in i tradi-
tionell dialekt i Nyland. Vid utjämning kommer slutarti-
keln -en in som variant till -in för maskuliner som DAG, 
SKOG och femininer som BOK. Dessa varierande slut-
artiklar -in och -en införlivades därför i slutskedet av un-
dersökningen, eftersom den traditionella slutartikeln -in 
på basis av min bakgrundskunskap om de östnyländska 
dialekterna är en stark kandidat för att bli dialektmarkör. 
I Sandström (1989) studerade jag förekomsten av -i- i än-
delser för bestämda former av såväl maskuliner/femininer 
som neutrer på basis av Sibboinspelningar från 1987 med 
informanter födda på 1940–60-talen. Det visade sig att 
variationen mellan bruket av -in och -en var stor i dessa 
Sibboinspelningar. Det var också tydligt att ändelsen -in 
av fl era talare användes för att framhäva dialektalitet.
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När det gäller studiet av den kompletterande gruppen 
maskuliner och femininer med fi nalt g/k i inspelningarna 
från 1960–70-talen bör noteras att jag inte har studerat 
dessa slutartiklar lika brett som slutartiklarna för masku-
liner och femininer med fi nal koronal konsonant. Masku-
liner och femininer som har fi nalt g/k har bara undersökts 
i femton av de tjugofem inspelningarna; för avgränsning 
och urval hänvisas till 3.2.3.

I tabell 7/6 fi nns en sammanställning av antalet belägg 
på slutartiklar för maskuliner och femininer med fi nalt g/k 
i femton inspelningar ur 1960–70-talsmaterialet. Före-
komsten av slutartiklar för denna ordgrupp med fi nalt g/k 
ges i den mittersta kolumnen i tabell 7/6. I samma tabell, 
i kolumnerna till vänster, fi nns för jämförelsens skull slut-
artiklarna för maskuliner och femininer på fi nal koronal 
konsonant, vilka behandlats i kapitlen 7.1–7.3, och i ko-
lumnerna till höger i tabellen ges slutartiklarna för neutrer, 
vilka diskuteras i kapitel 7.5.

Både maskuliner och femininer som har fi nalt g/k får i 
traditionella dialekter i östra Nyland slutartikeln -in. Ef-
tersom det i detta fall är de defi nita slutartiklarna och en 
eventuell variation mellan den traditionella slutartikeln 
-in och slutartikeln -en som står i fokus har jag valt att 
inte separera femininer och maskuliner, utan i tabell 7/6 
har samtliga ord förts samman till en grupp. Att slå ihop 
femininerna med maskulinerna kan även motiveras av att 
äldre källor i många fall anger att en övergång till maskulin 
böjning skett (Ahlbäck 1946: 167).
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  Mask        Fem             M&F (g/k)           Neutrer (g/k)      Neutrer,
Varianter:   -n  -en -en    -n -in -en - i - e        -e       -i

Informa
Axel, f.1881 
Liljendal  13 0 7 1 10 2 2 3        22        0
Ada, f.1884 
Pyttis  28 0 12 0 9 0 2 0         0       27
Artur,f.1884
Sibbo  23 1 12 5 26 0 4 0        12        0
Anders,f.1885
Lappträsk 12 0 9 0 19 0 7 0          8       0
Amalia,f.1887
Sibbo  12 2 19 1 14 2 7 1        26       0
Arne,f.1890
Strömfors 49 1 10 2 12 3 2 1         4      26
Birger, f.1891
Liljendal  43 0 11 2 21 2 2 0        19       0
Boris, f.1893
Liljendal  22 0 19 3 10 5 5 0         25      0
Beata, f.1895
Strömfors 18 0 11 1 33 1 13 0           4      26
Berta, f.1895
Lappträsk 26 0 17 0 11 0 10 0          32      0
Bernt, f.1896
Strömfors 30 0 12 1 18 0 5 0          13       5
Bruno, f.1898
Pyttis  31 0 3 0 17 0 4 1           12      4
Bertel, f.1898
Sibbo  27 0 7 0 28 0 7 13         9        0
Elsa, f.1904
Strömfors 33 0 19 0 15 0 6 0            2       23
Edit, f.1913
Lappträsk 22 0 10 1 3 0 4 0             7        0

Summa  389 4 178 17 246 15 80 19      172    161

Tabell 7/6 De defi nita slutartiklarna för femton informanter från östra Nyland: Liljendal, Lapp-
träsk, Strömfors, Pyttis och Sibbo födda åren 1881–1913. 
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I tabellen visas slutartiklar för maskuliner och femininer 
med fi nal koronal konsonant, slutartiklar för maskuliner 
och femininer med fi nalt g/k, slutartiklar för neutrer med 
fi nalt g/k och för neutrer som slutar på andra konsonanter.

När det gäller maskulina och feminina substantiv med 
fi nalt g/k kan konstateras att fl ertalet substantiv i den ak-
tuella gruppen är enstaviga. De tillhör enligt äldre dia-
lektkällor främst den maskulina genusgruppen. Hit hör 
t.ex. ASK, BARK, BOCK, BURK, BÄCK, BÄNK, DAG, 

DUK, FISK, GLUGG, HÄCK, KORK, MASK, ROCK, 

RYGG, RÖK, SKOG, SPIK, STOCK, SÄCK, TEG och 
VÄG; se FO och FOreg samt Ahlbäck (1946: 96–100, 
141). Det fi nns dessutom en klar tendens att de få ord som 
också fi nns belagda med genus femininum, såsom BJÄRK/

BJÖRK, HÄGG, MARK, PÅSK, SAK, STÅNG, SÄNG, 

VÄGG och ÄNG på många håll i Nyland har övergått till 
maskulin böjning redan i äldre skeden; se FO och FOreg 
samt Ahlbäck (1946: 58–61, 152, 167, 178–179, 205).

Förutom de enstaviga maskulinerna och femininerna 
har jag också studerat slutartiklarna för substantiv som har 
avledningsändelserna -ing eller –ning, t.ex. BYGGNING, 

FYLLNING, GÖDNING, MYNNING, SPILLNING, 

STRÖMMING, STÄLLNING, VÅNING och ÖPP-

NING. Också dessa ord visar generellt variation mellan 
femininum och maskulinum enligt de genusuppgifter som 
ges för de nyländska beläggen i FO och FOreg; se även 
Ahlbäck (1946: 167). Kontroller av genus för dessa masku-
lina och feminina ordgrupper i FO och FOreg visar gene-
rellt att de maskulina orden i allmänhet varit stabila, men 
i fråga om femininerna anges att de åtminstone alternativt 
även kan ha genus maskulinum.

Som framgår av tabell 7/6 tycks den defi nita slutartikeln 
-in dominera för maskuliner och femininer med fi nalt g/k 
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ungefär i samma utsträckning som de traditionella slutar-
tiklarna dominerar för maskuliner och femininer som har 
fi nal koronal konsonant. Hos nio av de femton informan-
terna som har jämförts förekommer bara slutartikeln -in 
för dessa maskuliner och femininer. Den talare som har 
mest variation är Boris från Liljendal med fördelningen 
10 belägg på slutartikeln -in och 5 belägg på slutartikeln 
-en. Hos Boris förekommer slutartikeln -in undantagslöst 
för de bestämda formerna veein ’vägen’, teijin ’tegen’, färjin 
’färgen’ och krookin ’kroken’. Det ord som uppvisar mest 
variation är VÄGG som förekommer med fl era varianter: 
anan veddjin, anan veggin samt moot te tär andra veggen 
och i veggen. Slutligen förekommer slutartikeln -en i mar-
ken, vååningen och åm middaagen.

När det gäller variationen hos Arne och Birger är det 
påfallande att slutartikeln -en hos dem bara förekommer i 
början av inspelningen. För Arnes del handlar det om två 
fall av ti daagen och ett fall fråån skoogen; senare i inspel-
ningen förekommer genomgående slutartikeln -in – också 
för desamma maskulinerna daain och skoo(j)in. Birger har 
i början de defi nita formerna teigen och bekken, men efter 
att de första minuterna gått förekommer enbart -in i t.ex. 
daain (med 7 belägg), hettjin ’häcken’, teijin, skooin och ve-
ein (med 3 belägg). Att den defi nita slutartikeln -in genom-
gående förekommer för bl.a. BJÖRK, MJÖLK och SAK 
visar att det inte heller tycks vara så att de substantiv som 
varierar mellan genus femininum och maskulinum i äldre 
källor oftare skulle få slutartikeln -en; tvärtom tycks varia-
tionen vara större för maskuliner som DAG och SKOG. I 
kapitlen 5–7 fi nns det exempel på defi nita slutartiklar för 
maskuliner och femininer med fi nalt g/k i utdragen (5:8) 
och (5:9) bindankrootjon, krootjin; (5:19) veggin; (5:21) 
strömingin; (5:24) veddjin; (5:25) hestplooin, plooin, veein; 
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(6:2) bentjin; (6:4) endjin; (6:5) spillningin; (6:14) skoogin; 
(6:23) duutjin och (6:27) och (7:5) daain.

För övrigt kan i fråga om maskuliner och femininer 
med fi nalt g/k noteras att de två Liljendalinformanterna 
Axel och Birger vardera har två belägg på slutartikeln -en, 
även om slutartikeln -in klart överväger hos dem båda. Li-
kaså har Arne från Strömfors tre belägg på -en och Amalia 
från Sibbo två belägg på -en. Gemensamt för alla dessa 
inspelningar är att intervjuarna talar en sydfi nländsk stan-
dardvarietet (se t.ex. intervjuare B, C eller F i tablå 3/3). 
Man kan också se att slutartiklarna för femininer på koro-
nal konsonant och slutartiklarna för maskuliner och femi-
niner med fi nalt g/k följer ett likartat variationsmönster. 
Det är däremot tydligt att av de olika grupperna av defi nita 
slutartiklar har den maskulina synkoperade slutartikeln för 
de starka maskulinerna med fi nal koronal konsonant det 
starkaste fotfästet.

Då det gäller talare som Ada och Bruno från Pyttis, 
Anders, Berta och Edit från Lappträsk, Beata, Bernt och 
Elsa från Strömfors samt Bertel från Sibbo har de traditio-
nella slutartiklarna för samtliga maskuliner och femininer 
som har studerats en synnerligen stabil ställning; se tabell 
7/6. En bidragande orsak till dessa talares traditionella 
språkbruk kan vara att de alla blivit intervjuade av östny-
ländska intervjuare; se intervjuare A och G i tablå 3/3 och 
diskussion i 6.2.3. Detta tyder på att slutartikeln -in, lik-
som artikelsynkopen, har status av ett typiskt östnyländskt 
dialektdrag och därför har det i dialektutjämningsproces-
sen en potential att omtolkas till dialektmarkör.

7.5 Slutartiklar för neutrer

Neutrer med fi nal konsonant kommer att granskas i detta 
kapitel om de defi nita slutartiklarna. Liksom i fråga om 

Book 3.indb 361 2010-05-26 07:13:08



362

Caroline Sandström

den kompletterande gruppen slutartiklar för maskuliner 
och femininer med fi nalt g/k har även studiet av de neu-
trala slutartiklarna begränsats till femton av de tjugofem 
östnyländska 1960–70-talsinspelningarna.

Ahlbäck (1946: 109–110) påpekar att det fi nala -t ge-
nomgående försvunnit i de bestämda formerna av neutrer i 
svenska dialekter i Finland. Det fi nns dock skillnader i re-
gional fördelning mellan olika delar av östra Nyland i fråga 
om den neutrala slutartikeln. I Pyttis, Strömfors samt delar 
av Lappträsk, Liljendal och Pernå är slutartikeln för samt-
liga neutrer -i (t.ex. lidi ’ledet’, lakandi ’lakanet’), medan 
slutartikeln är -e (t.ex. lide, lakane) för samma ord i Lapp-
träsk, Liljendal, Pernå, Borgå och Sibbo. Neutrer som har 
fi nal palatal konsonant g/k utgör ett undantag från denna 
regel, eftersom de i hela Nyland får slutartikeln -i (t.ex. 
ta(a)ki, ta(a)tji ’taket’); jämför Wessman (1938: 4, 12–13).

Neutrer med fi nal konsonant får alltså i stora delar av 
de undersökta områdena i Lappträsk, Strömfors, Liljendal 
och Sibbo i allmänhet slutartikeln -e i bestämd form singu-
laris. De aktuella neutrerna är enstaviga ord såsom BAND, 

BEN, BLAD, GARN, GOLV, GRÄS, HUS, HÅL, 

HÖRN, LAND, LASS, LED, LIN, LÖV, MALT, MOD, 

MJÖL, PAR, REGN, RIS, SALT, SKAFT, SKINN, SOT, 

SUND, SÅR, SÄTT, VATTEN (med uttalet vatn), VIS, 

ÅR och ÖL men även fl erstaviga neutrer som FINGER, 

LIDER, NÄVER och VÄDER; se FO och FOreg. Men i 
Pyttis och i de norra delarna av Strömfors får neutrer med 
fi nal konsonant genomgående slutartikeln -i.

Som en särskild grupp diskuteras neutrer med fi nal pa-
latal konsonant g/k som i hela det östnyländska dialekt-
området får slutartikeln -i; detta gäller neutrala substantiv 
som BERG, FOLK, FLÄSK, HANDTAG, KRIG, KÖK, 

LOCK, MÄSK, PLAGG (även i sammansättningar med 
-PLAGG som efterled), TAK, TORG, TRÄSK, TÅG, 
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VAK (’isvak’ som allmänt har genus neutrum i östra Ny-
land); se FO och FOreg.

Av tabell 7/6 framgår att de regionala skillnader som 
enligt Wessman (1938: 4, 12–13) och Ahlbäck (1946: 
109–110) framträder mellan å ena sidan Pyttis och stora 
delar av Strömfors, å andra sidan övriga östra Nyland är 
framträdande i de femton inspelningarna ur 1960–70-tals-
materialet. I Pyttis och i norra Strömfors förekommer 
slutartikeln -i för samtliga neutrer – i övriga östra Nyland 
förekommer slutartikeln -e allmänt för neutrer på fi nal 
konsonant, medan slutartikeln -i bara används för neutrer 
med fi nalt g/k.

En viss variation framträder i fråga om neutrer med fi -
nalt g/k, i synnerhet hos Bertel från Sibbo och i viss mån 
hos Axel från Liljendal, som också för neutrer med fi nalt 
g/k visar en tendens att i stället för den mer dialektala va-
rianten -i använda slutartikeln -e. För Axels del tycks detta 
inskränka sig till ett belägg på bärje ’berget’ och två belägg 
på den defi nita formen tjööke ’köket’. Ordet KÖK kan vara 
ett ganska sent lånord i hans språkbruk, eftersom man i 
äldre tider oftast talade om STUGAN eller STORSTU-

GAN; se FO KÖK 1 där det anges att detta ord hör till ett 
yngre språkbruk i dialekterna. När det gäller variationen 
hos Bertel är det märkbart att han i fråga i de fl esta orden 
tycks ha belägg på såväl slutartikeln -i som slutartikeln -e. 
Detta gäller de bestämda formerna av BERG med varian-
terna bärgi (1 belägg) och bärje (4 belägg), BRUK, FOLK, 

TORG med varianterna tårgi (1 belägg) och tårje (2 be-
lägg) och TÅG.

De talare som kommer från Pyttis och Strömfors tycks 
överlag hålla fast vid den traditionella neutrala slutartikeln 
-i som är typisk för denna del av det östnyländska dialekt-
området. Hos samtliga informanter från Pyttis och Ström-
fors, Ada, Arne, Beata, Bernt, Bruno och Elsa, dominerar 
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slutartikeln -i för de neutrala orden; se tabell 7/6. I mot-
svarande utsträckning kan man se att den defi nita slutarti-
keln -e behåller sin starka position som neutral slutartikel 
hos talarna från Sibbo, Liljendal och Lappträsk, speciellt 
påtagligt är detta hos Axel, Artur, Amalia, Birger, Boris, 
Berta och Edit. För exempel på hur slutartiklarna för neu-
trer används i östra Nyland, se utdragen (5:9) håli; (5:11) 
te setti; (5:17) eina pari; (6:11) huuse; (6:24) malti; (6:28) 
råkksnööri; (6:29) riigålve; (7:9) gålvi, boordi och (7:12) 
grese samt för neuter med fi nalt g/k, se utdragen (5:19) 
taki; (5:35) taaki; (6:19) virtji; (7:2) iisvatji och (7:5) tårgi.

När det gäller de neutrala slutartiklarna förekommer 
huvudsakligen slutartikeln -e i de nya Spara det fi nlands-
svenska talet-materialet, också hos de talare som upprätt-
håller genusskillnaderna för maskuliner och femininer 
med fi nal koronal konsonant, såsom t.ex. Isa från Lapp-
träsk, Jarl från Liljendal och Johan från Sibbo; se tabell 7/5 
och 7/7 samt utdrag (5:39) med Johan, där det fi nns två 
belägg på den bestämda formen kriige ’kriget’.

7.6 Sammanfattning av slutartiklarna 

Med detta kapitel avslutar jag den empiriska delen av min 
studie. Kapitlet leder specifi kt in diskussionen på slutar-
tiklarnas potential att bli dialektmarkörer Jag har granskat 
slutartiklarna för enstaviga maskulina och feminina sub-
stantiv med fi nal koronal och maskuliner och femininer 
med fi nalt g/k samt slutartiklarna för neutrer.

Nedslagen i inspelningarna från 2000-talet tyder på att 
såväl artikelsynkopering som slutartikeln -in kan omtolkas 
till dialektmarkörer. 

I tabell 7/7 fi nns en översikt av bruket av artikelsyn-
kopering för maskuliner respektive femininer och slutarti-
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keln -in för maskuliner och femininer hos de femton infor-
manterna i Spara det fi nlandssvenska talet-inspelningarna. 

  
Informant  SynkopM  SynkopF    MF -in(g/k) 
Lotta f.1947
Pyttis       +/–          +/– –
Rune f.1978
Pyttis         –            – –
Rita f.1978
Pyttis         –            – –
Hans f.1927
Strömfors     (+)/–        (+)/– –
Rut f.1979
Strömfors        –            – –
Robin f.1976
Strömfors        –         (+)/– –
Isa f.1938
Lappträsk        +           +/– +/–
Sanna f.1983
Lappträsk       (+)/–           – –
Simon f.1985
Lappträsk       +/–            – –
Jarl f.1935
Liljendal         +            – +/–
Sofi a f.1988
Liljendal       (+)/–           – –
Tom f.1988
Liljendal        +/–          +/– –
Johan f.1935
Sibbo         +            – +/–
Sara f.1981
Sibbo        +/–             –             +/–
Ronny f.1977
Sibbo         +/–           –     –

Tabell 7/7 Bruket av traditionella slutartiklar i 2000-tals-
inspelningarna
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I tabellen har de dialektala varianterna artikelsynkope-
ring och slutartikeln -in markerats med + och då det bara 
handlar om ströbelägg med (+).

Förekomsten av traditionella former hos den aktuella 
informanten har i tabell 7/7 markerats med + och enbart 
utjämnade eller standardformer har markerats med −. 
Markering +/− innebär att bägge varianterna förekommer.

Tabell 7/7 visar att man grovt taget kan dela in infor-
manterna i dessa 2000-talsinspelningar i tre grupper. För 
det första fi nns det främst de yngre talarna, Rune och Rita 
från Pyttis, Rut och Robin från Strömfors, Sanna från 
Lappträsk och Sofi a från Liljendal, men också Hans från 
Strömfors, som huvudsakligen övergått till den standard-
språkliga slutartikeln -en för såväl maskuliner som femi-
niner. Jag har i detta sammanhang även fört de talare som 
bara har ett enstaka fall av artikelsynkopering till denna 
grupp. Det är påtagligt att ingen av de talare som saknar 
artikelsynkopering har belägg på slutartikeln -in i bestäm-
da former av ord som DAG, SKOG eller VÄG.

Den andra gruppen utgörs främst av de talare som är 
födda på 1930-talet: Isa från Lappträsk, Jarl från Liljendal 
och Johan från Sibbo. De upprätthåller en tydlig distink-
tion mellan den synkoperade slutartikeln -n för masku-
liner som BIL, HÖST och TID och slutartikeln -en för 
femininer som JUL, NATT och VÅR; se tabell 7/5. Dess-
utom förekommer hos dessa talare variation mellan slut-
artiklarna -in och -en för maskuliner som DAG, SKOG 

eller VÄG. 
För det tredje fi nns det en grupp bland de yngre talarna, 

som Simon, Tom, Sara och Ronny men också Lotta som är 
född i slutet av 1940-talet, hos vilka variation förekommer 
framför allt i bruket av artikelsynkopering och slutartikeln 
-en för både maskuliner och femininer med fi nal koronal, 
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såsom t.ex. BIL, KVÄLL, TID, men också femininer som 
JUL, VÅR, VÄRLD. Hos dessa talare tycks slutartikeln -in 
för maskuliner med fi nalt g/k kunna dyka upp, men detta 
är ovanligt. Ur denna sammanställning kan man alltså ut-
läsa att såväl artikelsynkopering som slutartikeln -in kan 
förekomma i inspelningarna från 2000-talet, men av dessa 
är det mer sannolikt att talarna har belägg på artikelsynko-
pering än på slutartikeln -in. I det skedet då anknytningen 
till genus börjat förblekna i bruket av artikelsynkope öpp-
nas möjligheten för att en identitetsmarkör kommer in i 
språkbruket.

Den modell om ljudförändringar jag följer är Labov 
(1972) som har en indelning i olika skeden som uppstår 
i en språkförändringsprocess. Innan ett språkdrag nått ett 
skede där man kan se det som en identitetsmarkör, kan det 
enligt denna modell fungera som en indikator för med-
lemskap i en viss grupp; se diskussionen i 2.2.5. Typiskt 
för detta skede är att språkdraget används omedvetet och 
inte uppvisar stilistisk eller pragmatisk variation. Med ut-
gångspunkt i denna modell verkar det som om artikelsyn-
kopering bland vissa talare i Nyland möjligen ska ses mer 
som en indikator, än som en dialektmarkör, eftersom det 
hos dessa talare fi nns en tendens att använda artikelsynko-
pering synnerligen omedvetet. 

I det den avslutande diskussionen kommer jag i det föl-
jande att pröva hur mina empiriska iakttagelser av föränd-
ringar i bruket av slutartiklar kan få betydelse vid framväx-
ten av dialekt- och identitetsmarkörer i östra Nyland. 
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8 Från genus till identitet

De språkdrag i de östnyländska dialekterna – pronomen 
för maskuliner, femininer och neutrer samt defi nita slut-
artiklar – som jag har granskat i de föregående kapitlen 
är alla intimt förknippade med det grammatiska genus-
systemet. I diskussionen här i det avslutande kapitlet visar 
jag att då markeringen av genustillhörighet inte längre är 
så framträdande för dessa pronomen och slutartiklar kan 
de i vissa fall övergå till att bli identitetsmarkörer. I de fall 
språkdragen varierar och förändras har min granskning ut-
tryckligen tagit sikte på deras potential att fungera som 
dialektmarkörer. Jag defi nierar begreppet dialektmarkör så 
att det är ett språkdrag som används (medvetet eller omed-
vetet) av dialekttalarna för att uttrycka dialektal identitet, 
dialektalitet.

Min undersökning av genusutjämning i de östnyländ-
ska dialekterna visar att uppsättningen pronomen och slut-
artiklar krymper och att variationen mellan olika varianter 
avtar. En jämförelse över tid har klarlagt att varianterna 
av språkdragen är färre i dagens utjämnade östnyländska 
varieteter än i inspelningarna från 1960–70-talen; jämför 
tablå 3/5 över tvågenussystemet med tablå 3/4 över tre-
genussystemet i kapitel 3.2.2.1 respektive kapitel 3.2.2.2.

I ett tregenussystem förekommer variation i bruket av  
pronomen och slutartiklar. För inanimata korrelat används 
generellt för femininer pronomenet hon, för maskuliner 
pronomenet han och för neutrer pronomenet he(t). Därtill 
förekommer variation mellan dessa pronomen och prono-
menvarianterna den och de(t). Distributionen mellan ut-
talsvarianterna he och e av det neutrala he(t) och uttalsvari-
anterna av pronomenen hon och han beror främst på deras 
position i förhållande till predikatsverbet; preverbalt reali-
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seras dessa pronomen med varianterna he, hon, henna, han 
jämte hånå, medan postverbala pronomen typiskt realise-
ras som e, on, enna, an jämte ånå.

När det gäller slutartiklar är distributionen för masku-
liner -n eller -en för substantiv med fi nal koronal konso-
nant och -in eller -en för substantiv med fi nalt g eller k; 
för femininer -en eller -n för substantiv med fi nal koronal 
konsonant och -in eller -en för substantiv med fi nalt g eller 
k; samt för neutrer slutartiklarna -e eller -i.

De förändringar som har skett i de östnyländska dia-
lekterna under de senaste femtio åren har genom proces-
ser som förenkling och utjämning (Trudgill 1986) lett till 
genusutjämning och en övergång till två genus som i det 
sista skedet sammanfaller med genussystemet i sydfi n-
ländskt standardspråk. I de utjämnade dialekterna har vi 
kvar enbart det utrala pronomenet den, det neutrala pro-
nomenet de(t) och i fråga om de defi nita slutartiklarna har 
-en och -e trängt undan de övriga varianterna. Men om vi 
rör oss ute bland folk i östra Nyland i dag visar det sig att 
detta inte är hela sanningen. Om vi som observatörer vistas 
bland svenskspråkiga östnylänningar som i generationer 
varit bosatta på orten och som har en stark identitet som 
östnylänning – i synnerhet om hon eller han verkar inom 
näringar som jord- och skogsbruk – kommer pronomen 
och slutartiklar som tillhör det traditionella genussystemet 
att dyka upp i språkbruket. En viktig aspekt i samman-
hanget är att samtalsämnet, talsituationen och samtals-
partnerna är avgörande för vilka varieteter och vilka vari-
anter av språkdragen som används. Sådana språkdrag som 
kan förknippas med tre genus, såsom artikelsynkopering 
och pronomenvarianten he(t), förekommer framför allt då 
samtal förs mellan personer från orten som känner varan-
dra väl och då de talar om vardagliga händelser och arbete. 
I det följande går jag igenom detta argument i detalj. I 8.1 
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belyses begreppet identitet och vägen till dialektmarkörer 
för de undersökta språkdragen och i 8.2 potentialen hos 
pronomen och slutartiklar att bli dialektmarkörer i östra 
Nyland. Det avslutande kapitlet 8.3 är en utblick med in-
formantprofi ler ur 2000-talsmaterialet och teoretiska till-
lämpningar kring dialektutjämning och identitet samt va-
rition och förändring som en språklig resurs. 

8.1 Identitet och vägen mot dialektmarkörer

Frågor kring identitet och samhörighet, men också skillna-
der mellan grupper och uppfattningar om ett vi och ett de 
är centrala i en diskussion om dialektmarkörer. I en studie 
om hem och tillhörighet bland sverigefi nnar i Mälardalen 
har Lukkarinen Kvist (2006) diskuterat identitet, gruppi-
dentitet och sociala identifi kationer med utgångspunkt i 
Barth (1969) och Jenkins (2008). Gemenskap och gruppi-
dentitet manifesteras av symboler. När det gäller konstruk-
tionen av (etnisk) identitet spelar gränsdragningsproces-
ser mellan olika grupper en viktig roll. Lukkarinen Kvist 
(2006: 23) skriver vidare:

Om fokus riktas mot gränser mellan grupper – hur de 
konstrueras och upprätthålls över tid – kan man belysa när 
och hur människor anser sig vara olika andra, vilka egen-
skaper som lyfts fram som de betydelsebärande och varför 
dessa egenskaper blir betydelsebärande just då och just där. 
Gruppens uppsättning av identitetsmarkörer förstås i lju-
set av dess relation till andra grupper. Det är vid gränser 
som olika särdrag markeras och åtskillnad synliggörs. Alla 
de särdrag en grupp inrymmer har inte social betydelse, 
endast de som används som gränsmarkörer av gruppen i 
interaktion med andra.

Då olika grupper presenterar sig för varandra och för 
sig själva accentuerar de vissa kollektiva särdrag som de 
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själva uppfattar som signifi kanta och dessa drag blir em-
blem eller markörer för gruppens identitet; se t.ex. Lukka-
rinen Kvist (2006: 23), Barth (1969). I detta sammanhang 
kan man dra en parallell till Amund B. Larsens ([1917] 
1993: 98) begrepp naboopposition, en företeelse som upp-
står i situationer av språklig förändring och osäkerhet och 
innebär att en talare ”blir utsat for at overdrive det hjemlige 
sprogs særegenheter av frygt for at henfalde til det frem-
mede”. Alltså att talaren genom en överdriven användning 
av element ur det egna hemvana språket drar en gräns och 
markerar sig mot andra grupper, mot sina grannar.

Jag har i denna studie tillämpat begreppet dialektmar-
kör utifrån en vid tolkning av Labovs (1972) modell om 
ljudförändringar; se kapitel 2.2.5. På ett allmänt plan har 
min studie visat att de pronomen och slutartiklar i tre-
genussystemet som jag har studerat drabbas av utjämning. 
Det framträder också ett mönster där vissa varianter av 
språkdragen omtolkas (Trudgill 1986) och får en ny funk-
tion som dialektmarkör i de utjämnade dialekter som talas 
i dag.

Min slutsats blir att av de pronomen och slutartiklar 
som jag har undersökt har följande särdrag de starkaste 
förutsättningarna att tjäna som dialektmarkörer i östra Ny-
land: artikelsynkopering av slutartiklar för maskuliner och 
femininer (tiidn, nattn), slutartiklarna -in för maskuliner 
och femininer samt -i för neutrer med fi nal palatal konso-
nant (skoogin, taaki) och den neutrala pronomenvarianten 
he(t). När det gäller omtolkningsprocessen är det viktigt 
att framhäva att dessa dialektala särdrag i de nya inspel-
ningarna från 2000-talet används enligt liknande regler 
och normer som gällt för bruket i de traditionella variete-
terna. Det verkar således fi nnas en kontinuitet och trade-
ring av normer; de dialekttalande har inom språksamhället 
upprätthållit sin kunskap både om bruket av språkdragen 
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och om normerna för hur dessa språkdrag används. Labov 
(1982: 17–18) och Milroy (1992: 9) poängterar att det i ett 
språksamhälle råder konsensus i fråga om de normer som 
styr språkanvändningen och att dessa normer också anger 
ramarna för språkförändring.

I Labovs (1972) modell sker ljudförändringar och för-
ändringar i sociala mekanismer stegvis. Enligt modellen 
får vissa språkdrag först funktionen av indikatorer. Detta 
skede kännetecknas av att varken stilistisk variation eller 
medvetenhet kan kopplas till indikatorerna. Följande steg 
i förändringsprocessen är uppkomsten av (dialekt)markö-
rer. Kännetecknande för markörerna är att de uppvisar so-
cial variation, men också i Labovs mening stilistisk varia-
tion; därtill är de förbundna med en viss grad av språklig 
medvetenhet om att de kan markera medlemskap i en viss 
grupp. I följande skede av Labovs modell om språkföränd-
ring uppkommer stereotypier. Typiskt för språkdrag som 
kan föras till kategorin stereotypier är att de både inom 
gruppen där de förekommer, men också utanför gruppen 
är förbundna med en stark medvetenhet. Stereotypier är 
ofta kopplade till stigmatisering.

I min undersökning fi nns tendenser som antyder att det 
neutrala pronomenet he(t) kan tolkas som en stereotypi i 
östra Nyland. Mycket tyder ändå på att det fortfarande i 
första hand ska ses som en dialektmarkör. Däremot fi nns 
det i Sibbo ett särskilt uttal av r-ljudet, ett velart bakre 
r-ljud som både Sibboborna själva men också invånarna i 
grannkommunerna är medvetna om och detta r-ljud tycks 
vara förbundet med stigmatisering, vilket är ett typiskt 
kännetecken för språkdrag som har status av stereotypier. 
Dessa kan sedan både av invånarna i grannkommunerna 
och på den ort där språkdraget hör hemma användas som 
humoristiska inslag i teateruppsättningar och revyer eller 
då man helt enkelt vill härma språkbruket hos en person 
från just den orten.
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8.2 Förekomsten av dialektmarkörer i östra 
Nyland

Jag har genom hela studien skärskådat pronomen och slut-
artiklar för att reda ut hur dessa språkdrag som har angett 
genus i traditionell dialekt kan bli eller har blivit dialekt-
markörer i utjämnade varieteter av nyländska dialekter.

I kapitel 3.3 där syftet och forskningsfrågorna fördju-
pades lade jag fram följande huvudfråga:

Används pronomenen och slutartiklarna i moderna va-
rieteter för att upprätthålla en distinktion som är kopp-
lad till tre genus eller fungerar språkdragen eventuellt som 
identitets- eller dialektmarkörer?

I förlängningen kan man fråga sig i hur hög grad bru-
ket av språkdragen över tid är knutet till grammatiska ge-
nusskillnader och hur situationen ser ut i dagens moderna 
varieteter där anknytningen till traditionellt genus har för-
bleknat. För fl ertalet av språkdragen kan konstateras att 
de inte längre har kvar sin uppgift att upprätthålla dis-
tinktionerna i ett tregenussystem, utan i och med att två-
genussystemet blivit förhärskande tycks funktionen som 
identitets- och dialektmarkör alltmer ta över. Det fi nns på 
fl era plan skillnader mellan dessa pronomen och slutar-
tiklar och hur de används i materialet. I genomgången av 
hur de övergår till att bli dialektmarkörer belyser jag dessa 
skillnader. I de moderna varieteterna styrs användningen 
av dessa särdrag huvudsakligen av samma fonologiska och 
fonotaktiska regler som i de traditionella dialekterna, men 
när anknytningen till genus har förbleknat blir funktionen 
en annan.

Kärnan i de förändringar som skett i det grammatiska 
genussystemet i östra Nyland är att tregenussystemets pro-
nomen hon, han och he(t) för inanimata korrelat har blivit 
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ersatta av pronomenen den och de(t) i ett tvågenussystem; 
denna förändring har utförligt behandlats i kapitlen 4, 5 
och 6. Tregenussystemets defi nita slutartiklar för starkt 
böjda femininer, maskuliner och neutrer har också påver-
kats av förändringar. I traditionella dialekter förekommer 
de defi nita slutartiklarna -n, -en och -in för maskuliner, 
slutartiklarna -en, -n och -in för femininer och slutartik-
larna -e eller -i för neutrer; se kapitel 7 för närmare upp-
gifter om bruket av slutartiklarna. I tvågenussystemet har 
antalet slutartiklar minskat, så att enbart -en förekommer 
som slutartikel för de starkt böjda maskulinerna och femi-
ninerna och för neutrerna förekommer enbart slutartikeln 
-e. Den noggranna systematiska genomgången av det öst-
nyländska dialektmaterialet från 1960–70-talen visar att 
dessa förändringar sker stegvis och att distinktionerna i 
fråga om såväl pronomen som slutartiklar bevaras i viss ut-
sträckning. I vissa talsituationer och kontexter upprätthålls 
genusdistinktionerna för slutartiklarna även i språkbruket 
hos östnyländska talare i inspelningar från 2000-talet.

Då förändringar inträder drabbas först det feminina 
pronomenet hon. Min studie visar att det redan hos de mest 
traditionella talarna i 1960–70-talsmaterialet förekommer 
variation mellan pronomenen hon, den och han för femi-
nina inanimata korrelat. I fråga om maskulina inanimater 
förekommer variation mellan pronomenen han och den. 
Då förändringarna i pronomenbruket tilltar och genus 
maskulinum stärker sin position verkar ordningsföljden 
vara den att först börjar det maskulina pronomenet han 
eller pronomenet den användas för både maskulina och fe-
minina korrelat och därefter sker förändringar i fråga om 
de defi nita slutartiklarna så att artikelsynkopering börjar 
användas också för femininer.

Frågan är om femininerna helt övergår till det masku-
lina böjningsparadigmet eller om man ska se detta som ett 
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steg i en sammansmältning av maskulinum och femini-
num till genus utrum (Ahlbäck 1946, Huldén 1972). Mitt 
intryck, som bygger på systematiska analyser av inspel-
ningarna, är att pronomenet han i mitt material används 
för de svaga femininerna i lika stor utsträckning som för 
de starka femininerna. Stabiliteten hos de starka masku-
linerna och svaga femininerna som böjningsparadigm 
är en aspekt som måste beaktas – båda har synnerligen 
markanta och dynamiska böjningsparadigm som därtill är 
produktiva då nya ord kommer in i dialekterna. Men detta 
tycks inte ha nämnvärd betydelse för pronomenbruket i 
min undersökning – å andra sidan är de starka femininerna 
(JORD, VÅR) över huvudtaget en rätt liten och begränsad 
grupp, medan de svaga femininerna (KLOCKA, LÅDA, 

MÖSSA) är mer frekventa. I detta sammanhang är även 
de svaga maskulinernas (BACKE, RULLE) roll central, 
eftersom de tenderar att lockas mot de svaga femininernas 
böjningsparadigm när det gäller pluralböjningen (Ahlbäck 
1946: 53–57). Men i de östnyländska inspelningarna från 
1960–70-talen tycks detta vara ovanligt; såväl de svaga 
maskulinerna som de svaga femininerna tenderar att böjas 
enligt distinkta traditionella böjningsparadigm (Ahlbäck 
1946: 14–15, 18–19, 53, 117, 204). Dessa frågor är rele-
vanta dels med tanke på den grammatiska strukturen och 
substantivparadigmen, dels med tanke på dialektutjäm-
ningsprocessen. En del av undersökningen har därför varit 
inriktad på frågan om hur maskulinum och femininum 
smälter samman till utrum.

Jag har i tabell 8/1 sammanställt pronomen och slutar-
tiklar med utgångspunkt i de traditionella dialektvarian-
terna: hon för feminina inanimater (honF), han för masku-
lina (hanM) och för maskulina och feminina inanimater 
(hanMF), det neutrala pronomenet (he(t)N) och slutartik-
larna -n för maskuliner (-nM), -en för femininer (-enF), 
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-in för maskuliner och femininer (-inMF) och slutartikeln 
-i för neutrer (-iN). För samtliga kan konstateras att varia-
tion mellan dessa dialektvarianter och en utjämnad eller 
standardspråklig variant uppträder i materialet vid dialekt-
utjämning. I fråga om omtolkning och dialektmarkörer har 
jag gjort en indelning i skede 1 som huvudsakligen avser 
1960–70-talet, medan skede 2 avser 2000-talet, i synner-
het de yngre talarna.

Genusutjämning

 
   hanM/ 

  honF hanMF  he(t)N  -nM -enF  -inMF    -iN  

Utjämning:  ++ ++ + +        +        +       +

Omtolkning:
Dialektmarkör
Skede 1  – + + –        –        –       –

Dialektmarkör
Skede 2  – – + +        –        +       +

Tabell 8/1 Pronomen och slutartiklar som potentiella dialekt-
markörer via utjämning och omtolkning

Tabellen visar att de pronomen och slutartiklar som här 
behandlas alla har gått igenom en utjämningsprocess, som 
innefattar både utjämning, att markerade och ovanliga va-
rianter rensas ut och försvinner, och förenkling, att böj-
ningsparadigm förenklas och att den morfofonematiska 
regelbundenheten ökar; se Trudgill (1986). Förändring-
arna har skett genom skeden av variation mellan de tradi-
tionella varianterna och utjämnade varianter av dessa drag.
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I tabellen anger symbolen + att det aktuella språkdraget 
berörts i utjämningsprocessen, medan symbolen – anger 
att det aktuella språkdraget inte har berörts. Då denna för-
ändring skett genomgripande efter en kortare tid av varia-
tion har det markerats med ++; medan markeringen + in-
dikerar en långsammare förändringsprocess och en längre 
tid av variation.

När det gäller omtolkning har jag i tabell 8/1 indelat 
denna process i två skeden. Med hjälp av + och – visas om 
omtolkningen till dialektmarkör för ett visst särdrag alls 
har skett, om den har skett i bägge skedena eller alterna-
tivt enbart under skede 1 eller enbart under skede 2. Ett 
generellt mönster i förändringsprocessen är att pronome-
nen hon, han och he(t) drabbas av utjämning tidigare än 
de defi nita slutartiklarna, dvs. redan i skede 1 som främst 
avser 1960–70-talen. Bland dessa särdrag är det neutrala 
pronomenet he(t) det enda som verkar kunna fungera som 
dialektmarkör i bägge skedena.

Med pronomenen hon, han, he(t) och slutartiklarna 
-n, -en, -in, -i som grund (se tabell 8/1) har jag utgående 
från (1) frekvensberäkningarna av excerperade avsnitt ur 
1960–70-talsinspelningar från östra Nyland, (2) model-
len med tio genussystem i kapitel 4, och (3) nedslagen i 
2000-talsinspelningarna kommit fram till att de starkaste 
dialektmarkörerna är:

1. den synkoperade maskulina slutartikeln, 
 t.ex. hattn, spiisn,

2. -i/-in i ändelser i defi nita slutartiklar för enstaviga 
 substantiv: neutrer och vissa maskuliner och femininer
  som har de palatala eller velara konsonanterna g eller k
  fi nalt, t.ex. taaki/tatji ’taket’, skoogin/skooin ’skogen’,
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3. det neutrala pronomenet he(t),

4. det maskulina pronomenet han.

Mina resultat visar att det feminina pronomenet hon för 
inanimater och den feminina slutartikeln -en är de enda 
bland dessa framträdande östnyländska språkdrag som 
inte i någotdera skedet har omtolkats till dialektmarkö-
rer; se tabell 8/1. Förklaringen till att varken pronomenet 
hon eller den feminina slutartikeln -en tycks kunna fungera 
som dialektmarkör är dock olika.

Resultaten av mina analyser av 1960–70-talsmateria-
let visar att det feminina pronomenet hon bara används 
av talare som upprätthåller ett tregenussystem. Hos de 
östnyländska talare som i sitt gängse språkbruk använder 
pronomenet hon för inanimata korrelat har detta prono-
men en stark position, även om variation kan förekomma 
mellan pronomenen hon och den – och i viss mån han för 
feminina korrelat; se diskussionen i 5.1.1. I fråga om fe-
minina och maskulina slutartiklar är variationen hos dessa 
talare ytterst marginell; de har för de defi nita slutartiklarna 
i allmänhet en stark genuskänsla för skillnaderna mellan 
maskulinum, femininum och neutrum.

I ett tregenussystem, i ett traditionellt östnyländskt 
språkbruk som alltjämt var allmänt under förra hälften 
av 1900-talet, har det feminina pronomenet hon sin giv-
na plats. I mina data förekommer ett sådant traditionellt 
pronomenbruk hos några av informanterna från Lapp-
träsk och Strömfors i 1960–70-talsinspelningarna. I detta 
skede fi nns det synbarligen inte någon press att markera 
sin dialektala identitet i östra Nyland, utan pronomenet 
hon används som anaforiskt pronomen för feminina kor-
relat enligt de genusregler som gäller för tre genus. I jäm-
förelse med det maskulina pronomenet han, som utvidgar 
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sin användningspotential vid genusutjämning, drabbas det 
feminina pronomenet hon abrupt i utjämningsprocessen 
och försvinner. I 1960–70-talsmaterialet förekommer pro-
nomenet hon hos de tretton av de tjugosex östnyländska 
talarna som också i övrigt upprätthåller ett konsekvent 
tregenussystem. Annars förekommer pronomenet hon bara 
som pronomen för animater av feminint kön – eller i vissa 
fall som pronomen för inanimater som en kvarlevande rest 
ur ett äldre språkbruk, en vestigal variant (Trudgill 2002: 
40–47), hos talare som generellt övergått till pronome-
net den för femininer och maskuliner. I inspelningar från 
2000-talet fi nns det bara en enda äldre informant som har 
belägg på pronomenet hon för inanimater; se 5.1.2. Då de 
sociala förhållandena under de allra senaste decennierna 
har nått ett sådant stadium att det uppstår ett behov av di-
alektmarkörer är det feminina pronomenet hon inte längre 
tillgängligt i de dialekttalandes repertoar. Att i ett ännu 
senare skede genom någon form av omtolkningsprocess ta 
in pronomenet hon som dialektmarkör skulle förmodligen 
bryta alltför mycket mot den naturliga språkutvecklingen 
och av omgivningen kunna uppfattas som en störande dia-
lektal hyperkorrektion – tåget har gått för hon när det gäl-
ler potentialen att bli dialektmarkör på 2000-talet. 

När det gäller den feminina slutartikeln och dess bris-
tande potential att bli dialektmarkör verkar förklaringen 
vara att det sker ett sammanfall mellan den traditionella 
feminina slutartikeln och standardspråkets slutartikel. För 
de feminina ordens del kan man inte längre avgöra om 
slutartikeln -en ska tolkas som bevarat feminint genus el-
ler som en övergång till standardspråket. För de dialekt-
talande är det tydligt att slutartikeln -en därför inte kan bli 
en dialektmarkör. I stället kan artikelsynkopering komma 
in också hos femininer för att markera dialektalitet eller 
åtminstone talspråklighet. I kapitel 4 (i 4.4.1.1) visade jag 
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att artikelsynkopering hos vissa informanter i mellersta 
Nyland används kategoriskt för såväl maskuliner som fe-
mininer.

Tabell 8/1 illustrerar att det maskulina pronomenet 
han och det feminina pronomenet hon uppvisar olikar-
tade mönster. Utjämningen av tregenussystemet leder till 
att pronomenet hon försvinner tidigt, medan pronomenet 
han i enlighet med standardspråkets den utvidgar sitt an-
vändningsområde och kan användas också för feminina 
korrelat. I skeden av utjämningsprocessen då traditionella 
dialektdrag fortfarande är vitala och genusdistinktionerna 
för maskulina och feminina slutartiklar upprätthålls tycks 
det maskulina pronomenet han få funktionen som dialekt-
markör; se skede 1 i tabell 8/1. 

Min undersökning visar att det maskulina pronomenet 
han som pronomen för inanimater fi nns kvar i de dialektta-
landes språkbruk och språkliga medvetande betydligt läng-
re än pronomenet hon. Hos en grupp manliga informanter 
som tenderar att arkaisera sitt språkbruk har pronomenet 
han fått status som dialektmarkör i 1960–70-talsmateria-
let; och i en del av 2000-talsmaterialet har jag iakttagit 
samma tendens. Detta sker då pronomenet hon inte längre 
används för feminina inanimater, utan det har blivit ersatt 
av han som används för såväl maskulina som feminina kor-
relat; se 5.2.1.3 och 5.2.2. Detta språkbruk har jag påträff at 
hos äldre män från Sibbo, Pyttis och Strömfors i några av 
1960–70-talsinspelningarna och i gruppdiskussioner med 
män från östra Nyland inspelade 2002–2003. Gemensamt 
för fl era av dessa manliga informanter är att de hör till 
gruppen självutnämnda traditionsbärare; de är måna om 
att dialekten bevaras och de uppvisar stolthet över sin egen 
dialekt. Flera av dem är också aktiva i hembygdsförening-
ar, byalag och motsvarande sammanslutningar. De verkar 
alltså i fl era olika sammanhang för att bevara såväl det dia-
lektala som det kulturella arvet.
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Frågan är om dessa talare som använder pronomenet 
han utan att upprätthålla skillnader mellan genus maskuli-
num och femininum alls upplever att han har en koppling 
till grammatiskt genus maskulinum. Överhuvudtaget är 
det svårt att fastställa i vilken mån dialekttalare uppfattar 
han som ett maskulint pronomen i det skede då det har 
övergått till att användas för utrala inanimata korrelat utan 
åtskillnad mellan maskuliner och femininer.

I inledningsskedet av min undersökning, då jag genom-
förde pilotundersökningen (Sandström 1995) och påbör-
jade excerperingen av anaforiska pronomen för maskulina 
och feminina korrelat, kan jag i efterhand återkalla att jag 
inte upplevde att det fanns någon uttrycklig koppling till 
det traditionella genus maskulinum då pronomenet han i 
Sibbo- och Borgåinspelningar från 1960-talet användes 
för maskuliner som KNUT eller BÅT och femininer som 
BÖSSA. Eftersom min bakgrund och referensram var 
utjämnad Sibbodialekt med den som enda pronomen för 
icke-utrala inanimata korrelat uppfattade jag snarast det-
ta pronomenbruk som arkaiserande och lite främmande. 
Detta bruk av pronomenet han var påfallande i mina ögon, 
eftersom fl era av de andra typiska dialektdragen i just Sib-
bo- och Borgåinspelningarna, såsom diftonger, kortstavig-
het, bevarat g/k framför främre vokal, användningen av det 
neutrala pronomenet he(t) och artikelsynkopering, också 
ingick i mitt eget språkbruk.

Med utgångspunkt i tabell 8/1 har jag diskuterat det fe-
minina pronomenet hon och den feminina slutartikeln -en, 
vilka båda påverkats av utjämning, men ingetdera av språk-
dragen har övergått till att bli dialektmarkör. Också det 
maskulina pronomenet han har diskuterats och utgående 
från mina resultat utvidgar det maskulina han först sitt an-
vändningsområde och börjar användas som pronomen för 
såväl maskulina som feminina inanimater. Därefter tycks 
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det under en begränsad tid, i ett skede av utjämningspro-
cessen då han fortfarande fi nns kvar som en tillgänglig va-
riant i det allmänna språkliga medvetandet i östra Nyland, 
användas som dialektmarkör av vissa dialektalt medvetna 
personer. Men i följande skede av utjämningen försvinner 
det, och det påträff ades inte hos de yngre informanterna i 
2000-talsinspelningarna, enbart hos ett fåtal äldre män i 
gruppsamtal från 2002–2003. Orsaken till att pronomenet 
han inte längre förekommer i 2000-talsmaterialet kan vara 
att det känns alltför synligt, markant och främmande för 
att på nytt tas in i språkbruket som pronomen för inani-
mater efter att det först har fallit i glömska och försvun-
nit. I dagens moderna dialekter används pronomenet han 
enbart enligt de semantiska genusreglerna för animata, 
manliga korrelat, företrädesvis för personer. Genom en 
ökad semantisering av genus tycks pronomenet han – men 
också det feminina pronomenet hon – i allt större utsträck-
ning komma in i språkbruket som pronomen för husdjur, 
särskilt för hundar och katter av maskulint respektive 
feminint kön. I dagens dialekter tycks pronomenen han 
och hon användas för husdjur – ofta i personifi erande eller 
uppvärderande syfte (Sandström 2008: 125–128, 135–137, 
139–141).

I det följande kommer jag att diskutera mönster i varia-
tion och användning av det neutrala pronomenet he(t) och 
av slutartiklarna (den synkoperade slutartikeln -n och slut-
artikeln -in för maskuliner och femininer och slutartikeln 
-i för neutrer) för att granska om och hur de kan använ-
das som dialektmarkörer. När det gäller den synkoperade 
slutartikeln -n  som har haft funktionen som genusmärke, 
men som genom omtolkning (Trudgill 1986) kan få en ny 
funktion som dialektmarkör i dagens östra Nyland, fi nns 
det i tidigare forskning en parallell till denna utveckling. 
Andersson (1994: 282–283) har framkastat att en liknande 

Book 3.indb 382 2010-05-26 07:13:13



383

Genus till identitet

omtolkning skett med den feminina bestämda slutartikeln 
-a då den omtolkats till ett slags tuff hetsmarkör i göte-
borgskan. 

När det gäller utjämningen av det neutrala pronomenet 
he(t) och slutartiklarna -n, -in och -i är det påfallande att 
de traditionella dialektala varianterna verkar fi nnas kvar 
och vara tillgängliga dialektvarianter i de utjämnade va-
rieteterna; de används fortsatt enligt den traditionella dia-
lektnormen och variationen mellan en traditionell och ut-
jämnad variant tycks kunna fortgå under en lång period så 
att varianterna förekommer parallellt, utan att kopplingen 
till genus och böjningsparadigm och -mönster som är ty-
piska för den traditionella dialekten försvinner. Normerna 
för variationen och förändringarna är tydligt en del av 
språksamhällets gemensamma kunskap om dialekten och 
hur den fungerar i sitt sociala sammanhang. Min tolkning 
av den neutrala pronomenvarianten he(t) är att den är det 
enda av dessa särdrag som kan fungera som dialektmarkör 
såväl i skede 1 under 1960–70-talen, som i skede 2 un-
der 2000-talet; se tabell 8/1. Gemensamt för slutartiklarna 
är att de får funktionen som dialektmarkörer i ett senare 
skede än pronomenen han och he(t).

Under skeden av variation kan man med utgångspunkt 
i Labovs (1972) modell iaktta att dessa språkdrag, det 
neutrala pronomenet he(t) och slutartiklarna -n, -in och 
-i, under någon period kan fungera som dialektindikatorer 
innan de övergår till att fungera som dialektmarkörer. Min 
tillämpning av dessa begrepp innefattar att det fortfarande 
fi nns kvar en klar anknytning till genustillhörighet i det 
skedet då ett språkdrag kan defi nieras som en indikator. 
Men i det skedet då språkdraget övergår till att bli dialekt-
markör är anknytningen till genus starkt förbleknad. 

Pronomenvarianten he(t) dominerar som neutralt 
pronomen i tjugoen av de tjugofem inspelningarna i 
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1960–70-talsmaterialet. I sju av dem förekommer margi-
nell variation mellan he(t) och de(t). Under en lång period 
i utjämningsprocessen förekommer pronomenet de(t) som 
en variant till he(t). Det fi nns i inspelningarna en tydlig 
tendens att om varianten de(t) allmänt förekommer i in-
tervjuarens språkbruk ökar antalet belägg på den utjäm-
nade varianten de(t) hos informanten. De neutrala prono-
menen tycks vara utsatta för påverkan genom konvergens 
i intervjusituationen. Och också det motsatta förhållandet 
gäller: i de fall då intervjuaren har ett traditionellt språk-
bruk verkar detta stödja och leda in informanterna i en 
mer traditionell riktning då det gäller de neutrala prono-
menen. Möjligen fi nns det ett samband mellan graden av 
utsatthet respektive resistens i kontaktsituationer och de 
olika språkdragens potential att bli dialektmarkörer. De 
drag som är mest utsatta i kontaktsituationer tenderar så-
ledes att vara starka kandidater för att bli dialektmarkörer. 
Detta påpekar också Trudgill (1986) och det är enligt ho-
nom kännetecknande för just dialektmarkörer att de vid 
dialektkontakt tenderar att vara drag som påverkas av kon-
vergens.

I 2000-talsinspelningarna har den neutrala pronomen-
varianten de(t) tagit över hos merparten av informanterna. 
Avslutningsvis kan i fråga om den neutrala varianten he(t) 
och dess potential att bli dialektmarkör konstateras att den 
i motsats till de maskulina och feminina pronomenen fi nns 
tillgänglig i de dialekttalandes repertoar också på 2000-ta-
let; se t.ex. tabell 6/6. Dessutom är he(t) en specifi k dialekt-
form som inte förekommer i standardspråket utan tvärtom 
uppvisar en framträdande skillnad i jämförelse med den 
neutrala pronomenformen de(t). Det neutrala pronome-
net he(t) har inte heller liksom pronomenen hon och han 
några andra funktioner, utan det används uttryckligen som 
pronomen för neutrala inanimata korrelat eller i exple-
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tiva funktioner. I vissa talares språkbruk har pronomenet 
he(t) också utvidgat sina funktioner och börjat användas 
som pronomen för maskulina och feminina inanimater; se 
6.4.2. I östra Nyland kan pronomenet he(t) också ha olika 
stilistiska funktioner och användas för att uttrycka empati 
med ett djur såsom en ko som har ont i benet och i vissa 
fall kan pronomenvarianten he(t) i dialekterna uppvisa av-
ståndstagande eller pejorativa konnotationer; se FO HET 
pron. o. k. och Sandström (2008: 137–138). Sammantaget 
verkar den neutrala pronomenformen he(t) kunna överta 
fl era nya funktioner i de östnyländska dialekterna och så 
tillvida kan man notera att det sker förändringar där också 
genusskillnaderna mellan å ena sidan maskuliner och fe-
mininer å andra sidan neutrer suddas ut. 

De slutartiklar som granskats med hänsyn till potentia-
len att bli dialektmarkörer, den synkoperade slutartikeln -n 
och slutartiklarna -in och -i, har enligt mina resultat blivit 
dialektmarkörer först i ett sent skede av utjämningen; se 
tabell 8/1. Alla analyserade maskuliner med fi nal koronal 
konsonant får i ett tregenussystem den synkoperade slut-
artikeln -n och största delen av femininerna får den femi-
nina defi nita slutartikeln -en. Genuskänslan för de defi nita 
slutartiklarnas del är välbevarad hos de fl esta östnyländska 
informanterna i 1960–70-talsmaterialet. Hos yngre talare 
i östra Nyland i dag dominerar slutartikeln -en för både 
femininer och maskuliner. Men artikelsynkopering före-
kommer ofta som variant och påfallande ofta tycks artikel-
synkoperingen också i 2000-talsmaterialet förekomma för 
maskuliner; se tabell 7/5 och 7/7. Då artikelsynkopering 
förekommer i de nyare inspelningarna är ändå samman-
hanget mer avgörande än genustillhörighet; om variation 
förekommer används artikelsynkopering främst för att 
markera dialektalitet och talspråklighet. Artikelsynkope 
dyker upp i anekdoter och berättelser, men i mer formella 
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situationer och t.ex. i början av en inspelning överväger 
slutartikeln -en. När det gäller äldre talare fi nns det också 
bland informanterna i Spara det fi nlandssvenska talet-mate-
rialet sådana som använder artikelsynkopering huvudsak-
ligen för maskuliner, vilket tyder på att genusdistinktio-
nerna fortfarande är starka hos dem; se diskussionen om 
Isas och Johans språkbruk i informantprofi lerna i 8.3.1.

Av de språkdrag i genuskategorin som har analyserats 
verkar således den maskulina defi nita slutartikeln, artikel-
synkoperingen, på ett markant sätt vara resistent mot för-
ändringar; den lever länge kvar i de dialekttalandes medve-
tande och fi nns därför tillgänglig och kan smidigt övergå i 
den nya funktionen som dialektmarkör. 

Med tanke på uppkomsten av dialektmarkörer är slut-
artiklarna för de maskuliner och femininer som har fi nalt 
g eller k också en grupp som bör beaktas, eftersom de i ut-
jämningsprocessen uppvisar påtaglig variation i fråga om 
slutartiklarna -in och -en. Också slutartikeln -in verkar 
vara framträdande och liksom artikelsynkopering kunna 
användas för att framhäva dialektalitet.

I fråga om slutartiklarna för neutrer visar min studie 
av 1960–70-talsinspelningarna att i allmänhet upprätthålls 
de regionala skillnader som förekommer mellan å ena si-
dan Pyttis och stora delar av Strömfors med slutartikeln -i 
för samtliga neutrer, å andra sidan övriga östra Nyland där 
slutartikeln -e generellt används för neutrer med fi nal kon-
sonant; se Wessman (1938: 4, 12–13) och Ahlbäck (1946: 
109–110). I största delen av östra Nyland är användningen 
av slutartikeln -i begränsad till neutrer med fi nalt g/k, på 
motsvarande sätt som maskuliner och femininer med fi -
nalt g/k får ändelsen -in. När det gäller de neutrala slut-
artiklarna förekommer huvudsakligen slutartikeln -e i det 
nya Spara det fi nlandssvenska talet-materialet, också hos de 
talare som uppvisar genusskillnaderna för maskuliner och 
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femininer med fi nal koronal. Inte heller informanterna 
från Pyttis och Strömfors tycks i någon större omfattning 
använda slutartikeln -i, utan i detta material har slutarti-
keln -e helt trängt undan -i för neutrer i bestämd form.

Nedslagen i inspelningarna från 2000-talet tyder på att 
såväl artikelsynkopering som slutartikeln -in kan omtolkas 
till dialektmarkörer. Informanterna i Spara det fi nlands-
svenska talet-inspelningarna (se tabell 7/7) kan utgående 
från bruket av slutartiklar delas in i tre grupper.  Den första 
gruppen består av de yngre talarna som övergått till den 
standardspråkliga slutartikeln -en för såväl maskuliner som 
femininer. Det är påtagligt att ingen av de talare som sak-
nar artikelsynkopering har belägg på slutartikeln -in i be-
stämda former av ord som DAG, SKOG eller VÄG. Den 
andra gruppen består av talare som är födda på 1930-talet 
och de upprätthåller en tydlig distinktion mellan den syn-
koperade slutartikeln -n för maskuliner och slutartikeln 
-en för femininer. Hos dessa talare förekommer varia-
tion mellan slutartiklarna -in och -en för maskuliner som 
DAG, SKOG och VÄG. I den tredje gruppen fi nns yngre 
talare hos vilka variation förekommer mellan artikelsynko-
pering och slutartikeln -en för maskuliner och femininer 
med fi nal koronal. Hos dessa talare tycks slutartikeln -in 
för maskuliner med fi nalt g/k kunna dyka upp, men detta 
är ovanligt. Ur denna sammanställning kan man alltså ut-
läsa att såväl artikelsynkopering som slutartikeln -in kan 
förekomma i inspelningarna från 2000-talet, men av dessa 
är det mer sannolikt att talarna har belägg på artikelsynko-
pering än på slutartikeln -in.
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8.3 Utblick

I min avslutande diskussion visar jag i 8.3.1 genom fyra 
korta informantprofi ler på några typiska språkliga strate-
gier som kan förekomma i dagens östra Nyland. I 8.3.2 
blickar jag ut och diskuterar utifrån grundläggande be-
grepp som identitet samt variation och förändring vilka 
språkliga resurser dialektutjämningen kan innefatta.

8.3.1 Informantprofi ler på 2000-talet

De förändringsprocesser och den situation som kan iakttas 
i 2000-talsmaterialet kommer i det följande att samman-
fattas utgående från fyra informantprofi ler. Genom dessa 
profi ler som får fungera som typiska representanter för de 
tendenser och variationsmönster som fi nns i mitt material 
kan jag visa hur dialektmarkörerna uppkommer.

De talare som här ska presenteras är hämtade ur de öst-
nyländska Spara det fi nlandssvenska talet-inspelningarna; 
sammanfattande uppgifter om dem fi nns i kapitel 6, tabell 
6/6, och i kapitel 7, tabellerna 7/5 och 7/7. Informanterna 
för dessa profi ler är en yngre kvinna och en äldre kvinna, 
samt en yngre man och en äldre man. Jag har i de fyra 
profi lerna fokuserat på talare som i sitt språkbruk uppvi-
sar variation mellan traditionella varianter och utjämnade 
eller standardspråkliga varianter. Två av dessa informan-
ter kommer från Sibbo: Sara som är född 1981 och Johan 
som är född 1935. De är båda ursprungligen från samma 
by, Box, men har senare fl yttat inom Sibbo. En av infor-
manterna, Isa, som är född 1938, kommer från Hinders-
by i Lappträsk och Tom, som är född 1988 kommer från 
byn Sävträsk i Liljendal. Utmärkande för inspelningarna 
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är att intervjuaren och informanten känner varandra från 
tidigare. Detta framgår av att det i samtalen fi nns hänvis-
ningar såväl till personer som är bekanta för båda som till 
gemensamma erfarenheter och minnen. Att de fyra sam-
talen är så lediga och vardagliga beror säkert till stor del 
på att de förs mellan personer som känner varandra väl. I 
några av de andra intervjuerna som hör till samma insam-
lingsprojekt kan man märka att intervjuerna blir mer for-
mella därför att de utförs av en intervjuare som inte känner 
informanten sedan tidigare. Ett påfallande exempel är den 
intervju som den unga kvinnliga intervjuaren S från Lil-
jendal gjort med Hans från Strömfors, som är född 1927. 
Det är tydligt att de tillhör helt olika generationer och har 
olika referensramar.

Som utralt pronomen använder alla talare i de femton 
Spara det fi nlandssvenska talet-inspelningarna kategoriskt 
pronomenvarianten den, men i fråga om de neutrala pro-
nomenen har en viss variation iakttagits. Gemensamt för 
de fyra talarna i informantprofi lerna är att de övervägande 
har övergått till pronomenet de(t), men de har alla också 
belägg på den traditionella neutrala pronomenvarianten 
he(t). Detta skiljer dem från fl era av de andra informanter-
na i de nyare inspelningarna, eftersom åtta av dessa fem-
ton talare från Pyttis, Strömfors, Lappträsk, Liljendal och 
Sibbo helt saknar belägg på andra neutrala pronomen än 
de(t); se tabell 6/6.

När det gäller pronomenen för maskuliner och femini-
ner har således alla talare övergått till pronomenet den; en 
utvecklingstendens som utgående från resultaten av mina 
studier av 1960–70-talsmaterialet är väntad. I bruket av de 
bestämda slutartiklarna kommer jag nedan att belysa skill-
nader och likheter mellan talarna i deras profi ler.
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Isa från Lappträsk och Johan från Sibbo: 
Utmärkande för de två talarna Isa och Johan, som är födda 
på 1930-talet är att de i fråga om slutartiklarna upprätthål-
ler en klar genusskillnad mellan maskuliner och femininer; 
vilket innebär att de maskulina orden, såsom BIL, HÖST, 

KVÄLL och TID, får artikelsynkopering, medan femi-
niner som NATT, STRAND och VÅR får slutartikeln 
-en. Talarnas användning av slutartiklar har alltså fortfa-
rande kvar en tydlig förankring i genus och man kan inte 
märka någon avgörande skillnad beroende på kontexten 
eller vilken del av intervjun det handlar om, början eller 
slutet. Artikelsynkopering för maskuliner med fi nal koro-
nal konsonant verkar höra till deras gängse språkbruk. De 
upprätthåller båda de traditionella genusdistinktionerna – 
speciellt för maskuliner och femininer. 

Som neutralt pronomen använder Johan huvudsakligen 
varianten de(t), medan Isa har större variation, och växlar 
smidigt mellan he(t) och de(t) genom hela inspelningen. 
Hos både Isa och Johan förekommer slutartikeln -in för 
maskuliner och femininer (t.ex. daain hos Isa och veegin 
och skoogin hos Johan). Likaså förekommer slutartikeln -i 
för neutrer med fi nalt g/k, men för dessa båda ordgrupper 
är variationen påfallande och i synnerhet neutrerna ten-
derar ofta få den utjämnade slutartikeln -e; se t.ex. Johans 
användning av kriige i exempel (5:39).

Gemensamt för de två äldre talarna Isa och Johan är att 
de i sitt språkbruk ger ett intryck av att de på ett naturligt 
sätt talar sin dialekt. Traditionella och utjämnade språk-
drag förekommer parallellt, och variationen påminner om 
det slag av variation som förekommer hos de traditionella 
östnyländska informanterna i 1960–70-talsinspelning-
arna. Artikelsynkopering eller pronomenvarianten he(t) 
används av Isa och Johan som en del av det gängse dialek-
tala språkbruket. I deras språkbruk framstår särdragen inte 
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som ett utpräglat sätt att markera sin identitet genom att 
använda dialektmarkörer. Speciellt påtagligt är detta hos 
Isa från Lappträsk.

Sara från Sibbo och Tom från Liljendal:
De två yngre talarna, Sara och Tom, uppvisar sinsemellan 
ett olikartat sätt att använda dialekten och de pronomen 
och slutartiklar som har studerats. De har precis som de 
andra yngre talarna i 2000-talsinspelningarna övergått till 
den neutrala pronomenvarianten de(t) och till pronomenet 
den för maskulina och feminina inanimater. I allmänhet 
använder de slutartikeln -en för de bestämda formerna av 
maskuliner och femininer. Men både artikelsynkopering 
och svagtonsformen e av det neutrala pronomenet kan fö-
rekomma i deras språkbruk. 

Typiskt för både Sara och Tom är att standardspråkets 
former dominerar i intervjuerna som helhet, men särdrag 
som artikelsynkopering, slutartikeln -in eller den traditio-
nella neutrala uttalsvarianten he dyker upp som dialekt-
markörer i fria berättelser, i synnerhet då de berättar om 
något som upprör känslorna, såsom en båtolycka eller en 
trevlig utfl ykt. Hos Tom förekommer den neutrala prono-
menvarianten he(t) med uttalsvarianten he i uttryck som 
verkar vara citat eller stående uttryck som: he var ju he eller 
he viti faan, men han har också exempel på den neutrala 
pronomenvarianten e i: va heetär e nu? Artikelsynkopering 
förekommer i inspelningen med Tom för maskuliner som 
BIL, HÖST, TID. För det feminina VÅR varierar han 
mellan artikelsynkope och slutartikeln -en. Toms språk-
bruk kunde i dessa fall beskrivas som ett slags kodväxling 
mellan hans gängse utjämnade östnyländska och traditio-
nella dialektinslag.

Sara använder generellt pronomenet de(t), den neutrala 
pronomenvarianten he, som är den utpräglade formen av 
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he(t) i funktionen som dialektmarkör, saknas hos henne. 
Men i samtalet mellan intervjuare U och Sara förekom-
mer delvis personliga berättelser och fl era gemensamma 
bekanta omtalas. Då Sara berättar hur hon tillsammans 
med sin pojkvän i ett större gäng varit ute med båten eller 
kört bil längre sträckor för att besöka festivaler dyker arti-
kelsynkopering ofta upp i ord som biiln och tiidn, även om 
Sara annars oftast använder de bestämda formerna biilen, 
tiiden, juulen, natten, soolen, stranden och vååren. Påfallande 
i Saras språkbruk är att de få fallen av artikelsynkope en-
bart förekommer för maskulinerna BIL och TID. Också 
Saras språkbruk visar alltså att de traditionella normerna 
för hur språkdragen används lever kvar i den kunskap om 
dialekten som överförts mellan generationerna, även om 
genuskänslan i hennes språkbruk är förbleknad.

8.3.2 Språkliga resurser i utjämningsprocessen

Språklig variation och förändring förekommer i alla språk-
samhällen. I min studie har jag undersökt hur utjämningen 
av genussystemet skett i dialekterna i östra Nyland. Frågan 
är hur mina resultat på ett mera generellt plan kan belysa 
processerna dialektutjämning och regionalisering. 

Utifrån de pronomen och slutartiklar som jag har un-
dersökt kan man fråga sig om det fi nns en koppling till de 
varieteter som i dag talas i östra Nyland och förekomsten 
av traditionella respektive utjämnade varianter av dessa 
språkdrag. Är det möjligt att i dagens dialektsituation hitta 
klara gränser som gör det möjligt att tala om urskiljbara va-
rieteter eller enheter som standardspråk, utjämnad dialekt, 
lokal dialekt? Dahlstedt (1978), Andersson (1985), Svahn 
(2003) och Grönberg (2004) har framhävt att när det gäl-
ler dagens språksituation i Sverige måste man se denna in-
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delning som ett kontinuum mellan dialekt/regionalspråk/
standard, eftersom det är omöjligt att avgränsa dessa varie-
teter. Inom fi nsk dialektforskning har man gått in för en 
beskrivning som utgår från vilka varianter av språkdragen 
som förekommer och fokuserat mindre på möjligheten att 
urskilja varieteter (Nuolijärvi 1986, Lappalainen 2004).

Med utgångspunkt i de språkdrag som jag undersökt 
kan jag med stöd av mina resultat utan större svårighe-
ter bygga upp en modell där den traditionella dialekten 
består av ett tregenussystem med pronomenen hon, han 
och he(t), och en klar distinktion mellan slutartiklarna för 
maskuliner, femininer och neutrer kan iakttas; se tablå 3/4 
i kapitel 3 och systemen 1–3 i kapitel 4. Inom ramen för 
den traditionella dialekten fi nns det utrymme för variation 
i synnerhet i bruket av pronomenen. Också följande skede 
av utjämningsprocessen där det feminina pronomenet hon 
försvunnit, men de traditionella pronomenen han och he(t) 
har en stark position, kan enligt mina resultat kategoriseras 
som traditionell dialekt; se systemen 4–6 i kapitel 4. Det 
är viktigt att hålla i minnet att variation mellan olika va-
rianter förekommer, men denna variation styrs av de nor-
mer som fi nns i språksamhället. Hur ska vi då passa in 
gränserna mellan varieteter i det skede av utjämningen då 
pronomenet den helt tagit över men variation mellan de 
neutrala varianterna he(t) och de(t) förekommer och skill-
nader mellan tre genus kan iakttas i fråga om de defi nita 
slutartiklarna? Enligt många kriterier kunde man kanske 
se detta som ett typiskt fall av utjämnad dialekt, men hos 
de fl esta personer i dagens östra Nyland som själva klart 
uppfattar sig som dialekttalande påträff ar vi språkbruk av 
detta slag. Den slutsats vi kan dra av detta är att dialektbe-
greppet, sådant det uppfattats med urskiljbara varieteter, är 
ett arbetsredskap och en idealisering som inte kan tilläm-
pas i dagens dialektsituation (Bull 1997, Pedersen 2000, 
Svahn 2003). 
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Le Page och Tabouret-Keller (1985) lyfte med verket 
Acts of identity fram viktiga frågor om hur språklig varia-
tion kan utnyttjas och om individens möjlighet att själv 
i olika situationer använda språkliga resurser för att kon-
struera sin identitet i den aktuella situationen. De menar 
att språket skapas i individernas sinne och genom att an-
vända vissa språkliga drag identifi erar sig individen med 
andra, men skapar också samtidigt sin egen identitet (Le 
Page och Tabouret-Keller 1985: 4–5). Grunderna för deras 
resonemang är en dynamisk språksyn och de utgår från 
studier av fl era kreolbaserade varieteter som talas i Västin-
diska övärlden – alltså språkliga förhållanden som i jäm-
förelse med östra Nyland är synnerligen heterogena. Den 
grundläggande tanken hos Le Page och Tabouret-Keller 
(1985), att variationen kan ses som en resurs och att talarna 
har möjlighet att välja bland tillgängliga språkliga resurser, 
kan passa in även på resultaten av min undersökning. Som 
informantprofi lerna visade utnyttjas möjligheten till varia-
tion av talarna. Särdrag ur den traditionella dialekten som 
fi nns tillgängliga i informanternas språkliga repertoar kan 
i dagens utjämnade språksituation användas som dialekt-
markörer för att markera östnyländsk identitet. 

Utifrån den jämförande studie jag gjort mellan ma-
terialet från 1960–70-talet och nedslagen i material från 
2000-talet kan man över tid följa en utveckling där va-
riationen och förändringarna leder till konvergens. Men 
språkbevarande krafter kan också samverka i utjämnings-
processen och de facto leda till ytterligare divergens. De 
språkdrag som jag studerat tycks i vissa skeden vara stabila, 
men då utjämningen går vidare kommer nya vägskäl och 
då kan ett visst språkdrag vars genustillhörighet förblek-
nat antingen försvinna helt, såsom fallet är med det femi-
nina pronomenet hon, eller få nya funktioner, såsom fallet 
är med det maskulina pronomenet han och det neutrala 
pronomenet he(t). Då utjämningen går vidare kommer 
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åter nya vägskäl och i fråga om dessa pronomen kan man 
i dagens östnyländska varieteter se att även det maskulina 
pronomenet han för inanimater har försvunnit, medan det 
neutrala pronomenet he(t) också bland dagens unga öst-
nylänningar förekommer som en språklig resurs. Bland 
de slutartiklar som har studerats fi nns likaså hos dem en 
potential att få funktion som dialektmarkör; och den star-
kaste bland dem tycks vara artikelsynkopen. 

Förutom de särdrag som är förknippade med genus och 
som har stått i fokus i min undersökning fi nns det na-
turligtvis andra drag i den traditionella dialekten som kan 
förekomma som dialektmarkörer. Bland de mest fram-
trädande och tydligaste dragen är kortstavigt uttal och 
apokopering av verbformer och adverb, men också i detta 
sammanhang är det påfallande att normerna för deras an-
vändning i den moderna dialekten följer samma regler som 
gäller i den traditionella dialekten på orten.

Det fi nns uppenbarligen en obruten tradering och de 
dialekttalande upprätthåller inom språksamhället åtmins-
tone en passiv kunskap om språkdragen och om normerna 
för hur de används. Dessa normer anger också ramarna 
för vilka språkliga förändringar som är möjliga. Vid om-
tolkningen tycks särdragen i de nyare inspelningarna från 
2000-talet förekomma enligt samma regler som i de tra-
ditionella varieteterna. Detta gäller i synnerhet artikelsyn-
kopering för maskuliner, slutartiklarna -in och -i och det 
neutrala pronomenet he(t). När det gäller artikelsynkope-
ring för femininer kan man konstatera att det här har skett 
ett brott mot de genusregler som var rådande i den tradi-
tionella dialektens tregenussystem.

I fråga om bruket av han för såväl maskuliner som fe-
mininer eller artikelsynkopering för femininer är dessa 
företeelser etablerade redan i de variationsmönster som 
iakttagits hos traditionella dialekttalare i östnyländska 
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1960–70-talsinspelningar. Detta språkbruk har alltså re-
dan tidigt införlivats i den dialektala norm som råder. Här 
fi nns också en klar koppling till språkdragens funktion 
som dialektmarkörer för dem som vill skapa en gräns mel-
lan ett vi, vi som hör hemma på orten och har våra rötter 
här, och de andra, de infl yttade eller de som är på tillfälligt 
besök. För att man ska kunna höra till gruppen dialekt-
talande vi måste man ha kunskap om de regler och nor-
mer som gäller för användningen av språkdragen och detta 
kräver åtminstone en passiv kunskap om den traditionella 
dialekten på orten. 

I språkbruket i dagens östra Nyland kommer vi för-
modligen att vid sidan av pronomenen den och de(t) kunna 
fånga upp exempel på det traditionella neutrala pronome-
net he(t) med någondera av uttalsvarianterna he eller e. 
Det är också sannolikt att vi hör synkoperade slutartiklar. 
Också varianterna -in och -i av de defi nita slutartiklarna 
kommer förmodligen att förekomma som varianter till 
slutartiklarna -en och -e.

Att det moderna tvågenussystemets pronomen och 
slutartiklar på detta sätt uppvisar variation beror på att de 
östnyländska talarna har behov av att uppvisa sin dialekta-
la identitet och då använder de språkdrag ur sin repertoar 
i den traditionella dialekten som en resurs. Pronomenet 
he(t), artikelsynkopering och slutartiklarna -in och -i har 
blivit dialektmarkörer.
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             Bilaga 1

BAND: 1964         ORT: Liljendal, Garpom by        
Informant Birger född 1891

Pronomen                          Def. artikel Verb och annat...
Mask/Fem/Neutr  M           F
 form./korr/pos/funk
TID: 0,5 min.

he         IS/N    ¤ va inga masjiinär
  te tiidn
   handn

så de    MS/N    så blei ¤ bättre

att he    ISN    att ¤ va mang gångår

e          MS    droo ¤ tinnana

när e    IS iisn   när ¤ too i iisn

  sååddn
ca 1,5 min.

de FO/N     dåm tjöörd ¤ 

  fårsn

  hööstn
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