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1 Inledning
Då man som finlandssvensk umgås med sverigesvenskar inser man snabbt att det inte
bara är uttalet som skiljer ens egen svenska från deras. Också vokabulären skiljer sig
i viss mån så att en del ord man använder av svenskarna uppfattas som lite
ålderdomliga, lustiga, söta eller rentav obegripliga. En finlandssvensk som umgås
med svenskar kan bli medveten om sin svenska och börja anpassa sitt språk enligt
situationen. Ska man skriva en saktext gör man naturligtvis detsamma – försöker
uttrycka sig på allmänsvenska, utan inslag av finlandssvenska särdrag (om dessa inte
fyller en särskild funktion). I umgänget med vänner och bekanta eller med andra
finlandssvenskar överlag går det däremot bra med finlandssvenska ord och uttryck.
En viss situationsbunden växling mellan allmänsvenska och finlandssvenska ord och
uttryck karaktäriserar förmodligen de flesta finlandssvenskars språkbruk.
Finlandssvenska ungdomars språkbruk har undersökts tidigare, och det
är allmänt känt att svenskan i Finland är i gungning framför allt bland unga.
Språkkänslan är inte lika stark längre (se t.ex. Leinonen & Tandefelt 2000, Leinonen
& Tandefelt 2007), vilket bl.a. märks som sämre resultat i studentexamen i
modersmål (Nyström 2004, se även Nyström 2001) och bristfälligheter i journalisters
språkbehärskning (Tandefelt 2003). Man kan därför fråga sig vilket förhållningssätt
finlandssvenska

ungdomar

har

till

finlandssvenska

ord

och

uttryck,

direktöversättningar från finskan och andra språkdrag som avviker från den
allmänsvenska språknormen. Hur medvetna är ungdomar om sitt bruk av dessa?
Använder de medvetet finlandssvenska språkdrag för att t.ex. krydda sitt språk, ge
det en lokal förankring eller uttrycka sin finlandssvenska identitet? Kan de å andra
sidan också då situationen så kräver låta bli att använda sig av finlandssvenska ord
och uttryck och välja allmänsvenska i stället? Eller är det tvärtom så att
finlandssvenska ungdomar undviker de allmänsvenska motsvarigheterna, kanske
därför att dessa inte ingår i deras aktiva vokabulär?
Syftet med den här studien är att undersöka sydfinlandssvenska
högskolestuderandes kännedom om och inställning till ett urval finlandssvenska ord
och uttryck samt till deras allmänsvenska motsvarigheter. För att undersöka detta har
jag gjort en enkätundersökning bland svenskspråkiga högskolestuderande i
Helsingfors. Idén till enkätundersökningen och upplägget för själva enkäten kommer
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från en undersökning som Södergård och Tjäru (2008) gjort bland blivande
barnträdgårdslärare. Urvalet finlandismer är dock inte detsamma i min undersökning
som i Södergårds och Tjärus. Eftersom deras informanter var blivande
barnträdgårdslärare var finlandismerna i deras undersökning sådana som kunde
förekomma i daghemsmiljö, vilket inte passar min undersökning. Mitt urval
finlandismer kommer i stället från en mindre undersökning som Mikael Reuter gjort
bland en grupp finlandssvenska och sverigesvenska språkvårdare (Reuter 2004:148–
155). För att få reda på relevanta bakgrundsfakta om mina informanter har jag använt
mig av det bakgrundsformulär som Leinonen använt i Svenskan i Finland – ett språk
i kläm? (Leinonen & Tandefelt 2000).
Jag utgår från att valet mellan ett finlandssvenskt särdrag och dess
allmänsvenska motsvarighet beror på informantens språkliga medvetenhet och
dennas svenska språkfärdighet. Jag antar vidare att språkfärdigheten påverkas av
informantens språkliga bakgrund, bl.a. av om denna är svenskspråkig eller
tvåspråkig. Jag vill undersöka om det är så att svenskspråkiga informanter i högre
utsträckning än tvåspråkiga informanter behärskar inte bara det finlandssvenska ordet
för en företeelse, utan även det allmänsvenska och således varierar sitt språkbruk
enligt behov, medan en tvåspråkig person, eventuellt med finska som sitt starkare
språk, inte nödvändigtvis har ett lika brett ordförråd och därför kanske använder
finlandismer i högre utsträckning.
Mina frågeställningar är således:
1. I vilken utsträckning använder informanterna finlandssvenska ord och uttryck
och i vilken utsträckning allmänsvenska?
2. Vilka finlandssvenska ord och uttryck används mest och vilka minst?
3. Vilka allmänsvenska ord och uttryck används mest och vilka minst?
4. Har informanternas språkliga bakgrund ett samband med deras kännedom om
och användning av finlandssvenska respektive allmänsvenska ord och
uttryck?
Avsikten med den här undersökningen är att öka kunskapen om hur unga
finlandssvenskar förhåller sig till sin finlandssvenska varietet samt till den
allmänsvenska varieteten som de i vuxen ålder förutsätts behärska åtminstone i
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någon mån. Mest konkret nytta av resultaten torde modersmålslärare, lärarutbildare
och språkvårdare ha.
I följande kapitel (2) ger jag en teoretisk bakgrund till mitt arbete. Jag börjar med att
i avsnitt 2.1 redogöra för betydelsen av den för min undersökning viktiga termen
finlandism. I avsnitt 2.2 redogör jag för olika faktorer som kan tänkas inverka på vad
mina informanter vet om finlandssvenskan. Först presenterar jag riktlinjerna för den
finlandssvenska språkvården, eftersom dessa torde påverka det språk som mina
informanter möter i bl.a. medier, myndighetstexter och skolan. Sedan presenterar jag
grundskolans och gymnasiets läroplan i modersmål och litteratur med fokus på vad
som sägs i dem om finlandssvenska och språkriktighet för att ge en bild av vad mina
informanter kan tänkas ha lärt sig om finlandismer i skolan. Av samma orsak redogör
jag sedan för en undersökning som jag gjort om modersmålslärares inställning till
finlandismer. Därefter nämner jag kort vad svenskundervisningen vid informanternas
högskolor går ut på.
Ett av syftena med detta arbete är att undersöka om det finns skillnader
mellan hur informanter med olika språklig bakgrund förhåller sig till de aktuella
orden och uttrycken i enkäten. Med språklig bakgrund avses här balansen mellan
svenska och finska i informanternas vardag. Jag förutsätter att de flesta använder
bägge språken i någon utsträckning, dvs. att de åtminstone är till funktionen
tvåspråkiga. Därför är det av vikt att klargöra vad begreppet tvåspråkig egentligen
innebär. I avsnitt 2.3 presenterar jag först olika sätt att definiera tvåspråkighet på,
och sedan visar jag hur jag i min undersökning definierar detta begrepp. I avsnitt
2.3.4 refererar jag vad tidigare undersökningar har visat om andelen tvåspråkiga
elever i de finlandssvenska skolorna för att ge en bild av hur stor andel av unga
finlandssvenskar i huvudstadsregionen som är tvåspråkiga och därmed göra det
möjligt att se i hur hög grad mina informanters språkliga bakgrund är typisk för
regionen.
I kapitel 3 övergår jag till att redogöra för undersökningen jag har gjort.
Först redogör jag för enkäten och sedan för informanterna. I kapitel 4 står sedan
resultaten för undersökningen i tur. Först ser jag på hur informanterna som helhet har
svarat: vilka ord och uttryck de flesta har hört, vilka ord och uttryck de flesta kan
tänka sig att använda osv. Därefter ser jag på vilka skillnader som framträder om
man studerar de mest svenskdominerade och de mest finskdominerade
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informantgrupperna separat. Slutligen följer i kapitel 5 en sammanfattning av
resultaten och en diskussion om vad jag i min undersökning har kommit fram till och
vilka ytterligare frågor den väcker.

2 Teoretiska utgångspunkter

2.1 Vad är en finlandism?
Med allmänsvenska betecknar jag den svenska som innehåller ord och uttryck som i
princip är gångbara inom hela det svenska språkområdet. De är alltså inte begränsade
till svenskan i Sverige, utan i varierande utsträckning kända och använda också i
Finland. I Finland kan också förekomma alternativa ord och uttryck som används i
finlandssvenskan. Finlandssvenskan i sin tur är ett regionalt riksspråk, alltså en
standardvarietet som karakteriseras av vissa regionala särdrag (Tandefelt 1995:41).
De finlandssvenska orden och uttrycken i min enkät kallar jag finlandismer. En
definition av termen finlandism är därför på sin plats.
Det har under årens lopp förekommit många olika definitioner av
termen finlandism. Om man slår upp i Norstedts svenska ordbok (1990) får man
definitionen ”finlandssvensk språkegendomlighet i förh. till rikssvenskan”. Harry
Stenmark betecknar i Finlandssvenska ord och uttryck (1983:5) finlandismer som
speciella ord och uttryck som kännetecknar finlandssvenskan – som han i sin tur
beskriver som det bildade högspråket i Finland. Christina Melin (1986:80) skriver att
finlandism av många använts för att beteckna ”språkdrag som avvikit från
standardnormen i Sverige”. Mikael Reuter (1986:91) definierar finlandism som ”ord
eller uttryck som används och allmänt accepteras eller känns igen i finlandssvenskt
språkbruk men som är sällsynt eller helt okänt i sverigesvenskan, eller som i
finlandssvenskt språkbruk används i en annan betydelse än i sverigesvenskan”. Melin
skriver (1996:40) att ”[t]ermen finlandism är praktisk som generellt samlingsbegrepp
och omfattar alltså dels rent finländska provinsialismer (den största gruppen), dels
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sådana provinsialismer som finlandssvenskan har gemensamt med någon regional
varietet i Sverige. Ordet inbegriper också lån från finskan, s.k. fennicismer.” En
nyare definition hittar man i Finlandssvensk ordbok (af Hällström & Reuter 2006:6,
af Hällström-Reijonen & Reuter 2008:6); där definieras finlandism som ”ett ord eller
uttryck som bara eller huvudsakligen används i svenskan i Finland eller som i
Finland används i en annan betydelse än i Sverige” (se även Reuter 2007:14).
Finlandssvenska särdrag finns på alla nivåer i språket: i uttalet,
morfologin, syntaxen, lexikonet och semantiken. Det är bara inom ortografin som det
knappt existerar några avvikelser. Även inom morfologin är avvikelserna relativt få,
men en del avvikelser är rätt frekventa och kan vara påfallande för sverigesvenskar,
som t.ex. formen flere och böjningsformerna besluter och beslutit (Reuter 2003:10,
Hanell 2011:76f.). I några av de nyss nämnda definitionerna på finlandism kan
finlandssvenska särdrag på alla dessa nivåer betecknas som finlandismer, medan det i
många av definitionerna talas enbart om ”ord och uttryck” som används i svenskan i
Finland, den kanske mest allmänna synen på vad en finlandism är. Att innefatta även
särdrag i det finlandssvenska uttalet i termen finlandism är kanske inte lika vanligt.
Men att det är fråga om ”ord och uttryck” innebär ändå inte att det bara är inom
lexikonet som vi finner finlandismer – utan även framför allt inom semantiken,
fraseologin och syntaxen. Väldigt många finlandismer innehåller nämligen element
av två eller flera av dessa fyra nivåer, och de är alltså en kombination av t.ex. lexikon
och semantik (ord som används i en annan betydelse i finlandssvenskan än i
sverigesvenskan), lexikon och fraseologi (bl.a. fasta uttryck) eller fraseologi och
syntax (bl.a. prepositionsbruk) (Reuter 2003:11).
Det är inte heller bara vad gäller språklig nivå som det finns stora
skillnader mellan de olika finlandssvenska särdragen, utan även vad gäller ursprung
och acceptabilitet. Många finlandismer är ett resultat av finskt inflytande, antingen är
de direkta lån (som t.ex. kiva och talko) eller så är det fråga om finskpåverkade
strukturer och översättningslån (som t.ex. stänga ögonen och skolningstillfälle)
(Reuter 2003:9). Dessa kallas även för fennicismer (af Hällström-Reijonen & Reuter
2008:7). En del

finlandismer har uppkommit inom det finlandssvenska

standardspråket, andra har sitt ursprung i de finlandssvenska dialekterna (som t.ex.
rådd och slattrig). Några har även sitt ursprung i andra språk, t.ex. i tyskan och
ryskan (t.ex. firabel respektive butka). Det är ändå långt ifrån alla finlandismer som
uppstått inom finlandssvenskan. I en del fall är det fråga om en passiv differentiering
7

från sverigesvenskan. Finlandssvenskan är ibland konservativ, vilket innebär att en
del ord och uttryck numera endast finns i finlandssvenskan och uppfattas av
sverigesvenskar som ålderdomliga även om de tidigare varit allmänt svenska (som
t.ex. barberare och pulpet) (Reuter 2003:9, se även Bergroth 1928:11). Denna
kategori av finlandismer kallas arkaismer (Reuter 1986:96).
Vad gäller acceptabilitet har Reuter (2003:12–18) delat in finlandismerna i följande
kategorier:


Officiella ord och uttryck: Till den här kategorin hör ord som används i bl.a.
författningstexter. Hit hör dels svenska ord för finländska företeelser (som
t.ex. arbetarinstitut, bolagsvederlag, undervisningsminister och läroplikt),
dels ord som har en motsvarighet i sverigesvenskan (som t.ex. disponent,
dividend, ämbetsbetyg och problemavfall).



Relativt etablerade finlandismer: Till den här kategorin hör ord som inte är
officiella finlandismer, men som betraktas som såpass etablerade att de utan
större restriktioner används i finlandssvenska texter. Det kan röra sig om
svenska ord för finländska företeelser (t.ex. boboll, memma och
aktielägenhet), ord som fyller en lucka i ordförrådet (t.ex. talko, täckas och
flervåningshus), arkaismer (t.ex. gårdskarl, kravatt och kännspak) eller andra
slags ord (som t.ex. glansbild, leverlåda och semla).



Mindre accepterade finlandismer: Det här är den största gruppen av
finlandismer och även den öppnaste. Hit hör många gamla finlandismer (som
t.ex. batteri, remont och hur mångte) som i vardagligt talspråk betraktas som
rätt etablerade och acceptabla. Men till den här kategorin hör också många
översättningslån från finskan (som t.ex. dragare, juttu och hamna att göra
ngt) samt avvikande former som t.ex. en botten, besluter och denhär.



Vardagliga uttryck och slang: Till den här kategorin hör ord som bara hör
hemma i vardagligt talspråk, som t.ex. krabbis, kiva, roskis, håsa och hurja.
För de flesta språkbrukare är det klart att de här orden och uttrycken inte hör
hemma i andra stilarter.



Förskjutet betydelseinnehåll: Många finlandismer utgörs av ord som också
förekommer i sverigesvenskan, men som där har en annan betydelse. Ofta är
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det fråga om att ordet fått sitt betydelseinnehåll förskjutet eller utvidgat på
grund av inverkan från ett motsvarande finskt ord, som t.ex. hämta ’ha med
sig’ (fi. tuoda), söka ’hämta’ och ännu ’ytterligare; än en gång; redan, före
utgången av’ (fi. vielä).


Rena tillfälligheter: Dessa kan egentligen inte räknas till kategorin
finlandismer, men det brukar ibland konstateras att en av de vanligaste
finlandismerna är det tillfälliga felet som beror på allmän språklig osäkerhet.
En del av dessa kan dock utvecklas till nya finlandismer om de råkar få
spridning t.ex. genom massmedierna.

Då man som finlandssvensk läser en text om finlandismer skriven av en
sverigesvensk stöter man emellanåt på ord som man aldrig hört, men som författaren
räknar som finlandismer i och med att ordet inte förekommer i Sverige (se t.ex.
Birger Liljestrands Juttu och sammetsfarmare: notiser om finlandssvenskt
tidningsspråk, 1985). Många av dessa ”finlandismer” utgörs säkert av tillfälliga fel
orsakade av språklig osäkerhet.
Precis som Reuter (2003) konstaterar Charlotta af Hällström-Reijonen
(2010:106–109) att finlandismer kan delas i grupper enligt deras ursprung, frekvens
och funktion samt gångbarhet. Hon presenterar en modell enligt vilken
finlandismerna kan delas in i ett begreppssystem som består av två huvudgrupper:
finlandismer som språkvården inte vill påverka (officiella finlandismer, oegentliga
finlandismer, finlandismer som berikar språket eftersom de fyller en lucka i
ordförrådet eller är viktiga för den finlandssvenska identiteten och vardagliga ord i
vardagliga sammanhang) samt finlandismer som språkvården vill påverka (ord med
direkt motsvarighet i allmänsvenskan, ord som inte kan förstås om man inte kan
finska, ord med annan betydelse än i allmänsvenskan samt avvikande
prepositionsanvändning, morfologi o.d.).
Af Hällström-Reijonen (2010:108) konstaterar att många fast
förankrade finlandismer som för språkvården verkar vara omöjliga att utrota
förefaller ha en eller flera egenskaper som gör dem svåra för finlandssvenskar att
undvika: a) de har stöd i finskan, b) de är stilistiskt neutrala, c) de verkar svenska och
består av ett eller flera svenska ord, eller d) de har förskjuten betydelse i förhållande
till allmänsvenskan. Hon skriver vidare att formord och partiklar använda på ett
finlandssvenskt sätt troligen är svårare att påverka än substantiv, verb och adjektiv.
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Finlandismerna som ingår i min undersökning är alla lexikala finlandismer som man
kan hitta i Finlandssvensk ordbok. Till stil och acceptabilitet är de av olika slag: i
enkäten ingår officiella finlandismer (t.ex. dividend, beväring) relativt etablerade
finlandismer (t.ex. aktielägenhet, talko, glansbild), mindre accepterade finlandismer
(t.ex. remont, hur mångte, dragare), vardagliga uttryck och slang (t.ex. krabbis, tupp,
akku) och ord med förskjutet betydelseinnehåll (t.ex. remont, batteri, av och an).
Även till sitt ursprung är finlandismerna i min undersökning av olika
slag. Många är fennicismer, dels direkta lån från finskan (talko, akku, vessa), dels
översättningslån och finskpåverkade strukturer (bl.a. skolningstillfälle, dragare, vara
fast i, på sätt eller annat). Enkäten bygger alltså på lexikala finlandismer, men det är
inte bara på lexikal nivå som avvikelserna finns. En del av finlandismerna avviker
både lexikalt och semantiskt (t.ex. batteri, remont), en del både lexikalt och
fraseologiskt (t.ex. på basen av, på sätt eller annat) och en del både fraseologiskt och
syntaktiskt (t.ex. i misstag, av förekommen anledning).

2.2 Vad kan informanterna veta om finlandssvenskan?
Kunskap om på vilket sätt finlandssvenskan skiljer sig från svenskan i Sverige kan
man som finlandssvensk inhämta dels genom personlig erfarenhet av samtal med
sverigesvenskar

och

via

sverigesvenska

medier,

dels

genom

modersmålsundervisningen i skolan och i en del fall under studietiden. I detta avsnitt
kommer jag att se på olika bakgrundsfaktorer som kan ha påverkat den kännedom
om och inställning till finlandismer samt till deras allmänsvenska motsvarigheter
som mina informanter har. Det är självklart att det språk som deras föräldrar och
andra personer i näromgivningen har talat och talar med dem har inverkat på deras
språk, men den språkliga fostran som mina informanter bär med sig hemifrån kan jag
inte lätt komma åt. Men det är inte bara familjens språk som präglar en ung
människa; även det språk ungdomarna stöter på varje dag, bl.a. i medierna och i
skolan, påverkar dem. Jag kommer därför här att kort redogöra för den
finlandssvenska språkvården och dess ledstjärnor eftersom de rekommendationer
som den finlandssvenska språkvården ger bl.a. om finlandismer påverkar språkbruket
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i de finlandssvenska tidningarna, i brev från myndigheter och i finlandssvenska
läromedel som mina informanter torde komma i kontakt med i sin vardag. Jag
kommer även att redogöra för vad det i grundskolans och gymnasiets läroplan står
om antal veckotimmar i modersmål, samt om undervisning i språkvård i allmänhet
och finlandismer i synnerhet. Utöver det kommer jag att kort redogöra för hur
undervisningen i svenska är uppbyggd vid de aktuella högskolorna, samt redogöra
för en liten undersökning jag gjort bland några finlandssvenska gymnasielärare i
huvudstadsregionen om deras inställning till finlandismer för att ge en fingervisning
om i vilken utsträckning mina informanter i skolan har kommit i kontakt med och
lärt sig om finlandismer.

2.2.1 Riktlinjer för den finlandssvenska språkvården
Hugo Bergroth brukar kallas den finlandssvenska språkvårdens fader i och med att
han 1917 gav ut boken Finlandssvenska. Handledning till undvikande av
provinsialismer i tal och skrift. Från sekelskiftet fram till 1930-talet var han den
ledande språkvårdaren i landet (Mattfolk, Mickwitz & Östman 2004:223).
Bergroths avsikt var framför allt att motarbeta inflytande från finskan
och de finlandssvenska folkmålen. För uttalets del godkände han dock sådana från
sverigesvenskan avvikande drag som var allmänna bland bildade finlandssvenskar i
högre samhällsklasser (Tandefelt 1995:14). I sin inledning till Finlandssvenska
skriver Bergroth bl.a.:
Finlandssvenskans differentiering från högsvenskan är en av förhållandena
betingad naturlig utveckling, säger man. Det bestrides icke. Märkas bör blott,
att när våra trädgårdssängar fyllas av ogräs, också detta är en naturlig
utveckling. Men vi rycka upp ogräset ändå. (Bergroth 1928:23)
Att vårt finländska modersmål med tiden skall utvecklas till ett särskilt språk,
som icke längre kan kallas svenska, behöva vi väl inte under några
omständigheter på allvar befara. Skulle så ske, är vår nationalitet i och med
detsamma dödsdömd. (Bergroth 1928:18)
Vi kunna någon gång tillåta oss att skriva finländska av princip; men vi få
inte göra det av håglöshet, och vi böra inte göra det av okunnighet. (Bergroth
1928:21)
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Trots att ovanstående citat är skrivna för nästan hundra år sedan stämmer det väl in
på dagens riktlinjer för den finlandssvenska språkvården. Ledstjärnan för den
finlandssvenska språkvården är nämligen i dag, precis som på Bergroths tid, att
finlandssvenskan ska förbli en form av svenskt standardspråk (Reuter 2007:16, af
Hällström-Reijonen & Reuter 2008:5), en varietet av svenskan och inte ett eget
språk. Detta förutsätter att svenskan i Finland inte får fjärma sig för mycket från
sverigesvenskan. Eftersom svenskan i Finland återspeglar ett annat samhälle än
sverigesvenskan tillåts finlandssvenskan ändå ha en del särdrag, bland dessa en del
etablerade finlandismer, som beskriver det finländska samhället och således fyller ett
behov. Vad gäller finlandssvenska ord och uttryck håller den finlandssvenska
språkvården därför en återhållsam, men inte alltför fördömande linje (af HällströmReijonen & Reuter 2008:5, Reuter 2003:19), medan den vad gäller syntax klart
rekommenderar att de allmänsvenska reglerna följs (Reuter 2003:19). Den
finlandssvenska språkvården följer de råd som den sverigesvenska språkvården ger
bl.a. för anpassning av lånord och samarbetar även med den sverigesvenska
språkvården (Mattfolk, Mickwitz & Östman 2004:222). Då t.ex. nya juridiska termer
skapas, strävar man efter att följa språkbruket i Sverige, men samtidigt se till att den
svenska termen inte avviker för mycket från den finska (af Hällström-Reijonen &
Reuter 2008:5).
Charlotta af Hällstöm-Reijonen och Mikael Reuter från Forskningscentralen för de
inhemska språken gav år 2000 ut Finlandssvensk ordbok, en ordbok över ord och
uttryck som används i finlandssvenskan. Boken tar upp olika slags finlandismer på
ord- och frasnivå och ger rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka
som kan accepteras. År 2008 utkom boken i den senaste, utökade upplagan, som
omfattar ca 2 550 uppslagsord. Finlandssvenska ordbrukare kan dessutom numera
utrusta sina datorer med ett annat hjälpmedel, nämligen det särfinlandssvenska
textgranskningsprogrammet Svefix som utför stavningskontroll, grammatikkontroll
och finlandismkontroll. Dessutom kan man sedan 1986 i Hufvudstadsbladet läsa
Mikael Reuters språkspalt, Reuters rutor, där han ger råd i språkfrågor. (Rutorna
finns även tillgängliga i bokform, se Reuter 1992, 1996 och 2007). Har man en
språkfråga kan man

i

övrigt

vända sig till

Svenska

avdelningen

vid

Forskningscentralen för de inhemska språken och gratis få svar på sin fråga, antingen
per telefon eller per e-post (se www.focis.fi) (Mattfolk, Mickwitz & Östman
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2004:244f.). För den intresserade språkbrukaren finns det således gott om
information och råd att tillgå bl.a. då det gäller användning av finlandismer. Dock är
det oklart i hur hög grad en genomsnittlig finlandssvensk använder sig av dessa.

2.2.2 Modersmålsundervisningen i svenska
2.2.2.1 Grundskolans läroplan
Grunderna för grundskolans läroplan 1994 var i huvudsak den läroplan som gällde
då mina informanter gick i grundskolan (Utbildningsstyrelsen 1994a:0). Jag kommer
därför här att redogöra för vad som i den sägs om antalet lektioner samt innehållet i
ämnet modersmål, framför allt med avseende på vad som sägs om undervisning i
språkvård för att ge en bild av vad mina informanter har haft för förutsättningar att
under sin grundskoletid lära sig om språkvård och finlandismer/finlandssvenska.
Timfördelning. Enligt Statsrådets beslut om timfördelningen i grundskolan som
utfärdades 23.9.1993 och som finns att läsa i Grunderna för grundskolans läroplan
1994 är minimiantalet årsveckotimmar för undervisningen i modersmål i
grundskolans lågstadium 32, vilket motsvarar 5,33 timmar per vecka under varje
vecka av läsåret. För grundskolans högstadium är minimiantalet årsveckotimmar i
läroämnet

modersmål

8,

vilket

motsvarar

2,67

timmar

per

vecka

(Utbildningsstyrelsen 1994a:0).
Språkvård i modersmålsundervisningen i grundskolan. I Grunderna för grundskolans
läroplan 1994 beskrivs ett av syftena med undervisningen i modersmål så här:
Eleverna skall uppnå en alltmer nyanserad språkkännedom. Deras insikter i det
svenska språkets rikedom, uppbyggnad och utveckling fördjupas och deras förmåga
att använda språket variationsrikt och naturligt samt med en språkform som är
lämplig för olika situationer och syften utvecklas. Det svenska standardspråket skall
bli ett naturligt uttrycksmedel för dem. (Utbildningsstyrelsen 1994a:43)

Av läroplanen framgår det även explicit att det är skolans uppgift att lära eleverna ett
riksspråk (Utbildningsstyrelsen 1994a:46).
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I målen för årskurserna 3–6 nämns bl.a. att ett syfte med
undervisningen i modersmål är att utveckla elevernas kommunikativa färdigheter så
att de i kommunikation med andra kan uttrycka sig ”naturligt, begripligt och med en
språkform som lämpar sig för den aktuella situationen”. Ett annat av de många
syftena med modersmålsundervisningen är att genom att träna eleverna i att göra
iakttagelser om språkbruket i olika sammanhang utveckla deras språkkännedom ”så
att deras språkkänsla, språkliga medvetenhet och säkerhet att använda språket
stärks”. (Utbildningsstyrelsen 1994a:44)
I läroplanen står det att ett syfte med modersmålsundervisningen i
högstadiet är att eleverna ”utvecklar sin färdighet att använda en lämplig språkform
för olika kommunikationssituationer och också får tillgång till standardspråket som
en naturlig uttrycksform i tal och skrift”. Ett annat syfte som nämns är att eleverna
genom sina egna iakttagelser ska vidga sin kännedom om bl.a. språkriktighet och
språkvård, förhållandet mellan tal och skrift, samt om språkets variationsrikedom.
(Utbildningsstyrelsen 1994a:45)

2.2.2.2 Gymnasiets läroplan
En ny läroplan, Grunderna för gymnasiets läroplan 1994, togs i bruk vid ingången
av läsåret 1994–1995. Eftersom det var denna läroplan som gällde då de flesta av
mina informanter gick i gymnasiet1 redogör jag här för vad som sägs i den om antalet
timmar i modersmål, samt om undervisning i språkriktighet och finlandssvenska
(Utbildningsstyrelsen 1994b:113, Finlex 835/1993).
Timfördelning. För att fullgöra gymnasiets lärokurs måste en studerande avlägga
minst

75

kurser.

(Utbildningsstyrelsen

1994b:113/

Finlex

835/1993).

En

gymnasiekurs omfattar i medeltal 38 timmar (Utbildningsstyrelsen 2004b:226). I de
75 kurserna ingår sex obligatoriska kurser i läroämnet modersmål. Förutom dessa sex
kurser kan de studerande välja att även läsa en eller flera fördjupade eller tillämpade
kurser i ämnet. Alla gymnasier måste erbjuda åtminstone två fördjupade kurser i
modersmål (Utbildningsstyrelsen 1994b:113, Finlex 835/1993).

1

Några av mina informanter har gått i yrkesskola i stället för gymnasium, men eftersom det gäller så
pass få personer kommer jag inte att redogöra för yrkesskolornas läroplaner.
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Mina informanter har alltså haft två obligatoriska veckotimmar
modersmål om man fördelar timmarna över hela deras gymnasietid. Men timmarna
är inte jämnt fördelade, utan bundna till kurser och undervisningsperioder, vilket
betyder att eleverna under en tredjedel av läsåret har sex veckotimmar modersmål
och under resten av läsåret inte alls har någon modersmålsundervisning. Tidigare var
antalet obligatoriska kurser i modersmål fler, men i mitten av 1990-talet skars antalet
veckotimmar i modersmålet ner, och det här påverkar givetvis vad lärarna hinner gå
igenom (Nyström 2004).
Språkvård i modersmålsundervisningen i gymnasiet. Ett av målen som tas upp i
läroplanen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att variera sitt språk enligt
situation och syfte. De ska sålunda även bli vana vid att använda svenskt
standardspråk i tal och skrift. Ett annat av målen för studierna i modersmål är att
eleverna ska lära sig att vårda språket och på egen hand förbättra sitt språk
(Utbildningsstyrelsen 1994b:41). Språkriktighet och grammatik ska i undervisningen
behandlas funktionellt (Utbildningsstyrelsen 1994b:44).
Vad gäller de enskilda kurserna i modersmål framgår det av läroplanen
att i den första av de obligatoriska kurserna ska eleverna bl.a. lära sig om
skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. I den tredje kursen ska principer för
språkvård och språknormer tas upp till diskussion. I samband med det här ska
eleverna självständigt förbättra och utveckla sitt språk (Utbildningsstyrelsen
1994b:41f.).
Termen finlandism nämns alltså inte i Grunderna för gymnasiets
läroplan 1994, men språkvård och språknormer ska tas upp i en kurs. I läroplanen
sägs att eleverna ska bli vana vid att använda det svenska standardspråket i tal och
skrift. Överlag kan man konstatera att det inte sägs speciellt mycket i läroplanen som
på något sätt berör finlandismer. Också i det som har en viss anknytning till
finlandismerna verkar vikten läggas vid att eleverna ska tillägna sig ett fungerande
språk och kunna anpassa sitt språk enligt situationen (medium, mottagare osv.). I
vilken grad finlandismer behandlas verkar vara upp till läraren att bestämma. Man
kan konstatera att det i dag inte längre är relevant för eleverna att lära sig listor av
finlandismer utantill för att lära sig att undvika dem (om situationen för 30 år sedan,
se avsnitt 2.2.2.3). Dels förespråkar läroplanerna att språkriktighet behandlas i ett
funktionellt sammanhang, dels anser man ju inte i dag att alla finlandismer kan dras
15

över en kam. En del finlandismer är möjliga att använda och finlandismer finns på
många olika stilnivåer. Det finns också många slags situationer som eleverna ska lära
sig att tala och skriva i. Det relevanta blir för eleverna då att lära sig att identifiera
varierande språkkrav och veta vilket språk, inklusive vilka finlandismer, som är
passande i en viss situation.
Reuter (2003:12) konstaterar att undervisningen om finlandismer sedan mitten av
1970-talet varit ytterst knapphändig i de finlandssvenska skolorna, samt att
finlandssvenskarna i allmänhet har en ganska god känsla för finlandismernas
stilvärde, men att kunskaperna om vilka ord och uttryck som är finlandismer ofta är
mindre. Cirka tio år tidigare konstaterar han (Reuter 1992:14) att modersmålslärarna
är våra viktigaste språkvårdare och att de har en svår uppgift i och med att de dels
ska göra eleverna medvetna om språkliga problem och påverka dem i rätt riktning,
dels undervisa i språkriktighetsfrågor. Samtidigt får kravet på språkriktighet inte
kväva elevernas lust att använda och experimentera med språket. Reuter konstaterar
att det egentligen rör sig om samma balansgång som gäller för språkvården på
riksplanet. Reuter (1992:15) påpekar att finlandismerna trots allt inte utgör det största
hotet mot svenskan i Finland, utan säger att en av de viktigaste uppgifterna för den
finlandssvenska språkvården och modersmålslärarna är att slå vakt om svenskans
satsstruktur. Det gäller att framhålla strukturella skillnader mellan svenskan och
finskan och visa att översättning inte är detsamma som att ordagrant översätta och
kopiera

finskans

ytstruktur.

Bl.a.

finskans

ordföljd,

genitivkonstruktioner,

verbalsubstantiveringar och tunga framförställda bestämningar till substantiv hör inte
hemma i svenskan.
Af Hällström-Reijonen (2010:113) skriver att Hugo Bergroth såg
skolundervisningen (framför allt undervisningen i läroverken) som det bästa sättet att
arbeta bort finlandismerna. Hon hänvisar också till Ulf Teleman (1972:194) som
även han har ansett att den språkvård som bedrivs i skolan har mest betydelse och
genomslagskaft. För att ge en bättre inblick i den språkvård som bedrivs i de
finlandssvenska

skolorna

redogör

jag

härnäst

för

en

undersökning

om

modersmålslärares inställning till och undervisning i finlandismer och språkvård.
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2.2.2.3 Gymnasielärares inställning till finlandismer
För att få reda på vilken inställning modersmålslärare vid gymnasier i södra Finland
har till finlandismer, samt hur de undervisar i finlandismer och språkvård, gjorde jag
år 2009 en liten enkätundersökning (Fransman 2009) som består av åtta frågor (se
bilaga 1). Jag skickade ut enkäten per e-post till dem som enligt skolornas hemsidor
för tillfället arbetar som modersmålslärare i några svenskspråkiga gymnasier i södra
Finland. Att jag valde att skicka ut enkäten till just gymnasielärare i södra Finland
berodde på att informanterna i min finlandismundersökning alla är från södra
Finland. Många av informanterna gick vid tidpunkten för min undersökning sin
första kurs i svenska efter gymnasiet, och det är sannolikt att det de lärt sig om
finlandismer i gymnasiet fortfarande låg som grund för vilka finlandismer de var
medvetna om och vad de hade för inställning till dessa. Jag skickade ut enkäten till
13 modersmålslärare och fick åtta svar – varav ett dock är ofullständigt (informanten
har endast svarat på några av frågorna).
Christer Laurén (1982) har gjort en liknande, men betydligt mer
omfattande, studie om modersmålslärare och deras inställning till språkvård och
provinsialismer. Lauréns studie utgörs av en enkätundersökning som 88
modersmålslärare från hela Svenskfinland, både sådana som arbetade i högstadier
och sådana som arbetade i gymnasier, svarade på. Enkäten (som gjordes 1977) består
av 55 frågor om hur lärarna uppfattar ett urval klassiska finlandssvenska
språkriktighetsfrågor och hur de uppfattar att deras elever talar. Många av frågorna
rör uttalet av ord, men det finns även frågor om bl.a. lexikon och syntax. Syftet med
Lauréns enkätundersökning var att få reda på vilken attityd modersmålslärarna har
till klassiska finlandssvenska språkfrågor samt att undersöka vilken uppfattning de
har om sina elevers språk (lärarna ska t.ex. uppge om olika finlandssvenska
uttalsdrag förekommer i elevernas genuina språkbruk). Laurén konstaterar att det är
värdefullt att undersöka detta eftersom modersmålslärarna är språkvårdare som har
en uppfattning om hur de normer som han eller hon medvetet och omedvetet
förmedlar tas emot.
Lauréns undersökning visar inget samband mellan modersmålslärarens
kön och dennas attityd till klassiska finlandismer och andra språkvårdsnormer.
Däremot visar den att det finns ett klart samband mellan region och attityd: elevernas
språk – eller rättare sagt modersmålslärarnas uppfattning om elevernas språk – är av
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stor vikt för lärarnas uppfattning om vad som är rimligt att kräva av eleverna. Om
t.ex. en lokal dialekt ger ett visst stöd åt den traditionella språkvårdsnormen hävdar
läraren starkare denna norm, medan läraren i allmänhet inte anser det lönt att hävda
normen om det i elevens språk inte finns stöd för denna norm. Överlag konstaterar
Laurén att de traditionella normerna verkar ha ett starkt stöd hos modersmålslärarna,
men de passar in normerna i undervisningen enligt elevernas möjligheter. Många av
lärarna betonar ändå att det är viktigt att inte hämma eleverna genom för intensiv
språkvård (Laurén 1982:60f.). Jag tycker man här kan se klara paralleller till Hugo
Bergroths tanke ”/d/et gäller att med all makt motarbeta den splittrande kraften i
språkutvecklingen, utan att därför lägga hinder i vägen för den skapande” (Bergroth
1928:3).
Resultatet av undersökningen bland modersmålslärare. I min enkät ställde jag frågor
om finlandismer till modersmålslärarna utan att alls definiera eller problematisera
begreppet finlandism. Som framgår av avsnitt 2.1 kan finlandism definieras på flera
olika sätt, och det finns framför allt många olika typer av finlandismer som alla har
varierande acceptabilitet. Det här är något som flera lärare påpekar i sina enkätsvar.
En svarar att hon brukar använda sig av indelningen av finlandismer som presenteras
i Mikael Reuters Översättning och språkriktighet (2003). Ett par andra lärare
hänvisar till Finlandssvensk ordbok i sina svar och lärarna ger överlag en bild av att
kunna sin sak och ha en inställning till finlandismer som motsvarar både läroplanens
och den officiella språkvårdens inställning. Lärarna förefaller att ha en rätt positiv
och accepterande inställning till finlandismer. Det viktiga verkar vara att göra
eleverna medvetna om att något är en finlandism och därför inte är lämpligt att
använda i alla sammanhang. Det som tydligt kommer fram i modersmålslärarnas
enkätsvar är att de i sin undervisning betonar att det är sammanhanget, alltså bl.a.
genren och mottagaren samt typen av finlandism, som är avgörande för om en
finlandism är gångbar eller inte.
Modersmålslärarna verkar däremot ha lite olika inställning till
finlandismer då det gäller hur de själva talar under lektionerna, men många av dem
uppger att de försöker undvika finlandismer då de undervisar. Det är även många
som uppger att de ägnar 1–2 lektioner under kurs tre till att undervisa om
finlandismer och att de också behandlar finlandismer i samband med t.ex.
uppsatsgenomgångar. En del lärare ägnar t.o.m. mindre tid än det här på
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finlandismer. Jag tycker att lärarnas svar överlag låter förenliga med läroplanen. De
uppger bl.a. att de inte satsar så mycket tid på finlandismer, och att de för eleverna
betonar vikten av att man anpassar sitt språk efter situationen.
Om man jämför Lauréns ungefär 30 år gamla undersökning av
modersmålslärares inställning till språkvård och provinsialismer med min
undersökning kan man först konstatera att jag av min undersökning inte kan dra
några slutsatser utgående från modersmålslärarnas kön eller regionala hemvist.
Laurén kom som sagt fram till att de traditionella normerna hade ett starkt stöd bland
modersmålslärarna. Vilka traditionella normer han avser förblir dock lite oklart – är
det Bergroths normer han avser? Vidare visar Lauréns undersökning att många av
lärarna ändå tycker att det är viktigt att inte hämma eleverna genom för intensiv
språkvård. Utgående från vad lärarna svarat på min enkät verkar det som att risken
för att eleverna i dagens läge skulle hämmas av för mycket undervisning i språkvård
är betydligt mindre än den var för 30 år sedan. I och med att samhället, normerna och
tekniken förändras, förändras också läroplanen och den offentliga språkvården och
följaktligen även modersmålslärarnas undervisning. Dagens modersmålslärare verkar
vara mer accepterande vad gäller finlandismer än vad Lauréns informanter var. Det
som nu är avgörande är vilken kontext och typ av finlandism det är fråga om; det är
lärande i funktionella sammanhang som gäller.

2.2.2.4 Svenskundervisningen vid de undersökta högskolorna
Mina informanter studerar dels vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors
(Hanken), dels vid yrkeshögskolan Arcada och vid tidpunkten för min
enkätundersökning gick de en av de obligatoriska kurserna i svenska. I följande
avsnitt kommer jag kort att redogöra för hur svenskundervisningen vid dessa två
högskolor är uppbyggd.
Svenska handelshögskolan. Vid Svenska handelshögskolan ska alla studerande med
svenska som modersmål som inlett sina studier hösten 2005 eller senare läsa minst 6
studiepoäng svenska. Det här betyder att de ska avlägga minst tre kurser á 2
studiepoäng på grundstudienivå (Svenska handelshögskolan 2007:336). Kurserna de
studerande kan välja mellan är en kurs i affärskommunikation, en i textanalys och
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översättning, och en om rapporter och saktexter. För kursen Textanalys och
översättning nämns Mikael Reuters Översättning och språkriktighet (2003) som
kurslitteratur (Svenska handelshögskolan 2007:337ff.).
För dem som började studera före hösten 2005 var kursinnehållet i de
obligatoriska kurserna i svenska mer eller mindre detsamma, men det var strukturerat
på ett annat sätt. Hösten 2001 togs ett system i bruk där alla studerande med svenska
som modersmål skulle läsa två kurser i svenska: en med betoning på
affärskommunikation, mötesteknik och muntlig framställning, och en med målet att
öka de studerandes färdigheter i att skriva korrekt svenska. Allt som allt fick de
studerande (oberoende av om de avlagt två eller tre kurser i svenska) 2,5
studieveckor (vilket motsvarar 3,75 studiepoäng).

(Svenska handelshögskolan

2004:255ff.)
Arcada. På Arcada har alla som läser vid ett svenskspråkigt studieprogram fem
studiepoäng svenska som gemensamma obligatoriska studier (Kerstin Stolt
10.4.2008). Det är meningen att man ska avlägga kursen i svenska under sitt första
studieår (www.arcada.fi). Innehållet i kurserna i svenska är ungefär detsamma för
alla, men med en del små skillnader beroende på utbildningsprogrammet. T.ex. för
medielinjen ligger betoningen på kreativt skrivande, för vårdlinjen på vetenskapligt
skrivande och för de som studerar turism eller företagsekonomi betonas
affärskommunikation. Men kurserna i svenska för de olika utbildningsprogrammen
är trots allt så pass lika att en studerande som av någon anledning inte kan gå på
kursen som är avsedd för hans eller hennes linje i stället kan gå en kurs i svenska
avsedd för en annan linje.
De som studerar mediekultur läser ytterligare fem studiepoäng
kombinerat med journalistik. Och de som studerar företagsekonomi läser ytterligare
1,5 studiepoäng inom ramen för modulen Interkulturell affärskommunikation
(Kerstin Stolt 10.4.2008).
I det här kapitlet har vi sett att riktlinjen för den finlandssvenska språkvården är att
finlandssvenskan ska förbli en form av svenskt standardspråk, men eftersom den
återspeglar ett annat samhälle än sverigesvenskan ska den ändå tillåtas ha en del
särdrag. Vi har även sett att det i läroplanen inte sägs speciellt mycket som på något
sätt berör finlandismer utan att det är upp till läraren att bestämma i vilken grad
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finlandismer behandlas i undervisningen. Dessutom har vi sett att finlandssvenska
gymnasielärare verkar ha en rätt positiv och accepterande inställning till finlandismer
samt att det som för dem förefaller vara viktigt är att göra eleverna medvetna om att
ett ord eller uttryck är en finlandism och därför inte är lämpligt att använda i alla
sammanhang.
Vi flyttar nu fokuset från termen finlandism till en annan term som är
viktig för denna undersökning, nämligen tvåspråkighet. Avsnitt 2.3 börjar med en
presentation av en av de mest kända definitionerna av tvåspråkighet. Sedan följer en
presentation av den definition av tvåspråkighet som är aktuell i denna undersökning.
Till sist redogör jag för vad tidigare undersökningar har visat om andelen tvåspråkiga
elever i de finlandssvenska skolorna.

2.3 Tvåspråkighet
Eftersom ord- och frasförrådet, liksom även stilkänslan, hör till den delen av språket
som utvecklas under hela ens liv – förutsatt att man är i kontakt med och använder
språket i fråga (se t.ex. Leinonen & Tandefelt 2000:14, Börestam & Huss 2001:31) –
kan man anta att äldre personer har en större kännedom om både finlandssvenska och
allmänsvenska ord och uttryck samt deras stilvärde: de ju har kommit mer i kontakt
med det svenska språket och på så sätt fått mer träning i det. På samma sätt kan man
tänka sig att en yngre person med mycket kontakt med svenskan kan ha en säkrare
känsla för såväl finlandssvenska som allmänsvenska ord och uttryck än en jämnårig
som använder svenska mer sällan än finska. Det finns alltså anledning att fråga sig
om det bland mina informanter framträder olika svarsmönster bland de tvåspråkiga
informanterna än bland de ”enspråkigt” svenskspråkiga.

2.3.1 Definitioner av tvåspråkighet
För att kunna undersöka om svenskspråkiga och tvåspråkiga informanter har olika
sätt att förhålla sig till finlandssvenska respektive allmänsvenska ord och uttryck
måste jag först definiera vem som är svenskspråkig och vem som är tvåspråkig.
Eftersom mina informanter är unga personer i södra Finland kan jag utgå från att alla
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är tvåspråkiga i någon utsträckning, så det gäller i praktiken att fastslå graden av
tvåspråkighet. Att definiera vem som är tvåspråkig är över huvud taget ingen lätt
eller oproblematisk uppgift. Den mest kända modellen för att definiera tvåspråkighet
har Tove Skutnabb-Kangas utvecklat. Enligt den kan man utgå från fyra olika
kriterier då man definierar tvåspråkighet: ursprung, kompetens, funktion och attityd
(Skutnabb-Kangas 1981).
Ursprung. Ett barn som växer upp med två språk och lär sig dessa samtidigt, t.ex. i
och med att barnets föräldrar har olika modersmål och konsekvent talar sitt eget
språk med barnet, får två modersmål och blir därmed tvåspråkigt enligt
ursprungskriteriet (Skutnabb-Kangas 1981:27).
Kompetens (språkfärdighet). Enligt kompetenskriteriet är en person tvåspråkig om
denna har en viss kompetensnivå i två olika språk (Sundman 1998:39). Vilken denna
nivå är har det bland forskare rått oenighet om. En ytterlighetsdefinition är ”har
kommit i kontakt med två språk”, en annan ”behärskar två språk fullständigt/som en
infödd” (Skutnabb-Kangas 1981:94). Det är dock problematiskt att tvåspråkiga oftast
jämförs med enspråkiga. Dels är variationen bland enspråkiga stor vad gäller
språkbehärskning (Skutnabb-Kangas 1981:87), dels består språkfärdighet av flera
olika delfärdigheter, vilka en individ ofta behärskar olika bra. En enkel
grundindelning av delfärdigheterna är: perceptiv (passiv) och produktiv (aktiv), samt
muntlig och skriftlig, alltså att förstå tal, att tala, att läsa och att skriva. Dessutom kan
språket analyseras i termer av olika delsystem, som fonetik, prosodi, ortografi,
morfologi, syntax, lexikon och pragmatik. Det hela blir ännu mer komplicerat i och
med att normen för vad som är ett korrekt språkbruk varierar enligt kontexten
(Sundman 1998:38f.).
Diglossi och domäner. Då man behärskar ett språk, behärskar man vanligen många
olika stilregister. Man talar t.ex. knappast på samma sätt med sina vänner som man
gör på en arbetsintervju. För att lättare kunna få grepp om allmänna tendenser i den
här variationen brukar man tala om språkbrukets domäner. En domän är en grupp
samtalssituationer i vilka man använder ett språkbruk med gemensamma drag
(Börestam & Huss 2001:21), alltså ett användningsområde för ett språk (Einarsson
2004:30). Vilka dessa domäner är kan variera; som exempel på några vanliga
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domäner kan nämnas familj, skola, massmedia, arbete och kontakt med myndigheter.
I min undersökning har jag beaktat språkanvändningen inom domänerna föräldrar,
syskon, vänner, jobb, hobbyer, läsning (både skönlitteratur och dagstidningar) som
alla torde vara viktiga domäner i en ung vuxens/studerandes liv.
Många tvåspråkiga lever i en situation där det råder en funktionell
fördelning mellan språken, och de behärskar då ord inom olika ämnesområden bättre
på olika språk. Ofta kan indelningen vara den att man använder ett språk (ofta ett
minoritetsspråk) i inofficiella sammanhang, som t.ex. i hemmet, och ett annat språk
(majoritetsspråket) i officiella sammanhang, t.ex. med myndigheterna (SkutnabbKangas 1981:23). Då två olika språk eller olika varieteter av ett och samma språk
används inom olika domäner brukar man tala om diglossi (Einarsson 2004:50).
Diglossi beskrivs ofta som tvåspråkighet på samhällsnivå (Börestam & Huss
2001:105).
Finland är egentligen inte ett diglossiskt samhälle, eftersom både
svenska och finska används i såväl privata som offentliga sammanhang. Det finns
skolor, tidningar m.m. på båda språken; ingen behöver (i teorin) behärska båda
språken för att klara av sitt dagliga liv. Men många finländare, i synnerhet
finlandssvenskar bosatta på finskdominerade orter (som t.ex. i södra Finland),
fungerar ändå i praktiken diglossiskt. De talar ofta svenska i privata sammanhang
och finska i arbetslivet, i butiker osv. (Sundman 1998:40).
Funktion (språkanvändning). Diskussionen om diglossi för oss in på SkutnabbKangas tredje kategori – funktion, användning. Enligt det här kriteriet är en person
tvåspråkig om denna använder (eller kan använda) två språk i de flesta situationer
och i enlighet med sina egna önskemål eller samhällets krav (Skutnabb-Kangas
1981:94). Funktionell tvåspråkighet är på sätt och vis lättast att dokumentera,
eftersom den här definitionen inte förutsätter mätning utan kan grundas på
observation. Men det finns också flera nackdelar med den här definitionsgrunden,
som t.ex. i vilken utsträckning och i vilka sammanhang de två språken ska användas
för att personen ska anses vara tvåspråkig.
De flesta vuxna i dagens Finland kan åtminstone ett främmande språk
någorlunda och får också ibland användning för det här språket. Räcker det för att
räknas som tvåspråkig? Sundman menar att kriteriet kan specificeras så att det t.ex.
gäller dagligt bruk av fler än ett språk (Sundman 1998:40). En tvåspråkig person
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brukar också definieras som just en person som i sin dagliga kommunikation
använder två språk och ledigt kan växla mellan dem (Tandefelt 2001:20).
Ett problem med det här kriteriet är att det är vanligt att en person t.ex. i sitt
arbete är tvungen att använda ett visst språk, trots att han eller hon kanske inte alls
kan det speciellt bra och trots att det inte är hans eller hennes första språk. Detta
svaga arbetsspråk kan mycket väl vara det språk som personen använder mest, men
det kan knappast ses som dennas starkaste språk eller modersmål (Skutnabb-Kangas
1981:23).
Skutnabb-Kangas konstaterar dessutom att för att man ska kunna ha två
modersmål som man använder lika ofta och i alla situationer, borde man leva i ett
tvåspråkigt samhälle utan funktionell differentiering, där man kan fungera på sina
båda språk inom alla domäner. Sådana samhällen är mycket svåra att hitta; det rör sig
nästan om teoretiska konstruktioner. Hennes konklusion är därför att det är mycket
ovanligt att ha två modersmål utgående från lingvistiska och sociolingvistiska
kriterier på likvärdig behärskning och likvärdig funktion för båda språken (SkutnabbKangas 1981:38f.).
Attityder (identitet och identifikation). Enligt attitydkriteriet är en person tvåspråkig
om denna identifierar sig med två språkgrupper, alltså med två olika språk och/eller
kulturer (eller delar av dem). En person kan också räknas som tvåspråkig enligt det
här kriteriet ifall denna av andra identifieras som tvåspråkig, alltså som en infödd
talare av två språk (Skutnabb-Kangas 1981:94).
Ett problem med den här kategoriseringsgrunden är att både ens egna
och andras förhållningssätt med tiden kan ändras. Ett annat problem är att olika
individer kan ha olika uppfattningar om sin egen tvåspråkighet. Vissa personer
förutsätter en hög kompetensnivå för att kunna anse sig vara tvåspråkiga, medan
andra nöjer sig med mindre och kanske hellre ser sina språkkunskaper som ett tecken
på samhörighet med två kulturer (Börestam & Huss 2001:54).
Eftersom ett språk är förmedlare av en kultur, utgör språket en
symbolisk representation för gruppen (Skutnabb-Kangas 1981:23). Grupptillhörighet
är en mycket subjektiv upplevelse. Identiteten behöver inte alls hänga samman med
språkfärdigheten och inte heller med användning av språket. Det är t.ex. en ganska
liten del av baskerna som faktiskt talar baskiska, och det är också fullt möjligt att
t.ex. tala flytande finska utan att identifiera sig som finne. Det finns ändå ofta ett
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samband mellan identitet och språkkompetens: om man identifierar sig med en
språkgrupp ger det en också motivation att lära sig och upprätthålla språket. Ofta har
ursprung en avgörande betydelse för identiteten, men detta behöver inte vara fallet
(Sundman 1998:41).
Tvåspråkighetskriterierna företräder olika synsätt. Skutnabb-Kangas konstaterar att
inget av kriterierna är helt problemfritt, utan alla har sina svaga sidor. Hon
konstaterar även att tvåspråkighet inte är något helt svartvitt – det finns olika grader
av tvåspråkighet och balansen mellan en individs språk kan förändras under hela
livet (Skutnabb-Kangas 1981). Dessutom kan man beroende på vilket av kriterierna
man utgår från få mycket olika resultat. En person som är tvåspråkig enligt ett av
kriterierna behöver inte alls vara det enligt ett annat av dem. Man kan således välja
en lämplig definition på tvåspråkighet utgående från vad i tvåspråkigheten man
speciellt vill undersöka (Einarsson 2004:89). Skutnabb-Kangas fyra kriterier
företräder alla något olika discipliners sätt att se på modersmål och tvåspråkighet.
Ursprungskriteriet är kopplat till sociologin, kompetenskriteriet till lingvistiken,
funktionskriteriet

till

sociolingvistiken

och

attitydkriteriet

närmast

till

socialpsykologin (Skutnabb-Kangas 1981:25f.).

2.3.2 Grader av tvåspråkighet
Det finns inte bara olika typer av tvåspråkighet, utan det finns också många olika
grader av tvåspråkighet. Med fullständig tvåspråkighet menar man att en person
behärskar båda språken på samma nivå som en infödd talare av språket. Men en
fullständigt tvåspråkig person behöver ändå inte behärska båda sina språk lika bra
som en enspråkig person behärskar sitt modersmål. Det här vore nästan en logisk
omöjlighet eftersom en tvåspråkig person inte får lika mycket övning per språk som
den som bara lär sig ett språk.
Med balanserad tvåspråkighet avses att färdigheten i båda språken är
på ungefär samma nivå. Dessutom används termen ibland också för att beteckna att
man behärskar båda språken ungefär lika bra som en infödd talare, dvs. att man kan
uttrycka sig ledigt på båda språken och inte just avviker från de enspråkigas
språknorm, alltså synonymt med termen fullständig tvåspråkighet (Sundman
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1998:48f.). Detta användningssätt kritiseras dock av Skutnabb-Kangas (1981:263),
och jag kommer inte att använda dessa två termer som synonymer, utan kommer med
balanserat tvåspråkig att syfta på en person vars språkfärdighet i både finska och
svenska kan tänkas vara på ungefär samma nivå.
Som tidigare nämnts uppstår tvåspråkighet ofta i en mer eller mindre
diglossisk situation, där det ena språket används med vissa personer och i vissa
situationer, medan det andra språket används i andra kontexter. Det här betyder alltså
att inte ens en fullständigt tvåspråkig individ behärskar samma delfärdigheter lika bra
på båda språken. Oftast kan en person ha lättare att på det ena språket hitta orden för
sådant som man lärt sig i skolan, som t.ex. namn på fåglar, men känner på det andra
språket bättre till fritidsrelaterade ord, som t.ex. ishockeytermer.
De flesta tvåspråkiga upplever sitt ena språk som starkare än det andra.
De tycker att det känns lättare eller naturligare att uttrycka sig på det språket. Men
språk kan vara starka på olika sätt. Man kan t.ex. ha ett större ordförråd i ett språk,
men bättre automatik i ett annat. Det är t.o.m. möjligt att man gör mer språkfel i det
språk som man själv upplever som sitt starkare språk. I bedömningen spelar bl.a. det
emotionella förhållandet till språken in (Sundman 1998:49).

2.3.3 Definitionen av tvåspråkighet i denna undersökning
I min undersökning har jag valt att inte utgå från vad informanterna själva har angett
som modersmål, dvs. om de har svarat ”svenska” eller ”tvåspråkig”. Jag har inte
heller beaktat deras självvärderade språkkunskap i svenska och finska, utan endast
utgått från deras rapporterade språkanvändning. Orsaken till det här är att svaren på
språkanvändningsfrågan är de mest konkreta. Det är de svar som är minst
emotionella och subjektivt influerade från informantens sida. Eftersom termen
modersmål (liksom även tvåspråkig) inte är entydig, utan kan betyda det språk man
lärt sig först, det språk man kan bäst, det språk man använder mest eller det språk
man identifierar sig med, är det svårt att veta vad informanterna egentligen avser då
de angett att de är tvåspråkiga. Möjligen har de flesta som kryssat för ”tvåspråkig”
vuxit upp med två språk i hemmet, men det är omöjligt att veta om detta är fallet. Det
är också möjligt att de t.ex. identifierar sig med någotdera språket, trots att de i
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praktiken är tvåspråkiga. (jmf. Leinonen & Tandefelt 2000:49, se även Liebkind,
Moring & Tandefelt 2007:5)
Den självvärderade språkkunskapen är likaså problematisk i och med
att den påverkas av många olika faktorer. Den mäter inte bara den reella kunskapen i
svenska och finska, utan faktorer som t.ex. graden av förmåga att jämföra sin egen
språkfärdighet med andras, graden av självtillit och graden av självkritik påverkar
informanternas svar (Skutnabb-Kangas 1989:43). Självskattning har visserligen
konstaterats korrelera rätt väl med olika språktest (Lindman & Alho 1971:34), men
det har även visat sig att man oftast har en mer realistisk bild av sina kunskaper i ett
språk som man har mycket kontakt med än i ett språk som man sällan använder
(Lindman & Alho 1971:34). Därtill kommer att personer lätt överskattar sin färdighet
i ett språk med hög status, medan de underskattar sin färdighet i ett språk med lägre
status (Hansegård 1968:112).

2.3.4 Andelen tvåspråkiga i Finland
Sedan början av 1970-talet har det ingåtts fler tvåspråkiga äktenskap än enspråkigt
svenska (Finnäs 2007:21, se även Finnäs 1990:1, 1996:9, 1997:96, Herberts
1997:127). Äktenskap över språkgränsen är vanligast i starkt finskdominerade
miljöer (Finnäs 1986:160). I Helsingforsregionen växer därför många barn upp i
tvåspråkiga hem, där den ena föräldern är svenskspråkig och den andra finskspråkig.
År 1970 registrerades ungefär 60 procent av barnen i tvåspråkiga familjer som
finskspråkiga, men i mitten av 1970-talet svängde trenden. Intresset för svenska och
tvåspråkighet ökade och detta avspeglade sig även i språkregistreringen (Finnäs
2007:22, se även Finnäs 1990:18, 1996:9f, 1997:101, 1998:16, Herberts 1997:128). I
dagens läge registreras 60 procent av barnen som föds i tvåspråkiga familjer i
Finland som svenskspråkiga. Och i tvåspråkiga områden är det ännu fler, ungefär två
tredjedelar som registreras som svenskspråkiga (se t.ex. Tandefelt & Finnäs
2007:49). Dessutom har det sedan början av 1980-talet varje år börjat drygt 10
procent fler barn i de svenska skolorna än vad det finns svenskregistrerade barn
(Finnäs 1996:5f, se även Finnäs 1998:17, Finnäs 2007:24). Det här betyder i
praktiken att 80 procent av barnen i de tvåspråkiga familjerna i Helsingfors börjar i
svensk skola (Lojander-Visapää 2001:222).
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Om man ser på hur stor del av eleverna i de svenska skolorna som
kommer från tvåspråkiga hem visar det sig att den procentuella andelen varierar
kraftigt från ort till ort. Enligt en undersökning som Fjalar Finnäs (1996) gjorde på
19 orter bland lågstadieelever födda år 1985–1988, visade det sig att andelen elever
från tvåspråkiga hem var störst i Vanda, där 65 procent av eleverna kom från
tvåspråkiga hem. I Helsingfors var andelen tvåspråkiga elever 51 procent, i Esbo 52
procent och i Grankulla 31 procent (Finnäs 1996:20f.).
Kovero och Londen gjorde 2005–2007 en undersökning i 13 svenska
skolor i huvudstadsregionen (fem lågstadier, fem högstadier och tre gymnasier) med
avsikt att kartlägga och synliggöra elevernas uppfattning om bl.a. svenskan i Finland
och den egna språkliga identiteten (Kovero & Londen 2009:7). Deras enkät
besvarades av sammanlagt 855 elever. I den yngsta åldersgruppen, bestående av 252
11–13-åringar, kom 72 procent från tvåspråkiga hem, 20 procent från enspråkigt
svenska hem, 5 procent från enspråkigt finska hem och 3 procent från hem där det
utöver svenska och/eller finska talades ett annat språk eller där det enbart talades ett
annat språk. I den mellersta åldersgruppen, bestående av 384 15-åringar, kom 63
procent från tvåspråkiga hem, 24 procent från enspråkigt svenska hem, 8 procent från
enspråkigt finska hem och 5 procent från ett hem med en annan språklig
sammansättning. I den äldsta åldersgruppen, bestående av 219 17-åringar, kom 51
procent från tvåspråkiga hem, 36 procent från enspråkigt svenska hem, 9 procent från
enspråkigt finska hem och 4 procent från ett hem där det utöver svenska och/eller
finska även talas ett annat språk eller där det enbart talas ett annat språk. En orsak till
att andelen elever från enspråkigt svenska hem är högre bland gymnasieeleverna än
bland eleverna i grundskolan kan vara att gymnasiestudier inte på samma sätt som
den grundläggande utbildningen är kopplade till hemort – till gymnasierna i
Helsingfors kommer det även elever från andra kommuner (Kovero & Londen
2009:15).
Om vi jämför lågstadieeleverna som deltog i Koveros och Londens
undersökning med dem i Finnäs undersökning, som gjordes ungefär tio år tidigare
med informanter som var födda ungefär sex– sju år tidigare, märker vi att en högre
andel av Koveros och Londens informanter är tvåspråkiga än vad fallet var bland
Finnäs informanter: 72 procent i de undersökta skolorna i huvudstadsregionen i
Koveros och Londens undersökning mot 51 procent i Helsingfors, 52 procent i Esbo
och 65 procent i Vanda i Finnäs undersökning. En delorsak till detta är dock att
28

lågstadierna som deltog i Koveros och Londens undersökning alla är belägna i
förhållandevis finskdominerade miljöer där antalet tvåspråkiga familjer torde vara
högre än i Helsingfors i medeltal.
Informanterna i min undersökning är födda åren 1980–1989, de flesta
dock 1985–1988, alltså samtidigt som Finnäs informanter, vilket möjliggör en
jämförelse av andelen tvåspråkiga informanter. Av mina informanter har en tredjedel
(32,7 %) kryssat för att de är tvåspråkiga och två tredjedelar att de har svenska som
modersmål, medan andelen tvåspråkiga i Finnäs undersökning var 38 procent för
hela landet och drygt 50 procent för Helsingfors och Esbo och 65 procent för Vanda.
Det här kan tyda på att informanterna i min undersökning är lite mer svenskspråkiga
än vad deras årskullar i medeltal är, vilket kan förklaras av att både Hanken och
Arcada är svenska högskolor som torde locka till sig ungdomar med en rätt stark
svenska eller en rätt svensk bakgrund eller vardag. Men noteras bör dock att mina
informanter själva har kryssat för svenska eller tvåspråkig i svenska och finska som
sitt modersmål, medan Finnäs indelning i svenskspråkig respektive tvåspråkig
baserar sig på uppgifter om föräldrarnas språk. Det är alltså möjligt att andelen
informanter i min undersökning som till sin bakgrund är tvåspråkiga är högre, men
att de trots sina två hemspråk identifierar sig som finlandssvenskar och inte som
tvåspråkiga och därför angett svenska som sitt modersmål. Detta kunde också
förklara att mina informanter är mer svenska än informanterna i Finnäs
undersökning.2

2

Noteras bör även att procenttalen för min undersökning gäller de informanter vars svar jag rent
faktiskt undersöker. De informanter som jag ”diskvalificerat”, t.ex. för att de uppgett finska som sitt
modersmål, ingår inte, vilket betyder att både andelen tvåspråkiga och andelen enspråkigt svenska är
aningen högre då informanterna från enspråkigt finska hem saknas.
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3 Metod och material

3.1 Metod
För att få svar på mina forskningsfrågor och få reda på hur unga vuxna
finlandssvenskar förhåller sig till finlandssvenska, respektive till allmänsvenska ord
och uttryck valde jag att göra en enkätundersökning bland svenskspråkiga
högskolestuderande i Helsingfors. Att jag valde högskolestuderande beror på att de
utgör en grupp unga vuxna som just har erövrat eller håller på att erövra ett
vuxenspråk. De har relativt nyligen gått ut gymnasiet och deras kunskap om och
inställning till finlandismer och allmänsvenska torde vara påverkad dels av deras
språkliga bakgrund, dels av vad deras modersmålslärare lärt dem i högstadiet och
gymnasiet (och på högskolan, i den mån de redan har fått undervisning i svenska
där). De kan alltså förutsättas ha viss kunskap om finlandismer och dessas stilvärde
och användbarhet samt känna till en del allmänsvenska motsvarigheter. Som
högskolestuderande utgör de en grupp som både i sina studier och i sitt kommande
arbete sannolikt kommer att behöva kunna uttrycka sig väl både i tal och i skrift.
Att undersöka högskolestuderande i Helsingfors ger även möjlighet till
en viss jämförelse med Södergårds och Tjärus (2007, 2008) undersökning som
utfördes i Jakobstad. Deras informanter kom till en stor del från Österbotten, medan
alla mina informanter kommer från södra Finland. Genom att jag också ser på hur
informanternas språkliga bakgrund påverkar deras svar vidgar min undersökning
vyerna och blir inte bara en upprepning av deras undersökning.
I och med att urvalet finlandismer är detsamma som Mikael Reuter
(2004) använde i sin undersökning bland professionella språkvårdare, finns även här
en möjlighet till jämförelse, i det här fallet mellan högskolestuderande och
språkvårdare. Då jag använt mig av samma bakgrundsformulär som Leinonen och
Tandefelt (2000) finns det ytterligare en möjlighet till jämförelse i fråga om
informanternas språkliga bakgrund.
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Att jag valde att göra en enkätundersökning beror på att en sådan ger en
tillräcklig mängd svar då frågorna i enkäten är relativt många och svarsalternativen
flera. Det gick också lätt att få in många svar. Uppgiften att ta ställning till
språkfrågor och svarsalternativ var inte helt lätt, och då var det en fördel för
informanterna med ett skriftligt formulär och tid att tänka efter. Enkäten gav mig
också en möjlighet att i efterhand renodla informantgruppen och plocka bort sådana
informanter vars språkliga bakgrund inte uppfyllde de kriterier jag uppställt (se
3.1.1). Jag har använt en genomgående kvantitativ metod och materialet är analyserat
med hjälp av statistikprogrammet SPSS.

3.1.1 Enkäten
Bakgrundsfrågor. Enkäten inleds med några bakgrundsfrågor (se bilaga 2) som är
identiska med dem som Therese Leinonen ställde i den undersökning som
utmynnade i rapporten Svenskan i Finland – ett språk i kläm? (2000). Informanten
ska fylla i födelseår, kön, högskola, hemort, modersmål och skolspråk och svara på i
vilken utsträckning han eller hon använder svenska i olika situationer (med föräldrar,
med syskon, med vänner och umgänge, på jobbet, i samband med hobbyer, vid
läsning) samt därtill bedöma sin egen språkfärdighet i både svenska och finska. Både
för språkanvändningen och språkfärdigheten används en femgradig skala. I fråga om
språkanvändningen betyder (1) att man aldrig använder svenska, (2) att man ibland
gör det, (3) att man använder svenska lika mycket som annat språk 3, (4) att man mest
använder svenska i situationen och (5) att man alltid använder svenska. För
språkfärdigheten är skalan: (1) ingen färdighet, (2) svag färdighet, (3) medelgod
färdighet, (4) nästan på modersmålsnivå och (5) modersmålsfärdighet.
En del av bakgrundsinformationen använde jag bara för att plocka bort
informanter som inte uppfyllde de krav jag uppställt. För att få en grupp som faktiskt
uteslutande utgjordes av sydfinlandssvenska unga vuxna uteslöt jag personer födda
före 1980, personer som inte uppgett en hemort som ligger i södra Finland (utan t.ex.
kom från Tammerfors, Österbotten eller Sverige), personer som inte uppgav att de
var antingen svenskspråkiga eller tvåspråkiga i svenska och finska (utan t.ex. uppgav
3

I det här sammanhanget torde ”annat språk” till största del utgöras av finska, men det kan även vara
engelska eller andra språk.
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att de har finska som modersmål eller att de är tvåspråkiga i två andra språk än finska
och svenska) samt personer som inte gått hela sin skolgång på svenska (utan kryssat
för att de gått lågstadiet, högstadiet och/eller gymnasiet på ett annat språk än
svenska).
Jag ser inte på ifall det finns skillnader mellan de informanter som
studerar vid Hanken och de som studerar vid Arcada (även om det är möjligt att det
finns en skillnad mellan de två informantgrupperna). Informanterna bildar alltså en
grupp oavsett var de studerar. Jag fokuserar på hur informanternas språkanvändning
ser ut i olika sammanhang. För att gruppera mina informanter enligt deras svar på
språkanvändningsfrågan har jag enligt modell av Leinonen (Leinonen & Tandefelt
2000:50) räknat ut ett språkindex för var och en av informanterna. Indexet består av
det aritmetiska medeltalet av informantens svar på de fem frågorna om
språkanvändning i olika situationer. För att göra materialet mer överskådligt har jag
delat in informanterna i tre grupper.4 Grupperna utgörs av informanter med ett
språkindex på: < 2,5 (svenska används mindre än något annat språk), 2,5–3,4 (lika
mycket svenska som något annat språk), 3,5–5 (mest svenska).5 Jag har alltså en
informantgrupp vars vardag är finskdominerad, en vars vardag är svenskdominerad
och en vars vardag utspelar sig till ungefär lika stor del på svenska som på finska. Jag
kommer för enkelhetens skull att kalla grupperna de finskdominerade (språkindex
< 2,5), de svenskdominerade (språkindex > 3,5) och de balanserat tvåspråkiga
(språkindex 2,5–3,4).
Språkfrågor. De frågor som handlar om de ord och uttryck som testas är uppbyggda
enligt den modell som Södergård och Tjäru (2007, 2008) använt i en undersökning
av

blivande

barnträdgårdslärares

inställning

till

ett

urval

finlandismer.

Frågeformuläret är uppdelat i 50 ”poster” – en för varje finlandism.6 Finlandismerna
och de allmänsvenska motsvarigheterna presenteras i en exempelmening och under
den finns ett krysschema där informanterna ska kryssa för om ordet är bekant, om de
4

Att bara dela in informanterna i två grupper, enspråkigt svenska och tvåspråkiga, skulle inte
motsvara verkligheten, eftersom alla mina informanter kan antas använda sig av både svenska och
finska i olika utsträckning i sina vardagsliv.
5
Ursprungligen var tanken att dela in informanterna i fyra grupper, precis som Therese Leinonen
gjorde, men eftersom den sista gruppen, med språkindex på 4,5–5 (informanter som bara eller nästan
bara använder svenska i sin vardag) blev mycket liten (den bestod endast av åtta personer), valde jag
att slå ihop den med gruppen som har ett språkindex på 3,5–4,4.
6
För några finlandismer ingår även en synonym. Det sammanlagda antalet finlandismer som ingår i
enkäten är därför 55.
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kan tänka sig att använda orden dels i skrift, dels i tal samt vilket eller vilka av orden
de helst använder. Dessutom finns det under varje krysschema plats att kommentera
vid behov. En post kan se ut så här:
Ex.: Vi måste skaffa hem groggvirke/blandvatten/blandis.
Har aldrig
hört
groggvirke
blandvatten
blandis

Kan tänka mig att
använda
I tal
I skrift

Det här ordet
använder jag helst

Kommentarer vid behov: ____________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

I det här sammanhanget kommer jag dock inte att se på informanternas kommentarer.
Jag kommer inte heller att behandla tal och skift var för sig, utan jag ser bara på om
informanten överlag kan tänka sig att använda ett ord eller inte. 7 Inom ramen för den
här studien finns det inte plats att undersöka alla variabler som enkätundersökningen
skulle ge möjlighet till. Därtill kommer att en del av orden förekommer i
komplementär distribution, alltså antingen i tal eller skrift. 8
Urvalet finlandismer i min enkät härstammar från en undersökning som
Mikael Reuter gjort bland en grupp finlandssvenska och rikssvenska språkvårdare. I
hans undersökning ingick 140 finlandssvenska ord, ordformer och uttryck samt 17
metaforiska uttryck. Dessa kategoriserades utgående från informanternas svar i:
favoriter,

plusfinlandismer,

indifferenta,

minusfinlandismer,

hatobjekt

och

kontroversiella (vilket står för att inget klart svarsmönster har framträtt, utan att
diametralt olika åsikter om samma ord har förekommit). I ett föredrag har Reuter
presenterat 55 av finlandismerna från undersökningen – nio från varje kategori (dock

7

I själva verket fanns det i Södergård och Tjärus undersökning ingen uppdelning i tal och skrift, utan
de hade bara en kategori ”kan tänka mig att använda: ja/nej”.
8
Som exempel kan nämnas att informanterna knappast speciellt ofta skriver om ord som abi,
glansbild, krabbis och vessa. Lika lite som han eller hon till vardags går omkring och talar om t.ex.
integritetsskydd och arbetsolycka, eller säger att något sker av förekommen anledning.
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tio av favoriterna). Det är dessa 55 finlandssvenska ord och uttryck som utgör
grunden för min enkät.
Alla Reuters 55 finlandismer finns ändå inte med i min enkät. Jag ansåg
att en del av dem var rätt ålderdomliga – ord som inga ungdomar skulle använda –
och därför gjorde jag före den egentliga enkätundersökningen en liten pilotstudie
bland en grupp studerande på Hanken. De fick under en lektion i en kurs i svenska
fylla i ett formulär med Reuters 55 finlandismer och uppge vilka av dem de kände till
samt vilka de kunde tänka sig att använda. Det visade sig att fem av orden var sådana
som knappt någon kände till och dessa strök jag därför.9 För några av finlandismerna
har jag lagt till en synonym som jag anser att allmänt används bland ungdomar, och
frågeformuläret innehåller därför nu i sin slutgiltiga form 55 finlandssvenska ord och
uttryck.10 Finlandismerna i enkäten kompletteras med en eller flera allmänsvenska
motsvarigheter som informanterna ska ta ställning till. Allt som allt är det 122
finlandssvenska och allmänsvenska ord och uttryck som ingår i enkäten.
Enkätens 55 finlandismer är av många olika slag framför allt vad gäller
stilnivå. Någon enstaka officiell finlandism ingår (t.ex. dividend, beväring), många
relativt etablerade finlandismer (t.ex. glansbild, menföre, talko), många mindre
accepterade finlandismer, bl.a. översättningslån från finskan (t.ex. remont, dragare,
hur mångte), en del vardagliga uttryck och slang (t.ex. krabbis, tupp, akku), några
ord som i finlandssvenskan har ett förskjutet betydelseinnehåll (batteri, remont) samt
en del metaforiska uttryck (t.ex. hopa och ro, ha en egen ko i diket). (Se Reuter
2003:12–18, af Hällström-Reijonen & Reuter 2008, samt stycke 2.1 i den här
studien, för en kategorisering av finlandismer enligt acceptabilitet och användning.)

3.1.2 Informanterna
Mina informanter studerar alla på svenska vid en högskola i Helsingfors, 111 av dem
vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors och 51 vid yrkeshögskolan Arcada.
Sammanlagt är det alltså 162 personer som har deltagit i undersökningen. Från
början var det 218 studerande som svarade på enkäten (154 från Hanken och 64 från
9

De fem finlandismerna jag strök var: underst bitti, glöta, ligga på åga, lyfta katten på bordet och
slagfel.
10
Synonymerna jag lagt till är krapula (som synonym till krabbis), komma ut ur armén (för bli civil),
vessa (för tupp), abi (för abiturient) och blandis (för blandvatten).
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Arcada), men 56 studerande (43 från Hanken och 13 från Arcada) var jag tvungen att
utesluta, eftersom de inte uppfyllde de uppställda kriterierna (se stycke 3.1.1).
Undersökningen genomfördes under våren 2008. För att få en så
homogen och stor grupp som möjligt valdes studerande som rätt nyligen hade inlett
sina studier. De flesta av Arcada-studerandena var förstaårsstuderande och de flesta
på Hanken studerade andra eller tredje året. Alla informanter fyllde i den 19-sidor
långa enkäten under en lektion i en obligatorisk kurs i svenska. Tack vare att jag fick
en möjlighet att låna studerandena under en lektion fick jag tillgång till en stor grupp
studerande som alla svarade på enkäten, och studerandena hade dessutom möjlighet
att ställa frågor om enkäten om något var oklart. På de flesta lektioner var jag själv
närvarande, men på några lektioner delade läraren ut enkäten. I början av enkäten
fanns instruktioner för ifyllandet, så frågor förekom nästan inte alls. För att
informanterna inte skulle tjuvtitta på varandras enkätsvar och låta sig påverkas fanns
det tre olika versioner av enkäten där exakt samma ord och uttryck (finlandssvenska
eller allmänsvenska) och exempelmeningar ingick, men de kom i olika ordningsföljd.
Av de studerande som svarade på enkäten var 76 kvinnor och 86 män. Bland
Hanken-studerandena var fördelningen 46 kvinnor och 65 män, och på Arcada 30
kvinnor och 21 män (figur 1). På Arcada var det alltså fler kvinnor än män som
svarade på enkäten, medan förhållandet på Hanken var det motsatta. Allt som allt
blev det därför lite fler män än kvinnor som deltog i enkätundersökningen.

Figur 1: Könsfördelningen bland informanterna
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Som framgår av tabell 1 var många av mina informanter födda år 1986 eller 1987,
och de var alltså mellan 20 och 22 år gamla då enkätundersökningen gjordes.
Arcada-studerandena var dock lite yngre än Hanken-studerandena. Detta beror bl.a.
på att man på Arcada läser den obligatoriska kursen i svenska under det första
studieåret, medan det på Hanken är meningen att man läser de tre obligatoriska
kurserna i svenska under det andra och tredje studieåret. En annan påverkande faktor
kan vara att andelen män var högre bland informanterna från Hanken. De flesta av
dem har gjort värnplikten innan de börjat studera och många börjar därför ett år
senare än vad kvinnorna gör.

Tabell 1: Åldersfördelningen bland informanterna

Födda år:
Hanken
Arcada
Sammanlagt

1989
1
0
1

1988
16
12
28

1987
32
17
49

1986
29
12
41

1985
13
6
19

1984
11
2
13

1983
2
0
2

1980–82
7
2
9

Andelen tvåspråkiga bland informanterna. Av mina 162 informanter har en tredjedel
(32,7 %) kryssat för att de är tvåspråkiga och två tredjedelar att de har svenska som
modersmål. I Leinonens undersökning var 23,2 procent tvåspråkiga och 76,8 procent
enspråkigt svenska, dvs. hade svenska som enda modersmål. I de här siffrorna ingick
informanter både från södra Finland och från Österbotten. Bland de sydfinländska
informanterna var andelen tvåspråkiga däremot 29,2 procent, dvs. ungefär samma
procenttal som för mina informanter (Leinonen & Tandefelt 2000:54). Att lite fler av
mina informanter ändå uppgett sig vara tvåspråkiga kan tänkas bero på att andelen
tvåspråkiga familjer hela tiden ökar. Eftersom mina informanter är lite yngre än
Leinonens (mina informanter är födda år 1980–1989, de flesta 1985–1988, medan
Leinonens informanter är födda år 1978–1981) är de således även lite mer
tvåspråkiga. Lojander-Visapää (2001:162) har i sin undersökning kommit fram till att
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många unga identifierar sig som tvåspråkiga. Man kan alltså tänka sig att årskullarna
blir alltmer tvåspråkiga både till sin familjebakgrund och till sin identitet.11
Om vi ser på hur informanterna fördelar sig på den tvåspråkighetsskala
som här är aktuell (och som nämns ovan i avsnitt 3.1.1) ser resultatet ut så här:

Figur 2: Informanternas språkanvändning

Av figur 2 framgår att 14,8 procent använder svenska mindre än ett annat språk, 37,7
procent använder lika mycket svenska som ett annat språk12 och 47,5 procent
använder mest svenska. Fördelningen mellan informanter med mer eller mindre
inslag av finska i sin i övrigt svenskspråkiga vardag är typisk för den
finskdominerade huvudstadsregionen. Att informanterna använder finska behöver
dock inte ha ett samband med språkkompetens eller identifikation, utan beror snarare
på att det i huvudstadsregionen är mycket svårt att leva sitt liv enbart på svenska. Det
är alltså inte bara personliga val som bestämmer hur mycket man använder svenska,
utan miljön man lever i påverkar ens språkliga vardag (jmf. Leinonen & Tandefelt
2000:58). Framför allt hobbydomänen tenderar i huvudstadsregionen att vara
finskdominerad, om man t.ex. går på gruppträningspass på ett gym, spelar i ett
11

I Koveros och Londens undersökning (Kovero & Londen 2009, se även avsnitt 2.3.4 i den här
studien) kommer 72 procent av deras yngsta informanter, 252 barn i årskurs 5 och 6 i
Helsingforsregionen, från tvåspråkiga hem.
12
Det här torde alltså betyda att informanterna använder lika mycket svenska som finska i sin vardag.
Det andra språket behöver ju i princip inte vara finska, men det torde åtminstone huvudsakligen vara
det.
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fotbollslag eller utövar någon annan sport, så försiggår dessa oftast på finska. Även
arbetsdomänen tenderar att vara rätt finsk (Tandefelt 2003).
Av Leinonens informanter använde 16 procent bara eller nästan bara svenska i sitt
dagliga liv, 41 procent använde mest svenska, 35 procent använde lika mycket
svenska som något annat språk och 8 procent använde svenska mindre än något annat
språk. Av sydfinlandssvenskarna använde dock nästan 60 procent något annat språk
(i praktiken finska) lika mycket eller t.o.m. mer än svenska. Bara 3 procent av
Leinonens sydfinlandssvenska informanter använde bara eller nästan bara svenska i
sin vardag (Leinonen & Tandefelt 2000:57f.). Motsvarande siffror för mina
informanter är 52,5 procent respektive 4,9 procent. Trots att lite fler av mina än
Leinonens informanter har kryssat för att de är tvåspråkiga, använder mina
informanter ändå lite mer svenska i sin vardag. Detta kan tänkas bero på att mina
informanter studerar i en mycket svensk studiemiljö.
Överlag kan man konstatera att min informantgrupp är mycket
svenskspråkig till sin sammansättning, vilket torde bero på mitt val av högskolor.
Både Arcada och Svenska handelshögskolan i Helsingfors är svenskspråkiga
högskolor, och de dra därför till sig ett svenskspråkigt studerandeunderlag. Är man
tvåspråkig och har en starkare finska än svenska är det möjligt att man söker sig till
en finsk högskola, men om man är svenskspråkig är sannolikheten större att man
väljer ett svenskspråkigt alternativ.
Könsfördelningen inom informantgrupperna. Om vi ser på fördelningen kvinnor och
män inom de tre informantgrupperna (figur 3) ser vi att förhållandet i den
svenskdominerade gruppen är ungefär detsamma som bland alla informanter, även
om andelen kvinnor är en aning högre inom denna grupp än bland informanterna
överlag: 48,1 procent är kvinnor och 51,9 procent är män (mot 46,9 procent kvinnor
och 53,1 procent män bland alla informanter). I den balanserat tvåspråkiga gruppen
är andelen kvinnor lägst, 41 procent är kvinnor och 59 procent är män. I den
finskdominerade gruppen är andelen kvinnor störst, kvinnorna utgör hela 58,3
procent av gruppen, medan männen utgör bara 41,7 procent.
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Figur 3: Könsfördelningen inom informantgrupperna

I det här kapitlet har jag redogjort för den metod jag använt, samt för uppbyggnaden
av den enkät som undersökningen baserar sig på. Jag har även redogjort för mitt
informantunderlag. Informanterna är alltså 162 högskolestuderande från södra
Finland, som alla studerar i en svensk studiemiljö i Helsingfors, 111 av dem vid
Svenska handelshögskolan i Helsingfors och 51 vid yrkeshögskolan Arcada. Vi har
även sett att 76 av informanterna är kvinnor och 86 män, att de är födda mellan år
1980 och 1989 och att många av dem var mellan 20 och 22 år då
enkätundersökningen genomfördes. Dessutom har vi sett att informanterna på
tvåspråkighetsskalan som är aktuell i den här undersökningen fördelar sig så att 15
procent använder svenska mindre än ett annat språk, 38 procent använder lika
mycket svenska som ett annat språk och 48 procent använder mest svenska i sin
vardag. I nästa kapitel redogör jag för vad dessa informanter har för syn på de
finlandssvenska respektive allmänsvenska orden och uttrycken som ingår i enkäten.
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4 Resultat
Jag börjar med att redogöra för de finlandssvenska och allmänsvenska ord och
uttryck som de flesta (över 95/90 %) av informanterna har hört. Därefter redogör jag
för de ord och uttryck som de flesta kan tänka sig att använda samt för dem som
många kan tänka sig att använda. Efter detta vänder jag på perspektivet och redogör
för de ord och uttryck som få informanter kan tänka sig att använda, vilket kan bero
på att de inte känner till orden eller på att de inte vill använda dem. Jag redogör
slutligen för ord och uttryck som många inte har hört samt för ord och uttryck som
det är många som har hört, men inte kan tänka sig att använda. Denna genomgång
gäller samtliga informanter som en grupp. Därefter kommer jag att se på sambandet
mellan informanternas generella språkanvändning och deras svar.

4.1 Informanternas kännedom om och bedömning av ord
och uttryck i undersökningen
4.1.1 Ord och uttryck som de flesta har hört
Om man ser på hur många av orden och uttrycken i enkäten som de flesta
informanter (95 % eller fler) har hört, märker man att det är en rätt stor andel av
orden: 72 av de 122 orden och uttrycken, alltså 59 procent, har de flesta
informanterna hört förr. Av dessa ord är 32 finlandismer och 40 allmänsvenska ord
och uttryck. Det här betyder att största delen av informanterna känner till 58,2
procent av finlandismerna och 59,7 procent av de allmänsvenska ord och uttryck som
ingår i enkäten. Vilka dessa finlandismer och allmänsvenska ord och uttryck är
framgår av tabell 2.
Om man vidgar perspektivet en aning och ser på vilka ord och uttryck
som minst 90 procent av informanterna har hört utökas listan med tolv ord och
uttryck: sex finlandismer (av förekommen anledning, bli civil, bränna propparna,
dejourera, ringbud, sparkbräde) och sex allmänsvenska ord (allteftersom, sällskap,
utdelning, integritetsskydd, utifrån, syssling). Det här betyder att det är 84 ord och
uttryck, alltså 69 procent av orden i enkäten, som över 90 procent av informanterna
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känner till. Av dessa är 38 finlandismer och 46 allmänsvenska ord och uttryck, vilket
motsvarar 69,1 procent av finlandismerna och 68,7 procent av allmänsvenskan som
ingår i enkäten.

Tabell 2: Ord och uttryck som de flesta informanter har hört (> 95 %)

Finlandismer
abi
abiturient
akku
batteri
komma ut ur armén
krabbis
krapula
slå fast
vessa
annars bara
halvmulet
i misstag
kan bra
på basen av
småkusin
an efter
av och an
avec
bo på hyra
hålla semester
skolningstillfälle
talko
arbetsolycka
maskinpistol
remont
dividend
gå i bastu
hur mångte
tupp
det är skäl att
blandis
glansbild

Allmänsvenska ord och uttryck
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.4
99.4
99.4
99.4
99.4
99.4
98.8
98.8
98.8
98.8
98.8
98.8
98.8
98.1
98.1
98.1
98.1
97.5
97.5
97.5
96.9
96.3
96.3

aktieägare
utan särskild orsak
tidskrävande
värnpliktig
bli förbannad
ledare
ha semester
passa bra
motvilligt
utgående från
på ett eller annat sätt
renovering
kurs
bestämma
toalett
wc
bero på
batteri
bada bastu
på basis av
utbildning
toa
för två
hyra
bo i hyresbostad
sitta bra
kan mycket väl
baksmälla
det finns skäl att
efter hand
värmeelement
av misstag
begäran att ringa upp
i överflöd
arbetskrävande
bokmärke
fram och tillbaka
småputtra
kickboard
dass

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.4
99.4
99.4
99.4
99.4
98.8
98.8
98.8
98.8
98.8
98.8
98.1
97.5
97.5
97.5
96.9
96.9
96.3
95.7
95.1
95.1
95.1
95.1
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Man kan alltså konstatera att det procentuellt sett är nästan lika många
finlandismer som allmänsvenska ord och uttryck som de flesta (över 90 procent) av
informanterna har hört. Enkäten upptar m.a.o. många ord och uttryck som är vanliga
oavsett om de är finlandssvenska eller allmänsvenska. (För en jämförelse av detta
resultat med hur stor del av finlandismerna och de allmänsvenska orden och
uttrycken som få av informanterna hört, se avsnitt 4.1.5.)

4.1.2 Ord och uttryck som de flesta kan tänka sig att använda
Av de 122 orden som ingår i min undersökning är det hela 50 ord som de flesta, 90
procent eller fler, kan tänka sig att använda. Av dessa ord är hälften (25)
finlandismer och hälften (25) allmänsvenska ord eller uttryck. Om man bara ser på
de ord som 95 procent eller fler har svarat att de kan tänka sig att använda är
förhållandet mellan finlandismer och allmänsvenska detsamma. Av totalt 35 ord är
18 finlandismer. De här betyder ändå inte att informanterna kan tänka sig att använda
finlandismer och allmänsvenska ord och uttryck i exakt samma utsträckning. Talen
är nämligen inte helt jämförbara eftersom det i enkäten ingick 67 allmänsvenska ord
och uttryck, men bara 55 finlandismer. Det här betyder att det är 45 procent av
finlandismerna och 37 procent av de allmänsvenska orden och uttrycken i enkäten
som de flesta informanter kan tänka sig att använda. Informanterna förhåller sig
alltså något mer positivt till finlandismerna än till de allmänsvenska orden och
uttrycken även om det är uppenbart att de senare inte är uteslutna.
I tabell 3 ges en lista över de finlandismer och de allmänsvenska ord
och uttryck som de flesta informanter (≥ 90 %) kan tänka sig att använda. Bland
finlandismerna är akku det populäraste ordet, medan aktieägare, tidskrävande, bli
förbannad och bero på är populärast av de allmänsvenska orden. Dessa fem ord och
uttryck har alla informanter svarat att de kan tänka sig att använda. Inte ett enda av
dessa 50 ord och uttryck som de flesta informanter kan tänka sig att använda är ett
metaforiskt uttryck.
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Tabell 3: Ord och uttryck som de flesta (≥ 90 %) kan tänka sig att använda

Finlandismer

Allmänsvenska ord och uttryck

akku
abiturient
abi
arbetsolycka
batteri (i bet. 'värmeelement')
småkusin
talko
annars bara
av och an
avec
komma ut ur armén
slå fast
vessa
krabbis
dividend
bo på hyra
hålla semester
blandis
halvmulet
maskinpistol
hur mångte
kan bra
glansbild
skolningstillfälle
krapula

100
99.4
98.1
98.1
98.1
97.5
97.5
96.9
96.9
96.9
96.3
96.3
96.3
96.2
95.7
95.1
95.1
93.8
93.8
93.8
93.2
93.2
90.7
90.7
90

aktieägare
tidskrävande
bli förbannad
bero på
bada bastu
motvilligt
kurs
ledare
på ett eller annat sätt
toalett
batteri
renovering
bestämma
utan särskild orsak
passa bra
utgående från
i överflöd
kan mycket väl
wc
baksmälla
integritetsskydd
ha semester
begäran att ringa upp
för två
småputtra

100
100
100
100
99.4
99.4
99.4
98.8
98.8
98.8
98.1
98.1
97.5
96.3
96.3
95.7
95.1
95
93.8
93.2
91.9
90.7
90.7
90.1
90.1

Av 25 finlandismer är det åtta som i Finlandssvensk ordbok (af Hällström-Reijonen
& Reuter 2008) beskrivs som vardagliga; de flesta av dem är påverkade av
motsvarande finska ord. Av alla de 25 finlandismerna är det sammanlagt för 14 av
dem som man enligt Finlandssvensk ordbok kan märka en påverkan från finskan.
Utöver dessa tycker jag man för ytterligare tre uttryck kan misstänka en påverkan
från finskan (bo på hyra – fi. asua vuokralla; kan bra – fi. voi hyvin; arbetsolycka –
fi. työtapaturma).
Om man jämför mina informanters svar med de svar som de
finlandssvenska språkvårdarna i Reuters undersökning har gett (Reuter 2004) ser
man att två av de finlandismer som de flesta av mina informanter kan tänka sig att
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använda

klassificeras

som

hatobjekt

i

Reuters

undersökning

(batteri,

skolningstillfälle), två som minusfinlandismer (akku, hålla semester), fyra som
kontroversiella13 (annars bara, avec, hur mångte, krapula), fyra som indifferenta
(arbetsolycka, kan bra, maskinpistol, slå fast), tre som plusfinlandismer (av och an,
dividend, krabbis14) och sex som favoriter (abiturient, bo på hyra, glansbild,
halvmulet, småkusin, talko).15 Av orden som de flesta av mina informanter kan tänka
sig att använda är det fler som av språkvårdarna klassas som positiva finlandismer
(favoriter och plusfinlandismer) än som negativa finlandismer (hatobjekt och
minusfinlandismer), nio positiva mot fyra negativa.
Mina informanter är alltså till en del på samma linje som språkvårdarna
i Reuters undersökning, även om de vad gäller dessa finlandismer är lite mer
toleranta än språkvårdarna. Det är framför allt vid finlandismerna batteri,
skolningstillfälle, akku och hålla semester som åsikterna går helt isär. Om man
jämför med Södergårds och Tjärus undersökning16 märker man att även deras
informanter gärna använder batteri i betydelsen ’värmeelement’. Alla deras
informanter kan tänka sig att använda ordet, och alla utom två uppger att batteri är
det ord de använder helst (Södergård & Tjäru 2008:281). Man kan fråga sig vad
denna attitydskillnad mellan språkvårdare och studerande beror på – beror den på
skillnad i ålder, språklig medvetenhet eller något annat?
Liksom mina informanter uppger så gott som alla Södergårds och
Tjärus informanter att de använder orden småkusin, talko, glansbild och vessa (i
deras undersökning som en del av uttrycket gå på vessan). Med uttrycket slå fast
förhåller det sig lite annorlunda – Södergårds och Tjärus informanter accepterar
visserligen uttrycket, men de föredrar att använda den allmänsvenska motsvarigheten
bestämma. Bland mina informanter är båda orden populära; bestämma dock aningen
mer populärt även bland dem (97,5 procent för bestämma mot 96,3 procent för slå
fast). En klar skillnad finns dock i inställningen till uttrycket hålla semester. Bland
13

Som kontroversiella klassificerades ord där det inte framträdde ett klart svarsmönster, utan
informanterna var av olika åsikt. Troligen handlade det om rätt subjektiva ställningstaganden och eget
bruk (Reuter 2004:151).
14
Krabbis hamnade alltså bland plusfinlandismerna, medan krapula inte uppfattades lika positivt, utan
tillhör kategorin kontroversiella.
15
Fyra av finlandismerna som de flesta av mina informanter kunde tänka sig att använda (abi, blandis,
vessa, komma ut ur armén) ingår inte i någon av de sex kategorierna eftersom de är finlandismer som
jag kompletterat med. De är alla synonymer till finlandismer som ingår i Reuters undersökning. Jag
har lagt till dessa ord eftersom jag vet att de används flitigt.
16
I Södergårds och Tjärus undersökning utgörs bjudorden av ord som förekommer i daghemsmiljö
och det är därför endast vid ett fåtal ord det är möjligt att göra jämförelser med deras undersökning.
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Södergårds och Tjärus informanter hör det här uttrycket till de finlandismer som är
relativt okända eller oaccepterade (Södergård & Tjäru 2008:279–283), medan hela
95,1 procent av mina informanter kan tänka sig att använda uttrycket. Här skiljer sig
mina informanter alltså både från Södergårds och Tjärus informanter och från
språkvårdarna i Reuters undersökning. En tänkbar orsak till att mina och Södergårds
och Tjärus informanter förhåller sig olika till hålla semester är att många av deras
informanter är österbottningar, vilket innebär att de troligen har närmare kontakt med
svenskan i Sverige bl.a. genom tv och andra massmedier.

4.1.3 Ord och uttryck som många kan tänka sig att använda
Om man vidgar perspektivet och ser på vilka finlandssvenska respektive
allmänsvenska ord och uttryck minst tre fjärdedelar (75 %) av mina informanter kan
tänka sig att använda ser resultatet ut så här:

Tabell 4: Ord och uttryck som många informanter kan tänka sig att använda (> 75 %)

Finlandismer
i misstag
på basen av
gå i bastu
av förekommen anledning
an efter
dejourera
beväring
sparkbräde
det är skäl att
bli civil
remont
bränna propparna

Allmänsvenska ord och uttryck
88.9
88.9
88.2
87
86.3
85.8
82.7
80.9
79.6
77.2
77
76.5

hyra
värnpliktig
sitta bra
efter hand
bo i hyresbostad
det finns skäl att
värmeelement
av misstag
kickboard
uppbackning
på basis av
utbildning
arbetskrävande
bokmärke
fram och tillbaka
is som varken bär eller brister
bostad i bostadsaktiebolag

89.5
88.9
88.3
87.6
85.8
85.8
85.2
85.2
85.2
81.4
80.2
80.2
80.1
78.4
77.8
75.9
75.8
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I tabell 4 ses alla de finlandismer och allmänsvenska ord och uttryck som över 75
procent av informanterna kan tänka sig att använda. Här ingår således inte de ord och
uttryck som redan tidigare har nämnts och som över 90 procent av informanterna har
sagt sig kunna använda (se tabell 3 i föregående avsnitt).
Av de 29 ord som över tre fjärdedelar av informanterna kan tänka sig att använda är
12 finlandismer och 17 allmänsvenska ord och uttryck. Det här innebär att många
informanter kan tänka sig att använda 67 procent av finlandismerna och 63 procent
av de allmänsvenska orden och uttrycken som ingår i enkäten. Även här ser man
alltså att informanterna är lite mer accepterande i fråga om finlandismerna än i fråga
om de allmänsvenska orden och uttrycken. Här ser vi att de metaforiska uttrycken är
underrepresenterade – endast ett av dessa 29 ord och uttryck är ett metaforiskt
uttryck (finlandismen bränna propparna), vilket motsvarar 11 procent av de
metaforiska uttrycken som ingår i enkäten. Varför de metaforiska uttrycken inte hör
till de uttryck som informanterna säger sig kunna använda kan man spekulera i.
Eventuellt är de inte tillräckligt välkända eller så är informanterna osäkra på deras
betydelse och säger därför att de inte kan tänka sig att använda dem.
Av finlandismerna i tabell 4 ingår i misstag och sparkbräde även i
Södergårds och Tjärus enkät. Alla deras informanter kan tänka sig att använda i
misstag, alla utom fem kan även tänka sig att använda det allmänsvenska av misstag,
men det är finlandismen som informanterna föredrar att använda. Bland mina
informanter är det 89 procent som kan tänka sig att använda finlandismen i misstag
och 85 procent som kan tänka sig att använda det allmänsvenska av misstag. Mina
informanter är med andra ord lite mindre positiva till både den finlandssvenska och
den allmänsvenska varianten av ordet, men precis som Södergårds och Tjärus
informanter är det aningen fler som kan tänka sig att använda finlandismen än det
allmänsvenska uttrycket. Dessa åsikter står i stark kontrast till vad språkvårdarna i
Reuters (2004) undersökning anser: där klassas i misstag nämligen som en utpräglad
minusfinlandism. Även vid det här uttrycket tycks det alltså finnas en skillnad som
eventuellt beror på ålder eller språklig medvetenhet, alternativt yrkeskunskap.
För finlandismen sparkbräde förhåller det sig annorlunda. Av
Södergårds och Tjärus informanter har alla utom en hört ordet, men bara knappt
hälften av dem kan tänka sig att använda det. Bland mina informanter är det betydligt
färre som hade hört ordet (93,2 %), men trots det fler som kan tänka sig att använda
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det (81 %). Bland språkvårdarna i Reuters (2004) undersökning varierar åsikterna om
ordet sparkbräde.

4.1.4 Ord och uttryck som få kan tänka sig att använda
Om man svänger på perspektivet och ser på vilka ord och uttryck det är som få
informanter kan tänka sig att använda får man följande resultat. De aktuella
finlandssvenska respektive allmänsvenska orden och uttrycken finns angivna i
tabell 5.
Tabell 5: Ord och uttryck få informanter kan tänka sig att använda (≤ 50 %)
Finlandismer
inte slå hål i sidan
aktionär
flankstöd
intimitetsskydd
hopa och ro
menföre

Allmänsvenska ord och uttryck
20.4
33.1
36
40.1
40.7
40.7

mucka
stöta och blöta
groggvirke
tala för sin sjuka mor
på förekommen anledning
i parti och minut
medföljande
k-pist
arbetsgille
vela fram och tillbaka
vilken i ordningen

14.2
14.8
21.6
30.9
31.1
31.5
35.8
39.1
40.4
50
50

Det är inte många ord och uttryck som endast få informanter kan tänka sig att
använda. Minst populära är de allmänsvenska mucka och stöta och blöta. Det är bara
14,2 respektive 14,8 procent av informanterna som kan tänka sig att använda dessa
uttryck. Det allmänsvenska groggvirke och finlandismen inte slå hål i sidan är inte
heller populära – bara en dryg femtedel av informanterna kan tänka sig att använda
dem. Totalt är det 17 ord som hälften eller mindre än hälften av informanterna kan
tänka sig att använda. Av dessa är elva allmänsvenska ord och uttryck och sex
finlandismer. Tre av finlandismerna är påverkade av finskan. De elva allmänsvenska
orden och uttrycken utgör 16,4 procent av det totala antalet allmänsvenska ord och
uttryck som ingår i enkäten, medan de sex finlandismerna utgör 10,9 procent av
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finlandismerna i enkäten. Det är alltså procentuellt sett en större andel allmänsvenska
ord och uttryck än finlandismer som högst hälften av informanterna kan tänka sig att
använda.
Om man ser på vad de finlandssvenska språkvårdarna i Reuters
undersökning (Reuter 2004) anser om dessa sex finlandismer, ser vi att två av dem är
favoriter (hopa och ro, menföre), en är en plusfinlandism (inte slå hål i sidan), en är
indifferent (flankstöd) och två är hatobjekt (aktionär, intimitetsskydd). Av de sex
finlandismer som mina informanter inte kan tänka sig att använda är alltså hälften
sådana som språkvårdarna i Reuters undersökning uppfattar som positiva. Mina
informanter och språkvårdarna är med andra ord av rätt olika åsikt här.
Två av dessa finlandismer där åsikterna mellan Reuters och mina
informanter går isär är metaforiska uttryck (hopa och ro, inte slå hål i sidan). Av alla
de 17 ord och uttryck som bara hälften eller under hälften av mina informanter kan
tänka sig att använda var hela fem metaforiska uttryck. Det här är en stor andel av de
totalt nio metaforiska uttrycken som ingick i enkäten – 55,6 procent av dem – medan
de 17 orden bara utgör 13,9 procent av de totalt 122 orden och uttrycken som ingår i
enkäten.
Mina informanter förhåller sig med andra ord inte speciellt positivt till
metaforiska uttryck. Detta bekräftar eventuellt det orsakssamband som nämndes
ovan. Informanterna känner inte till de aktuella uttrycken, har inte hört dem och
därför inte heller fått klart för sig vad de egentligen betyder, när och hur de kan
användas. Att behärska metaforiska uttryck samt olika slag av idiom och
kollokationer är kännetecknande för en mycket hög färdighet i ett språk. Det är fråga
om uttryck och fraser som inte är speciellt frekventa i normalt språkbruk och som det
därför tar tid att lära sig. Då rätt många informanter här tycks avvisa metaforiska
uttryck kan det vara ett tecken på språklig osäkerhet (jmf. Leinonen & Tandefelt
2000:14).
Om man vidgar perspektivet lite till och ser på vilka ord och uttryck
(utöver de nyss nämnda 17 orden och uttrycken) som högst 60 procent av
informanterna kan tänka sig att använda tillkommer sju finlandismer: aktielokal,
badda, blandvatten, dragare, ha en egen ko i diket, på sätt eller annat och vara fast i.
Därtill kommer fem allmänsvenska ord och uttryck: elev i sista klassen i gymnasiet,
arbetsolycksfall, stå het, utifrån och dass. Totalt är det då 23,6 procent av
finlandismerna och 23,9 procent av de allmänsvenska orden och uttrycken som högst
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60 procent av informanterna kan tänka sig att använda. Sett ur det här perspektivet
förhåller sig informanterna alltså på samma sätt till finlandismer och allmänsvenska
ord och uttryck.
Bland de nyss nämnda sju finlandismerna är det fem som är
finskpåverkade och en som är ett metaforiskt uttryck (ha en egen ko i diket). Av
dessa finlandismer är det ingen som språkvårdarna i Reuters undersökning har ansett
vara en favorit eller en plusfinlandism. Däremot klassas tre som hatobjekt (dragare,
på sätt eller annat, vara fast i). Alla dessa är påverkade av finskan, en klassas som
minusfinlandism (aktielokal), två som kontroversiella (badda, ha en egen ko i diket)
och en som indifferent (blandvatten). Intressant nog går mina och Reuters
informanters åsikter om dessa ord och uttryck inte isär, utan båda grupperna förhåller
sig negativt till dem – i motsats till vad som var fallet med de sex finlandismer som
högst hälften av mina informanter kunde tänka sig att använda.

4.1.5 Ord och uttryck som få informanter har hört
En orsak till att man inte kan tänka sig att använda ett ord kan vara att man helt
enkelt inte har hört ordet förut. Av orden och uttrycken i enkäten finns det inte ett
enda som ingen av informanterna inte har hört förut. Flest informanter är obekanta
med det allmänsvenska uttrycket stöta och blöta; hela 75,9 procent har svarat att de
inte hade hört det tidigare. Utöver detta uttryck är det sex andra ord och uttryck som
över hälften av informanterna inte har hört förr: finlandismerna flankstöd och inte slå
hål i sidan samt de allmänsvenska groggvirke, mucka, tala för sin sjuka mor och i
parti och minut (se tabell 6 nedan för den exakta andelen av informanter som inte
hört orden). Av orden som över hälften av informanterna inte har hört utgör de två
finlandismerna 3,6 procent av finlandismerna som ingår i enkäten, medan de fem
allmänsvenska orden och uttrycken utgör 7,5 procent. Det är alltså procentuellt sett
mycket fler allmänsvenska ord och uttryck som majoriteten av informanterna inte
känner till.
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Tabell 6: Finlandismer och allmänsvenska ord och uttryck som många informanter inte hört
(> 20 %)
Finlandismer

Allmänsvenska ord och uttryck

inte slå hål i sidan

64.2

stöta och blöta

75.9

flankstöd

51.6

groggvirke

67.3

menföre

49.4

mucka

hopa och ro

45.7

tala för sin sjuka mor

59.3

aktionär

45.6

i parti och minut

55.6

arbetsgille

42.2

blandvatten

34

66

ha en egen ko i diket

32.3

vela fram och tillbaka

42

aktielokal

26.9

k-pist

41

intimitetsskydd

26.5

medföljande

35.2

badda

24.1

på förekommen anledning

32.3

så det understa ruttnar

22.2

vilken i ordningen

26.5

Om man ser på vilka ord och uttryck mer än tredjedel (> 33,3 %) av
informanterna inte har hört tidigare (utöver de sju nyss nämnda) är de åtta stycken:
de fyra finlandismerna aktionär, blandvatten, hopa och ro och menföre samt de fyra
allmänsvenska medföljande, vela fram och tillbaka, k-pist och arbetsgille. Allt som
allt är det alltså sex finlandismer och nio allmänsvenska ord och uttryck som mer än
en tredjedel av informanterna inte har hört tidigare, vilket utgör 10,9 respektive 13,4
procent av det totala antalet finlandismer respektive de allmänsvenska orden och
uttrycken i enkäten. Även då man ser på ord och uttryck som mer än en tredjedel av
informanterna inte har hört är det alltså en större andel av de obekanta orden som är
allmänsvenska.
Om man ytterligare ser på vilka ord (utöver de tidigare nämnda) som
över en femtedel av informanterna har uppgett att de inte har hört förut (> 20 %),
utökas listan med sju ord: de fem finlandismerna ha en egen ko i diket, aktielokal,
intimitetsskydd, badda och så det understa ruttnar, samt de allmänsvenska uttrycken
på förekommen anledning och vilken i ordningen. Totalt är det 22 ord och uttryck
som över en femtedel av informanterna inte känner till, varav hälften är finlandismer
och hälften allmänsvenska ord och uttryck. Procentuellt sett är det fler finlandismer
än allmänsvenska ord och uttryck: 20 procent av det totala antalet finlandismer i
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enkäten mot 16,4 procent av de allmänsvenska orden och uttrycken. Av dessa elva
finlandismer kan man för fem skönja en påverkan från finska.
Av dessa finlandismer är det tre som i Reuters undersökning (Reuter
2004) klassificeras som favoriter (hopa och ro, menföre, så det understa ruttnar), en
som plusfinlandism (inte slå hål i sidan), två som indifferenta (blandvatten,
flankstöd), två som kontroversiella (badda, ha en egen ko i diket), en som
minusfinlandism (aktielokal) och två som hatobjekt (aktionär, intimitetsskydd).
Intressant är att en stor del av de ord och uttryck som många informanter inte har
hört tidigare är metaforiska uttryck: sju av de 22 ord och uttryck som över en
femtedel av informanterna inte har hört är sådana. Det här utgör hela 78 procent av
de totalt nio metaforiska uttrycken som ingår i enkäten. Det är alltså tydligt att
undersökningens informanter, unga högskolestuderande, inte har en så stor
kännedom om metaforiska uttryck. Om de inte har hunnit så långt i sin
språkutveckling att de har mött dem och lärt sig dem eller om de aldrig kommer att
ingå i deras språkliga repertoar kan man bara spekulera i. Att så pass få av mina
informanter känner till dessa metaforiska uttryck kunde eventuellt även bero på att
dessa metaforiska uttryck helt enkelt inte är så levande i dagens finlandssvenska.

4.1.6 Ord och uttryck som många har hört, men inte kan tänka sig
att använda
Att man inte kan tänka sig att använda ett visst ord eller uttryck kan (förutom att man
inte hört ordet eller uttrycket i fråga) även bero på att man inte accepterar det, utan
hellre uttrycker samma sak på något annat sätt. De ord och uttryck som flest
informanter har svarat att de har hört, men inte kan tänka sig att använda framgår av
tabell 7.
De minst populära orden och uttrycken är de allmänsvenska dass, på
förekommen anledning, utifrån och elev i sista klassen i gymnasiet som över en
tredjedel av informanterna inte kan tänka sig att använda trots att de känner till dem.
Bland finlandismerna är intimitetsskydd det minst populära ordet, tätt följt av tupp
och dragare. Allt som allt är det 24 ord och uttryck som över 20 procent av
informanterna har uppgett att de hört, men inte kan tänka sig att använda. Av dessa är
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9 finlandismer och 15 allmänsvenska ord och uttryck. Detta motsvarar 16,4 procent
av alla finlandismerna och 23,9 procent av de allmänsvenska orden och uttrycken
som ingår i enkäten. Det är med andra ord fler allmänsvenska ord och uttryck än
finlandismer som informanterna inte accepterar.

Tabell 7: Ord och uttryck som många har hört, men inte kan tänka sig att använda

Finlandismer

Allmänsvenska ord och uttryck

intimitetsskydd
tupp
dragare
vara fast i
på sätt eller annat
ringbud
med långa tänder
aktionär
remont

33.3
31.5
31.1
28.4
27.3
27.3
21.6
21.2
21.1

dass
på förekommen anledning
utifrån
elev i sista klassen i gymnasiet
medföljande
syssling
toa
arbetsolycksfall
stå het
halvklart
vilken i ordningen
allt efter som
sällskap
ta ut semester
utdelning

38.9
36.6
35.8
34.8
29
27.8
25.9
25.5
23.5
23.5
23.5
23
22.8
21.6
21

Om man ser på vad det är för slags finlandismer som informanterna
inte accepterar märker man att sju av de nio orden och uttrycken är påverkade av
finska (dragare, intimitetsskydd, med långa tänder, på sätt eller annat, remont,
ringbud, vara fast i), ett är talspråkligt (tupp) och ett är ett metaforiskt uttryck (med
långa tänder).
Om man jämför med vad de finlandssvenska språkvårdarna i Reuters
undersökning (Reuter 2004) anser märker man att en av de nio finlandismerna har
klassats som favorit (med långa tänder), en som plusfinlandism (tupp), en som
minusfinlandism (ringbud) och hela sex stycken som hatobjekt (aktionär, dragare,
intimitetsskydd, på sätt eller annat, remont, vara fast i). Det är alltså bara två av
finlandismerna som av språkvårdarna uppfattas positivt och sju stycken som
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uppfattas som negativa. Här är mina och Reuters informanter alltså i hög grad inne
på samma linje. Det är bara i fråga om de två finlandismerna tupp och med långa
tänder som de två informantgrupperna är av helt olika åsikt. Orsaken till att mina
informanter inte kan tänka sig att använda tupp, även om de har hört ordet, kan
tänkas vara att de uppfattar det som lite ålderdomligt eller lantligt. Vad gäller med
långa tänder kan det dels tänkas bero på att uttrycket även finns på finska17 (pitkin
hampain), vilket kan göra att de uppfattar det svenska uttrycket som alltför
finskpåverkat, dels kan det bero på en allmän ovilja att använda metaforiska uttryck.
Detta kan som nämnts i sin tur tänkas ha sin grund i en språklig osäkerhet. Uttrycket
finns kanske i den passiva vokabulären, men man är inte tillräckligt bekant med det
för att själv använda det.
Av dessa nio finlandismer ingår fyra även i Södergårds och Tjärus
enkät: finlandismerna ringbud, vara fast i, på sätt eller annat och tupp. Uttrycket på
sätt eller annat har fem (av 28) av Södergårds och Tjärus informanter inte hört och
bara en av deras informanter kan tänka sig att använda det. Alla deras informanter
föredrar att använda det allmänsvenska på ett eller annat sätt. Södergårds och Tjärus
informanter är här alltså av helt samma åsikt som Reuters informanter som anser
uttrycket vara ett hatobjekt. Även bland mina informanter är det många som förhåller
sig negativt till på sätt eller annat: 40 procent svarar att de inte kan tänka sig att
använda uttrycket, och 27 procent att de har hört uttrycket, men inte kan tänka sig att
använda det. Mina informanter förhåller sig alltså trots allt mer positiva till uttrycket
än vad de två andra informantgrupperna gör.
Också finlandismerna lämna ringbud och vara fast i är för Södergårds
och Tjärus informanter relativt okända och oaccepterade. De finlandssvenska
språkvårdarna i Reuters (2004) undersökning betraktar både vara fast i och lämna
ringbud som minusfinlandismer. Av mina informanter är det 27 procent som har hört
uttrycket lämna ringbud, men inte kan tänka sig att använda det, och 28 procent som
har hört uttrycket vara fast i, men inte kan tänka sig att använda det. Dessa två
finlandismer hör till de minst accepterade av orden och uttrycken som ingår i min
enkät, samtidigt som det också finns många informanter som accepterar dem och kan
tänka sig att använda dem. Uttrycket bero på (den allmänsvenska motsvarigheten till
vara fast i) är långt mer populärt; det är nämligen ett av de få uttryck som alla mina

17

Uttrycket finns dock även på nederländska (af Hällstöm-Reijonen & Reuter 2008:114).
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informanter kan tänka sig att använda. Detsamma gäller begäran att ringa upp (den
allmänsvenska motsvarigheten till lämna ringbud). Det är 91 procent av mina
informanter som kan tänka sig att använda det. Mina informanter är med andra ord
mer eller mindre av samma åsikt som Södergårds och Tjärus samt Reuters
informanter vad gäller uttrycken lämna ringbud och vara fast i.
Finlandismen tupp är som sagt för de finlandssvenska språkvårdarna i
Reuters (2004) undersökning en favoritfinlandism, men för Södergårds och Tjärus
informanter är ordet känt, men inte helt accepterat. Mina informanter är ännu mer
negativa till tupp än vad Södergårds och Tjärus informanter är – och av helt motsatt
åsikt än Reuters informanter. Ordet tupp är den nästminst populära finlandismen
bland mina informanter; 32 procent av dem uppger att de hade hört ordet, men inte
kan tänka sig att använda det.
Av de sex finlandismer som varken mina eller Reuters informanter
förhåller sig positivt till är alla utom en (aktionär) finskpåverkade och flera av dem,
bl.a.

dragare

och

remont,

är

klassiska

finlandismer

som

bl.a.

många

modersmålslärare brukar nämna som exempel på finlandismer som man ska undvika.
Det verkar alltså som om språkvården för dessa ords del lyckats förmedla sitt
budskap.
Man kan se att listan över ord och uttryck som få kan tänka sig att använda och listan
över ord och uttryck som få har hört liknar varandra mycket. Alla de ord och uttryck
som över hälften av informanterna svarat att de inte kan tänka sig att använda (inte
slå hål i sidan, aktionär, flankstöd, intimitetsskydd, hopa och ro, menföre, mucka,
stöta och blöta, groggvirke, tala för sin sjuka mor, på förekommen anledning, i parti
och minut, medföljande, k-pist, arbetsgille, vela fram och tillbaka, vilken i
ordningen) återfinns även i tabellen över ord som få informanter har hört. Att det är
så många som inte kan tänka sig att använda dessa ord och uttryck beror alltså främst
på att många inte har hört dem tidigare. Några av dessa (intimitetsskydd, aktionär, på
förekommen anledning, medföljande, vilken i ordningen) återfinns dock även i listan
över ord som många har hört, men ändå inte kan tänka sig att använda. Dessa fem
ord och uttryck finns alltså i alla de tre tabellerna (ord och uttryck som få kan tänka
sig att använda; ord och uttryck som få har hört; ord och uttryck som många har hört,
men inte kan tänka sig att använda). Det finns med andra ord både en rätt dålig
kännedom om och rätt dålig acceptans för dessa.
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Om man ser på de ord och uttryck som högst 60 procent av
informanterna kan tänka sig att använda återfinns fyra stycken på listan över ord och
uttryck som få informanter har hört (aktielokal, badda, blandvatten, ha en egen ko i
diket) och åtta på listan över ord och uttryck som många har hört, men inte kan tänka
sig att använda (elev i sista klassen i gymnasiet, arbetsolycksfall, stå het, dragare,
utifrån, på sätt eller annat, dass, vara fast i). Av de 17 ord och uttryck som under
hälften av informanterna kan tänka sig att använda är det alltså 17 som informanterna
inte känner till och fem som de har hört, men inte vill använda. Om man ser på alla
de 29 ord och uttryck som mindre än 60 procent av informanterna kan tänka sig att
använda är 21 av orden och uttrycken sådana som informanterna inte känner till och
13 sådana som de inte accepterar. Det är alltså fler ord och uttryck som
informanterna inte kan tänka sig att använda, eftersom de helt enkelt inte är bekanta
med orden och uttrycken i fråga, än vad det är ord och uttryck som informanterna
inte kan tänka sig att använda för att de inte accepterar dem. Inställningen har alltså
mindre med informanternas subjektiva attityder att göra än med deras kännedom om
och erfarenhet av vissa ord och uttryck.
Ovanstående var en redovisning för hur alla informanter oavsett språklig bakgrund
har svarat. I nästa avsnitt följer en redovisning av sambandet mellan generell
språkanvändning och svar på enkätfrågor.

4.2

Informanternas

svar

i

ljuset

av

deras

egen

språkanvändning
För att testa om det finns något samband mellan informanternas generella
språkanvändning och deras användning av finlandismerna och de sverigesvenska
orden och uttrycken i min enkät har mitt material testats statistiskt med två test. Den
statistiska

bearbetningen

(med

statistikprogrammet

SPSS)

har

gjorts

av

ekonomiestuderande Lukas Eriksson och Aleksi Heikkinen. De två testen är
Spearmans rangkorrelationstest och Kruskal-Wallis icke-parametriska oberoende
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test. Av dem är det främst Spearmans test som används här, medan Kruskal-Wallis
närmast kompletterar analysen.
Med hjälp av Spearmans rangkorrelationstest får man både reda på om
det finns ett statistiskt signifikant samband mellan informanternas generella
språkanvändning och deras rapporterade användning av ett visst ord och hur dessa
två variabler korrelerar sinsemellan. En positiv korrelation (> 0) för ett ord innebär
att den som använder mer svenska också använder ordet i högre grad än den som
använder mindre svenska i sin vardag. En negativ korrelation (< 0) indikerar det
motsatta.
Korrelationskoefficienten ligger alltid mellan – 1 och 1, och ju närmare
-1 eller 1 den är, desto starkare är korrelationen. Om korrelationskoefficienten är 0
eller nära 0 betyder det att det inte finns något lineärt samband mellan variablerna.
Det kan dock finnas ett icke-lineärt samband. Det kan förhålla sig så att både en hög
användning av svenska och en mindre användning av svenska har ett samband med
användningen av ett visst ord.
Ett p-värde på < 5 % tyder på stark statistisk signifikans, medan pvärden ≥5 tyder på ett svagare signifikant samband. Jag kommer därför i första hand
att se på ord och uttryck med en signifikans under 5 %, men även kommentera ord
och uttryck med en signifikans på mellan 5 och 10 %. Även om signifikansen då är
lägre så kan ett samband mellan informanternas egen språkanvändning och deras
användning av de aktuella orden och uttrycken ändå skönjas.
Det andra testet som har utförts är Kruskal-Wallis icke-parametriska
oberoende test. Detta test visar också om det existerar ett samband mellan två
variabler – i detta fall informanternas språkanvändning och deras svar på frågor om
ord och uttryck – och om detta samband är statistiskt signifikant. Men testet visar
inte hur variablerna korrelerar sinsemellan, och jag har därför valt att utgå från
Spearmans rangkorrelationstest i min redogörelse. I några fall då de två testens
signifikansresultat varierar tydligt kommer jag att kommentera detta.
Informanterna har som tidigare nämnts grupperats utgående från deras rapporterade
språkanvändning (se avsnitt 3.1.1). Grupperna är tre: de svenskdominerade, de
balanserat tvåspråkiga och de finskdominerade. De informanter som har en rätt så
finsk vardag och de vilkas vardag är mera svensk är varandras motsatser i fråga om
språkanvändning. Sambandet mellan informanternas varierande språkanvändning
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och deras kännedom om och användning av orden och uttrycken i enkäten är det som
de statistiska testen avser att mäta. (Hur svaren varierar i detalj framgår av bilaga 3.)
Då man med Spearmans rangkorrelationstest undersöker sambandet
mellan informanternas generella språkanvändning och deras användning av orden
och uttrycken i enkäten framkommer ett starkt statistiskt samband (< 5 %; p < 0,5) i
fråga om 21 ord och uttryck (i tabell 8 är de markerade med fet stil). Därtill
framkommer ett svagare, men inte ointressant, statistiskt samband (5 % – 10 %;
p < 0,1) i fråga om 12 ord och uttryck (i tabell 8 markerade med kursiv).
De ord och uttryck som i tabell 8 har en positiv korrelationskoefficient
är sådana som används mer av informanter med en svenskspråkig vardag och de som
har en negativ korrelationskoefficient sådana som används mer av informanter med
en finskspråkig vardag.
I fråga om 21+12 ord och uttryck i enkäten tycks informanternas egen
språkanvändning spela roll, dvs. informanter med en svenskpräglad vardag,
respektive informanter med en mer finskspråkig vardag känner till och använder dem
på olika sätt.
Den som kan finlandssvenska märker snabbt att de olika orden och
uttrycken har olika stilistiska värden. På förekommen anledning förefaller höra
hemma i skrift, dessutom av det formellare slaget. Ett uttryck som hålla semester kan
förekomma i både tal och skrift och känns stilistiskt neutralt. Så det understa ruttnar
torde vara sällsynt i en neutral saklig text, men kan däremot förekomma i informellt
tal eller i en populärt hållen insändare, kolumn eller dylikt. Att konsekvent placera in
de finlandssvenska orden och uttrycken i tabell 8 på en stilistisk skala, eller bedöma
deras acceptabilitet enligt Reuters modell (se avsnitt 2.1), låter sig ändå inte göras.
En sådan ”betygssättning” skulle kräva en egen undersökning.18 Motsvarande
bedömning borde då också göras vad gäller de allmänsvenska orden och uttrycken.
Mitt personliga allmänna intryck är att finlandismerna i tabell 8 i första hand är rätt
så neutrala ord och uttryck som kan ingå i ordförrådet hos vilken person som helst.
Uttrycken torde inte vara vare sig formella eller informella, varken bundna till tal
18

Landqvist (2001) resonerar kring bruklighetsbeteckningar för finlandssvenska ord och
uttryck som ingår i SAOL 12 och jämför dem med FSOB (Finlandssvensk ordbok 2000). Han
noterar bl.a. tillägg som "åld.", "högtidl.", "vard." och "hist." Hans slutomdöme blir
att det finns både likheter och skillnader mellan SAOL och FSOB. Att ange bruklighet på
ett konsekvent och entydigt sätt är alltså inte lätt. Bruklighetsbeteckningar påminner om
stilnivåer.
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eller skrift. Detsamma kan kanske också sägas om de allra flesta allmänsvenska
orden och uttrycken.

Tabell 8: Ord och uttryck som används i olika hög grad beroende på informantens språkliga
bakgrund
Signifikans (tvåsidig)

Korrelationskoefficient

.001

.254

ha en egen ko i diket (fsv.)

.001

-.253

badda (fsv.)

.001

.250

**

ta ut semester (sv.)

.002

.245

**

menföre (fsv.)

.002

.237

**

ha jour (sv.)

.003

.229

**

k-pist (sv.)

.005

.221

**

sparkcykel (sv.)

.005

.220

**

medföljande (sv.)

.005

.219

**

arbetsdryg (fsv.)

.007

.212

**

tala för sin sjuka mor (sv.)

.009

.205

**

så det understa ruttnar (fsv.)

.011

.199

*

av förkommen anledning (fsv.)

.016

.189

*

värmeelement (sv.)

.018

.186

*

i parti och minut (sv.)

.020

.182

*

hålla semester (fsv.)

.021

-.181

is som varken bär eller brister (sv.)

.028

.173

*

dragare (fsv.)

.029

.172

*

intimitetsskydd (fsv.)

.039

-.162

*

värnpliktig (sv.)

.040

-.161

*

syssling (sv.)

.045

.158

*

i överflöd (sv.)

.052

.153

allt efter som (sv.)

.055

.152

baksmälla (sv.)

.063

.147

dass (sv.)

.067

.144

komma ut ur armén (fsv.)

.071

-.142

utan särskild orsak (sv.)

.084

.137

arbetsolycka (fsv.)

.084

-.136

slå fast (fsv.)

.090

.134

arbetsgille (sv.)

.090

.134

flankstöd (fsv.)

.092

.133

halvmulet (fsv.)

.095

-.132

på förekommen anledning (sv.)

.100

-.130

Spearmans rangkorrelation
beväring (fsv.)

**
**

*

(fsv. = en finlandism, sv. = ett allmänsvenskt ord eller uttryck)
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Om man byter perspektiv och ser på för vilka ord och uttryck det inte alls finns
någon skillnad mellan de olika informantgruppernas svar så hittar man fem ord och
uttryck som i Spearmans rangkorrelationstest endast har nollor både som signifikans
och som korrelation. Dessa är finlandismen akku och de allmänsvenska orden och
uttrycken aktieägare, tidskrävande, bli förbannad och bero på. Dessa fem har alltså
alla informanter samma inställning till. Crosstabs-tabellen (bilaga 3) ger vid handen
att varenda informant har uppgett att hon eller han kan tänka sig att använda dessa
fem ord och uttryck.
I det följande ska jag visa hur informanternas språkliga bakgrund påverkar deras svar
genom att separera finskdominerade informanter från svenskdominerade (se
tabellerna 9 och 10 som utgår från tabell 8 ovan), men allra först några ord om
utfallet av Kruskal-Wallis test.
Kruskal-Wallis test fångar upp några ord och uttryck som statistiskt
signifikanta som Spearmans test inte tar upp. Det är fråga om uttrycken sitta bra (0,6
%), stå het (3,3 %) och bli civil (3,5 %). Till dessa kommer tre andra ord eller uttryck
på en lägre signifikansnivå: halvklart (5,3 %), bada bastu (5,8 %) och batteri (8,3
%). Kruskal-Wallis test ger dock inte någon information om vilken informantgrupp
som använder ett ord mer än de andra informanterna. I huvudsak pekar de två testen
åt samma håll, och jag väljer att använda Spearmans.
Av tabell 9 framgår vilka ord och uttryck som finskdominerade personer förefaller ha
kännedom om och som de säger sig använda. Med fet stil markeras ord och uttryck
på hög signifikansnivå, kursiverade är sådana som uppnår en lägre signifikansnivå.
Tabell 9: Ord som personer med en finskdominerad vardag har kännedom om och använder

Spearmans rangkorrelation
ha en egen ko i diket (fsv.)

Signifikans (tvåsidig)

Korrelationskoefficient

.001

-.253

**

hålla semester (fsv.)

.021

-.181

*

intimitetsskydd (fsv.)

.039

-.162

*

värnpliktig (sv.)

.040

-.161

*

komma ut ur armén (fsv.)

.071

-.142

arbetsolycka (fsv.)

.084

-.136

halvmulet (fsv.)

.095

-.132

på förekommen anledning (sv.)

.100

-.130

(fsv. = en finlandism, sv. = ett allmänsvenskt ord eller uttryck)
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Sammanlagt fyra ord och uttryck har en negativ korrelation19 i fråga om
informanternas användning av svenska; signifikansen är på hög nivå, nämligen < 5
%. Detta betyder att dessa fyra ord och uttryck används mer av informanter som har
en finsk vardag än av informanter som har en svensk vardag. Då man ser på vad det
är för ord märker man att tre av dem är klart finskpåverkade. Detta gäller några
direkta översättningslån från finskan (ha en egen ko i diket – fi. oma lehmä ojassa,
hålla semester – fi. pitää lomaa, intimitetsskydd – fi. intimiteettisuoja). Ett uttryck är
allmänsvenskt (värnpliktig). På lägre signifikansnivåer (5 % – 10 %) finns ytterligare
fyra ord och uttryck. Av dem är några finskpåverkade (arbetsolycka – fi.
työtapaturma och halvmulet – fi- puolipilvinen), ett allmänsvenskt (på förekommer
anledning) och ett kan närmast betecknas som ett finlandssvenskt uttryck (komma ut
ur armén20).
Av dessa fem finlandismer betecknas i Reuters (2004) undersökning en
som ett hatobjekt (intimitetsskydd), en som en minusfinlandism (hålla semester), en
som ett kontroversiellt uttryck (ha en egen ko i diket), en som en indifferent
finlandism (arbetsolycka) och en som favoritfinlandism (halvmulet). Ett uttryck ingår
inte i Reuters undersökning, utan hör till de finlandismer som jag lagt till (komma ut
ur armén). Acceptabilitetsnivån på dessa finlandismer är med andra ord varierande.
Det tycks bl.a. röra sig om finlandismer som professionella språkvårdare i Reuters
undersökning har förhållit sig negativa till.
En av dessa finlandismer, hålla semester, finns också med i Södergårds
och

Tjärus

(2008)

undersökning.

För

deras

informanter,

28

barnträdgårdslärarstuderande, var uttrycket hålla semester relativt okänt och
oaccepterat. Deras informanter är precis som mina i 20-årsåldern och studerande vid
en svenskspråkig högskola. Det som skiljer dem från mina informanter är att de
kommer från olika regioner i Svenskfinland, många av dem sannolikt från
Österbotten. Det kan tänkas att undersökningens informantunderlag därför är lite mer
svenskspråkigt i genomsnitt än mitt. Informanternas förhållningssätt till uttrycket
hålla semester motsvarar i vilket fall som helst mina svenskdominerade informanters
19

Korrelation mäts alltså på skalan -1 – +1, där -1 betecknar ett maximalt negativt samband och +1 ett
maximalt positivt samband. Korrelationerna här är inte höga, men ett samband finns det ändå.
Antagligen beror de låga korrelationerna på att det här endast fanns 3 x 3 grupper, dvs. nio möjliga
svarspar.

20

Användningen av armén som en synonym till militären eller försvaret, alltså som ett ord som
betecknar alla vapenslagen, och inte bara landstridskrafterna är i sig en finlandism.
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förhållningssätt mer än de finskdominerades. Även min svenskdominerade
informantgrupp förhöll sig dock mycket positivt till finlandismen hålla semester
(91 % av dem kunde tänka sig att använda den), så här finns en klar skillnad mellan
mina och Södergårds och Tjärus informanter, som eventuellt beror på geografisk
hemvist.
Värnpliktig och på förekommen anledning är allmänsvenska uttryck; de
övriga är finlandismer. Då man ser närmare på svarsmönstret (bilaga 3) för de två
allmänsvenska uttrycken noterar man följande: Samtliga informanter har hört ordet
värnpliktig. Av de finskdominerade kan alla tänka sig att använda ordet, av de
balanserat tvåspråkiga kan 90,2 procent tänka sig att använda det (medan 9,8 procent
uppger att de har hört ordet men inte använder det) och av de svenskdominerade
uppger 84,4 procent att de kan tänka sig att använda ordet (medan 15,6 procent
svarar att de hört ordet men inte använder det). Det här visar att det finns betydligt
fler svenskdominerade än finskdominerade informanter som känner till ordet
värnpliktig, men som inte använder det. Som vi ska se längre fram prefererar de det
finlandssvenska beväring. Det är alltså de finskdominerade informanterna som i detta
fall gynnar det allmänsvenska uttrycket.
Då man ser på svarsmönstret för det allmänsvenska uttrycket på
förekommen anledning visar sig detta vara lite mer komplext. Av de finskdominerade
informanterna har 26,1 procent svarat att de aldrig har hört uttrycket, 47,8 procent att
de hört det, men inte använder det och 26,1 procent att de kan tänka sig att använda
det. Bland de balanserat tvåspråkiga är det ungefär lika många (24,6 %) som inte har
hört uttrycket, klart färre som har hört det, men inte kan tänka sig att använda det
(36,1 %) och betydligt fler som kan tänka sig att använda det (39,3 %). Bland de
svenskdominerade är det 40,3 procent som aldrig hört uttrycket, 33,8 procent som
har hört det, men inte använder det och 26,0 procent som kan tänka sig att använda
det.
Det här betyder att det inte är så enkelt som att de finskdominerade
använder uttrycket klart mer än de svenskdominerade, även om Spearmans
rangkorrelationstest ger den bilden. I själva verket är det en så gott som lika stor
procent av de finskdominerade som av de svenskdominerade som uppger att de kan
tänka sig att använda det här uttrycket. Det är dessutom en större procent av de
finskdominerade än av de svenskdominerade som uppger att de hört uttrycket, men
inte använder det (47,8 % mot 33,8 %). Detta ger vid handen att de finskdominerade
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i själva verket är mer avogt inställda till uttrycket på förekommen anledning än vad
de svenskdominerade är. Mest positivt inställda till uttrycket är alltså de balanserat
tvåspråkiga.
Även om materialet inte är stort (4+4 ord och uttryck) så kan man
sammanfattningsvis ändå peka på att finskdominerade informanter kan tänkas vara
mer benägna att använda finskpåverkade finlandismer än vad balanserat tvåspråkiga
och svenskdominerade informanter är. Då de allmänsvenska uttrycken här är så få –
endast två – lönar det sig inte att dra någon slutsats om de finskdominerade
informanternas förhållande till allmänsvenska uttryck i allmänhet.
I följande tabell (10) är perspektivet det motsatta. Av tabell 10 framgår vilka ord och
uttryck som främst svenskdominerade informanter tycks känna till och använda. Ord
och uttryck som är markerade med fet stil finns på en högre signifikansnivå (< 5 %)
än de kursiverade (5 % – 10 %).
Sammanlagt 17 ord och uttryck har en starkt positiv korrelation med
informanternas språkanvändning och en signifikans på hög nivå (< 5 %). Av dessa är
tio allmänsvenska: ta ut semester, ha jour, k-pist, sparkcykel, medföljande, tala för
sin sjuka mor, värmeelement, i parti och minut, is som varken bär eller brister och
syssling. Till dessa kommer åtta ord och uttryck på en lägre signifikansnivå (5 % –
10 %).
Tabell 10 upptar sammanlagt 25 ord och uttryck som har en varierande,
men dock positiv korrelation med informanternas språkliga bakgrund. Förutom de
nyss nämnda orden och uttrycken är det frågan om: i överflöd, allt efter som,
baksmälla, dass, utan särskild orsak och arbetsgille. Dessa 16 allmänsvenska ord
och uttryck utgör 64 procent av de totalt 25 orden och uttrycken. Detta är en
anmärkningsvärd andel, inte minst med tanke på att motsvarande siffra för de
finskdominerade informanterna är 25 procent. För de finskdominerade informanterna
var endast två uttryck allmänsvenska (värnpliktig och på förekommen anledning, se
tabell 9) och någon slutsats i fråga om kännedom om och användning av
allmänsvenska uttryck vågar jag därför inte dra för deras del.
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Tabell 10: Ord som personer med en svenskdominerad vardag har kännedom om och
använder
Spearmans rangkorrelation
beväring (fsv.)

Signifikans (tvåsidig)

Korrelationskoefficient

.001

.254

**

badda (fsv.)

.001

.250

**

ta ut semester (sv.)

.002

.245

**

menföre (fsv.)

.002

.237

**

ha jour (sv.)

.003

.229

**

k-pist (sv.)

.005

.221

**

sparkcykel (sv.)

.005

.220

**

medföljande (sv.)

.005

.219

**

arbetsdryg (fsv.)

.007

.212

**

tala för sin sjuka mor (sv.)

.009

.205

**

så det understa ruttnar (fsv.)

.011

.199

*

.016

.189

*

.018

.186

*

.020

.182

*

.028

.173

*

.029

.172

*

syssling (sv.)

.045

.158

*

i överflöd (sv.)
allt efter som (sv.)
baksmälla (sv.)
dass (sv.)
utan särskild orsak (sv.)
arbetsgille (sv.)
slå fast (fsv.)
flankstöd (fsv.)

.052
.055
.063
.067
.084
.090
.090
.092

.153
.152
.147
.144
.137
.134
.134
.133

av förkommen anledning
(fsv.)
värmeelement (sv.)
i parti och minut (sv.)
is som varken
brister (sv.)
dragare (fsv.)

bär

eller

(fsv. = en finlandism, sv. = ett allmänsvenskt ord eller uttryck)

Den statistiska analysen producerar listor av ord och uttryck som har eller saknar
samband med informanternas språkanvändning och som dels representerar
finlandismer, dels allmänsvenska ord och uttryck. Att orden och uttrycken inte går att
dra över en kam visar t.ex. en närmare titt på släkttermen syssling som fanns med i
enkäten som en synonym till finlandismen småkusin. Också benämningen syssling
används i finlandssvenskan, men inte i den allmänsvenska betydelsen ’barn till en
förälders kusin, en tremänning’, utan för att beteckna en mer avlägsen släkting, det
man i Sverige kallar brylling eller fyrmänning. Då informanterna har uppgett att de
kan tänka sig att använda benämningen syssling kan detta alltså betyda att de
visserligen kan tänka sig att använda släkttermen – men i en annan betydelse än den
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allmänsvenska betydelsen. Finlandssvenskans småkusin och det allmänsvenska
syssling kan alltså vara, men är inte alltid, synonymer.
Av Södergårds och Tjärus (2008) informanter uppger samtliga att de
hellre använder småkusin än syssling. Fler av dem ifrågasätter dessutom att det
allmänsvenska syssling är en synonym till småkusin. De anser att syssling
representerar ett mer avlägset släktled. Detta stärker min uppfattning om att mina
informanter inte uppfattar småkusin och syssling som synonymer.
För de allmänsvenska orden medföljande och arbetsgille var
svarsmönstret inte lika tydligt som för resten av orden. Det är visserligen fler
informanter med en starkt svensk vardag än med en rätt finsk vardag som uppger att
de kan tänka sig att använda medföljande och arbetsgille, 42,9 procent respektive
46,1 procent, medan motsvarande siffror för de mer finskdominerade är 25,0 procent
för medföljande och 37,5 procent för arbetsgille. Men det är samtidigt också fler av
de mer svenskspråkiga som svarar att de har hört orden, men att de inte använder
dem: 32,5 procent för medföljande och 15,8 procent för arbetsgille. Motsvarande
siffror för de mer finskdominerade är 16,7 procent och 4,2 procent. För båda de här
två allmänsvenska orden gäller alltså att det är klart fler av de svenskdominerade
informanterna som har hört dem och fler som kan tänka sig att använda dem – men
även fler som har hört dem, men ändå inte använder dem. Detta kan kanske ses som
ett tecken på att de svenskdominerade informanterna överlag har en vidare passiv
vokabulär, och att de har en mer positiv inställning till allmänsvenska ord och
uttryck, även om de i sitt aktiva språkbruk i första hand väljer finlandssvenska
alternativ.
Av de sju finlandismerna som har en signifikans på < 5 % är det bara
för en som det av Finlandssvensk ordbok (af Hällström-Reijonen & Reuter, 2008)
klart framgår att ordet är påverkat av motsvarande finska ord. Det gäller dragare av
finskans vetäjä i betydelsen ’ledare’, ’koordinator’, ’moderator’,’ arrangör’ och
motsvarande. Av de andra finlandismerna på denna signifikansnivå finns det två som
enligt Finlandssvensk ordbok används i en annan betydelse i Sverige, nämligen
badda och menföre. Därtill finns det två som i Sverige uppfattas som ålderdomliga,
nämligen beväring och uttrycket av förekommen anledning. Att uttrycket på/av
förekommen anledning i finlandssvenskan tycks leva kvar med prepositionen av,
medan man i Sverige använder på, misstänker jag har att göra med det motsvarande
finska uttrycket jostain syystä att göra. Finskans elativform kan vara orsaken till att
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en del finlandssvenskar väljer prepositionen av som uppfattas som en återgivning av
elativändelsen -sta.
Då man också tittar på de finlandismer som är signifikanta på en lägre
nivå (5 % – 10 %). finner man endast två stycken: slå fast och flankstöd. Enligt
Finlandssvensk ordbok är flankstöd påverkat av det finska ordet sivustatuki. För
uttrycket slå fast uppger Finlandssvensk ordbok ingen koppling till finskan, men jag
anser att det är möjligt att denna finlandism är påverkad av det finska uttrycket lyödä
lukkoon. Båda dessa finlandismer kan alltså sägas vara finskpåverkade.
Ser man på vad Reuters informanter (Reuter 2004) anser om dessa nio
finlandismer som korrelerar positivt med informanternas språkanvändning, och som
dessutom har en signifikans på under tio procent, märker man att två av dem är
favoriter (menföre, så det understa ruttnar), två är plusfinlandismer (beväring,
arbetsdryg), två är indifferenta (slå fast, flankstöd), en är kontroversiell (badda), en
är en minusfinlandism (av förekommen anledning) och en är ett hatobjekt (dragare).
Av de sju finlandismer som har en signifikans på under fem procent återfinns med
andra ord två som Reuters professionella språkvårdare har en negativ inställning till
och fyra som de har en positiv inställning till.
Om man ser på hur Södergårds och Tjärus informanter förhåller sig till
finlandismerna i tabell 10 märker man att uttrycket slå fast för dem är ett uttryck som
de känner till, men de använder hellre den allmänsvenska synonymen bestämma.21
Mina informantgrupper är överlag mycket positiva till både slå fast och bestämma.
De finskdominerade och de balanserat tvåspråkiga föredrar trots allt det
allmänsvenska bestämma, medan de svenskdominerade intressant nog är de enda
som föredrar finlandismen slå fast, dock med en liten marginal (98,7 % för slå fast,
mot 97,4 % för bestämma). Vad den här skillnaden mellan informantgrupperna beror
på kan man fråga sig, men eftersom skillnaderna trots allt är så små lönar det sig
kanske inte att dra några vittgående slutsatser.
För de allmänsvenska ordens och uttryckens del märker man att ordet
arbetsgille för Södergårds och Tjärus informanter är obekant eller känns främmande
för dem att använda. Bland mina informanter är det också fler som uppger att de kan
tänka sig att använda finlandismen talko (97,5 %) än den allmänsvenska
motsvarigheten arbetsgille (40,4 %). Ordet värmeelement accepterar många av
21

Mitt urval av ord och uttryck avviker till stora delar från Södergårds och Tjärus (se kapitel 1), därför
kan jag bara jämföra en del av mina resultat med deras.
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Södergårds och Tjärus informanter, men över en tredjedel av dem förhåller sig ändå
avvisande till det och finlandismen batteri föredras. Även bland mina informanter
föredras batteri, men många kan också tänka sig att använda värmeelement (98 % för
batteri, mot 85 % för värmeelement). För ordet sparkcykel är situationen en annan;
detta allmänsvenska ord föredras av Södergårds och Tjärus informanter framför
finlandismen sparkbräde. Bland mina informanter föredras däremot finlandismen
sparkbräde

framför

det

allmänsvenska

ordet

sparkcykel.

Medan

de

svenskdominerade och de finskdominerade har ungefär samma förhållningssätt till
sparkbräde (86 % av de svenskdominerade respektive 79 % av de finskdominerade
kan tänka sig att använda det), så är de svenskdominerade betydligt mer positivt
inställda till det allmänsvenska ordet sparkcykel (74 % av dem kan tänka sig att
använda det, medan motsvarande siffra för de finskdominerade är 46 %).
Av de 122 ord och uttryck som ingår i min enkät har 21 ord och uttryck ett starkt
signifikant samband (< 5 %) med informanternas varierande språkanvändning. Totalt
är det alltså 17,2 procent av enkätens ord och uttryck som de statistiska testen
plockar fram som särskilt intressanta då man prövar tanken att informanternas
språkliga bakgrund återspeglas i deras användning av orden och uttrycken.
Svaren bildar mönster; de informanter som har en mer svenskspråkig
vardag använder flera allmänsvenska ord och uttryck i högre grad än vad
informanterna med en mer finskspråkig vardag gör. Mycket tyder också på att de
med en svenskspråkig vardag känner till fler allmänsvenska ord och uttryck även om
de inte alltid är beredda att använda dem själva. Det vore frestande att dra slutsatsen
att åtminstone deras passiva lexikon helt enkelt inkluderar både finlandssvenska och
allmänsvenska ord och uttryck. De mer finskdominerade informanterna däremot
använder en del finskpåverkade finlandismer i högre grad än vad de
svenskdominerade informanterna gör. Av de finlandismer som de finskdominerade
informanterna använder mer än de svenskdominerade är majoriteten sådana
finlandismer som Reuters professionella språkvårdare (Reuter 2004) har en negativ
inställning till. Däremot är majoriteten av de finlandismer som de svenskdominerade
använder mer än de finskdominerade informanterna sådana finlandismer som Reuters
språkvårdare har en positiv inställning till. I Reuters undersökning är informanterna
få och de utgörs av en samling professionella språkvårdare. I min undersökning är
informanterna fler (162 personer), medan de ord och uttryck (N = 33) som visar sig
66

ha varierande signifikanta samband med informanternas språkliga bakgrund är få.
Undersökningarna är mycket olika till uppläggning och genomförande, men på en
generell nivå kan resultaten ändå diskuteras i förhållande till varandra. Vad gäller
Södergårds och Tjärus undersökning är det kanske främst skillnaden mellan de olika
regionerna – Österbotten och södra Finland – som är intressant. De österbottniska
informanternas närhet till svenskan i Sverige (via bl.a. långvarig tv- och
radiopåverkan) spelar roll på samma sätt som de sydfinlandssvenska informanternas
täta kontakt med finskan gör det.

5 Sammanfattning och diskussion
Syftet med den här studien har varit att undersöka sydfinlandssvenska
högskolestuderandes kännedom om och inställning till ett urval finlandssvenska ord
och uttryck samt till dessa ords allmänsvenska motsvarigheter. Studerandes språkliga
bakgrund är den variabel som förväntas förklara informanternas varierande syn på
orden och uttrycken i fråga. För att undersöka detta har jag gjort en
enkätundersökning bland svenskspråkiga högskolestuderande i Helsingfors.
Mina frågeställningar har varit:
1. I vilken utsträckning använder informanterna finlandssvenska ord och uttryck
och i vilken utsträckning allmänsvenska?
2. Vilka finlandssvenska ord och uttryck används mest och vilka minst?
3. Vilka allmänsvenska ord och uttryck används mest och vilka minst?
4. Har informanternas språkliga bakgrund ett samband med deras kännedom om
och användning av finlandssvenska respektive allmänsvenska ord och
uttryck?
Avsikten med den här undersökningen är att öka kunskapen om hur unga
finlandssvenskar förhåller sig till sin finlandssvenska varietet samt till den
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allmänsvenska varieteten som de i vuxen ålder förutsätts behärska åtminstone i
någon mån. Att öka kunskapen om detta är viktigt eftersom man inte kan åtgärda en
situation innan man vet hur den ser ut.
Idén till enkätundersökningen kommer från en undersökning som Södergård och
Tjäru (2008) har gjort bland blivande barnträdgårdslärare. Urvalet finlandismer
kommer från en mindre undersökning som Mikael Reuter (2004) har gjort bland en
grupp finlandssvenska och sverigesvenska språkvårdare. Sammanlagt ingår 55
finlandismer av olika slag i den 19 sidor långa enkäten. För varje finlandism finns det
även en eller fler allmänsvenska motsvarigheter och sammanlagt ingår därför 122 ord
och uttryck i enkäten. Orden och uttrycken presenteras i exempelmeningar, och för
varje ord eller uttryck ska informanterna ange om ordet är bekant, om de kan tänka
sig att använda ordet dels i tal, dels i skrift samt vilket eller vilka av de alternativa
orden som föreslås de helst använder. Dessutom finns det plats för fria kommentarer.
I det här sammanhanget har jag dock inte sett på informanternas kommentarer. Jag
har inte heller behandlat tal och skrift var för sig, utan fokuserat på om en informant
överlag kan tänka sig att använda ett ord eller inte. Undersökningen är kvantitativ
och för att behandla materialet har statistikprogrammet SPSS använts.
Mina informanter var 111 studerande vid Svenska handelshögskolan i
Helsingfors och 51 studerande vid yrkeshögskolan Arcada, sammanlagt alltså 162
personer. Av dessa är 76 kvinnor och 86 män. För att få reda på relevanta
bakgrundsfakta om informanterna har jag använt samma formulär som Leinonen i
Svenskan i Finland – ett språk i kläm? (Leinonen & Tandefelt 2000:50). Jag har
utgående från informanternas svar på frågan i vilken utsträckning de använder
svenska i olika situationer (med föräldrar, med syskon, med vänner och umgänge, på
jobbet, i samband med hobbyer, vid läsning) räknat ut ett språkindex för var och en
av informanterna. Utgående från detta index har jag delat in informanterna i tre
grupper. En grupp vars vardag är finskdominerad, en vars vardag är
svenskdominerad och en vars vardag utspelar sig till ungefär lika stor del på svenska
som på finska. Att jag valt att utgå från informanternas språkanvändning för att
definiera deras grad av tvåspråkighet beror på att informanternas svar på
språkanvändningsfrågan är de mest konkreta, de som är minst emotionellt och
subjektivt influerade. Att jag inte bara utgår från två kategorier – ”enspråkigt
svenskspråkig” och ”tvåspråkig” – beror på att mina informanter är unga personer i
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södra Finland, och de kan därför alla anses vara tvåspråkiga i någon utsträckning,
frågan är bara i vilken grad.
Alla mina informanter är från södra Finland, har genomfört hela sin
skolgång på svenska och har uppgett svenska eller svenska och finska som sitt
modersmål. De är födda mellan 1980 och 1989. De flesta är födda 1985–1988, vilket
innebär att de var mellan 20 och 22 år våren 2008 då enkätundersökningen gjordes.
På den tidigare nämnda tvåspråkighetsskalan fördelar sig informanterna enligt
följande: 14,8 procent använder svenska mindre än ett annat språk, 37,7 procent
använder lika mycket svenska som ett annat språk och 47,5 procent använder mest
svenska.
I det följande sammanfattar jag de svar som jag har fått på mina forskningsfrågor.
På den första frågan – i vilken utsträckning informanterna använder
finlandssvenska ord och uttryck och i vilken utsträckning allmänsvenska – finns det
inte något helt klart svar. Då man ser på vilka ord och uttryck som informanterna har
svarat att de har hört är det procentuellt sett nästan lika många finlandismer som
allmänsvenska ord och uttryck som de flesta informanter (över 90 %) har hört. Ser
man i stället på vilka ord och uttryck som informanterna har uppgett att de kan tänka
sig att använda märker man att de förhåller sig lite mer positivt till finlandismerna,
även om det är tydligt att de allmänsvenska orden och uttrycken inte är uteslutna.
Då man ser på vilka ord och uttryck som få informanter kan tänka sig
att använda är svaret inte entydigt. Ser man på vilka ord och uttryck som hälften eller
mindre än hälften av informanterna kan tänka sig att använda utgörs dessa av 16,4
procent av det totala antalet allmänsvenska ord och uttryck, men bara 10,9 procent av
det totala antalet finlandismer. Informanterna verkar alltså även här vara mer positivt
inställda till finlandismerna än till de allmänsvenska orden och uttrycken. Men ser
man däremot på det hela ur ett lite annat perspektiv är resultatet inte längre
detsamma. De ord och uttryck som högst 60 procent av informanterna kan tänka sig
att använda utgörs nämligen av 23,6 procent av det totala antalet finlandismer och
23,9 procent av det totala antalet allmänsvenska ord och uttryck. Någon skillnad i
inställning till de två varieteterna står alltså inte att finna här.
Ser man på de ord och uttryck som över hälften av informanterna har
svarat att de inte har hört utgörs dessa av fler allmänsvenska ord och uttryck än
finlandismer: 3,6 procent av finlandismerna som ingår i enkäten mot 7,5 procent av
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de allmänsvenska orden och uttrycken. Av de ord och uttryck som mer än en
tredjedel av informanterna har svarat att de inte har hört är det likaså fler
allmänsvenska ord och uttryck än finlandismer som finns representerade: 13,4
procent av de allmänsvenska orden och uttrycken som ingår i enkäten mot 10,9
procent av finlandismerna. Men ser man däremot på de ord och uttryck som mer än
en femtedel av informanterna har svarat att de inte har hört är bilden än annan. Av
dessa ord och uttryck är det nämligen fler som är finlandismer: 20 procent av det
totala antalet finlandismer som ingår i enkäten mot 16,4 procent av de allmänsvenska
orden och uttrycken. Man kan därför konstatera att det är lite fler allmänsvenska än
finlandssvenska ord och uttryck som är obekanta för en stor del av informanterna,
men att det i det stora hela är en ungefär lika stor andel finlandismer som
allmänsvenska ord och uttryck som informanterna inte har hört.
Ser man ytterligare på de ord och uttryck som många informanter (över
20 %) har hört, men inte kan tänka sig att använda märker man att det är fler
allmänsvenska än finlandssvenska ord och uttryck som ingår i denna kategori: 23,9
procent av det totala antalet allmänsvenska ord och uttryck som ingår i enkäten mot
16,4 procent av finlandismerna. Det är med andra ord fler allmänsvenska ord och
uttryck som informanterna inte accepterar.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att informanterna förhåller sig
rätt lika till finlandismerna och de allmänsvenska orden och uttrycken. De känner
ungefär lika bra till de finlandssvenska och de allmänsvenska orden och uttrycken,
men de prefererar ändå i viss mån finlandismerna framför de allmänsvenska orden
och uttrycken.
Varför finlandismerna till en del föredras framför de allmänsvenska
orden och uttrycken kan man förstås fråga sig. I några fall handlar det antagligen om
att de allmänsvenska orden och uttrycken utgörs av något som uppfattas som
klumpiga omskrivningar av en finlandism. Ett exempel på det här är uttrycket elev i
gymnasiets sista klass, som är den allmänsvenska motsvarigheten till finlandismen
abi/abiturient.
En annan orsak till att man föredrar finlandssvenska ord och uttryck
framför allmänsvenska kan vara något så enkelt som att det är dessa ord och uttryck
som man hör omkring sig och därför är van att använda. Det kan också hända att man
inte känner till det allmänsvenska ordet eller uttrycket för något eller att den
allmänsvenska varianten bara finns i ens passiva vokabulär. I en del fall kanske man
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känner till det allmänsvenska ordet eller uttrycket tillräckligt bra för att kunna
använda det, men vill ändå inte använda det eftersom ordet eller uttrycket känns
onaturligt eller tillgjort. Även känslomässiga orsaker kan alltså ligga som grund vid
val av ord. Genom att använda sig av finlandssvenska ord och uttryck kan man ge
uttryck för sin finlandssvenska identitet (jfr af Hällström-Reijonen 2010:108).
Min andra forskningsfråga var vilka finlandssvenska ord och uttryck som används
mest och vilka som används minst. Den mest populära finlandismen visade sig vara
akku, den har alla informanter uppgett att de kan tänka sig att använda. Nästan lika
populära är finlandismerna abiturient, abi, arbetsolycka, batteri (i betydelsen
’värmeelement’), småkusin och talko som över 97 procent av informanterna har
svarat att de kan tänka sig att använda.
Om man lägger in dessa sju ord i ett schema med de egenskaper som af
Hällström-Reijonen (2010:108) anser ofta utmärker finlandismer som är fast
förankrade i finlandssvenskan och därför svåra för språkvården att påverka (se
avsnitt 2.1) ser det ut på följande sätt (tabell 11):

Tabell 11: Tolkning av de egenskaper som kan anses karaktärisera de finlandismer som
informanterna starkt prefererar.

finlandism
akku
abiturient
abi
arbetsolycka
batteri
småkusin
talko

verkar
svensk
0
+
0
+
+
+
0

stilistiskt
neutral
0
+
0
+
+
+
+

stöd i
finskan
+
+
+
+
+
+
+

semantisk
glidning
0
0
0
0
+
0
0

Antal
plus
1
3
1
3
4
3
2

Som framgår av tabell 11 har alla de sju ord som de flesta av informanterna kan
tänka sig att använda stöd i finskan, många av orden är även stilistiskt neutrala
och/eller verkar svenska. Få av dem har dock en förskjuten betydelse i förhållande
till allmänsvenskan, det är bara finlandismen batteri (i betydelsen ’värmeelement’)
som har detta. Av de sju finlandismerna i tabellen uppfyller batteri alla de fyra
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egenskaperna som af Hällström-Reijonen (2010:108) presenterar som viktiga för att
en finlandism ska få starkt fäste i finlandssvenskan, och den är teoretiskt därför den
av dessa sju finlandismer som är starkast förankrad. Att akku och abi hör till de mest
populära orden bland mina informanter kan utgående från det antal plus de fått i
schemat i tabell 11 kanske verka aningen överraskande. Deras popularitet kan tänkas
hänga ihop med mina informanters ålder. Att ordet akku är såpass populärt bland
mina informanter hänger troligen ihop med att mobiltelefonen är en självklar och
viktig del av deras vardag. Att ordet abi är populärt hänger troligen ihop med att
mina informanter rätt nyligen tagit studentexamen och ännu har det sista
gymnasieåret i färskt minne.
Fortsätter man med att se på de 25 finlandismer som de flesta
informanter (≥ 90 %) har uppgett att de kan tänka sig att använda märker man att rätt
många av dessa är vardagliga ord och uttryck. Enligt Finlandssvensk ordbok (af
Hällström-Reijonen & Reuter 2008) är åtta av dem vardagliga – de flesta av dessa är
påverkade av motsvarande finska ord. Av alla dessa 25 finlandismer är det
sammanlagt 14 som enligt Finlandssvensk ordbok är påverkade av finskan. Utöver
dessa tycker jag man för ytterligare tre uttryck kan misstänka en påverkan från
finskan.
Vad gäller de finlandssvenska ord och uttryck som få informanter kan
tänka sig att använda toppas listan av finlandismen inte slå hål i sidan. Den har bara
en dryg femtedel (20,4 %) uppgett att de kan tänka sig att använda. Andra
finlandismer som få informanter (≤ 50 %) kan tänka sig att använda är aktionär,
flankstöd, intimitetsskydd, hopa och ro och menföre. Av dessa sex finlandismer är tre
påverkade av finskan och två av dem är metaforiska uttryck.
Vilka är då de finlandismer som många informanter har hört, men inte
kan tänka sig att använda? Den finlandism som toppar listan är fennicismen
intimitetsskydd, som en tredjedel av informanterna uppgett att de har hört, men inte
kan tänka sig att använda. Impopulära är också finlandismerna tupp, dragare, vara
fast i, på sätt eller annat, ringbud, med långa tänder, aktionär och remont. Alla
dessa finlandismer är sådana som över en femtedel av informanterna har uppgett att
de har hört, men inte kan tänka sig att använda. Av dessa nio finlandismer är hela sju
påverkade av finskan och en är ett metaforiskt uttryck.
Om man jämför mina informanters inställning till orden och uttrycken i
enkäten med inställningen som Reuters (2004) professionella språkvårdare hade till
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dessa ord och uttryck ser man att det finns många likheter, men också en del
skillnader. Av de finlandismer som många av mina informanter har svarat att de kan
tänka sig att använda är många sådana som Reuters informanter har en positiv
inställning

till.

Det

finns

dock

flera

finlandismer

för

vilka

de

två

informantgruppernas åsikter går helt isär. Detta är fallet för finlandismerna batteri,
skolningstillfälle, akku, hålla semester och i misstag, som många av mina
informanter kan tänka sig att använda, men som Reuters informanter förhåller sig
mycket negativt till. Alla dessa finlandismer är påverkade av motsvarande finska ord
eller uttryck.
Mina och Reuters informanter är i rätt hög grad på samma linje om man
ser på de finlandismer som många av mina informanter har hört, men inte kan tänka
sig att använda. Det är bara för två finlandismer, tupp och med långa tänder som
åsikterna går helt isär. Mina informanter kan inte tänka sig att använda dessa två
finlandismer, medan Reuters informanter är mycket positivt inställda till dem. En
större skillnad mellan de två informantgrupperna hittar man om man ser på de
finlandismer som få av mina informanter kan tänka sig att använda. Av de sex
finlandismer som få av mina informanter (< 40 %) kan tänka sig att använda är
hälften sådana som Reuters informanter har en positiv inställning till (hopa och ro,
menföre, inte slå hål i sidan). Att två av dessa är metaforiska uttryck kan vara en
orsak till att åsikterna går isär.
Eftersom denna enkätundersökning har en helt annan uppbyggnad än
Reuters (2004) undersökning kan man inte direkt jämföra svaren med varandra. Men
det förefaller ändå som om mina informanter i viss mån är mer accepterande mot
finskpåverkade finlandismer än vad Reuters informanter är, och de förhåller sig
mindre positiva till metaforiska uttryck än vad Reuters informanter gör.
Här kan man igen fråga sig vad skillnaden mellan de två
informantgruppernas åsikter beror på. Beror den på att Reuters informanter är
professionella språkvårdare, medan mina är högskolestuderande? Har mina
informanter kanske överlag en bristande språkkänsla? Eller är det åldersskillnaden
som spelar in? Det är klart att mina informanter som bara är lite på 20 år gamla ännu
inte har ett lika välutvecklat språk som de vuxna (och professionella) informanterna i
Reuters undersökning. Dessutom är ju många av dagens unga finlandssvenskar
tvåspråkiga vilket kan inverka på deras språkkänsla.
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Det kan kanske dessutom vara värt att komma ihåg att det i dagens
skolundervisning ingår endast lite explicit undervisning om finlandismer (se avsnitt
2.2.2), medan situationen fram till mitten av 1970-talet var en annan (Reuter
2003:12, se även avsnitt 2.2.2.2 i denna studie). I dagens läge förefaller
undervisningen om finlandismer dessutom vara mindre normativ än förr.
Finlandismer anses i det stora hela inte vara något man helt och hållet behöver
undvika, utan det viktiga är att eleverna lär sig i vilka situationer det är lämpligt att
använda en viss finlandism (se avsnitt 2.2.2). Att den för tidigare generationer rätt så
tydliga gränsen mellan tal och skrift inte längre är lika klar har kanske att göra med
att skriftanvändningen har expanderat. Man skickar sms, chattar, bloggar, använder
sociala medier och rör sig på engelska och andra språk som en naturlig del av
vardagen. Detta kan leda till ett överlag mindre strikt språkbruk och en större
acceptans för lånord som man ser som en berikning, även om dessa ord råkar vara
t.ex. direkta översättningar av finska ord.
Att jämföra mina informanters syn på orden och uttrycken i enkäten
med Södergårds och Tjärus informanters syn på dem är inte lätt eftersom det inte är
så många ord och uttryck som ingår både i min enkät och i deras. Utgående från de
ord och uttryck som trots allt ingår i båda enkäterna förefaller det som om de två
informantgrupperna hade relativt samma inställning till orden och uttrycken. En del
undantag märks som t.ex. i inställningen till fennicismen hålla semester som för
Södergårds och Tjärus informanter är en finlandism som är relativt okänd eller
oaccepterad, men som hela 95,1 procent av mina informanter kan tänka sig att
använda. Skillnaden mellan informantgrupperna kan tänkas bero på att mina
informanter alla är från södra Finland, medan många av Södergårds och Tjärus
informanter är österbottningar. Österbottningar har oftast mer kontakt med Sverige
bl.a. genom medierna än vad personer från huvudstadsregionen har, och det är
sannolikt att denna närmare kontakt med svenskan i Sverige även påverkar deras
egen svenska.
Då af Hällström-Reijonen (2010) har undersökt hur väl den
finlandssvenska språkvården har lyckats motverka användningen av vissa
finlandismer har hon kommit fram till att större delen av de finlandismer som
förekom redan år 1915 ännu lever kvar idag och att finlandismbeståndet sålunda är
rätt stabilt. Att mina informanter i det stora hela förhöll sig ungefär på samma sätt
som Reuters (2004) och Södergårds och Tjärus (2008) informanter till de undersökta
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finlandismerna är därför inte så förvånande. Af Hällström-Reijonen (2010:126)
konstaterar ändå att det förekommer vissa förändringar i finlandismbeståndet; dels
finns det vissa finlandismer som minskar i antal eller försvinner helt, dels finns det
nya finlandismer och finlandismer som ökar i frekvens. Här får framtiden utvisa om
allt fler fennicismer blir populära samt om de metaforiska uttrycken som mina
informanter inte förhåller sig speciellt positiva till kanske tillhör den grupp
finlandismer som så småningom tynar bort.
Min tredje forskningsfråga gällde vilka allmänsvenska ord och uttryck som används
mest och vilka som används minst. De mest accepterade allmänsvenska orden och
uttrycken visade sig vara aktieägare, tidskrävande, bli förbannad och bero på. Dessa
har alla informanter uppgett att de kan tänka sig att använda. Nästan lika populära är
bada bastu, motvilligt och kurs, som över 99 procent av informanterna kan tänka sig
att använda.
De allmänsvenska ord och uttryck som används minst är mucka och
stöta och blöta. Dessa är det bara drygt 14 procent av informanterna som har uppgett
att de kan tänka sig att använda. Impopulära är även groggvirke, tala för sin sjuka
mor, på förekommen anledning och i parti och minut. Under en tredjedel av
informanterna kan tänka sig att använda dem.
Fler impopulära allmänsvenska ord och uttryck kan man läsa om i
avsnitt 4.1.6 där ord och uttryck som många har hört, men inte kan tänka sig att
använda, behandlas. För de allmänsvenska ordens och uttryckens del toppas listan
här av ordet dass som hela 38,9 procent av informanterna uppgett att de har hört,
men inte kan tänka sig att använda. Nästan lika oaccepterade är på förekommen
anledning, utifrån och elev i sista klassen i gymnasiet. Fler än en tredjedel av
informanterna accepterar inte dessa ord och uttryck.
Min fjärde forskningsfråga var om informanternas språkliga bakgrund har ett
samband med deras kännedom om och användning av finlandssvenska respektive
allmänsvenska ord och uttryck. Det statistiska testet, Spearmans rangkorrelationstest,
visade att det för 21 av de 122 orden och uttrycken som ingår i enkäten finns ett
starkt signifikant samband med informanternas språkanvändning. För 17,2 procent av
orden och uttrycken i enkäten kan man alltså klart säga att informanternas inställning
påverkas av deras språkliga bakgrund. För ytterligare 12 ord och uttryck
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framkommer det en tendens till signifikans (5 % – 10 %). Räknar man med även
dessa ord innebär det att det för 27 procent av orden och uttrycken i enkäten finns ett
samband mellan informanternas språkliga bakgrund och deras inställning till orden
och uttrycken, dvs. att informanter med en svenskdominerad vardag och informanter
med en finskdominerad vardag känner till och använder orden och uttrycken i olika
hög grad.
Av orden och uttrycken i enkäten finns det fem som alla informanter
har exakt samma inställning till, fyra som används mer av informanter med en rätt så
finsk vardag och 17 som används mer av informanter med en rätt så svensk vardag.
Av de fyra orden och uttrycken som används mer av informanter med en
finskspråkig vardag är det tre som är finlandismer påverkade av motsvarande finska
ord och som Reuters (2004) professionella språkvårdare har uppgett att de har en
negativ inställning till. Av de sju finlandismerna som används mer av informanter
med en svenskspråkig vardag (och som har en signifikans på under fem procent) är
det bara för en som Finlandssvensk ordbok (2008) anger att ordet är påverkat av
motsvarande finska ord. Och av de sju finlandismerna är det två som Reuters (2004)
informanter förhåller sig negativt till och fyra som de förhåller sig positivt till. Det
förefaller med andra ord som om personer med en finskspråkig vardag i högre
utsträckning än informanter med en svenskspråkig vardag använder finskpåverkade
finlandismer (fennicismer).
Av de 17 orden och uttrycken för vilka den statistiska analysen klart
visar (dvs. signifikans < 5 %) att de används mer av informanter med en
svenskspråkig vardag än av informanter med en finskspråkig vardag är hela tio
allmänsvenska. Detta motsvarar 59 procent av dessa 17 ord och uttryck. Ser man
även på de ord och uttryck där det finns ett svagare statistiskt samband (5 % – 10 %)
finner man totalt 25 ord och uttryck som används mer av informanter med en
svenskspråkig vardag. Av dessa utgör de allmänsvenska orden och uttrycken hela 64
procent. Av de ord och uttryck som informanterna med en finskspråkig vardag
använder mer än de med en svenskspråkig vardag är bara 25 procent allmänsvenska.
Informanter med en svenskspråkig vardag verkar alltså använda allmänsvenska ord
och uttryck i högre utsträckning än vad informanterna med en finskspråkig vardag
gör. Resultaten tyder dessutom på att informanterna med en svenskspråkig vardag
också känner till fler allmänsvenska ord och uttryck även om de inte alltid själva är
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beredda att använda dem. Detta torde i så fall betyda att åtminstone deras passiva
vokabulär innehåller både finlandssvenska och allmänsvenska ord och uttryck.
Av de 17 ord och uttryck som används mer av informanter med en
svenskspråkig vardag än av informanter med en finskspråkig vardag är tre
metaforiska uttryck. Dessa tre utgör en tredjedel av de metaforiska uttryck som ingår
i enkäten. Två av dessa är allmänsvenska uttryck (tala för sin sjuka mor, i parti och
minut) och ett är finlandssvenskt (så det understa ruttnar). Av de ord och uttryck
som informanter med en finskspråkig vardag använder mer än de med en
svenskspråkig vardag utgörs ett av ett metaforiskt uttryck. Detta är en
direktöversättning av ett finskt uttryck (ha en egen ko i diket, fi. oma lehmä ojassa).
En liknande tendens ser man även för flera andra metaforiska uttryck som ingår i
enkäten: det är en lite större procentuell andel av de svenskdominerade än av de
finskdominerade informanterna som känner till uttrycken och/eller som kan tänka sig
att använda dem (se bilaga 3).
Att den statistiska analysen visar att informanter med en svenskspråkig
vardag använder en del metaforiska uttryck mer än vad informanterna med en
finskspråkig vardag gör är intressant, men egentligen inte så överraskande.
Överraskande var i stället att denna studie av finlandismer även resulterade i ett
mycket intressant sidofynd som berör informanternas inställning till metaforiska
uttryck överlag. Jag redogör nedan kort för vad min undersökning visar om
informanternas inställning till metaforiska uttryck.
Bland de ord och uttryck som tre fjärdedelar (75 %) av informanterna
har uppgett att de kan tänka sig att använda återfinns endast ett metaforiskt uttryck
(bränna propparna), vilket utgör endast 11 procent av samtliga metaforiska uttryck i
enkäten. De metaforiska uttrycken är med andra ord klart underrepresenterade bland
ord och uttryck som många informanterna kan tänka sig att använda.
Följaktligen hittar man många metaforiska uttryck bland de ord och
uttryck som få informanter kan tänka sig att använda. Av de 17 ord och uttryck som
bara hälften eller under hälften av informanterna kan tänka sig att använda är fem
metaforiska uttryck. Dessa utgör hela 55,6 procent av de metaforiska uttrycken som
ingår i enkäten, medan de 17 orden utgör bara 13,9 procent av alla de ord och uttryck
som ingår i enkäten.
De metaforiska uttrycken är även välrepresenterade bland de ord och
uttryck som få informanter har hört. Av de 22 ord och uttryck som över en femtedel
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av informanterna inte har hört tidigare är sju metaforiska uttryck. Det här utgör 78
procent av de totalt nio metaforiska uttrycken som ingår i enkäten. Det är alltså
tydligt att undersökningens informanter, finlandssvenska högskolestuderande från
södra Finland, överlag varken har en speciellt stor kännedom om metaforiska uttryck
eller en speciellt positiv inställning till dessa.
Behärskningen av metaforiska uttryck, idiom och kollokationer
kännetecknar en hög färdighet i ett språk. Eftersom den här sortens uttryck och fraser
inte är speciellt frekventa i normalt språkbruk tar det tid att lära sig dem. Då så pass
många informanter verkar avvisa metaforiska uttryck kan det vara ett tecken på
språklig osäkerhet. Men mina informanter är i och för sig rätt unga och har ännu inte
hunnit så långt i sin språkutveckling. Om de metaforiska uttrycken senare kommer
att ingå i deras språkliga repertoar är därför oklart. Att undersöka hur åldern inverkar
på kännedomen om och inställningen till metaforiska uttryck vore därför intressant.
Ser t.ex. mönstret för de informanter som är födda 1980 och de som är födda 1989
likadant ut?
Det vore även intressant att undersöka hur informanter med en rätt
svenskspråkig vardag respektive en rätt finskspråkig vardag skulle förhålla sig till ett
större sampel metaforiska uttryck. Den här undersökningen tyder ju på att
svenskdominerade personer kan tänkas ha en större kännedom om metaforiska
uttryck, men eftersom det i den här undersökningen rör sig om så pass få uttryck vore
det intressant att undersöka detta närmare. Resultatet av den här undersökningen
framstår som logiskt eftersom en person som använder och hör mycket svenska varje
dag sannolikt utvecklar ett större ordförråd och en säkrare språkbehärskning överlag
jämfört med en person vars vardag mest försiggår på finska.
Att det bland informanterna överlag rådde en så pass dålig kännedom
om och negativ inställning till metaforiska uttryck kom som ett överraskande resultat
för mig. Bristande behärskning av metaforiska uttryck, idiom och kollokationer kan
ses som ett första steg mot språkförlust och sett ur den synvinkeln är detta resultat
oroväckande. Det stärker den rådande uppfattningen att allt inte står helt rätt till med
den svenska språkbehärskningen bland unga finlandssvenskar. Fenomenet är
säkerligen värt att undersöka närmare och kanske vore det på sin plats att se över
situationen och sätta in stödåtgärder på olika håll för att stärka den svenska
språkbehärskningen

bland

unga

finlandssvenskar

i

södra

Finland.

Det
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finlandssvenska handlingsprogrammet Tänk om... (Tandefelt 2003) verkar vara minst
lika aktuellt och viktigt nu som då det kom ut år 2003.
I och med att äktenskap över språkgränsen de senaste årtiondena har
blivit vanligare har även antalet barn som växer upp i tvåspråkiga hem ökat (se
avsnitt 2.3.4). Idag är många unga finlandssvenskars vardag i stor utsträckning
tvåspråkig. Detta gäller framför allt i huvudstadsregionen och på andra
finskdominerade orter. Att kräva att en person med två modersmål behärskar svenska
precis på samma nivå som en med bara svenska som modersmål är knappast rimligt.
Därför är vi kanske tyvärr tvungna att acceptera att behärskningen av svenska bland
unga finlandssvenskar inte alltid håller en så hög nivå. Men det här betyder ändå inte
att vi ska resignera och bara sitta och se på medan språkbehärskningen bland unga
finlandssvenskar blir allt sämre. Tvärtom vore det viktigt att man både på
samhällsnivå och individnivå arbetar för att unga finlandssvenskar har fler chanser
att höra, läsa och använda en korrekt och levande svenska.
Vi har sett att det kan finnas grund till oro för den språkkänsla som unga
finlandssvenskar har. Något som dock är mycket viktigt att poängtera i
sammanhanget är att jag i denna studie inte har sett på hur informanternas inställning
till och användning av olika ord och uttryck varierar beroende på om de används t.ex.
i tal och/eller skrift. För att verkligen kunna bedöma dessa högskolestuderandes
språkkänsla borde man även se på vilka ord och uttryck de är beredda att använda
både i tal och i skrift, och vilka de enbart kan tänka sig att använda i någondera fallet.
Det som utmärker en person med en god språkkänsla är naturligtvis inte bara att han
eller hon har ett brett ordförråd. Det krävs även att han eller hon vet vilka ord och
uttryck som är passande att använda i en viss kontext. Som det framgår av avsnitt 2.2
betonar både läroplanen och den finlandssvenska språkvården att det är situationen
som avgör om ett ord är gångbart eller ej (se även avsnitt 2.1 för Reuters (2003)
indelning av finlandismer enligt acceptabilitet).
Att dessutom komplettera analysen genom att även se på de
kommentarer som informanterna har skrivit vore viktigt. Kommentarerna torde
bredda och nyansera informanternas svar och på det sättet tillföra en värdefull
kvalitativ aspekt till analysen. Det vore även intressant att komplettera denna studie
med en annan studie i vilken man inte endast skulle förlita sig på informanternas
självrapporterade språkanvändning, utan även testa denna, eftersom informanternas
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självrapporterade användning av orden och uttrycken knappast helt motsvarar deras
verkliga användning.
Några andra intressanta frågor som materialet ger en möjlighet att
forska vidare i är frågan om det finns någon skillnad mellan hur manliga och
kvinnliga informanter har svarat, samt om det finns skillnader som beror på ålder.
Eventuellt kunde man också se på om det finns skillnader mellan informanterna från
Hanken respektive Arcada. Inom ramen för denna studie har fler aspekter än de som
presenteras här ändå inte varit möjliga att gå in på. Jag har kunnat ge en del svar, visa
på andra och kompletterande forskningsmöjligheter och knutit an till existerande
forskning. Studien ska ses som en pusselbit i ett större pussel som håller på att
läggas.
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Bilaga 1:

Enkät om modersmålslärare och finlandismer
1. Hur undervisar du i finlandismer och språkvård? Undervisar du explicit om
finlandismer eller behandlar du dem bara t.ex. i samband med
uppsatsgenomgångar? Hur mycket tid lägger du ner på det? Behandlas finlandismer
och språkvård också i andra kurser än i den tredje kursen (Texter, kultur och
identitet)?
2. Har du ändrat på ditt sätt att undervisa om finlandismer och språkvård i och med
att den ”nya” läroplanen (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003) trädde i kraft?
På vilket sätt?
3. Hur reagerar du på finlandismer i dina elevers uppsatser?
4. Hur motiverar du för dina elever att det inte går att använda finlandismer i alla
situationer?
5. Hur förhåller du dig till finlandismer då du själv talar under lektionerna?
6. Vad grundar sig din inställning till finlandismer på?
7. Vilken undervisning har du själv fått vad beträffar finlandismer (t.ex. under dina
pedagogiska studier)?
8. Har du något övrigt du vill kommentera om?
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Bilaga 2:
Enkät om finlandssvenska studerandes syn på finlandismer och
allmänsvenska ord och uttryck

Bakgrundsformulär
Födelseår:_____________
Kön:

Kvinna
Man

Högskola:___________________________
Hemort:____________________________
Modersmål:

svenska
finska
tvåspråkig (svenska och finska)
annat (vilket/vilka?)_________________________

Skolspråk:

svenska

finska

annat (vilket?)

lågstadium:

_____________

högstadium:

_____________

gymnasium:

_____________

I vilken utsträckning använder du svenska i dessa situationer?
Obs! Svara bara det som gäller dig. Dvs. om du t.ex. inte har ett jobb, svara då INTE aldrig utan låt bli
att svara.
Ringa in ditt svarsalternativ.
aldrig

ibland

Med föräldrar:

1

2

3

4

5

Med syskon:

1

2

3

4

5

Med vänner
och umgänge:

1

2

3

4

5

På jobbet:

1

2

3

4

5

I samband
med hobbyer:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

När du läser:
(dagstidningar,
skönlitteratur etc.)

lika mycket
svenska som
andra språk

mest svenska

alltid
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Bedöm din egen språkfärdighet på en skala från 1 till 5:
Ringa in ditt svarsalternativ.
ingen
färdighet

svag
färdighet

medelgod
färdighet

nästan på
modersmålsnivå

modersmålsfärdighet

Färdighet
i svenska:

1

2

3

4

5

Färdighet
i finska:

1

2

3

4

5
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Instruktioner för ifyllandet av enkäten:


Om du aldrig hört ett ord – kryssa för ”Har aldrig hört”



Kryssa annars för om du använder ordet ”I tal” och/eller ”I skrift”.



Samt kryssa för vilket ord du helst använder ifall du föredrar något/några
av orden.



Med skrift menas här texter i stil med en skoluppsats (alltså inte så
informella texter som t.ex. sms).



Kom ihåg att det är din egen personliga åsikt om de ord och uttryck som
förekommer här i enkäten som är det viktiga!



Kommentera gärna ifall du t.ex.:
-

helst

skulle

använda

ett

annat

ord/uttryck för att
uttrycka saken i fråga.
- har hört ett ord/uttryck, men inte vet
vad det betyder.
- tycker att orden/uttrycken inte är
synonyma.

Vilken

är

i

så

fall

betydelseskillnaden?
-

tycker

att

man

inte

använder

ordet/uttrycket i Helsingfors men nog
någon annanstans i Svenskfinland. Var i
så fall?
-

vet

att

t.ex.

dina

morföräldrar

använder ett ord som du inte använder.
- har något annat du vill kommentera
om för ett ord/uttryck.
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Ex.: Sista undervisningsveckan för abina/abiturienterna/eleverna i sista klassen i
gymnasiet är i slutet av februari.

abi
abiturient
elev i sista klassen
i gymnasiet

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Jag måste sluta tala för mitt batteri/min akku håller på att ta slut.

batteri
akku

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: De flesta stadsbor i Finland bor i en egen aktielokal/bostad i ett
bostadsaktiebolag.

aktielokal
bostad
i
bostadsaktiebolag

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________
90

Ex.: Aktieägarna/Aktionärerna i Oy Nordkalk Ab kallas till bolagsstämma.

aktieägare
aktionär

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Ersättning utbetalas mot kvitto an efter/efter hand/allt efter som utgifter uppstår.

an efter
efter hand
allt efter som

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Varför gör du så där? Nå annars bara/utan särskild orsak.

annars bara
utan särskild orsak

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

91

Ex.: Den här uppgiften är väldigt arbetskrävande/arbetsdryg/tidskrävande.

arbetskrävande
arbetsdryg
tidskrävande

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Han bröt benet i ett arbetsolycksfall/en arbetsolycka.

arbetsolycksfall
arbetsolycka

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Av förekommen anledning/På förekommen anledning kan jag inte tala om det.

av
förekommen
anledning
på
förekommen
anledning

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

92

Ex.: Jag ska gå fram och tillbaka/av och an till posten.

fram och tillbaka
av och an

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Inbjudan gäller avec/medföljande/med sällskap/för två.

avec
medföljande
sällskap
för två

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Gröten blir godast om den får småputtra/stå het/badda minst en timme.

småputtra
stå het
badda

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

93

Ex.: Kan du sätta på värmeelementet/batteriet i sovrummet?

värmeelement
batteri

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Målet är att ge beväringarna/de värnpliktiga en hälsosam och mångsidig kost.

beväring
värnpliktig

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Vi måste skaffa hem groggvirke/blandvatten/blandis.

groggvirke
blandvatten
blandis

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

94

Ex.: Han muckar/blir civil/kommer ut ur armén om tre veckor.

mucka
bli civil
komma ut ur armén

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Vi har inte haft råd att skaffa egen bostad så vi hyr/bor på hyra/bor i
hyresbostad.

hyra
bo på hyra
bo i hyresbostad

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Jag blev förbannad/brände propparna när han kom med sina insinuationer.

bli förbannad
bränna propparna

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov________________________________________________
____________________________________________________________________

95

Ex.: Jakobstads hälsovårdscentral dejourerar/har jour fram till kl. 22.00.

dejourera
ha jour

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Det är skäl att/finns skäl att undvika onödiga finlandismer.

det är skäl att
det finns skäl att

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Företagen betalar rekordhöga dividender/utdelningar i år.

dividend
utdelning

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

96

Ex.: Som ledare/dragare för arbetsgruppen fungerar NN.

ledare
dragare

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Socialdemokraterna får uppbackning/flankstöd av de gröna.

uppbackning
flankstöd

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Jag skulle gärna gå i bastu/bada bastu i kväll.

gå i bastu
bada bastu

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

97

Ex.: Små flickor har alltid samlat bokmärken/glansbilder.

bokmärke
glansbild

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Jag misstänker att han har en egen ko i diket/talar för sin sjuka mor eftersom han
talar så varmt för det.

ha en egen ko i diket
tala för sin sjuka mor

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: När tänker du ha semester/ta ut semester/hålla semester i år?

ha semester
ta ut semester
hålla semester

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

98

Ex.: Imorgon är det mulet eller halvmulet/halvklart.

halvmulet
halvklart

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Nu har vi hållit på och hopat och rott/stött och blött/velat fram och tillbaka så
länge så nu måste vi fatta ett beslut om vad vi verkligen vill göra.

hopa och ro
stöta och blöta
vela fram och tillbaka

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Jag vet inte vilken gång i ordningen/hur mångte gången det är som vi fått höra
det här.

vilken i ordningen
hur mångte

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________
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Ex.: Hon gjorde det inte avsiktligt utan av misstag/i misstag.

av misstag
i misstag

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Det skulle sitta bra med/passa bra med/inte slå hål i sidan med en whiskey.

sitta bra
passa bra
inte slå hål i sidan

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Med tanke på de anställdas intimitetsskydd/integritetsskydd måste man begränsa
informationen på webben.

intimitetsskydd
integritetsskydd

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

100

Ex.: Det är ingen brådska, jag kan bra/kan mycket väl vänta några minuter.

kan bra
kan mycket väl

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Jag hade en jävla baksmälla/krabbis/krapula i går.

baksmälla
krabbis
krapula

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Terroristerna var beväpnade med maskinpistol/k-pist.

maskinpistol
k-pist

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________
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Ex.: Jag kan acceptera det, men bara motvilligt/med långa tänder.

motvilligt
med långa tänder

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Förut var skärgårdsborna totalt isolerade när det var menföre/is som varken bär
eller brister.

menföre
is som varken bär eller
brister

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Det är omöjligt att säga på basen av/på basis av/utgående från/utifrån de här
uppgifterna.

på basen av
på basis av
utgående från
utifrån

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

102

Ex.: Det löser sig nog på ett eller annat sätt/på sätt eller annat.

på ett eller annat sätt
på sätt eller annat

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: I samband med en renovering/remont byttes det gamla plankgolvet ut.

renovering
remont

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Kan ni lämna ringbud till henne/be henne ringa upp?

ringbud
begäran att ringa upp

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________
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Ex.: Vi har kaffekoppar i parti och minut/så det understa ruttnar/i överflöd.

i parti och minut
så det understa ruttnar
i överflöd

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Jag deltog i en kurs/en utbildning/ett skolningstillfälle förra veckan.

kurs
utbildning
skolningstillfälle

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Kan vi slå fast/bestämma ett datum för nästa möte?

slå fast
bestämma

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

104

Ex.: Hon är min syssling/småkusin.

syssling
småkusin

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Det går snabbt att ta sig fram med sparkbräde/sparkcykel/kickboard.

sparkbräde
sparkcykel
kickboard

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Byborna byggde ett föreningshus på talko/arbetsgille.

talko
arbetsgille

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

105

Ex.: Ursäkta, men jag måste gå på tuppen/toa/toaletten/dass/wc/vessan.

tupp
toa
toalett
dass
wc
vessa

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Ex.: Det beror på/är fast i vädret om vi kan åka i morgon.

bero på
vara fast i

Har aldrig Kan tänka mig att Det här ordet
hört
använda
använder jag helst
I tal
I skrift

Kommentarer vid behov: _______________________________________________
____________________________________________________________________

Tack för dina svar!
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Bilaga 3: Crosstabstabell över informanternas svar
Ord
abi

Total
abiturient

Total
elev i gymnasiets sista klass

Total
batteri

Total
akku

Total
aktielokal

Total

användning av
svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

har inte hört

har hört men
använder inte

Total

100,0% 100,0%
96,7% 100,0%

3,3%
1,3%
1,9%

98,7%
98,1%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
,6%
16,7%
13,1%

37,5%
36,1%

98,7%
99,4%
45,8%
50,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

7,9%
11,2%

32,9%
34,8%

1,6%

3,3%

59,2%
54,0%
100,0%
95,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

,6%

1,2%

100,0%
98,1%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
58,3%
52,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

kan tänka mig
att använda

25,0%
27,9%

16,7%
19,7%

26,7%
26,9%

12,0%
15,6%

61,3% 100,0%
57,5% 100,0%

bostad i bostadsaktiebolag

Total
aktieägare

Total
aktionär

Total
an efter

Total
efter hand

Total
allt efter som

Total
annars bara

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

12,5%
11,5%

8,3%
14,8%

13,2%
12,4%

10,5%
11,8%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

79,2% 100,0%
73,8% 100,0%
76,3%
75,8%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

56,5%
37,7%

13,0%
27,9%

100,0%
100,0%
30,4%
34,4%

48,7%
45,6%
4,3%

18,4%
21,3%
13,0%
14,8%

32,9%
33,1%
82,6%
85,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
1,2%
3,3%

10,4%
12,4%
4,3%
14,8%

88,3%
86,3%
95,7%
82,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

2,6%
2,5%
4,3%
8,2%

7,8%
9,9%
43,5%
23,0%

89,6%
87,6%
52,2%
68,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6,5%
6,8%

16,9%
23,0%

1,6%

3,3%

76,6%
70,2%
100,0%
95,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

,6%

2,6%
2,5%

97,4% 100,0%
96,9% 100,0%

utan särskild orsak

Total
arbetskrävande

Total
arbetsdryg

Total
tidskrävande

Total
arbetsolycksfall

Total
arbetsolycka

Total
av förkommen anledning

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

8,7%
4,9%

3,3%

1,3%
3,7%
17,4%
19,7%

98,7%
96,3%
82,6%
77,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

5,2%
3,7%
26,1%
21,3%

13,0%
16,1%
21,7%
14,8%

81,8%
80,1%
52,2%
63,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

9,1%
16,1%

13,0%
14,9%

77,9%
68,9%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
60,9%
55,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

17,4%
18,0%

21,7%
26,2%

14,3%
16,1%

26,0%
25,5%

59,7%
58,4%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

13,0%
8,2%

3,9%
1,9%
17,4%
4,9%

96,1%
98,1%
69,6%
86,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

5,2%
7,5%

2,6%
5,6%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

91,3% 100,0%
95,1% 100,0%

92,2% 100,0%
87,0% 100,0%

på förekommen anledning

Total
fram och tillbaka

Total
av och an

Total
avec

Total
medföljande

Total
sällskap

Total
för två

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

26,1%
24,6%

47,8%
36,1%

26,1% 100,0%
39,3% 100,0%

40,3%
32,3%
4,2%
4,9%

33,8%
36,6%
16,7%
16,4%

26,0%
31,1%
79,2%
78,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

5,2%
4,9%
4,2%
1,6%

18,2%
17,3%

76,6%
77,8%
95,8%
95,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,3%

1,2%

1,3%
1,9%

1,6%

3,3%

98,7%
96,9%
100,0%
95,1%

1,3%
1,2%
58,3%
39,3%

1,3%
1,9%
16,7%
29,5%

97,4%
96,9%
25,0%
31,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

24,7%
35,2%
4,2%
8,2%

32,5%
29,0%
12,5%
26,2%

42,9%
35,8%
83,3%
65,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6,5%
6,8%
4,2%
1,6%

23,4%
22,8%
8,3%
9,8%

70,1%
70,4%
87,5%
88,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,2%

7,8%
8,6%

92,2% 100,0%
90,1% 100,0%

småputtra

Total
stå het

Total
badda

Total
värmeelement

Total
batteri

Total
beväring

Total
värnpliktig

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

12,5%
3,3%

8,2%

3,9%
4,9%
12,5%
21,3%

3,9%
4,9%
4,2%
29,5%

92,2%
90,1%
83,3%
49,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

15,6%
17,3%
50,0%
24,6%

24,7%
23,5%
12,5%
24,6%

59,7%
59,3%
37,5%
50,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

15,6%
24,1%
8,3%
1,6%

16,9%
19,1%
20,8%
14,8%

67,5%
56,8%
70,8%
83,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
2,5%

7,8%
12,3%
3,3%

90,9%
85,2%
100,0%
96,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

29,2%
14,8%

1,3%
1,9%
8,3%
4,9%

98,7%
98,1%
62,5%
80,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,9%
11,7%

5,2%
5,6%

90,9%
82,7%
100,0%
90,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

9,8%
15,6%
11,1%

87,5% 100,0%
88,5% 100,0%

84,4% 100,0%
88,9% 100,0%

groggvirke

Total
blandvatten

Total
blandis

Total
mucka

Total
bli civil

Total
komma ut ur armén

Total
hyra

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

83,3%
65,6%

4,2%
11,5%

12,5% 100,0%
23,0% 100,0%

63,6%
67,3%
33,3%
39,3%

13,0%
11,1%
16,7%
16,4%

23,4%
21,6%
50,0%
44,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

29,9%
34,0%
4,2%
3,3%

13,0%
14,8%

57,1%
51,2%
95,8%
96,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,9%
3,7%
83,3%
62,3%

5,2%
2,5%
8,3%
24,6%

90,9%
93,8%
8,3%
13,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

63,6%
66,0%
4,2%
8,2%

19,5%
19,8%
8,3%
26,2%

16,9%
14,2%
87,5%
65,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

7,8%
7,4%

9,1%
15,4%

83,1%
77,2%
100,0%
98,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

93,5%
96,3%
100,0%
85,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

1,6%
6,5%
3,7%
3,3%

11,5%

1,2%

10,4%
9,3%

89,6% 100,0%
89,5% 100,0%

bo på hyra

Total
bo i hyresbostad

Total
bli förbannad

Total
bränna propparna

Total
dejourera

Total
ha jour

Total
det är skäl att

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

4,2%
4,9%
1,3%
1,2%
4,2%

3,9%
3,7%
8,3%
14,8%

94,8%
95,1%
87,5%
85,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
1,2%

13,0%
13,0%

85,7%
85,8%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

95,8% 100,0%
95,1% 100,0%

4,2%
6,6%

16,7%
24,6%

100,0%
100,0%
79,2%
68,9%

5,2%
5,6%
8,3%
6,6%

13,0%
17,9%
4,2%
11,5%

81,8%
76,5%
87,5%
82,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,9%
5,6%
29,2%
11,5%

7,8%
8,6%
16,7%
23,0%

88,3%
85,8%
54,2%
65,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6,5%
11,7%
4,2%
1,6%

13,0%
17,3%
16,7%
21,3%

80,5%
71,0%
79,2%
77,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,9%
3,1%

14,3%
17,3%

81,8% 100,0%
79,6% 100,0%

det finns skäl att

Total
dividend

Total
utdelning

Total
ledare

Total
dragare

Total
uppbackning

Total
flankstöd

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

16,7%
13,1%

83,3% 100,0%
85,2% 100,0%

10,4%
12,3%
4,2%

87,0%
85,8%
95,8%
98,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

2,6%
1,9%
4,2%
4,9%

3,9%
2,5%
8,3%
26,2%

93,5%
95,7%
87,5%
68,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

10,4%
7,4%

20,8%
21,0%
1,6%

68,8%
71,6%
100,0%
98,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

20,8%
27,9%

1,3%
1,2%
25,0%
34,4%

98,7%
98,8%
54,2%
37,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

9,2%
18,0%
25,0%
11,5%

30,3%
31,1%
4,2%
4,9%

60,5%
50,9%
70,8%
83,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

11,8%
13,7%
62,5%
54,1%

5,3%
5,0%
8,3%
16,4%

82,9%
81,4%
29,2%
29,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

46,1%
51,6%

10,5%
12,4%

43,4% 100,0%
36,0% 100,0%

1,6%
2,6%
1,9%
1,6%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

gå i bastu

Total
bada bastu

Total
bokmärke

Total
glansbild

Total
ha en egen ko i diket

Total
tala för sin sjuka mor

Total
ha semester

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

3,3%
2,6%
2,5%
4,2%

8,3%
11,5%
7,9%
9,3%

89,5%
88,2%
95,8%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

8,2%

12,5%
19,7%

100,0%
99,4%
87,5%
72,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

2,6%
4,3%
4,2%
3,3%

16,9%
17,3%
8,3%
6,6%

80,5%
78,4%
87,5%
90,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,9%
3,7%
16,7%
26,2%

3,9%
5,6%
4,2%
6,6%

92,2%
90,7%
79,2%
67,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

42,1%
32,3%
79,2%
60,7%

11,8%
8,7%
8,3%
14,8%

46,1%
59,0%
12,5%
24,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

51,9%
59,3%

6,5%
9,9%
4,2%
9,8%

41,6%
30,9%
95,8%
90,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

,6%
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

91,7% 100,0%
85,2% 100,0%

10,4%
9,3%

89,6% 100,0%
90,7% 100,0%

ta ut semester

Total
hålla semester

Total
halvmulet

Total
halvklart

Total
hopa och ro

Total
stöta och blöta

Total
vela fram och tillbaka

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

33,3%
13,1%

20,8%
27,9%

7,8%
13,6%

16,9%
21,6%

45,8% 100,0%
59,0% 100,0%
75,3%
64,8%
100,0%
98,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4,9%

90,9%
95,1%
100,0%
95,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
,6%
12,5%
16,4%

7,8%
5,6%
12,5%
29,5%

90,9%
93,8%
75,0%
54,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6,5%
11,1%
54,2%
41,0%

22,1%
23,5%
12,5%
14,8%

71,4%
65,4%
33,3%
44,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

46,8%
45,7%
83,3%
70,5%

13,0%
13,6%
4,2%
11,5%

40,3%
40,7%
12,5%
18,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

77,9%
75,9%
45,8%
45,9%

9,1%
9,3%
4,2%
11,5%

13,0%
14,8%
50,0%
42,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

37,7%
42,0%

6,5%
8,0%

1,6%
2,6%
1,2%

6,5%
3,7%

55,8% 100,0%
50,0% 100,0%

vilken i ordningen

Total
hur mångte

Total
av misstag

Total
i misstag

Total
sitta bra

Total
passa bra

Total
inte slå hål i sidan

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

16,7%
27,9%

25,0%
26,2%

58,3% 100,0%
45,9% 100,0%

28,6%
26,5%

20,8%
23,5%
4,2%
3,3%

50,6%
50,0%
95,8%
93,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

5,2%
4,3%
16,7%
13,1%

92,2%
93,2%
83,3%
85,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

10,4%
12,3%
12,5%
8,2%

85,7%
85,2%
87,5%
90,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

11,7%
10,5%
20,8%
4,9%

88,3%
88,9%
70,8%
95,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

11,7%
10,5%
3,3%

88,3%
88,3%
100,0%
96,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

66,7%
67,2%

5,2%
3,7%
20,8%
14,8%

94,8%
96,3%
12,5%
18,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

61,0%
64,2%

14,3%
15,4%

24,7% 100,0%
20,4% 100,0%

3,3%
2,6%
2,5%
1,6%
3,9%
2,5%
1,6%

,6%
8,3%

1,2%
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

intimitetsskydd

Total
integritetsskydd

Total
kan bra

Total
kan mycket väl

Total
baksmälla

Total
krabbis

Total
krapula

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

12,5%
21,3%

33,3%
39,3%

54,2% 100,0%
39,3% 100,0%

35,1%
26,5%
8,3%
4,9%

28,6%
33,3%
4,2%
3,3%

36,4%
40,1%
87,5%
91,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6,6%
6,2%

1,9%

93,4%
91,9%
100,0%
91,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

8,2%
1,3%
,6%

6,6%
6,2%

1,6%

3,3%

92,1%
93,2%
100,0%
95,1%

1,3%
1,2%
4,2%
1,6%

5,3%
3,7%
12,5%
4,9%

93,4%
95,0%
83,3%
93,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,2%

3,9%
5,6%
4,2%

96,1%
93,2%
95,8%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6,7%
3,8%
12,5%
6,6%

93,3%
96,3%
87,5%
93,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

12,0%
10,0%

88,0% 100,0%
90,0% 100,0%

maskinpistol

Total
k-pist

Total
motvilligt

Total
med långa tänder

Total
menföre

Total
is som varken bär eller brister

Total
på basen av

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

4,2%
8,2%
2,6%
1,9%
62,5%
44,3%

2,6%
4,3%
12,5%
23,0%

94,7%
93,8%
25,0%
32,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

31,6%
41,0%

19,7%
19,9%

48,7%
39,1%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4,2%
14,8%

1,3%
,6%
33,3%
26,2%

98,7%
99,4%
62,5%
59,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

16,9%
14,2%
62,5%
59,0%

14,3%
21,6%
16,7%
6,6%

68,8%
64,2%
20,8%
34,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

37,7%
49,4%
29,2%
19,7%

10,4%
9,9%
8,3%
8,2%

51,9%
40,7%
62,5%
72,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

13,0%
17,9%
1,6%

3,9%
6,2%
16,7%
6,6%

83,1%
75,9%
83,3%
91,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

,6%

11,7%
10,5%

88,3% 100,0%
88,9% 100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

95,8% 100,0%
91,8% 100,0%

på basis av

Total
utgående från

Total
utifrån

Total
på ett eller annat sätt

Total
på sätt eller annat

Total
renovering

Total
remont

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

4,2%

6,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

12,5%
6,6%

3,9%
4,3%
41,7%
36,1%

96,1%
95,7%
45,8%
57,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6,5%
7,4%

33,8%
35,8%

59,7%
56,8%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4,2%
18,3%

2,6%
1,2%
37,5%
28,3%

97,4%
98,8%
58,3%
53,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

11,7%
13,0%

23,4%
27,3%
1,7%

64,9%
59,6%
100,0%
98,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

2,6%
1,9%
16,7%
16,7%

97,4%
98,1%
79,2%
83,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

26,0%
21,1%

71,4% 100,0%
77,0% 100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

4,2%

2,6%
1,9%

19,5%
19,1%

70,8% 100,0%
83,6% 100,0%
80,5%
80,2%
100,0%
93,4%

,6%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

25,0%
16,4%

ringbud

Total
begäran att ringa upp

Total
i parti och minut

Total
så det understa ruttnar

Total
i överflöd

Total
kurs

Total
utbildning

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

8,3%
10,0%

33,3%
28,3%

58,3% 100,0%
61,7% 100,0%

9,1%
9,3%
4,2%
3,3%

24,7%
27,3%
4,2%
6,7%

66,2%
63,4%
91,7%
90,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

2,6%
3,1%
66,7%
60,7%

6,5%
6,2%
8,3%
19,7%

90,9%
90,7%
25,0%
19,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

48,1%
55,6%
33,3%
27,9%

9,1%
13,0%
12,5%
8,2%

42,9%
31,5%
54,2%
63,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

14,3%
22,2%
4,2%
6,6%

7,8%
8,6%
4,2%
1,6%

77,9%
69,1%
91,7%
91,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,1%

1,3%
1,9%

98,7%
95,1%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
,6%
20,8%
18,0%

98,7%
99,4%
79,2%
82,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

19,5%
19,1%

79,2% 100,0%
80,2% 100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

1,3%
,6%

skolningstillfälle

Total
slå fast

Total
bestämma

Total
syssling

Total
småkusin

Total
sparkbräde

Total
sparkcykel

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

4,2%

4,2%
9,8%

91,7% 100,0%
90,2% 100,0%

1,3%
1,2%

7,8%
8,0%
8,3%
4,9%

90,9%
90,7%
91,7%
95,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
3,7%
4,2%
1,6%

98,7%
96,3%
95,8%
98,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

12,5%
13,1%

2,6%
2,5%
29,2%
31,1%

97,4%
97,5%
58,3%
55,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,9%
8,6%

24,7%
27,8%

1,6%

3,3%

71,4%
63,6%
100,0%
95,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

,6%
12,5%
6,6%

1,3%
1,9%
8,3%
18,0%

98,7%
97,5%
79,2%
75,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

5,2%
6,8%
37,5%
18,0%

9,1%
12,3%
16,7%
19,7%

85,7%
80,9%
45,8%
62,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

10,4%
17,3%

15,6%
17,3%

74,0% 100,0%
65,4% 100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

kickboard

Total
talko

Total
tupp

Total
toa

Total
toalett

Total
dass

Total
wc

Total

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

6,6%

4,2%
9,8%

5,2%
4,9%

11,7%
9,9%

1,6%

1,6%

83,1%
85,2%
100,0%
96,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
1,2%
8,3%
1,6%

1,3%
1,2%
29,2%
32,8%

97,4%
97,5%
62,5%
65,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
2,5%

31,2%
31,5%
20,8%
29,5%

67,5%
66,0%
79,2%
70,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1,3%
,6%

24,7%
25,9%

74,0%
73,5%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

12,5%
6,6%

2,6%
1,2%
45,8%
37,7%

97,4%
98,8%
41,7%
55,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

37,7%
38,9%
4,2%
6,6%

61,0%
56,2%
95,8%
93,4%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska
ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

95,8% 100,0%
83,6% 100,0%

1,3%
4,9%

6,5%
6,2%

93,5% 100,0%
93,8% 100,0%

vessa

Total
bero på

Total
vara fast i

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

16,7%
9,8%

33,3%
34,4%

16,9%
14,2%

22,1%
28,4%

har aldrig hört

******OBS!!!!!

Total

5,2%
3,7%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

Total

arbetsgille

3,3%

ibland
lika mycker svenska som
andra språk
mest svenska

har hört men använder
inte

100,0% 100,0%
96,7% 100,0%
94,8%
96,3%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
50,0%
55,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

61,0% 100,0%
57,4% 100,0%

kan tänka mig att
använda

58,3%
42,6%

4,2%
23,0%

37,5%
34,4%

36,8%
42,2%

15,8%
16,8%

46,1%
40,4%

9
100,0%
100,0%
1,3%
,6%

100,0%
100,0%

