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1 Inledning 

”Jag vill inga!”, sade min åländska sambos brorson som tröttnade på att sitta i 

barnvagnen. Redan som treåring hade brorsonen tillägnat sig den traditionella, nästan 

stereotypiska åländska negationsanvändningen, där den vanligaste finlandssvenska 

negationen int ersätts med negationen inga. 

För finlandssvenskar är det kanske inget nytt fenomen att säga inga i stället för inte, men 

för en finskspråkig lyssnare som jag har den avvikande negationsanvändningen väckt ett 

stort intresse. Jag har noterat detta fenomen i samtal med ålänningar men jag har snabbt 

fått märka att den avvikande negationsanvändningen inte är något unikt för enbart 

åländskan. Ordet inga används som negation också i dialekterna i södra Finland 

(Svenblad 1991: 52). Enligt Ivars (2015: 262) är inga ett ord bland många andra som 

Åland, Åboland och Nyland har gemensamt.  

Svenblad (1991: 52) beskriver ålänningarnas användning av negationen inga på följande 

sätt: ”Ordet genomsyrar vardagsspråket på Åland oavsett ålderskategori, och hörs också 

på dagisgårdar och vid barnens plask och lek på stranden.” Fastän Svenblads beskrivning 

är 27 år gammal tyder både mina egna iakttagelser samt tidigare studier (se t.ex. Leinonen 

2015) på att ordet inga som negation fortfarande lever i språket hos både yngre och äldre 

språkbrukare. Men i vilken mån används negationen inga egentligen i nuläget och 

hurdana skillnader kan man se i negationsanvändningen bland yngre och äldre 

språkbrukare? Bland annat dessa frågor söker jag svar på i min avhandling. 

Eftersom fenomenet att använda inga som negation är välkänt men ändå relativt lite 

utforskat, vill jag gärna studera ämnet närmare. Dialekterna på Åland, i Åboland och i 

Nyland är i övrigt väldigt mycket utforskade men det finns tills vidare inte forskning kring 

negationsanvändningen i dessa regioner. Därför vill jag med min avhandling fylla den 

forskningsluckan.  

I min undersökning använder jag mig av talspråkskorpusen Talko (version 2.1, Södergård 

& Leinonen 2017) som upprätthålls av Svenska litteratursällskapet i Finland. Talko består 

av inspelningar från projektet Spara det finlandssvenska talet samt ur publikationen Från 

Pyttis till Nedervetil (för närmare information om talspråkskorpusen Talko, se avsnitt 
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4.1). Talko innehåller en stor mängd dialektalt material från olika delar av Svenskfinland 

och detta erbjuder en bra bas för min undersökning.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet i min pro gradu -avhandling är att undersöka hur negationen inga används i talat 

språk på Åland, i Åboland och i Nyland i jämförelse med de vanligaste negationerna int, 

inte och it. Jag har valt att undersöka hur de utomspråkliga faktorerna region, kön och 

ålder påverkar informanternas negationsanvändning. Dessa faktorer har jag valt eftersom 

enbart den informationen om informanterna finns tillgänglig i talspråkskorpusen Talko 

(version 2.1, Södergård & Leinonen 2017). Inom sociolingvistiken är man ofta intresserad 

av även andra variabler, t.ex. klass och etnicitet, men dessa måste jag utesluta ur min 

undersökning eftersom informationen inte är tillgänglig.  

Mina forskningsfrågor lyder:  

• Hur syns de regionala skillnaderna i användningen av inga som negation i 

jämförelse med de andra vanligaste negationerna (int, inte och it)? 

• Hur syns köns- och åldersrelaterad variation i negationsanvändningen i 

jämförelse med negationerna int, inte och it? 

Jag har redan behandlat ämnet ytligt i min kandidatavhandling (Heinola 2017) och 

jämfört negationsanvändningen på Åland och i Åboland, men i min pro gradu -avhandling 

kommer jag att ta med Nyland i jämförelsen samt göra en mer omfattande undersökning 

med hjälp av talspråkskorpusen Talko. Resultaten i min kandidatavhandling avslöjade 

bara en liten del av hurdan negationsanvändningen är på Åland och i Åboland, eftersom 

jag enbart använde mig av de korta ljudklippen samt transkriptionerna på Svenska 

litteratursällskapets webbsida Lyssna på talspråk1. En undersökning som utförs med hjälp 

av talspråkskorpusen Talko (version 2.1, Södergård & Leinonen 2017) erbjuder mycket 

mer material och därmed också mer omfattande resultat.  

                                                 
1 http://www.sls.fi/sv/spara-talet 
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1.2 Centrala begrepp 

Med finlandssvenska menar jag i min avhandling det standardspråk som talas i Finland. 

Inom svenska språket finns det sex regionala standardspråk, och finlandssvenska är en 

av dessa. De övriga regionala standardspråken är sydsvenskt, västsvenskt, uppsvenskt, 

norrländskt och gotländskt standardspråk. (Einarsson 2009: 148, Ivars 2015: 25.) När jag 

använder begreppet sverigesvenska hänvisar jag till den svenska som talas i Sverige. 

Finlandssvenska skiljer sig från de regionala standardspråken i Sverige i ordaccent och 

satsmelodi, klangfärgen hos a- och u-vokalerna samt i hur man uttalar sj- och tj-ljuden 

(Ivars 2015: 445).  

Med termen standardspråk menar jag i min avhandling det språk som är gemensamt för 

folk som har svenska som modersmål och som har utbildat sig på svenska. 

Standardspråket har tillika en hög prestige och det används i situationer där formellt språk 

krävs. Det finns även normer i språket och det är kodifierat så att ”rätt” och ”fel” spelar 

en roll i sättet som språket används på. (Ivars 2015: 21.)  

Det är inte helt oproblematiskt att definiera begreppet dialekt. Enligt Ivars (2015: 13) 

beror svaret på vem man frågar om en definition. Typiska särdrag för dialekterna är att 

de skiljer sig från det överordnande standardspråket på alla språknivåer, det vill säga 

ljudlära, formlära, ordförråd, ordbildning och syntax (Ivars 2015: 440). Dialekter skiljer 

sig från standardspråket med att de har en geografisk förankring, vilket inte gäller 

standardspråket på samma sätt (Edlund m.fl. 2007: 164). En mer omfattande diskussion 

kring begreppen dialekt och standardspråk förs i avsnitt 2.1.  

Om dialekterna har tagit språkformer, ord och uttryck i arv från det nordiska fornspråket, 

kallas dessa arkaiska. Arkaism betyder härmed ett ålderdomligt drag i ljudläran. Ett 

exempel på en arkaism är diftongen i t.ex. stein. (Ivars 2015: 44.) Termen novation 

innebär däremot ”språkförändring, nyutveckling i förhållande till det nordiska 

fornspråket” (Ivars 2015: 45).  
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1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 presenterar jag uppsatsens teoretiska ram, sociolingvistik och dialektologi, och 

diskuterar hur språk och region, språk och ålder samt språk och kön är relaterade till 

varandra. Jag kommer också att presentera tidigare forskning inom ämnesområdet 

sociolingvistik och dialektologi som är relevant för min studie. I kapitel 3 presenterar jag 

kort de speciella dragen i ålands-, åbolands- och nylandsmålen samt redogör för hurdana 

olika negationsformer det finns i dessa mål. I den avslutande delen av kapitel 3 diskuteras 

negationen inte, dess etymologi och dess grammatiska användning. I kapitel 4 redogör 

jag för material och metod i min avhandling. I kapitel 5 presenteras och analyseras 

resultaten. I kapitel 6 sammanfattar jag uppsatsen och för en slutdiskussion, samt ger en 

översikt över framtida forskningsmöjligheter.  
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2 Sociolingvistik och dialektologi 

Språklig variation har redan länge intresserat forskare och detta fenomen 

uppmärksammades tidigt i samband med studier i dialektologi. Vid mitten av 1900-talet 

flyttade lingvisternas intresse så småningom från de genuina landsbygdsdialekterna till 

språket i de urbana miljöerna. (Norrby & Håkansson 2015: 11–12.) Intresset för talat 

språk och för variation i människors sätt att tala är en faktor som förenar sociolingvistik 

och dialektologi (Einarsson 2009: 146).  

Enligt Norrby & Håkansson (2015: 12) kan man lite förenklat säga att sociolingvistiken 

uppstod på 60-talet i mötet mellan lingvistik och sociologi. Sociolingvistik kan även 

kallas språksociologi (Lagerholm 2010: 66, Nordberg 2013: 16, Norrby & Håkansson 

2015: 12). Bland de flesta svenska och nordiska forskare används termerna 

sociolingvistik och språksociologi som synonymer (Nordberg 2013: 16). Enligt Einarsson 

(2009: 16) kan nyansskillnaden mellan orden sociolingvistik och språksociologi ibland 

kopplas till en distinktion mellan ett mikro- och ett makroperspektiv, som representerar 

olika forskningsinriktningar. Mikroperspektivet anläggs oftare av lingvister och detta 

perspektiv innebär att man studerar t.ex. ”hur språkliga varieteter förhåller sig till faktorer 

som samhällsklass, kön, etnicitet och ålder” (Einarsson 2009: 16). Makroperspektivet 

används däremot mer av sociologer och socialpsykologer och detta perspektiv innebär 

studier om vad samhällen gör med sina språk (Einarsson 2009: 16). 

Lagerholm (2010: 66) konstaterar att det övergripande syftet med sociolingvistiken är att 

beskriva och förklara relationen mellan språket och samhället. Nordberg definierar 

forskningsinriktningen sociolingvistik enligt följande:  

-- sociolingvistik är studiet av det ömsesidiga förhållandet mellan språk och 

samhälle, hur samhälleliga strukturer och socialpsykologiska processer styr 

språkbruket och hur språket och språkformen inverkar på samhället och är 

en verksam kraft bakom formerandet av sociala grupperingar och attityder. 

(Nordberg 2013: 15.) 

Lagerholm (2010: 66–67) påpekar att fastän sociolingvistiken är ett stort område med 

många aspekter och delområden, har alla sociolingvistiska studier ändå gemensamt att de 

granskar språket som ett socialt fenomen. Huvudvikten i sociolingvistiken är på frågor 

som berör språklig variation (Norrby & Håkansson 2015: 11, Lagerholm 2010: 68). 

Lagerholm (2010: 68) förklarar att språket varierar eftersom det är ett socialt fenomen 
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och för att vi människor är olika. Enligt Nordberg (2013: 23) åskådliggörs social variation 

genom språkstrukturen och dess olika delar, d.v.s. uttal, formlära, syntax och ordförråd. 

Nordberg (2013: 23) konstaterar: ”De utomspråkliga faktorer som har störst inflytande på 

språkformen är dels sociala (talarnas yrke, utbildning, etnicitet, ålder, kön och relation till 

övriga deltagare), dels situationella (tid, plats, samtalets syfte, ämne och genre).” 

När man studerar språklig variation är språklig variabel, d.v.s. en språklig enhet som kan 

uttryckas på mer än ett sätt, det mest grundläggande begreppet (Andersson 2013: 41). 

Andersson (2013: 42) påpekar att det är möjligt att hitta språkliga variabler på alla 

språkliga nivåer. Enligt Andersson (2013: 42) är den språkliga variationen störst i 

svenskan när det är frågan om uttal och ordval, vilket betyder att möjligheten att hitta 

fonologiska och lexikala variabler är större än att hitta morfologiska och speciellt 

syntaktiska variabler. Detta innebär alltså att vad gäller uttal och ordval är svenskarnas 

språk mycket varierande, men grammatiken är stort sett detsamma (Andersson 2013: 42).  

Andersson (2013: 43) ger exempel på de olika variablerna: 

Fonologisk variabel: l-ljudet, tunt eller tjockt l-ljud 

Morfologisk variabel: bestämd form av neutrala substantiv, husen/husena 

Lexikal/semantisk variabel: betyder grina ’skratta’ eller ’gråta’ 

Syntaktisk variabel: dom är glada eller dom är glad 

Bockgård och Nilsson (2011: 8) presenterar termen sociodialektologi för den 

sociolingvistiska dialektforskningen. Den moderna sociodialektologins främsta 

intresseområde är själva variationen i och förändringen av språkbruket, medan den 

traditionella dialektologins intresse ligger i att dokumentera och beskriva ett statiskt 

traditionellt dialektsystem innan det försvinner (Bockgård och Nilsson 2011: 18). 

Sociodialektologin kan enligt Bockgård och Nilsson (2011: 18) ”enkelt uttryckt sägas 

undersöka hur och varför dialekter varierar och förändras, och de flesta studier inom fältet 

hör hemma inom variationslingvistiken, eller variationsparadigmet.” Kvantitativa 

metoder har använts och används fortfarande av många sociodialektologer med syfte på 

att finna samband mellan dialektanvändning och extrema sociala variabler (Bockgård och 

Nilsson 2011: 19–20). 

Enligt Nordberg (2013: 27) är det betecknande för forskningen kring språk och kön att 

den främst har fokuserat på kvinnors språk i förhållande till mäns språk. Forskningen 

kring åldersmässiga skillnader har dessutom riktat in sig på ungdomars språk snarare än 
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på vuxnas och pensionärers språk. Detta innebär att kvinnors och ungdomars språk anses 

som något avvikande medan vuxna mäns språk och samtalsstil medvetet eller omedvetet 

betraktas (eller har betraktats) som normen. Mäns och äldre personers språk har dock 

börjat utforskas som intressanta i sig själva under de senaste åren. (Nordberg 2013: 27.) 

Nordberg (2013: 27) konstaterar att man inom forskningen dels vill ”beskriva skillnaden 

mellan mäns och kvinnors respektive ungdomars och vuxnas språkbruk, dels söker man 

belysa språkets roll i konstruerandet av socialt kön och av ungdomsidentitet”. Som 

följande diskuterar jag mer omfattande i var sitt avsnitt hur de utomspråkliga faktorerna 

som är mest centrala för min studie, d.v.s. region, ålder och kön, hänger ihop med språket.  

 

2.1 Språk och region 

Enligt Andersson (2013: 39) innehåller alla mänskliga språk, varje språkområde och varje 

språkmiljö en större eller mindre språklig variation. Norrby & Håkansson (2015: 49) 

konstaterar att för alla som kan svenska är det ingenting nytt att språket varierar inom 

Sveriges gränser. Det samma gäller också för de svenskspråkiga delarna av Finland; en 

österbottning talar annorlunda än en person från södra Finland.  

De olika regionala varieteterna kallas dialekter i vardagligt tal (Norrby & Håkansson 

2015: 49). Inom sociolingvistiken använder man termen dialekt när det är frågan om ”tal 

som är karakteristiskt för ett visst geografiskt område” (Einarsson 2009: 147). Termen 

social dialekt eller sociolekt används däremot när det är frågan om en varietet som man 

kan koppla till talares sociala bakgrund (Einarsson 2009: 147, Norrby & Håkansson 2015: 

91). Andersson (2013: 40) poängterar att termerna dialekt och sociolekt är viktiga för att 

strukturera och bringa reda i den språkliga variationen. Ordet dialekt ges emellertid en 

mer nyanserad och strikt innebörd av dialektforskare; dialekterna kartlägger hur vissa 

språkliga variabler är geografiskt utspridda (Einarsson 2009: 147). Dessa variabler kan 

gälla uttal (fonologiska variabler), böjning (morfologiska variabler), ordförråd (lexikala 

variabler) eller satsers och meningars byggnad (syntaktiska variabler), varav de 

sistnämnda är minst undersökta (Einarsson 2009: 147). Norrby & Håkansson (2015: 50) 

indelar det svenska språkområdet i sex större dialektområden, d.v.s. sydsvenska mål 

(östdanska mål), götamål, sveamål, norrländska mål, finlandssvenska (östsvenska mål), 

och gotländska mål.  
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Norrby & Håkansson (2015: 57) poängterar att den regionala variationen kan ses utmed 

en skala, där det neutrala standardspråket finns i den ena änden och de genuina dialekterna 

i den andra. Regionalt standardspråk och utjämnade dialekter är placerade däremellan 

(Norrby & Håkansson 2015: 57). Genuina dialekter talas på landsbygden och av relativt 

få människor. För de flesta människor är dessa dialekter i stort sett obegripliga. 

Utjämnade dialekter är inte lika obegripliga och man kan känna igen att talaren av en 

utjämnad dialekt kommer från en viss region. (Einarsson 2009: 148.) Norrby & 

Håkansson (2015: 58) påpekar att det inte är möjligt att pricka in exakta gränser mellan 

regionalt standardspråk och utjämnad dialekt. Regionalt standardspråk är ”ett 

standardspråk med regional kryddning” och när denna kryddning blir starkare är det 

frågan om utjämnad dialekt (Norrby & Håkansson 2015: 58–59).  

Vanligt för ett modernt samhälle är något som kallas dialektutjämning, en tendens 

där ”starkt lokala dialektdrag försvinner till förmån för drag som är gemensamma för ett 

större geografiskt område”, vilket hänger ihop med både rörlighet och utbildning (Norrby 

& Håkansson 2015: 58). Språklig förändring orsakas ofta när människor flyttar från en 

plats till en annan och det uppstår kontakt mellan olika varieteter (Andersson 2013: 104). 

Kommunikationen mellan människorna har förbättrats och det finns inte längre 

svårframkomliga naturområden som skulle vara hinder för språkmöte som i det gamla 

bondesamhället, vilket innebär att människor kommer i kontakt med varandra på ett helt 

annat sätt i dagens samhälle (Norrby & Håkansson 2015: 58).  

 

2.2 Språk och ålder 

Variation som beror på åldersskillnader kallas kronolekt (Lagerholm 2010: 68). Einarsson 

(2009: 193) påpekar att termen syftar på ”språkliga varieteter som kan förknippas med 

olika talares ålder”. Einarsson (2009: 193) beskriver åldern som en ”sociokulturellt 

föränderlig faktor”, vilket enligt honom innebär att det inte är samma sak att vara ung, 

vuxen, medelålders, halvgammal, gammal eller åldrig vid alla tider, i alla gemenskaper, 

eller i alla verksamheter.  

Enligt Norrby & Håkansson (2015: 170, 198) kan man studera förhållandet mellan språk 

och ålder på två olika sätt, d.v.s. generationsbundet språk och förändring över tid. 

Einarsson (2009: 194) påpekar att om man studerar språkliga variabler i förhållande till 
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personers ålder kan det inte bara spegla en allmän språkhistorisk förändring, utan också 

visa skillnader mellan olika åldersstadier som en människa passerar under sitt liv, d.v.s. 

kronolekter som barnspråk, ungdomsspråk, vuxenspråk och pensionärsspråk.  

Som redan tidigare konstaterats har forskningen kring ålder och kön fokuserat sig mer på 

ungdomars språk snarare än på vuxnas och pensionärers (Einarsson 2009: 193, Nordberg 

2013: 27). Man har dock oftast sett på ungdomsspråket i kontrast till de vuxnas språk, 

vilket i princip innebär att allt språkbruk ses i relation till en medelålders, standardspråklig 

norm (Norrby & Håkansson 2015: 169). Nordberg (2013: 28) poängterar att 

ungdomsspråk är ett intressant forskningsämne ”dels i sin egen rätt som bärare av en vital 

och i dagens samhälle omhuldad subkultur, dels i jämförelse med äldre generationers 

språkbruk och därmed för den större frågan om ungdomars roll som föregångare i 

språkförändringsprocessen”. Nordberg (2013: 28) påpekar att man i båda fallen kan 

antingen koncentrera sig på drag i språkstrukturen, d.v.s. grammatik, semantik och 

ordförråd eller på drag i samtalsstilen.  

Nordberg (2013: 29) poängterar att man inte kan säkert sluta sig till att de åldersskillnader 

som man har funnit i materialet mellan t.ex. de yngsta informanterna och informanter i 

andra åldersgrupper skulle tyda på en pågående språkförändring. Nordberg (ibid.) 

diskuterar att denna ungdomsgrupp kan ha ändrat sitt språk 20 år senare i riktning mot 

det språk som de äldre informantgrupperna använde vid det första tillfället. Enligt 

Nordberg (2013: 29) finns det många exempel på att ”språkliga nyheter först introducerats 

av tonåringar eller yngre vuxna och sedan spritt sig uppåt i åldrarna”. Fonologiska och 

lexikala varianter, t.ex. ursprungliga slangord, har i första hand denna spridningsbild. 

Statusmedvetna personer i yngre medelåldern inför däremot ofta grammatiska 

förändringar (i första hand prestigefyllda standardspråksformer) i talspråket. (Nordberg 

2013: 29.) 

Gunnarsdotter Grönberg (2013: 241) diskuterar svårigheten med att göra avgränsningar 

mellan olika åldersgruppers språkbruk och ställa dem mot varandra. Hon poängterar att 

det kan vara mer givande att studera en grupp för att den i sig är intressant än att beskriva 

en grupps språkbruk för att kunna jämföra det med andra grupper. Enligt Gunnarsdotter 

Grönberg (2013: 241) kan man koncentrera sig på hur gruppen ”använder språket på ett 

sätt som inte bara säger något om gruppens språkbruk utan om språk i allmänhet”.   
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2.3 Språk och kön 

Könstillhörighet, såväl som talarens geografiska hemvist, sociala bakgrund eller ålder, 

kan kopplas till skillnaderna i språkbruket. Därför är kön en viktig faktor i forskning inom 

sociolingvistiken. (Norrby & Håkansson 2015: 121.) Ohlsson (2013: 159) poängterar: ”Vi 

föds som flickor och pojkar, men genus är något vi gör, inte något vi redan från början 

har; genus är något vi skapar och återskapar i interaktion med andra människor.” Enligt 

Ohlsson (ibid.) spelar språket en viktig roll vid denna interaktion. 

Ohlsson (2013: 159) konstaterar att förhållandet mellan språk och genus kan beskrivas 

utifrån många olika infallsvinklar, t.ex. fonologi, syntax, lexikon, diskurs o.s.v. Syftet 

med studiet är då ofta ”hur olika språkdrag eller olika språkliga handlingar och aktiviteter 

förknippas med genus och genusnormer” (Ohlsson 2013: 159). Hittills har man oftast 

använt termen kön i stället för genus i den nordiska språkforskningen, men begreppet är 

definierat på det sättet att det innefattar både det biologiska och det sociala könet (Edlund 

m.fl. 2007: 33, Ohlsson 2013: 161–162). I min avhandling använder jag termen kön enligt 

denna princip. 

Enligt Ohlsson (2013: 165) anser språkforskare numera att de allra flesta skillnader 

mellan kvinnors och mäns språkbruk är socialt inlärda och därmed förvärvade. I 

språkinlärningen gäller att när ett barn lär sig sitt modersmål lär det sig samtidigt att 

använda språket på det sätt som förväntas av en flicka eller en pojke. Barnet tillägnar sig 

både sitt språk och sin genusidentitet genom interaktion med andra människor. (Ohlsson 

2013: 165.) 

Edlund m.fl. (2007: 167) diskuterar att man i många västerländska språksamhällen har 

konstaterat två samband mellan dialekt och kön, nämligen att kvinnor pratar mer 

standardspråksenligt än män och att män pratar mer dialekt än kvinnor. Enligt Einarsson 

(2009: 182) visar flera studier från olika språk att kvinnor har en större tendens att i sitt 

uttal använda prestigeformer, d.v.s. ”former som närmar sig standardsspråkets uttal”, 

jämfört med män i samma samhällsklass. Det finns drag som i vissa fall uppfattas som 

tuffa i arbetarklassens språk och språket får därför en klang av maskulinitet som attraherar 

män. Sådana drag sägs då få ”omvänd prestige”, vilket gäller både uttal och användningen 

av svordomar och slangord. (Einarsson 2009: 182.) Enligt Nordberg (2013: 27–28) har 

man bl.a. konstaterat att när det är frågan om uttal och ordböjning så ligger kvinnors tal i 
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allmänhet närmare standardspråkets än män, men när det är frågan om syntax och ordval 

tenderar män att tala mer skriftspråksliknande. Nordberg (2013: 28) påpekar också att 

kvinnor har visat sig variera sitt tal mer i enlighet med situationens formalitetsgrad. 

 

2.4 Tidigare forskning inom ämnet 

Som jag redan tidigare påpekat har dialekterna på Åland, i Åboland och i Nyland 

utforskats väldigt mycket. Tidigare studier av åländskan har genomförts av t.ex. Kimell 

(2013) som har forskat i ungdomarnas dialektanvändning i sociala medier och Ljunggren 

(2008) som har undersökt språk och språkliga attityder på Åland ur ett 

ungdomsperspektiv. Däremot har det varit svårt att få tag på forskning inom det mer 

specifika ämne jag är intresserad av, d.v.s. negationsanvändningen, både på Åland, i 

Åboland och i Nyland.  

I min kandidatavhandling (Heinola 2017) undersökte jag negationsanvändningen i talat 

språk på Åland och i Åboland. Redan då lade jag märke till att negationen inga 

förekommer betydligt mera i Åboland än på Åland. Vad gällde könsrelaterad variation 

visade resultaten i min kandidatavhandling att skillnaderna inte var så märkbara mellan 

män och kvinnor, med undantag av negationen int som hade högre frekvens hos kvinnor 

än hos män. Åldersrelaterad variation visade sig i användningen av negationen inga, som 

användes mer av de yngre informanterna och i användningen av negationerna inte och it, 

som användes mer av de äldre informanterna.  

Leinonen (2015: 10) har utfört fyra studier i svenskt talspråk i Finland, som bygger på det 

talspråksmaterial som har samlats in inom projektet Spara det finlandssvenska talet vid 

Svenska litteratursällskapet i Finland. Den första delen, Åboländska på 2000-talet, är den 

mest relevanta för min avhandling. Tre av Leinonens studier följer den sociolingvistiska 

forskningstraditionen, vilket innebär att hon analyserar hur den språkliga variationen 

påverkas av sociala faktorer som ålder, kön och socioekonomisk status (Leinonen 2015: 

12). Negationen inga är en av 13 variabler som Leinonen (2015) har med i sin studie. 

Enligt Leinonen (2015: 137) ingår negationen inga i sådana ”dialektdrag som fortfarande 

verkar ha en ganska stark ställning i Åboland”.  
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Mickwitz (2008) har forskat i kvinnligt och manligt språk i Liljendal, östra Nyland. 

Resultaten i Mickwitz (2008: 183) studie visade att Liljendalkvinnornas språk är mindre 

dialektalt än Liljendalmännens, vilket inte var överraskande enligt Mickwitz. De största 

skillnaderna mellan könen uppstod möjligen främst i användningen av standardsvenskan. 

Studien visade också att kvinnorna är mycket mer medvetna om sitt språk än männen. 

(Mickwitz 2008: 183–184.) 
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3 Dialekterna på Åland, i Åboland och i Nyland 

I detta kapitel diskuterar jag de viktigaste dragen i ålandsmålen (3.1), åbolandsmålen (3.2) 

och nylandsmålen (3.3). Varje avsnitt avslutas med en diskussion kring hurdana 

negationsformer det finns i de ovannämnda målen. I avsnitt 3.4 presenterar jag därtill 

negationen inte och dess etymologi och diskuterar negationen inte ur ett grammatiskt 

perspektiv.  

Eftersom regionernas geografiska läge i förhållande till varandra kan ha betydelse för 

mina resultat, är det viktigt att presentera regionerna och deras underregioner på en karta. 

På karta 1 presenteras hur Åland, Åboland och Nyland är indelade i mindre 

dialektområden och vilka orter som tillhör dessa områden. De olika orterna som tillhör 

dialektområdena presenteras närmare i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3.  

 

Karta 1. Indelning av Åland, Åboland och Nyland i mindre dialektområden. Karta © Magdalena Lindberg. 

Som vi kan se på karta 1 är Åland indelat i västra och östra Åland, Åboland i västra och 

östra Åboland och Nyland i västra, mellersta och östra Nyland. Indelningen av orterna i 

min avhandling följer i stort sett samma mönster som visas på karta 1, med undantag i 

Åboland, där jag har valt att inkludera Pargas i östra Åboland (för närmare information, 

se avsnitt 3.2). Jag har också valt att utesluta de största städerna, d.v.s. Mariehamn, Åbo 

och Helsingfors ur min studie, eftersom jag vill koncentrera mig på det dialektala språket. 

 

3.1 Ålandsmålen 

Enligt Ivars (2015: 170) beskrivning har Åland dialektgeografiskt en position 

som ”övergångsområde mellan de uppsvenska målen i väster och de finlandssvenska 
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målen i öster”. Ålands västliga delar har naturligtvis haft mer kontakt med Sverige, medan 

skärgården söder och öster om Delet (havsfjärden mellan Vårdö och Kumlinge) har haft 

mer kontakt med den åboländska skärgården och fastlandet Finland. Ivars (2015: 173) 

konstaterar att bland de svenska dialekterna i Finland är de åländska dialekterna mest 

modernt utvecklade av alla. I modern dialekt är det vanligt att traditionella former växlas 

med moderna standardformer (Ivars 2015: 173). 

Svenblad (1991) betonar att det finns två viktiga punkter – ordaccenten och förekomsten 

av kortstaviga ord – som skiljer det finlandssvenska uttalet från det sverigesvenska uttalet. 

Enligt Svenblad (1991) ligger åländskan nära finlandssvenskan vad gäller ordaccent, men 

däremot mer nära sverigesvenskan vad gäller stavelselängd. Den ordaccent som förenar 

åländska och finlandssvenska är akut accent, medan det i sverigesvenska är möjligt att 

använda både grav och akut accent (Svenblad 1991: 14). Kännetecknande för åländskan 

är förlängningen av fornspråkets gamla korta stavelse (Ivars 2015: 174). Jämfört med 

österbottniska, åboländska och nyländska mål, där korta stavelser i olika utsträckning har 

eller inte alls har förlängts, har däremot alla sådana stavelser förlängts i åländskan (Ivars 

2015: 174).  

Enligt Ivars (2015: 172) bildar Åland inte ett homogent dialektområde och den moderna 

dialektforskningen indelar åländskan i två grupper, d.v.s. väståländska och öståländska 

mål.  

Väståländska dialekter talas i Eckerö, Hammarland, Geta, Finström, Jomala, Saltvik, 

Sund, Vårdö, Lemland och Lumparland. Standardspråket i Sverige har påverkat de 

väståländska målen så länge att det är besvärligt eller omöjligt att beskriva enstaka 

sockenmåls fonem- och ljudsystem. Det standardspråkliga inflytandet härstammar alltså 

inte från fastlandet Finland utan från den västliga grannen Sverige. (Ivars 2015: 172.)  

Det finns en historisk förklaring till att väståländskan kan låta som en regional variant av 

centralsvenskt standardspråk. Väståländskan är nära besläktad med de uppländska och 

sörmländska dialekterna, som ”bildar stommen i det svenska riksspråk som en gång i 

tiden tog form i klostrens skrivarstugor och de kungliga kanslierna” (Ivars 2015: 172). 

Därför finns det få speciella särdrag i de väståländska dialekterna jämfört med övriga 

svenska dialekter i Finland (Ivars 2015: 181).  
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Öståländska dialekter talas i Kökar, Föglö, Sottunga, Kumlinge och Brändö. Redan i 

början av 1990-talet konstaterade Sundberg (1993: 13) att det öståländska målet 

genomgår stora förändringar och många av målets speciella drag håller på att försvinna 

eller så ersätts dessa speciella drag av högsvenska alternativ eller faståländska 

motsvarigheter. Enligt Ivars (2015: 193) framstår gränsen mellan väståländska och 

öståländska mål som en av de mest framträdande inom det svenska språkområdet i 

Finland vad gäller ljud- och fonemläran. Medan dialekterna i väster är modernt 

utvecklade och har få särdrag, finns det i öster däremot dialekter som är rikt utvecklade 

med många särdrag. De öståländska dialekterna uppvisar en nära gemenskap med de 

sydösterbottniska dialekterna i norr och de väståboländska dialekterna i öster. (Ivars 

2015: 193.)  

3.1.1 Olika negationsformer i åländskan 

Ivars (2015: 215–216) påpekar i diskussionen om satsernas struktur på Åland att satser 

negeras främst med inga eller inte. Ivars (2015: 212) ger exempel på användning av 

negationen inga på de väståländska orterna Finström och Saltvik (se exempel 1 och 2): 

Exempel 1. Finström 

  dåm ånnså:g at de inga va: nå:ge lö:nande  

  ’de ansåg att det inte var något lönande’  

Exempel 2. Saltvik  

  man visste inga bättre  

  ’man visste inte bättre’ 

Det förekommer även ett slags dubbelnegering med inte aldrig i åländskan (exempel 3 

och 4). Det är också vanligt att negationen inte som är inne i satsen upprepas i slutet av 

satsen (exempel 5). I Brändö kan man därutöver negera med frasen inte bara ’inte mer 

än’ (exempel 6) och dubbelnegering med ett trycksvagt e i slutet av satsen är också 

möjligt. Detta fenomen ”är känt dels från Roslagen, dels från Lappfjärd och Sideby i 

sydligaste Österbotten (där inte slitits ned till ’i’), dels från västra och södra Åboland” 

(Ivars 2015: 216). De negationer i åländska satsstrukturer som återges i exemplen 3–6 är 

hämtade från Ivars (2015: 216).  
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Exempel 3. Eckerö 

  int aldri fikk du Pell A:gust me-dde en söndaskväll  

  ’inte aldrig fick du Pell August med dig (ut i fiske) en söndagskväll’  

Exempel 4. Jomala 

   ja:g ha int aldri sett nånn ko:ka, å aldri sma:ka hällär  

  ’jag har inte aldrig sett någon koka (stekost) och aldrig smakat heller’  

Exempel 5. Finström 

  de fannes int fålk ti få: ti je:la int 

  ’det fanns inte folk att få att gäla (strömming), inte’ 

Exempel 6. Brändö 

  ja skodd no:g int ba:ra e:n gång i å:rä  

  ’jag skodde nog inte (hästen) mer än en gång i året’ 

I nästa avsnitt presenterar jag centrala drag i åbolandsmålen och därefter redogör jag för 

de olika negationsformerna i åboländskan.  

 

3.2 Åbolandsmålen 

De åboländska dialekternas indelning i undergrupper har varierat mellan olika forskare. 

Vanligen delas dialekterna in i västra och östra Åboland med gräns antingen mellan Nagu 

och Pargas eller mellan Pargas och Kimitoön (Leinonen 2015: 35). Ivars (2015: 223) delar 

in Åboland i tre olika dialektområden, d.v.s. i väståboländska, öståboländska och 

sydåboländska dialektområden, och därmed följer hon samma mönster som Zilliacus 

(1992: 121–122).  

Väståboländska dialekter talas i det område som omfattar Iniö, Houtskär och delar av 

Korpo. Dialekterna som talas i det väståboländska området liknar till en stor del 

dialekterna i Sydösterbotten och skärgården i östra Åland (Ivars 2015: 223, Zilliacus 

1992: 122). Enligt Zilliacus (1992: 121) är det betecknande för de väståboländska målen 

att ”de har varit långt utvecklade och förhållandevis väl bevarade dialekter med ett stort 

antal speciella särdrag”. Zilliacus (1992: 121) påpekar också att en del av dessa speciella 
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särdrag har varit svenska novationer medan andra särdrag har varit yngre förändringar 

inom samma kulturkrets.  

Öståboländska dialekter talas i området som omfattar norra och mellersta Nagu, Pargas, 

Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd samt Finby och de inre delarna av Hitis (Ivars 2015: 223, 

Zilliacus 1992: 122). Dialekterna som talas i det öståboländska området har enligt 

Zilliacus stora likheter med dialekterna i västra Nyland, dit de relativt nya novationerna i 

stor grad har utbrett sig. Dialekterna i det öståboländska området har enligt Zilliacus 

(1992: 122) varit ganska enhetliga till sin grundstruktur och de har framför allt utmärkts 

av många fornspråkliga drag. 

Sydåboländska dialekter talas i det tredje området som omfattar utskärgården i Korpo, 

Nagu och Hitis. Dialekterna som talas i det sydåboländska området påminner om 

dialekterna på södra Åland, speciellt Kökar. Dialekterna i det sydåboländska området har 

varierat mellan de olika byarna och hos enskilda talare, eftersom befolkningen tidigare 

har varit liten och bestått av personer av olika ursprung. (Zilliacus 1992: 122.) 

I min avhandling delar jag endast in Åboland i två dialektområden, d.v.s. väståboländska 

och öståboländska områden, eftersom det inte är möjligt att avgöra var inspelningarna är 

gjorda (t.ex. om det är frågan om mellersta Nagu eller utskärgården av Nagu). Jag har valt 

att inkludera Pargas i östra Åboland. En orsak till detta är att indelningen av informanterna 

blir jämnare (se avsnitt 4.1.1). Även Harling-Kranck (1998) delar in Åboland i västra och 

östra Åboland med gränsen mellan Nagu och Pargas. Leinonens (2012: 170) studie visar 

att ”Pargasdialekten skiljer sig ungefär lika mycket från Nagudialekten som från 

Kimitodialekten”, vilket innebär att det gör placeringen av Pargasdialekten i allmänhet 

lite krånglig. 

3.2.1 Olika negationsformer i åboländskan 

Liksom åländskan, använder också åboländskan både inga och int som negerande 

adverbial och negeringen kan gälla antingen hela satsen eller bara ett led i satsen (Ivars 

2015: 269). Enligt Ivars (2015: 270) placeras negationen inga ofta i början av satsen 

(exempel 7) och finaldubblering med inte är också mycket vanligt för att betona det som 

man har sagt (exempel 8). Också Leinonen (2015: 122–123) tar upp åboländskans tendens 

till dubblering. Leinonen (2015: 122–123) påpekar att samma negationsvariant kan 

upprepas i dubbleringen och att inte kan dubbleras med inga eller tvärtom (exempel 8).  
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Exempel 7. Houtskär 

 ingga va: e så ma:ngg ska du tro 

 ’inte var det så många, ska du tro’ 

Exempel 8. Finaldubblering i åboländska 

 ingga bläi e vanʲnʲ da:g inʲt 

 ’inte blev det vardag, inte’ 

Om inga står i början av satsen är det möjligt att lägga till ett innehållslöst det mellan 

verbet och subjektet i satsen, såsom i exempel 9. Enligt Ivars kan finaldubbleringen i 

slutet av satsen (se exempel 10) i Iniö och Houtskär samt i södra Korpo och Nagu vara 

ett obetonat i eller e, såsom i Uppland i Sverige, Brändö på Åland samt Lappfjärd och 

Sideby i Österbotten. (Ivars 2015: 270.) Enligt Leinonen (2015: 213) är finaldubblering 

av negationen mycket informantbundet och vissa informanter använder det mera än 

andra.  

Exempel 9. Ett innehållslöst det mellan verbet och subjektet i åboländska 

 näi ingga ha:d e alʲlʲ inʲt  

 ’nej, inte hade det alla (kaffe på talko), inte’ 

Exempel 10. Ett obetonat i eller e som finaldubblering i Nagu 

 he va ingga ti tänk annat såm en sko ga: te Bårstebentjin i 

 ’det var inte att tänka annat än man skulle gå till Borstöbänken (i kyrkan), inte’ 

I följande avsnitt presenterar jag de viktigaste dragen i nylandsmålen och därefter redogör 

jag för de olika negationsformerna i nyländskan.  

 

3.3 Nylandsmålen 

Enligt Ivars (2015: 277) är det inte så vanligt för arkaismer att fortleva över hela det 

nyländska språkfältet. Såsom med arkaismer, gäller också för novationer att de sällan är 

spridda över hela det nyländska landskapet (Ivars 2015: 279). Dialektforskningen delar 

in de nyländska dialekterna i tre grupper, d.v.s. västnyländska, mellannyländska och 

östnyländska dialekter (Ivars 2015: 276). 
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Västnyländska dialekter talas i de tidigare primärkommunerna Bromarv, Tenala, Pojo, 

Ekenäs, Snappertuna, Karis, Lojo och Ingå samt Degerby som sedan 1957 har varit en 

del av Ingå (Ivars 2015: 281). De västnyländska dialekterna har påverkats av herrgårdar 

och bruksfolk som ofta rekryterades från Sverige, vilket har lett till att avståndet mellan 

dialekt och standardspråk inte är lika framträdande som i östra Nyland (Ivars 2015: 281). 

Det som skiljer de västnyländska dialekterna från de andra svenska dialekterna i Finland 

är västnyländskans tvåaccentsystem; det finns nämligen både akut och grav accent i 

västnyländskan (Ivars 2015: 282–285).  

Mellannyländska dialekter talas i Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla, Esbo och Helsinge, 

som fick namnet Vanda år 1972 (Ivars 2015: 298). Närheten till huvudstaden och språket 

som har talats där i olika sociala varianter avspeglas i språkbruket i området. Inflytandet 

från huvudstaden syns i negationsanvändningen, där negationen inga har ersätts av int. 

(Ivars 2015: 300.) Helsingforssvenskan har påverkat accentsystemet i de 

mellannyländska dialekterna och därmed har mellannyländska enbart akut accent (Ivars 

2015: 302).  

Östnyländska dialekter talas i Sibbo, Borgå, Pernå, Liljendal, Lovisa, Mörskom, 

Lappträsk, Strömfors och Pyttis (Ivars 2015: 315–316). Palmén (2014: 20) konstaterar att 

östra Nyland inte utgör ”en homogen språklig gemenskap utan dialekterna skiljer sig från 

by till by”. Enligt Ivars (2015: 316) följer dialektgränserna i östra Nyland i stort sett 

kommungränserna, men också hon poängterar att vissa gränser skär kommuner vilket 

leder till att dialekten i en by låter annorlunda än dialekten i grannbyn. Ivars (2015: 318) 

påpekar att det är lätt att skilja en östnylänning från en västnylänning på grundval av 

accentsystemet; östnyländskan skiljer nämligen inte mellan akut och grav accent.  

3.3.1 Olika negationsformer i nyländskan 

Redan i början av 1900-talet märkte Lundström (1939: 151–155) att negationerna inga, 

it och int representeras som adverb i västnyländskan. Lundström (1939: 151) noterade att 

i dialekterna placeras negationen också efter predikatsverbet eller vid sammanställda 

former efter hjälpverbet vad gäller både påstående och andra huvudsatser, och i bisatser 

placeras negationen alltid före predikatet. Lundström (1939: 154) konstaterar också att 

inga, int och it sällan används ensamma, utan de förstärker ofta andra negerande 

bestämningsord eller nekande adverb såsom ingen, ingenting och ingalunda.  
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Enligt Ivars (2015: 350) negeras satser både med inte och inga i nyländskan. Ivars (2015: 

350) konstaterar att ”inga är en variant som gärna förknippas med nyländsk dialekt, men 

i praktiken används inga inte på långt när så ofta som man skulle tro”. Negationen it råder 

i västra Nyland och negationen int däremot i mellersta Nyland, medan i östra Nyland 

växlar inga med int ”efter regler som inte är närmare klarlagda” (Ivars 2015: 350). Att 

satser negeras dubbelt med inga, it, int + andra negerande adverb och pronomen är rätt så 

vanligt i nyländska (Ivars 2015: 350).  

 

3.4 Negationen inte 

I avsnitt 3.4.1 diskuterar jag etymologin för negationen inte och i avsnitt 3.4.2 presenteras 

negationen inte från ett mer grammatiskt perspektiv. 

3.4.1 Negationen inte ur ett etymologiskt perspektiv 

Wessén (1965: 93) beskriver i Svensk Språkhistoria att negationen ne hade sin plats 

framför verbet både i det indoeuropeiska och det urgermanska språket. Han förklarar att 

på grund av negationens trycksvaghet var behovet av förstärkning starkt gällande. 

Samnordiskt har partikeln -gi använts vid det ord i satsen som hade huvudtryck. 

Negationsbetydelsen kom att fästas mera vid det adverbiella isländska eigi ’aldrig, icke’, 

aldrigi, hvergi ’ingenstädes’ och de pronominella einngi (engi) ’icke någon, ingen’ och 

eittki (etki, ekki) ’intet’. Det var möjligt att den trycksvaga negationen försvann helt under 

synkopetiden. Isländska och fornsvenska eigi fick då betydelsen ’ej, icke’ och fick status 

som vanlig satsnegation. I fornsvenskan utvecklade sig senare ikke (ursprungligen ’intet’) 

till satsnegation och senare även intet, inte. (Wessén 1965: 93–94.) 

3.4.2 Negationen inte ur ett grammatiskt perspektiv 

I det svenska språket består de nekande adverben av inte, icke, ej och ingalunda som är 

svenskans rena negationer, av aldrig och ingenstans som är tids- respektive 

rumsbetecknande negationer samt knappast som markerar talarens attityd till 

utsagan: ’troligen inte’, ’nästan inte’ (Hultman 2003: 176). Satsinnehållet negeras med de 

nekande satsadverbialen, varav det vanligaste är inte med dess skriftspråkligare 

synonymer ej, icke och ingalunda (Hultman 2003: 276).  
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Negerande adverbial kan fungera antingen som en satsnegation som negerar hela satsen 

eller som en lednegation som negerar enbart ett led i satsen (SAG 4: 170). Vanligen står 

satsnegerande adverbial i mittfältet, sist av satsadverbialen, eller affokalt, medan 

lednegerande adverbial placeras framför huvudordet i det led som negeras (SAG 4: 170). 

Det negerande adverbialets semantiska och syntaktiska funktion hänger ihop med det 

negerande adverbialets placering (SAG 4: 170). Vanligen undviks användning av två 

satsnegerande uttryck i en och samma sats, men om detta förekommer så står enbart ett 

av de negerande uttrycken i satsens mittfält (SAG 4: 201).  
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4 Material och metod 

I detta kapitel presenterar jag det material och den metod som jag använder i min studie. 

I 4.1 presenteras talspråkskorpusen Talko och i 4.1.1 de informanterna som finns i 

korpusen och som är med i min studie. I 4.2 presenteras uppsatsens metod och i 4.2.1 förs 

en metoddiskussion.  

4.1 Talspråkskorpusen Talko 

Talko (version 2.1, Södergård & Leinonen 2017)  är en finlandssvensk talspråkskorpus 

som upprätthålls av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med 

Tekstlaboratoriet vid Universitetet i Oslo. Talko öppnades för användarna i augusti 2014 

och korpusen har sedan dess varit tillgänglig via webben. Forskare får använda korpusen 

för vetenskapliga ändamål. (Södergård & Leinonen 2017: 331.)  

Enligt Södergård & Leinonen (2017) är ljudfilerna det primära materialet i 

talspråkskorpusen Talko. Ljudfilerna i korpusen har försetts med annotering i form av två 

olika typer av utskrifter eller transkriptioner för att materialet ska bli sökbart. Orden i 

transkriptionen har dessutom försetts med uppgifter om ordklass. (Södergård & Leinonen 

2017: 331.)  

Materialet i talspråkskorpusen Talko består främst av inspelningar gjorda inom projektet 

Spara det finlandssvenska talet (kort Spara talet). Projektet genomfördes vid Svenska 

litteratursällskapet mellan åren 2005–2008. (Södergård & Leinonen 2017: 332.) I Talko 

finns det dessutom äldre inspelningar ur publikationen Från Pyttis till Nedervetil 

(Harling-Kranck 1998).  

Den vanligaste uppställningen i Spara talet-projektet är att en intervjuare och en informant 

är med i inspelningen. I vissa fall kan även två informanter intervjuas samtidigt. Det som 

har påverkat valet av material för korpusen har varit en avsikt att få spridning för 

variablerna hemort, kön och ålder, men även inspelningens ljudkvalitet och innehåll har 

varit avgörande aspekter. Intervjuerna är 40–60 minuter långa varav cirka 20 minuter har 

valts ut för korpusen och transkriberats. (Södergård & Leinonen 2017: 332–333.) I de 

allra flesta fall är intervjuarna uppvuxna på den ort där intervjuerna gjordes och de talar 

det lokala språket (Leinonen 2015: 14). Det som möjliggör direkt jämförbara studier av 

talspråket i de finlandssvenska regionerna är att insamlingen av materialet har skett under 
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en begränsad tidsrymd och den har gjorts på ett enhetligt sätt i hela språkområdet 

(Leinonen 2015: 11).  

Enligt Södergård och Leinonen (2017: 339) kan det förekomma fel och svårtolkade fall 

även om materialet i Talko har genomgått flera bearbetningar och kontroller i alla 

arbetsskeden. Därför spelar det en viktig roll att korpusanvändaren själv kan gå in och 

lyssna på det primära materialet, d.v.s. inspelningen (Södergård & Leinonen 2017: 339). 

 

4.1.1 Informanterna i talspråkskorpusen Talko 

I Talspråkskorpusen Talko finns inspelningar med totalt 172 informanter från olika delar 

av Åland, Åboland och Nyland. Jag har tagit med enbart informanterna och därmed 

uteslutit alla intervjuarna ur min studie. Detta har naturligtvis också påverkat antalet 

negationer, som är färre än vad antalet skulle vara om intervjuarna också var med. 

Eftersom huvudfokusen ligger på det dialektala språket har jag uteslutit de största 

städerna, d.v.s. Mariehamn, Åbo och Helsingfors ur min studie. Därför är antalet 

informanter totalt 155 i min studie.  

Nedan följer en indelning av informanterna enligt ort, kön och ålder i de ovannämnda 

regionerna. Först presenteras informanterna från västra och östra Åland, sedan från västra 

och östra Åboland och till slut informanterna från västra, mellersta och östra Nyland. Jag 

har följt samma indelning av olika regioner som Ivars (2015), förutom med Åboland, där 

jag har varit tvungen att indela regionen enbart i västra och östra Åboland och inkluderat 

Pargas i östra Åboland i stället för västra Åboland.  

Tabellerna från 2 till 8 följer alla samma mönster, d.v.s. ett streck i tabellen betyder att 

det inte har funnits någon informant från en viss kategori på orten. Antalet stjärnor (*) 

efter siffran visar hur många av informanterna som är från projektet Från Pyttis till 

Nedervetil. Personer som inom projektet Spara talet är födda cirka 1925–1950 kallas 

äldre talare och personer som är födda cirka 1975–1985 kallas yngre talare (Ivars & 

Södergård 2007: 203). Vid inspelningsögonblicket var de yngre informanterna cirka 20–

30 år och de äldre informanterna cirka 55–75 år (Leinonen 2015: 41). I inspelningarna ur 

publikationen Från Pyttis till Nedervetil är informanterna alltid antingen äldre män eller 

äldre kvinnor, det finns alltså inte material med yngre informanter.  
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I det följande redogör jag för hur informantfördelningen ser ut i de olika delarna av Åland. 

I tabell 1 presenteras hur informanterna är indelade enligt kön och ålder på västra Åland. 

Tabell 1. Indelning av informanterna på västra Åland enligt kön och ålder.  

ORT YNGRE 

MÄN 

ÄLDRE 

MÄN 

YNGRE 

KVINNOR 

ÄLDRE 

KVINNOR 

TOTALT 

Eckerö - 1* 1 1 3 

Finström - 2* - 1 3 

Geta 1 - - - 1 

Hammarland - 1 - - 1 

Jomala 1 - - - 1 

Lemland - 1 - 1 2 

Lumparland - - 2 - 2 

Saltvik - 2** 1 - 3 

Sund 1 - - - 1 

Vårdö 1 - - - 1 

TOTALT 4 7 4 3 18 

 

Som vi kan se i tabell 1 är informanterna rätt så jämnt fördelade i olika kategorier på 

västra Åland. Dock finns det flest informanter som är äldre män, nämligen 7 informanter. 

Det minsta antalet informanter finns i kategorin äldre kvinnor, som är 3 till antalet. Tabell 

1 visar också att det finns 4 yngre män och 4 yngre kvinnor som är informanter på västra 

Åland. Totalt är det 18 stycken informanter som har deltagit i inspelningarna på västra 

Åland. I tabell 2 presenteras informantindelningen på östra Åland. 

Tabell 2. Indelning av informanterna på östra Åland enligt kön och ålder.  

ORT YNGRE 

MÄN 

ÄLDRE 

MÄN 

YNGRE 

KVINNOR 

ÄLDRE 

KVINNOR 

TOTALT 

Brändö 2 1 1 2* 6 

Föglö 1 1* 1 1 4 

Kumlinge 2 1 1 1 5 

Kökar - - - 2* 2 

Sottunga - 1 - - 1 

TOTALT 5 4 3 6 18 

 

 

Som vi kan se i tabell 2 är antalet äldre kvinnor störst i det här fallet med 6 stycken 

informanter. Det finns 5 informanter som är yngre män på östra Åland. Informantgruppen 

med äldre män består av 4 informanter. Den minsta gruppen är kategorin yngre kvinnor, 

eftersom det enbart finns 3 informanter i den här informantgruppen. Totalt har 18 
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informanter deltagit i inspelningarna på östra Åland. Fastän det finns färre orter på den 

öståländska sidan jämfört med den väståländska sidan, är antalet informanter det samma 

på östra Åland och i västra Åland, som vi kan se i tabell 1 och tabell 2.  

Totalt finns det 36 åländska informanter som jag har tagit med i min studie. I tabell 1 är 

det intressant att lägga märke till att på fyra av de väståländska orterna har det enbart 

gjorts inspelningar med en informant, vilket i dessa fall har varit yngre män, dvs. Geta, 

Jomala, Sund och Vårdö. I Hammarland har också enbart en äldre man intervjuats för 

projektet. Annars har flera informanter per ort intervjuats. I tabell 2 kan vi däremot se att 

Sottunga är den enda orten från den öståländska sidan där enbart en informant har 

intervjuats.  

Som följande redogör jag för hur informantfördelningen ser ut i de olika delarna av 

Åboland. I tabell 3 presenteras hur informanterna är fördelade i västra Åboland enligt kön 

och ålder.  

Tabell 3. Indelning av informanterna i västra Åboland enligt kön och ålder.  

ORT YNGRE 

MÄN 

ÄLDRE 

MÄN 

YNGRE 

KVINNOR 

ÄLDRE 

KVINNOR 

TOTALT 

Houtskär 1 1 1 3** 6 

Iniö - 1 1 1 3 

Korpo 1 1* - 2* 4 

Nagu 2 1 1 2** 6 

TOTALT 4 4 3 8 19 

 

Som vi kan se i tabell 3 är indelningen mellan de väståboländska informanterna rätt så 

jämn. Det enda som avviker från de andra informantgrupperna är antalet äldre kvinnor, 

som är större än de andra informantgrupperna med 8 informanter. Tabell 3 visar att antalet 

äldre män är 4 stycken och de yngre informanterna omfattar 4 stycken yngre män och 3 

stycken yngre kvinnor. Totalt finns det 19 informanter från den västra delen av Åboland. 

Eftersom västra Åboland omfattar enbart fyra orter, är det totala antalet informanter heller 

inte så stort. I tabell 4 presenteras hur informanterna är fördelade i östra Åboland.  
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Tabell 4. Indelning av informanterna i östra Åboland enligt kön och ålder.  

ORT YNGRE 

MÄN 

ÄLDRE 

MÄN 

YNGRE 

KVINNOR 

ÄLDRE 

KVINNOR 

TOTALT 

Dragsfjärd 2 1 2 1 6 

Hitis 1 - 1 1 3 

Kimito 1 1 - 1* 3 

Pargas 1 1 1 2* 5 

Västanfjärd - - 1 1 2 

TOTALT 5 3 5 6 19 

 

Som vi kan se i tabell 4 är antalet informanter det samma i östra Åboland som i västra 

Åboland, fastän det finns en ort mer i denna indelning. Det totala antalet informanter är 

alltså 19 stycken också i östra Åboland. Tabell 4 visar att det finns flest informanter som 

är äldre kvinnor, d.v.s. 6 informanter, och minst informanter som är äldre män, d.v.s. 3 

informanter. Gruppen yngre män omfattar 5 informanter och gruppen yngre kvinnor 5 

informanter. Från tabellerna 3 och 4 kan vi se att i hela Åboland finns det totalt 38 

informanter.  

I det följande redogör jag för hur informantfördelningen ser ut i de olika delarna av 

Nyland. I tabell 5 presenteras hur informanterna är fördelade i västra Nyland.  

Tabell 5. Indelning av informanterna i västra Nyland enligt kön och ålder.  

ORT YNGRE 

MÄN 

ÄLDRE 

MÄN 

YNGRE 

KVINNOR 

ÄLDRE 

KVINNOR 

TOTALT 

Bromarv 1 - 1 - 2 

Ekenäs 2 1 2 2 7 

Hangö 1 1 1 1 4 

Ingå - 2* 1 - 3 

Karis 1 - 1 2* 4 

Pojo 1 - - 1 2 

Snappertuna 1 - - - 1 

Tenala 1 - 1 1* 3 

TOTALT 8 4 7 7 26 

 

Som vi kan se i tabell 5 är antalet informanter tämligen jämnt indelade även i västra 

Nyland. Den största gruppen informanter är yngre män (8 informanter) och den minsta 

gruppen informanter äldre män (4 informanter). Tabell 5 visar att det finns både 7 yngre 

kvinnor och 7 äldre kvinnor i de västnyländska inspelningarna. Det totala antalet 
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informanter i västra Nyland är 26 stycken. I tabell 6 presenteras hur informanterna är 

fördelade i mellersta Nyland.  

Tabell 6. Indelning av informanterna i mellersta Nyland enligt kön och ålder.  

ORT YNGRE 

MÄN 

ÄLDRE 

MÄN 

YNGRE 

KVINNOR 

ÄLDRE 

KVINNOR 

TOTALT 

Esbo - 1 1 3* 5 

Grankulla 1 - 1 1 3 

Helsinge - 1* - - 1 

Kyrkslätt 2 1 1 - 4 

Sjundeå 1 1* - - 2 

Vanda 2 1 - 2 5 

TOTALT 6 5 3 6 20 

 

I tabell 6 kan vi se hur informanterna är åldersmässigt och könsmässigt indelade i 

mellersta Nyland. Tabell 6 visar att det finns både 6 informanter som är yngre män och 6 

informanter som är äldre kvinnor. Gruppen äldre män omfattar 5 informanter. Minst finns 

det informanter som är yngre kvinnor, d.v.s. 3 informanter. Det totala antalet informanter 

i mellersta Nyland är 20 stycken. I tabell 7 presenteras hur informanterna i östra Nyland 

är åldersmässigt och könsmässigt indelade. 

Tabell 7. Indelning av informanterna i östra Nyland enligt kön och ålder.  

ORT YNGRE 

MÄN 

ÄLDRE 

MÄN 

YNGRE 

KVINNOR 

ÄLDRE 

KVINNOR 

TOTALT 

Borgå 6 3* 3 1 13 

Lappträsk 1 - - 2* 3 

Liljendal - 1 1 1 3 

Lovisa 2 1 1 1 5 

Mörskom 1 - - - 1 

Pernå - 1 - 1 2 

Pyttis - 1* - 1 2 

Sibbo 2 1 1 2 6 

Strömfors - 1 - - 1 

TOTALT 12 9 6 9 36 

 

I tabell 7 kan vi se att mängden i informanter varierar relativt mycket enligt 

informantgrupp. Tabell 7 visar att antalet yngre män är störst i de östnyländska 

inspelningarna med 12 informanter. Den minsta informantgruppen är yngre kvinnor med 

6 informanter. Tabellen visar att det finns lika många informanter i de äldre 

informantgrupperna, d.v.s. 9 informanter som är äldre män och 9 informanter som är äldre 
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kvinnor. Det totala antalet informanter i östra Nyland är 36 stycken. Som en jämförelse 

mellan tabellerna 5, 6 och 7 är antalet informanter i Nyland störst i östra Nyland.  

Det totala antalet informanter i hela Nyland är 82, vilket är drygt dubbelt så mycket som 

i Åboland, där totala antalet informanter är 38. Skillnaden mellan antalet informanter på 

Åland och i Nyland är ännu större med 36 åländska informanter jämfört med Nylands 82 

informanter.  

 

4.2 Metod  

I min studie använder jag den kvantitativa metoden variabelanalys. Variabelanalys är en 

vanlig metod inom ämnesområdet sociolingvistik och då står det talade språket i 

huvudfokus (Lagerholm 2010: 45). Variabelanalys som metod ”går ut på att ett antal 

variabler som man tror korrelerar med utomspråkliga faktorer väljs ut” (Lagerholm 2010: 

45). Oftast finns variablerna på den fonetiska eller morfologiska nivån och de 

utomspråkliga faktorerna kan vara t.ex. ålder, social bakgrund, kön och situation 

(Lagerholm 2010: 45). I min studie har jag valt att ta med faktorerna region, kön och 

ålder, eftersom informationen om informanternas andra utomspråkliga faktorer inte är 

tillgänglig.  

Den kvantitativa delen av undersökningen utförs med hjälp av talspråkskorpusen Talko 

(version 2.1, Södergård & Leinonen 2017). De olika fonetiska varianterna av inte söks 

enligt följande: inte skrivs i sökfältet och en informant väljs. Efter att sökningen är utförd 

kan man kartlägga resultaten och se frekvenserna för de olika negationernas fonetiska 

varianter. I praktiken jämför jag frekvenser av negationen inga med frekvenser av de 

vanligaste negationerna int och inte i inspelningarna. Eftersom negationen it används i 

Nyland och även i Åboland, tar jag också med den negationen i analysen. Jag redogör för 

hur användningen av inga och de andra negationerna relateras till informanternas hemort, 

kön och ålder.  
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4.2.1 Metoddiskussion 

Att ha inspelat tal som material är inte helt oproblematiskt och det är jag väl medveten 

om. William Labov kallade problemet att få människor att tala naturligt i en 

inspelningssituation för Observer’s paradox (Lagerholm 2010: 47). Enligt Lagerholm 

(2010: 47–48) orsakar detta en risk att informanterna talar mer formellt och 

skriftspråksnära när de är medvetna om att de spelas in och studeras. Detta innebär att 

man inte lyckas spela in den variation som finns i informanternas vanliga språkbruk 

(Lagerholm 2010: 48). Det är alltså möjligt att informanterna i talspråkskorpusen Talko 

inte heller använder samma dialekt som de skulle använda i vardagligt tal med familj och 

vänner.  

Jag kan inte heller utesluta faktumet att informantgrupperna i min avhandling inte är 

jämnt indelade och att antalet informanter per grupp varierar rätt så mycket. Leinonen 

(2015: 45) har i sin studie varit medveten om att det finns färre informanter i vissa grupper 

än i andra, men hon har ändå valt att visualisera resultaten enligt ort och åldersgrupp. 

Eftersom jag inte försöker hitta någon absolut sanning utan endast vill kartlägga hur 

negationsanvändningen ser ut i regionerna i fråga, spelar det varierande antalet 

informanter inte så stor roll.  

Det ingår enbart en kvantitativ del i min undersökning eftersom den kvalitativa delen som 

jag ursprungligen planerat inte fick rum i avhandlingen. I den kvalitativa delen skulle jag 

ha granskat närmare den semantiska eller syntaktiska funktionen hos negationen inga, 

men detta var jag tyvärr tvungen till att utesluta från min studie för att avgränsa 

avhandlingen. Detta innebär dock att den kvantitativa delen får mer utrymme och den 

syftar till att ge on omfattande helhetsbild av negationsanvändningen på Åland, i Åboland 

och i Nyland.  
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5 Resultat och analys 

I det här kapitlet presenterar och analyserar jag resultaten i min undersökning. Eftersom 

jag använder mycket siffror i min analys presenterar jag resultaten i tabeller och figurer 

för att underlätta läsningen. I 5.1 presenterar jag de olika fonetiska formerna av 

negationen inte i talspråkskorpusen Talko. I 5.2 koncentrerar jag mig på resultaten 

gällande regional variation, d.v.s. hur informanternas hemort påverkar 

negationsanvändningen. Var och en av orterna behandlas i sitt eget avsnitt. I 5.3 flyttas 

fokus till den åldersrelaterade variationen och i 5.4 till den könsrelaterade variationen. 

Slutligen i 5.5 jämför jag resultaten från de olika orterna enligt de specifika 

informantgrupperna.  

 

5.1 De olika fonetiska formerna i Talko 

I tabell 8 har jag samlat de mest centrala negationsvarianterna i min studie med hjälp av 

talspråkskorpusen Talko (se beskrivning av Talko i avsnitt 4.1). När man gör en sökning 

i Talko och kartlägger resultaten, får man 15 olika fonetiska varianter av inte på Åland, 

15 varianter i Åboland och 21 varianter i Nyland. Talspråkskorpusen Talko visar den 

absoluta frekvensen av träffarna.  

Tabell 8. De olika fonetiska formerna av negationen inte i Talspråkskorpusen Talko. 

NEGATION ÅLAND ÅBOLAND NYLAND TOTALT 

int/intt/i:nt 1226 1335 3288 5849 

inga/ingga/inga: 219 395 53 667 

it/itt 2 32 833 867 

inte/intte/inte: 135 35 38 208 

ijnt 36 0 0 36 

e 18 0 1 19 

i 7 2 27 36 

TOTALT 1643 1799 4240 7682 

 

I tabell 8 har jag delat in negationerna i sådana kategorier att de varianter som fonetiskt 

liknar varandra står i samma kategori. Jag har alltså inte gjort skillnad mellan varianterna 

av negationerna int, inga eller inte, vilket betyder att under int förekommer varianter 

såsom intt, i:nt och under inga även ingga och inga:.  



31 

 

Som vi kan se i tabell 8 är int den dominerande negationen i alla regionerna. Negationen 

inga har mest träffar i de åboländska inspelningarna och minst i de nyländska 

inspelningarna. Negationen it förekommer mest i inspelningarna från Nyland och minst i 

inspelningarna från Åland. Intressant är att lägga märke till negationen ijnt, som 

förekommer i inspelningarna från Åland, men inte en enda gång i inspelningarna från 

Åboland eller Nyland.  

 

5.2 Regional variation 

I detta avsnitt redogör jag för resultaten gällande den regionala variationen i 

informanternas negationsanvändning. I 5.2.1 står regional variation på Åland i fokus,  i 

5.2.2 diskuterar jag regional variation i Åboland och i 5.2.3 regional variation i Nyland.  

5.2.1 Åland 

I detta avsnitt presenterar jag hur den regionala variationen ser ut i de åländska 

informanternas negationsanvändning. Som framgått av tabell 8 är de vanligaste 

negationerna på Åland inga, int och inte. I figur 1 presenteras hur negationsanvändningen 

på Åland är procentuellt fördelad enligt informanternas hemort.  

Figur 1. Negationsanvändningen på Åland enligt hemort, angiven i procent. 

Som vi kan se i figur 1 förekommer negationen inga på nästan alla orter på Åland, men 

dess procentuella andel varierar från ort till ort. Procentuellt förekommer negationen inga 

mest på den öståländska orten Brändö, där användningen av inga omfattar över 30 % av 
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alla negationerna. Den procentuella andelen av negationen inga är också relativt hög på 

Föglö (drygt 25 % av negationerna), Kökar (knappt 20 % av negationerna) och Kumlinge 

(drygt 15 % av negationerna). Sottunga är den enda öståländska orten där negationen inga 

inte alls förekommer. 

Vad gäller västra Åland är den procentuella andelen av negationen inga störst i Geta där 

inga omfattar drygt 25 % av negationerna och i Lumparland där inga omfattar knappt 

25 % av negationerna.  Figur 1 visar också att Eckerö är den enda väståländska orten där 

negationen inga inte förekommer en enda gång. Frekvenserna av negationen inga är låga 

även i Hammarland, Jomala, Lemland, Saltvik, Sund och Vårdö.  

Som figur 1 visar är negationen int dominerande på de åländska orterna. Mest 

dominerande är negationen int procentuellt sett på den öståländska orten Sottunga med 

belägg omfattande cirka 98 % av negationerna. På de väståländska orterna är den 

procentuella andelen av negationen int högst i Saltvik och Sund.  

Negationen inte förekommer i viss mån på nästan alla de åländska orterna förutom på de 

väståländska orterna Geta, Lumparland, Sund och Vårdö, där negationen inte inte 

förekommer en enda gång. Negationen inte omfattar den största procentuella andelen av 

negationerna i Eckerö med belägg omfattande 45 % och i Hammarland med knappt 25 % 

av negationerna.  

Eftersom antalet informanter varierar från ort till ort och vissa orter har t.ex. bara en 

informant, är det omöjligt att få en helhetstäckande bild av negationsanvändningen på en 

viss ort på Åland. Figur 1 erbjuder därför enbart en vägledande bild av 

negationsanvändningen per ort. I det följande har jag delat Åland i västra och östra Åland 

för att kunna presentera mer översiktliga resultat. 

I figurerna 2 och 3 presenterar jag hur informanternas negationsanvändning är indelad på 

västra och östra Åland. I figur 2 presenterar jag resultaten i absoluta tal, medan figur 3 

innehåller den procentuella andelen av negationerna.  
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Figur 2. Negationsanvändningen på västra Åland och östra Åland, angiven i absoluta tal. 

I figur 2 kan vi se de absoluta talen för negationsträffarna i inspelningarna från Åland. 

Figur 2 visar att det förekommer lika många träffar med negationerna int och inte på både 

västra Åland och östra Åland. Det enda som avviker i negationsträffarna är träffarna av 

negationen inga, som är ett hundratal flera i de öståländska än i de väståländska 

inspelningarna. Som framgått av avsnitt 4.1.1, finns det totalt 18 informanter från västra 

Åland och 18 informanter från östra Åland, så skillnaden beror troligen inte på mängden 

informanter. 

Eftersom träffarna av inga är fler i de öståländska inspelningarna än i de väståländska, är 

också antalet negationer större i inspelningarna från östra Åland än i dem från västra 

Åland. Antalet negationer är drygt 600 i de öståländska inspelningarna, medan antalet är 

drygt 500 i inspelningarna från västra Åland.  

I figur 3 presenteras den procentuella fördelningen av negationerna mellan västra Åland 

och östra Åland.  
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Figur 3. Negationsanvändningen på västra Åland och östra Åland, angiven i procent. 

Som figur 2 redan visade kan vi nu med hjälp av figur 3 bekräfta att den procentuella 

andelen av negationen inga är större i de öståländska än i de väståländska inspelningarna 

(cirka 23 % respektive cirka 10 %). Därutöver är int den dominerande negationen också 

procentuellt sett i båda underregionerna, dock något mer dominerande i de väståländska 

inspelningarna (81 % respektive 69 %). Figur 3 visar även att den procentuella andelen 

av negationen inte är nästan lika stor i båda underregionerna (cirka 9 % respektive cirka 

8 %).  

Sammanfattningsvis kan vi säga om negationsvariationen på Åland att negationen inga 

förekommer mer på de öståländska orterna. Negationen int är ändå den dominerande 

negationen både på västra och östra Åland. 

 

5.2.2 Åboland 

I detta avsnitt presenterar jag hur den regionala variationen ser ut i de åboländska 

informanternas negationsanvändning. Som framgått av tabell 8 är de vanligaste 

negationerna i Åboland inga, int, inte och it.  
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I figur 4 presenteras den procentuella fördelningen av negationer i Åboland enligt 

informanternas hemort.  

Figur 4. Negationsanvändningen i Åboland enligt hemort, angiven i procent. 

Som vi kan se i figur 4 förekommer negationen inga procentuellt mest i inspelningarna 

från de väståboländska orterna Houtskär och Iniö, där inga är den dominerande 

negationen. I Houtskär omfattar negationen inga drygt 68 % och i Iniö knappt 56 % av 

alla negationerna. I den väståboländska orten Nagu omfattar inga drygt 28 % av alla 

negationerna. Vad gäller de öståboländska orterna förekommer inga mest i Hitis, där den 

omfattar drygt 19 % av negationerna. Minst förekommer negationen inga i Kimito och 

Västanfjärd, där den procentuella andelen av inga är mindre än 5 % av alla negationerna.  

Figur 4 visar att negationen int är dominerande på alla orterna förutom Houtskär och Iniö, 

där negationen inga förekommer mest procentuellt sett. I Kimito och i Västanfjärd kan 

man tydligast se att negationen int dominerar, eftersom andelen av de andra negationerna 

är mycket liten. Negationen inte förekommer relativt sällan i inspelningarna, dock mest i 

Dragsfjärd (cirka 2 % av negationerna). Minst förekommer inte i Iniö och Västanfjärd, 

där det inte alls förekommer några belägg på negationen. 

Intressant med dessa resultat är att negationen it förekommer i viss mån på alla de 

åboländska orterna förutom Houtskär, Iniö och Kimito, där det inte alls förekommer 

belägg på denna negation. I Korpo omfattar negationen it cirka 14 % och i Hitis drygt 

10 % av alla negationerna.  
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Jämförd med negationsindelningen på Åland (se figur 1) kan det konstateras att 

negationen inga är mer frekvent i de åboländska än i de åländska inspelningarna, eftersom 

inga i Åboland förekommer i viss mån på alla de åboländska orterna. Negationen inga 

dominerar däremot inte procentuellt på en enda ort i de åländska inspelningarna. 

Negationen inga förekommer inte heller på alla åländska orter, d.v.s. Eckerö och Sottunga 

saknade belägg på inga. 

Resultaten i figur 4 stämmer i viss mån överens med Leinonens (2015: 124) resultat. I 

Leinonens (2015: 124) studie var negationen inga mest frekvent i Iniö och i Houtskär och 

minst frekvent på Kimitoön. Som vi kan se i figur 4 är den procentuella andelen av inga 

störst i Houtskär och Iniö, men minst i Västanfjärd och därefter Kimitoön. I min figur 

presenteras dock både de yngre och de äldre informanternas negationsanvändning i 

samma stapel, i Leinonens (2015) studie var informanterna indelade efter ort och 

åldersgrupp.  

I figur 5 presenteras hur negationerna inga, int, inte och it fördelar sig mellan västra och 

östra Åboland. Som vi kan se i figur 5 är variationen större i de åboländska inspelningarna 

än i inspelningarna från Åland.  

Figur 5. Negationsanvändningen i västra Åboland och östra Åboland, angiven i absoluta tal.  

I figur 5 kan vi se att det förekommer fler träffar av negationen inga i de väståboländska 

än i de öståboländska inspelningarna. Som framgick av avsnitt 4.1.1 finns det 19 

informanter i västra Åboland och 19 informanter i östra Åboland. Ändå förekommer 

negationen inga mer i de väståboländska inspelningarna. 
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Negationen int förekommer avsevärt mer i de öståboländska än i de väståboländska 

inspelningarna. I de väståboländska inspelningarna finns det inte så stor skillnad mellan 

antalet belägg på negationen int och negationen inga. Figur 5 visar att negationerna inte 

har flera träffar i de öståboländska inspelningarna. Negationen it har däremot samma antal 

belägg både i de väståboländska och i de öståboländska inspelningarna. Negationen it är 

även mer frekvent än negationen inte både i västra Åboland och östra Åboland.  

I figur 6 presenteras den procentuella indelningen av negationerna mellan västra och östra 

Åboland. 

 

Figur 6. Negationsanvändningen i västra Åboland och östra Åboland, angiven i procent. 

Figur 6 visar att negationen inga omfattar cirka 44 % av negationerna i västra Åboland. I 

inspelningarna från östra Åboland omfattar negationen inga cirka 10 % av negationerna, 

d.v.s. det finns en ganska stor skillnad i användningen av negationen inga i västra och 

östra Åboland (34 procentenheter). 

Negationen int dominerar både i de väståboländska och de öståboländska inspelningarna. 

I västra Åboland omfattar negationen int knappt 52 % av negationerna och i östra Åboland 

cirka 86 % av negationerna. Negationerna inte och it omfattar tillsammans cirka 3 % av 

negationerna i de väståboländska inspelningarna och cirka 4 % av negationerna i de 

öståboländska inspelningarna.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att negationen inga förekommer mer i de 

väståboländska än i de öståboländska inspelningarna och i västra Åboland är inga tillika 

en negation som konkurrerar med den vanligaste negationen int. Negationen int 

dominerar ändå både i västra och östra Åboland.  

5.2.3 Nyland 

I detta avsnitt presenterar jag hur den regionala variationen ser ut i de nyländska 

informanternas negationsanvändning. Som framgått av tabell 8 är de vanligaste 

negationerna i Nyland inga, int, inte och it.  

I figur 7 presenteras hur negationsanvändningen är procentuellt fördelad i Nyland enligt 

informanternas hemort. 

Figur 7. Negationsanvändningen i Nyland enligt hemort, angiven i procent.   

Som vi kan se i figur 7 minskar frekvensen av negationen inga och dessutom ökar 

frekvensen av negationen it i materialet från Nyland om man jämför med resultaten på 

Åland (se avsnitt 5.2.1) och i Åboland (se avsnitt 5.2.2). Negationen inga förekommer i 

varierande grad i de mellannyländska orterna Helsinge, som fick namnet Vanda år 1972 

(Ivars 2015: 298), och Vanda samt i de östnyländska orterna Borgå, Kyrkslätt, Lappträsk, 

Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå, Pojo och Sibbo. I Pernå omfattar inga procentuellt 

knappt 18 % av alla negationer, i de andra fallen varierar den procentuella andelen mellan 

1 % och 14 %.  

Figur 7 visar att int är den dominerande negationen i både mellersta och östra Nyland. 

Den procentuella andelen av int varierar mellan 58 % (Sjundeå) och nästan 100 % av alla 
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negationer (Pyttis). Som vi kan se i figur 7 dominerar negationen it på många orter i västra 

Nyland, med procentuell dominans i Ekenäs, Hangö, Ingå, Pojo, Snappertuna och Tenala. 

I Tenala omfattar it drygt 90 % av alla negationerna och i Snappertuna cirka 78 % av 

negationerna. Negationen it förekommer också i mellersta Nyland, d.v.s. i Esbo, Kyrkslätt 

och Sjundeå och i östra Nyland, d.v.s. i Borgå, Lovisa och Sibbo.  

I figur 8 presenteras närmare hur negationerna inga, int, inte och it fördelar sig mellan 

västra Nyland, mellersta Nyland och östra Nyland. 

Figur 8. Negationsanvändningen i västra Nyland, mellersta Nyland och östra Nyland, angiven i absoluta 

tal. 

Som vi kan se i figur 8 varierar antalet negationer relativt mycket mellan underregionerna. 

Detta kan mycket väl hänga ihop med antalet informanter, eftersom det finns 26 

informanter från västra Nyland, 20 informanter från mellersta Nyland och 36 informanter 

från östra Nyland.  

Figur 8 visar att frekvensen av negationen inga inte är så stor i Nyland jämfört med Åland 

och Åboland (jfr figur 2 och figur 5). Flest träffar får negationen inga i östra Nyland, 

medan denna negation förekommer enbart enstaka gånger i västra och mellersta Nyland. 

Negationen int har den högsta frekvensen i östra Nyland, vilket kan dock ha påverkats av 

det höga antalet av informanter. Negationen inte har minst träffar i västra Nyland och 

flest i östra Nyland. Det mest intressanta som vi kan lägga märke till i figur 8 är antalet 

belägg på negationen it i västra Nyland, vilket avviker rätt mycket från de andra 
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underregionerna. Negationen it har den högsta frekvensen av alla negationer i västra 

Nyland. Minst förekommer negationen it i östra Nyland.  

I figur 9 kan vi tydligare se den procentuella indelningen av negationerna inga, int, inte 

och it mellan västra Nyland, mellersta Nyland och östra Nyland.  

Figur 9. Negationsanvändningen i västra Nyland, mellersta Nyland och östra Nyland, angiven i procent. 

Som vi kan se i figur 9 omfattar negationen inga enbart cirka 2 % av negationerna i östra 

Nyland. I de andra underregionerna är den procentuella andelen av inga inte ens synlig, 

eftersom det förekom så få belägg med denna negation (se figur 8).  

Figur 9 visar att negationen int är dominerande i mellersta Nyland, där int omfattar nästan 

90 % av negationerna och östra Nyland, där int omfattar drygt 96 % av negationerna. I 

västra Nyland omfattar negationen int cirka 36 % av negationerna. Den procentuella 

andelen av negationen inte är under 1 % i västra Nyland och östra Nyland. I mellersta 

Nyland omfattar negationen inte cirka 2 % av negationerna. 

Figur 9 bekräftar det som figur 8 redan visade, d.v.s. att it är den dominerande negationen 

i västra Nyland och omfattar drygt 62 % av negationerna. I mellersta Nyland omfattar it 

cirka 8 % av negationerna. I östra Nyland är den procentuella andelen av negationen it 

mindre än 1 % av negationerna.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att int är den dominerande negationen i både 

mellersta och östra Nyland. Negationen it råder i västra Nyland, vilket också Ivars (2015: 

350) påpekar. Den procentuella andelen av negationen inga är rätt så liten, dock störst i 
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östra Nyland. Mina resultat stämmer alltså inte helt med Ivars (2015: 350) framställning 

om att negationen inga skulle växla med int i östra Nyland, utan negationen int är klart 

dominerande. 

 

5.3 Åldersrelaterad variation 

I avsnitt 5.2 redogjorde jag för den regionala variationen för negationsanvändningen på 

Åland, i Åboland och i Nyland och det kunde tydligt märkas att stora skillnader föreligger 

mellan de olika underregionerna av dessa orter. I detta avsnitt flyttas fokus till den 

åldersrelaterade variationen, d.v.s. hur informanternas ålder påverkar 

negationsanvändningen.  

I figurerna från 10 till 15 har jag delat in informanterna så att informanternas kön inte 

spelar någon roll i detta fall, d.v.s. att titeln väståländska äldre personer innehåller både 

äldre kvinnor och äldre män från västra Åland, titeln väståländska yngre personer både 

yngre kvinnor och yngre män från västra Åland osv.  

5.3.1 Åland 

I detta avsnitt redogör jag för hur informanternas ålder påverkar negationsanvändningen 

på västra och östra Åland. I figur 10 presenteras hur de äldre och yngre informanternas 

negationsanvändning fördelas på västra och östra Åland i absoluta tal.  

Figur 10. Negationsanvändningen hos de äldre och yngre informanterna på västra Åland och östra 

Åland, angiven i absoluta tal. 
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Som vi redan har noterat i avsnitt 5.1.1 är int den dominerande negationen både på västra 

Åland och på östra Åland. Negationen inga är dessutom mer frekvent i de öståländska 

inspelningarna (se figur 3). Som figur 10 visar är frekvensen av negationen inga större 

hos de yngre än hos de äldre informanterna både på västra och östra Åland. Frekvensen 

av negationen int är också högre hos de yngre informanterna än hos de äldre 

informanterna. Negationen inte är den enda negationen som får fler träffar hos de äldre 

än hos de yngre informanterna.  

Det ser generellt ut som om de yngre informanterna negerar mer än de äldre 

informanterna på Åland. Totalt finns det 8 yngre informanter och 10 äldre informanter 

från västra Åland och 8 yngre informanter och 10 äldre informanter från östra Åland (se 

tabellerna 1 och 2 i avsnitt 4.1.1). Resultatet borde därmed inte hänga ihop med antalet 

informanter, eftersom de yngre informanterna är färre än de äldre informanterna.  

I figur 11 presenteras hur negationerna är procentuellt fördelade hos de äldre och yngre 

informanterna på västra och östra Åland.  

Figur 11. Negationsanvändningen hos de äldre och yngre informanterna på västra Åland och östra 

Åland, angiven i procent.  

Den procentuella fördelningen av negationerna ser ut att variera mer hos de yngre och 

äldre informanterna på västra Åland än hos informanterna på östra Åland. Som vi kan se 

i figur 11 varierar användningen av negationen inga hos de äldre och yngre 

informanterna. Negationen inga omfattar cirka 7 % av negationerna hos de äldre 

informanterna och cirka 11 % av negationerna hos de yngre informanterna på västra 
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Åland. Negationen int är dominerande hos båda informantgrupperna på västra Åland. 

Negationen int omfattar cirka 79 % av negationerna hos de äldre informanterna och cirka 

83 % av negationerna hos de yngre informanterna. Den procentuella andelen av 

negationen inte är större hos de äldre informanterna med cirka 12 % av negationerna hos 

de äldre informanterna respektive cirka 6 % hos de yngre informanterna.  

Vad gäller östra Åland är användningen av inga lika stor hos både de äldre och de yngre 

informanterna. Negationen inga omfattar cirka 22 % av alla negationerna både hos de 

äldre och de yngre informanterna. Negationen int dominerar också procentuellt sett i 

inspelningarna från östra Åland, med cirka 68 % av negationerna hos de äldre 

informanterna och cirka 72 % av negationerna hos de yngre informanterna. Negationen 

inte omfattar cirka 10 % av negationerna hos de äldre informanterna och cirka 6 % av 

negationerna hos de yngre informanterna på östra Åland.  

5.3.2 Åboland 

I detta avsnitt redogör jag för hur informanternas ålder påverkar negationsanvändningen 

i västra och östra Åboland. I figur 12 presenteras i absoluta tal hur de äldre och yngre 

informanternas negationsanvändning är fördelad i västra och östra Åboland.  

 

Figur 12. Negationsanvändningen hos de äldre och yngre informanterna i västra Åboland och östra 

Åboland, angiven i absoluta tal. 

Som redan konstaterats är inga vanligare i västra än i östra Åboland, och int den 

dominerande negationen i både västra och östra Åboland (se figur 6 i avsnitt 5.2.2). Därför 

är det inte överraskande att frekvensen av negationen inga är högre både hos de äldre och 
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de yngre informanterna i västra Åboland än hos informanterna i östra Åboland, vilket 

framgår av figur 12.  

Som vi kan se i figur 12 är frekvensen av negationen inga högre bland de yngre 

informanterna än bland de äldre informanterna både i västra Åboland och i östra Åboland. 

Figur 12 visar att frekvensen av negationen int också är högre hos de yngre informanterna 

i båda underregionerna. Negationen inte har en låg frekvens i västra Åboland, där 

negationen förekommer enbart hos de äldre informanterna. I östra Åboland är frekvensen 

av negationen inte lite högre hos de äldre än hos de yngre informanterna. Intressant att 

notera är att negationen it har flest träffar hos de äldre informanterna i västra Åboland och 

de yngre informanterna i östra Åboland.  

I Åboland verkar det också gälla att de yngre informanterna negerar mera än de äldre 

informanterna. Som vi såg i avsnitt 4.1.1 finns det totalt 7 yngre och 12 äldre informanter 

från västra Åboland och 10 yngre och 9 äldre informanter från östra Åboland. Fastän de 

yngre väståboländska informanterna är färre till antalet än de äldre väståboländska 

informanterna är antalet negationer ändå högre hos de yngre informanterna.  

I figur 13 presenteras den procentuella fördelningen av negationerna enligt 

informanternas ålder i västra Åboland och i östra Åboland.  

 

Figur 13. Negationsanvändningen hos de äldre och yngre informanterna i västra Åboland och östra 

Åboland, angiven i procent.   
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Figur 13 visar att negationen inga är den dominerande negationen hos de äldre 

väståboländska informanterna; den omfattar cirka 50 % av negationerna hos de äldre 

informanterna i västra Åboland. Hos de yngre väståboländska informanterna omfattar 

inga cirka 40 % av negationerna. Den procentuella andelen av negationen int är cirka 

44 % av negationerna hos de äldre informanterna och cirka 58 % av negationerna hos de 

yngre informanterna i Åboland. Negationen inte omfattar cirka 1 % av negationerna och 

negationen it cirka 5 % av negationerna hos de äldre informanterna i västra Åboland. Som 

redan framgått av figur 12 finns det inte alls träffar med inte hos de yngre informanterna 

i västra Åboland, men negationen it omfattar drygt 1 % av negationerna hos de yngre 

öståboländska informanterna.  

Fastän vi i figur 12 kunde iaktta flera träffar med negationen inga hos de yngre 

informanterna än hos de äldre informanterna i östra Åboland, kan vi i figur 13 se att den 

procentuella andelen av inga enbart är drygt 10 % av negationerna hos de yngre 

öståboländska informanterna och cirka 9 % av negationerna hos de äldre informanterna i 

östra Åboland. Figur 13 visar att negationen int procentuellt är den dominerande 

negationen i östra Åboland med cirka 87 % av negationerna hos de äldre informanterna 

och cirka 86 % av negationerna hos de yngre informanterna. Negationen inte omfattar 

cirka 2 % av negationerna hos de äldre informanterna och cirka 1 % hos de yngre 

informanterna i östra Åboland. Negationen it omfattar däremot cirka 1 % av negationerna 

hos de äldre informanterna och cirka 2 % av negationerna hos de yngre informanterna.  

I Leinonens (2015: 124) studie är variationen i negationsanvändningen hos den yngre och 

den äldre informantgruppen i medeltal inte så stort. På den väståboländska orten Iniö kan 

man i Leinonens (2015) studie se den största skillnaden mellan de två 

informantgrupperna; negationen inga är mer frekvent hos den äldre än hos den yngre 

informantgruppen. På vissa orter, t.ex. den öståboländska orten Pargas, är variationen 

inom den yngre och äldre informantgruppen mycket stor (Leinonen 2015: 124).  

5.3.3 Nyland 

I detta avsnitt redogör jag för hur informanternas ålder påverkar negationsanvändningen 

i västra, mellersta och östra Nyland. 
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I figur 14 presenteras hur de äldre och yngre informanternas negationsanvändning är 

fördelad mellan västra, mellersta och östra Nyland.  

Figur 14. Negationsanvändningen hos de äldre och yngre informanterna i västra Nyland, mellersta 

Nyland och östra Nyland, angiven i absoluta tal.  

Som vi redan noterat är it den dominerande negationen i västra Nyland och int 

dominerande i mellersta Nyland och östra Nyland (se figur 9 i avsnitt 5.2.3). Som vi kan 

se i figur 14 är frekvensen av negationen it mycket högre både hos de äldre och yngre 

informanterna i västra Nyland än i mellersta Nyland och östra Nyland.  

Figur 14 visar att frekvensen av negationen inga är mycket låg hos informanterna i västra 

och mellersta Nyland. I östra Nyland är frekvensen av inga däremot lika hög både hos de 

äldre och yngre informanterna (22 belägg). Negationen int har högre frekvens hos de 

yngre informanterna i västra Nyland och östra Nyland, men i mellersta Nyland 

förekommer negationen int mera hos de äldre informanterna. Frekvensen av negationen 

inte är högst hos de äldre informanterna i mellersta och östra Nyland. Negationen it har 

den högsta frekvensen hos de yngre informanterna i västra och mellersta Nyland, men 

däremot hos de äldre informanterna i östra Nyland.  

Det ser ut som om, vilket redan tidigare poängterats, de yngre informanterna negerar mer 

än de äldre. Dock är mellersta Nyland ett undantag i detta fall, eftersom de äldre 

informanterna negerar mera i denna region. Som vi såg i avsnitt 4.1.1 finns det 15 yngre 

och 11 äldre informanter från västra Nyland, 9 yngre och 11 äldre informanter från 

mellersta Nyland och 18 yngre och 18 äldre informanter från östra Nyland. I detta fall 

kan den ojämna fördelningen av informanter påverka variationen i resultaten. 
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I figur 15 presenteras den procentuella indelningen av negationerna enligt informanternas 

ålder i västra, mellersta och östra Nyland.  

Figur 15. Negationsanvändningen hos de äldre och yngre informanterna i västra Nyland, mellersta 

Nyland och östra Nyland, angiven i procent. 

Som vi kan se i figur 15 syns negationen inga inte i resultaten för västra Nyland, eftersom 

dess procentuella andel är så liten. Det är negationen it som råder både hos de yngre och 

de äldre informanterna i västra Nyland. Negationen it omfattar cirka 57 % av negationerna 

hos de äldre informanterna och cirka 67 % av negationerna hos de yngre informanterna i 

västra Nyland. I figur 15 kan vi också se att negationen int omfattar 42 % av negationerna 

hos de äldre informanterna och 33 % av negationerna hos de yngre informanterna. 

Negationen inte omfattar cirka 1 % av negationerna hos de äldre informanterna, men hos 

de yngre informanterna är den procentuella andelen så liten att figuren inte visar den.  

Vad gäller mellersta Nyland kan vi i figur 15 se att även här är den procentuella andelen 

av negationen inga så pass liten att figuren inte visar den. Som framgår av figur 15 är den 

dominerande negationen int både hos de äldre och yngre informanterna i mellersta 

Nyland. Hos de äldre informanterna omfattar int cirka 93 % och hos de yngre 

informanterna cirka 86 % av negationerna. Negationen inte omfattar cirka 4 % av 

negationerna hos de äldre och mindre än 1 % av negationerna hos de yngre 

mellannyländska informanterna. Negationen it omfattar cirka 3 % av negationerna hos de 

äldre informanterna och drygt 13 % av negationerna hos de yngre informanterna.  

För östra Nyland visar figur 15 att den procentuella andelen av negationen inga är 

tämligen liten, med knappt 3 % av negationerna hos de äldre informanterna och cirka 2 % 

hos de yngre informanterna. Av figur 15 framgår att negationen int är starkt dominerande 
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procentuellt sett i östra Nyland, och omfattar cirka 94 % av negationerna hos de äldre och 

drygt 97 % av negationerna hos de yngre informanterna. Negationen inte omfattar cirka 

2 % och negationen it cirka 1 % av negationerna hos de äldre östnyländska informanterna. 

Negationerna inte och it omfattar totalt mindre än 1 % av negationerna hos de yngre 

informanterna i östra Nyland.  

 

5.4 Könsrelaterad variation 

I detta avsnitt flyttas fokus till den könsrelaterade variationen, d.v.s. till hur 

informanternas kön påverkar negationsanvändningen. I 5.4.1 behandlas könsrelaterad 

variation på Åland, i 5.4.2 könsrelaterad variation i Åboland och i 5.4.3 könsrelaterad 

variation i Nyland.  

Samma indelning som gällde i avsnitt 5.2 och 5.3 används också i detta avsnitt och jag 

delar därmed fortsättningsvis in regionerna Åland, Åboland och Nyland i mindre 

underregioner. I figurerna från 16 till 21 har jag delat in informanterna så att deras ålder 

inte spelar någon roll i detta fall, d.v.s. att gruppen väståländska män omfattar både äldre 

och yngre män från västra Åland och väståländska kvinnor både äldre och yngre kvinnor 

från västra Åland osv.  

5.4.1 Åland 

I detta avsnitt redogör jag för hur informanternas kön påverkar negationsanvändningen 

på västra och östra Åland.  

I figur 16 presenteras i absoluta tal hur de olika negationerna är indelade hos män och 

kvinnor på västra och östra Åland.  
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Figur 16. Negationsanvändningen hos män och kvinnor på västra Åland och östra Åland, angiven i 

absoluta tal.  

Som vi kan se i figur 16 är frekvensen av negationen inga lägre hos de väståländska 

kvinnorna (18 belägg) än hos de väståländska männen (31 belägg). På östra Åland är 

situationen den motsatta, eftersom frekvensen av inga där är högre hos kvinnor än hos 

män (76 belägg respektive 67 belägg). Negationen int har den högsta frekvensen av 

negationerna både hos män och kvinnor på västra Åland och hos män och kvinnor på 

östra Åland. Negationen inte har en högre frekvens hos kvinnor både på västra och östra 

Åland än hos män i de respektive underregionerna.  

Som noterades i avsnitt 4.1.1 finns det på västra Åland totalt 11 informanter som är män 

och 7 informanter som är kvinnor. Antalet informanter kan därför ha påverkat det totala 

antalet negationer på västra Åland, vilket gör det svårt att veta om män negerar mer eller 

om det högre antalet negationer beror på det högre antalet informanter. På östra Åland är 

informanterna mer jämnt indelade, eftersom det finns 9 informanter som är män och 9 

informanter som är kvinnor. Därför är det intressant att notera att frekvensen för alla 

negationer är högre hos kvinnor på östra Åland. Detta väcker frågan, om kvinnorna på 

östra Åland negerar generellt mera än öståländska män.  

Den procentuella indelningen av negationerna hos män och kvinnor på västra och östra 

Åland presenteras i figur 17. 
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Figur 17. Negationsanvändningen hos män och kvinnor på västra Åland och östra Åland, angiven i 

procent. 

Som figur 17 visar är den procentuella andelen av negationen inga relativt jämnt fördelad 

hos män och kvinnor på västra Åland och omfattar cirka 9 % av negationerna hos män 

och knappt 10 % av negationerna hos kvinnor. Negationen int är den dominerande 

negationen hos både män och kvinnor på västra Åland, med drygt 85 % av negationerna 

hos män och knappt 74 % av negationerna hos kvinnor. Negationen inte har en större 

procentuell andel bland kvinnor från västra Åland med cirka 16 % av negationerna i 

jämförelse med 6 % av negationerna hos män. Procentuellt sett används alltså negationen 

inga lika mycket av både kvinnor och män, medan negationen int förekommer mer hos 

män och negationen inte mer hos kvinnor vad gäller västra Åland. 

Figur 17 visar också en rätt så jämn indelning hos män och kvinnor på östra Åland vad 

gäller användningen av negationen inga. Den procentuella andelen av inga är knappt 

24 % av negationerna hos män och detsamma, knappt 24 % av negationerna hos kvinnor 

på östra Åland. Negationen int dominerar också negationsanvändningen hos öståländska 

män och kvinnor, med knappt 70 % av negationerna hos män och knappt 67 % av 

negationerna hos kvinnor. Negationen inte omfattar cirka 6 % av negationerna hos de 

öståländska männen och drygt 8 % av negationerna hos de öståländska kvinnorna. Figur 

17 visar således att den procentuella indelningen av negationerna är mer jämn på östra 

Åland än på västra Åland.  
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5.4.2 Åboland 

I detta avsnitt redogör jag för hur informanternas kön påverkar negationsanvändningen i 

västra och östra Åboland.  

I figur 18 presenteras i absoluta tal hur användningen av negationerna inga, int, inte och 

it är fördelad hos män och kvinnor i västra och östra Åboland.  

Figur 18. Negationsanvändningen hos män och kvinnor i västra Åboland och östra Åboland, angiven i 

absoluta tal.  

Som framgår av figur 18 är frekvensen av negationen inga högre hos män än hos kvinnor 

i västra Åboland. I östra Åboland är situationen densamma; frekvensen av negationen 

inga är högre hos män än hos kvinnor. Negationen int får också fler träffar hos 

väståboländska män än hos väståboländska kvinnor, men i detta fall är situationen 

omvänd i östra Åboland. Negationen inte har nästan lika stor frekvens hos män och 

kvinnor i västra Åboland, och frekvensskillnaderna är inte heller stora i östra Åboland. 

Vad gäller negationen it finns det dock lite variation, eftersom frekvensen av it är högre 

både hos väståboländska och öståboländska män än hos väståboländska och 

öståboländska kvinnor.  

Som vi redan såg i avsnitt 4.1.1 finns det totalt 8 informanter som är män och 11 

informanter som är kvinnor i västra Åboland och likaledes 8 informanter som är män och 

11 informanter som är kvinnor från östra Åboland. I östra Åboland kan det högre antalet 

negationer hos kvinnor bero på högre antalet kvinnliga informanter. I västra Åboland kan 
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det samma dock inte gälla, eftersom männen är färre till antalet och antalet negationer 

ändå är högre hos de väståboländska männen. I detta fall kunde det vara möjligt att män 

i västra Åboland negerar mera än de väståboländska kvinnorna.  

Den procentuella indelningen av negationerna hos män och kvinnor i västra och östra 

Åboland presenteras i figur 19.  

Figur 19. Negationsanvändningen hos män och kvinnor i västra Åboland och östra Åboland, angiven i 

procent.  

Som vi kan se i figur 19 är de könsrelaterade skillnaderna lite större i Åboland än på 

Åland (jfr figur 17). Den procentuella andelen av negationen inga är högre hos män än 

hos kvinnor i västra Åboland. Hos väståboländska män omfattar negationen inga cirka 

47 % och hos väståboländska kvinnor cirka 41 % av negationerna. Negationen int 

omfattar drygt 48 % av negationerna hos väståboländska män och cirka 57 % av 

negationerna hos väståboländska kvinnor. Negationen inte omfattar mindre än 1 % av 

negationerna och negationen it drygt 4 % av negationerna hos män i västra Åboland. 

Negationerna inte och it omfattar totalt knappt 2 % av negationerna hos de väståboländska 

kvinnorna. Procentuellt sett konkurrerar alltså negationen inga med negationen int hos 

väståboländska män och negationen int dominerar hos väståboländska kvinnor.   

Av figur 19 framgår att den procentuella andelen av negationen inga också är lite större 

hos män än hos kvinnor i östra Åboland. Negationen inga omfattar knappt 13 % av 

negationerna hos öståboländska män och drygt 7 % av negationerna hos öståboländska 
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kvinnor. Negationen int dominerar hos både män och kvinnor i östra Åboland, med cirka 

82 % av negationerna hos männen och cirka 90 % av negationerna hos kvinnorna. 

Negationen inte omfattar drygt 1 % och negationen it cirka 3 % av negationerna hos 

öståboländska män. Negationerna inte och it omfattar totalt drygt 2 % av negationerna 

hos de öståboländska kvinnorna. Fastän negationen int dominerar hos både män och 

kvinnor i östra Åboland, finns det lite större variation i negationsanvändningen hos 

öståboländska män.  

5.4.3 Nyland 

I detta avsnitt redogör jag för hur informanternas kön påverkar negationsanvändningen i 

västra, mellersta och östra Nyland.  

I figur 20 presenteras fördelningen av negationerna hos män och kvinnor i västra, 

mellersta och östra Nyland i absoluta tal.  

Figur 20. Negationsanvändningen hos män och kvinnor i västra Nyland, mellersta Nyland och östra 

Nyland, angiven i absoluta tal. 

Figur 20 visar att frekvensen av negationen inga är mycket låg hos män och kvinnor både 

i västra och mellersta Nyland. Vad gäller östra Nyland är frekvensen av inga högre hos 

män än hos kvinnor. Frekvensen av negationen int är högre hos kvinnor än hos män i 

västra och mellersta Nyland, men i östra Nyland är frekvensen däremot högre hos män än 

hos kvinnor. Frekvensen av negationen inte är låg hos både män och kvinnor i västra 

Nyland. I mellersta Nyland förekommer inte mer hos kvinnor än hos män, men i östra 

Nyland är situationen den motsatta. I västra Nyland är frekvensen av negationen it högre 
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hos kvinnor än hos män, men i mellersta och östra Nyland är frekvensen av it däremot 

högre hos män än hos kvinnor.  

Som vi kunde se i avsnitt 4.1.1 finns det totalt 12 informanter som är män och 14 

informanter som är kvinnor från västra Nyland, 11 informanter som är män och 9 

informanter som är kvinnor från mellersta Nyland och 21 informanter som är män och 15 

informanter som är kvinnor från östra Nyland. Eftersom det finns fler informanter som är 

kvinnor i västra Nyland är det svårt att säga om det höga antalet negationer hos kvinnor 

beror på antalet informanter eller på en tendens att kvinnor negerar mer än män. I 

mellersta Nyland är däremot antalet kvinnor lägre än antalet män, men antalet negationer 

är ändå högre hos kvinnorna. Detta kunde tyda på att kvinnorna negerar mer än männen 

i mellersta Nyland. I östra Nyland är fördelningen mellan män och kvinnor mest ojämn. 

Därför är det inget överraskande att frekvensen av negationerna är högre hos män än hos 

kvinnor i östra Nyland.  

Den procentuella indelningen av negationerna hos män och kvinnor i västra, mellersta 

och östra Nyland presenteras i figur 21.  

Figur 21. Negationsanvändningen hos män och kvinnor i västra Nyland, mellersta Nyland och östra 

Nyland, angiven i procent.  

Som vi kan se i figur 21 ovan är den procentuella andelen av negationen inga så pass liten 

i västra Nyland att den inte syns i figuren. Negationen int omfattar cirka 28 % av 

negationerna hos västnyländska män och cirka 42 % av negationerna hos västnyländska 

kvinnor. Negationen inte omfattar mindre än 1 % av negationerna hos män och på samma 

sätt mindre än 1 % hos kvinnor i västra Nyland. Negationen it omfattar drygt 71 % av 

negationerna hos västnyländska män och drygt 57 % av negationerna hos västnyländska 
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kvinnor. Procentuellt sett dominerar negationen it cirka 14 procentenheter mer hos 

västnyländska män än hos västnyländska kvinnor. 

Som figur 21 visar är den procentuella andelen av negationen inga så liten även i mellersta 

Nyland att figuren inte visar den. Däremot kan vi se att negationen int dominerar både 

hos män och kvinnor i mellersta Nyland, med drygt 82 % av negationerna hos män och 

cirka 96 % av negationerna hos kvinnor. Den procentuella andelen av negationen inte 

syns inte alls hos mellannyländska män, men inte omfattar cirka 4 % av negationerna hos 

mellannyländska kvinnor. Den procentuella andelen av negationen it syns däremot inte 

alls hos mellannyländska kvinnor, men hos mellannyländska män omfattar it drygt 17 % 

av negationerna. Det verkar som om män negerar med int och it och kvinnor med int och 

inte i mellersta Nyland.  

Slutligen framgår av figur 21 att den procentuella andelen av negationen inga är liten, 

men ändå synlig i östra Nyland. Hos de östnyländska männen omfattar negationen inga 

cirka 3 % och hos de östnyländska kvinnorna cirka 2 % av negationerna. Procentuellt sett 

är int den dominerande negationen i östra Nyland både hos män och hos kvinnor. 

Negationen int omfattar cirka 95 % av negationerna hos män och drygt 97 % av 

negationerna hos kvinnor i östra Nyland. Den procentuella andelen av negationerna inte 

och it är totalt 2 % hos de östnyländska männen och mindre än 1 % hos de östnyländska 

kvinnorna.  

 

5.5 Jämförelse mellan de olika informantgrupperna 

I de föregående avsnitten har jag delat in informanterna i mer övergripande grupper, men 

i det här kapitlet delar jag in informanterna i mindre grupper för att kartlägga hur 

negationsanvändningen ser ut i de olika informantgrupperna. Jag kartlägger resultaten för 

de olika orterna i var sin figur. 

I figur 22 presenteras hur negationsanvändningen fördelar sig procentuellt mellan äldre 

män och kvinnor samt yngre män och kvinnor på västra och östra Åland.  
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Figur 22. Negationsanvändningen hos alla informanterna på västra Åland och östra Åland, angiven i 

procent.  

Figur 22 visar att negationsanvändningen varierar i stor grad mellan de olika 

informantgrupperna. Största skillnader i negationsanvändningen kan vi se hos de äldre 

väståländska kvinnorna i jämförelse med de äldre öståländska kvinnorna. De två grupper 

som är mest lika varandra när det gäller användning av negationer är de väståländska och 

öståländska yngre kvinnorna.  

I figur 22 kan vi se att negationsanvändningen är rätt så jämnt fördelad mellan de väst- 

och öståländska äldre männen. Negationen inga omfattar drygt 8 % av negationerna hos 

de väståländska och cirka 7 % av negationerna hos de öståländska äldre männen. 

Negationen int omfattar cirka 80 % av negationerna hos de väståländska och cirka 73 % 

av negationerna hos de öståländska äldre männen. Negationen inte omfattar dessutom 

cirka 12 % av negationerna hos de väståländska och cirka 20 % av negationerna hos de 

öståländska äldre männen. Minst varierar negationsanvändningen mellan väst- och 

öståländska äldre män när det gäller användningen av negationen inga och mest när det 

gäller bruket av negationen inte.  

När vi i figur 22 betraktar negationsanvändningen hos de äldre kvinnorna är variationen 

betydligt större. Negationen inga omfattar enbart 5 % av negationerna hos de 

väståländska äldre kvinnorna men upp till närmare 30 % hos de öståländska äldre 

kvinnorna. Negationen int omfattar cirka 79 % av negationerna hos de väståländska och 

cirka 64 % av negationerna hos de öståländska äldre kvinnorna. Negationen inte omfattar 

cirka 16 % av negationerna hos de väståländska och cirka 6 % av negationerna hos de 
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öståländska äldre kvinnorna. Minst varierar negationsanvändningen mellan väst- och 

öståländska äldre kvinnor i samband med negationen inte (10 procentenheter) och mest 

när det gäller negationen inga (25 procentenheter).  

Figur 22 visar att negationsanvändningen varierar också i hög grad hos de yngre männen 

på Åland. Negationen inga omfattar drygt 10 % av negationerna hos de väståländska och 

nästan 30 % av negationerna hos de öståländska yngre männen. Negationen int omfattar 

cirka 89 % av negationerna hos de väståländska och cirka 68 % av negationerna hos de 

öståländska yngre männen. Negationen inte omfattar enbart 1 % av negationerna hos de 

väståländska och 2 % av negationerna hos de öståländska yngre männen, vilket innebär 

att procentuellt sett är variationen i de väst- och öståländska yngre männens tal minst i 

samband med negationen inte. Mest varierar negationsanvändningen när det är frågan om 

negationen int (21 procentenheter).  

Som vi kan se i figur 22 är negationsanvändningen jämnt fördelad mellan de väst- och 

öståländska yngre kvinnorna. Negationen inga omfattar cirka 14 % av negationerna både 

hos de väst- och de öståländska yngre kvinnorna. Negationen int omfattar drygt 71 % av 

negationerna hos de väståländska och cirka 73 % av negationerna hos de öståländska 

yngre kvinnorna. Negationen inte omfattar cirka 15 % av negationerna hos de 

väståländska och cirka 13 % av negationerna hos de öståländska yngre kvinnorna.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att negationen inga förekommer mest i tal hos 

öståländska äldre kvinnor och öståländska yngre män.  

I det följande redogör jag för resultaten i de åboländska inspelningarna. I figur 23 

presenteras hur negationsanvändningen fördelar sig procentuellt mellan äldre män och 

kvinnor samt yngre män och kvinnor i västra och östra Åboland. 
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Figur 23. Negationsanvändningen hos alla informanterna i västra Åboland och östra Åboland, angiven i 

procent. 

Som vi kan se i figur 23 är variationen i negationsanvändningen till och med större hos 

de åboländska informanterna än hos de åländska informanterna (jfr figur 22). I figur 23 

kan vi se att de olika underregionerna skiljer sig från varandra väldigt mycket.  

Figur 23 visar att negationen inga omfattar drygt 50 % av negationerna hos de 

väståboländska och drygt 17 % av negationerna hos de öståboländska äldre männen, 

vilket innebär att inga procentuellt sett är den dominerande negationen hos 

väståboländska äldre män. Negationen int omfattar drygt 40 % av negationerna hos de 

väståboländska och cirka 77 % av negationerna hos de öståboländska äldre männen. 

Negationen inte omfattar cirka 2 % av negationerna hos de väståboländska och cirka 4 % 

av negationerna hos de öståboländska äldre männen. Negationen it omfattar cirka 7 % av 

negationerna hos de väståboländska och cirka 2 % av negationerna hos de öståboländska 

äldre männen. Minst variation i negationsanvändningen hos de väst- och öståboländska 

äldre männen förekommer i fråga om negationen inte (2 procentenheter) och störst i 

samband med negationen int (37 procentenheter).  

I figur 23 kan vi se att negationen inga omfattar cirka 50 % av negationerna hos de 

väståboländska och drygt 4 % av negationerna hos de öståboländska äldre kvinnorna, 

vilket innebär att inga är mycket vanligare hos de väståboländska än hos de öståboländska 

äldre kvinnorna. Skillnaden i användningen av negationen int är också framträdande; 
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negationen int omfattar cirka 46 % av negationerna hos de väståboländska och knappt 

94 % av negationerna hos de öståboländska äldre kvinnorna. Negationen inte omfattar 

knappt 1 % av negationerna hos de väståboländska och cirka 2 % av negationerna hos de 

öståboländska äldre kvinnorna. Negationen it omfattar däremot 3 % av negationerna hos 

de väståboländska och knappt 1 % av negationerna hos de öståboländska kvinnorna. Detta 

innebär att negationsanvändningen hos väst- och öståboländska kvinnor varierar minst 

för negationen inte (1 procentenhet) och mest för negationen int (48 procentenheter). 

När man jämför resultaten för väst- och öståboländska yngre män med varandra så är det 

mest anmärkningsvärda det att hos de väståboländska männen förekommer enbart 

negationerna inga, int och it. Som vi i figur 23 kan se omfattar negationen inga cirka 45 % 

av negationerna hos de väståboländska och cirka 11 % av negationerna hos de 

öståboländska yngre männen. Negationen int omfattar cirka 53 % av negationerna hos de 

väståboländska och cirka 85 % av negationerna hos de öståboländska yngre männen. 

Negationen inte omfattar knappt 1 % av negationerna hos de öståboländska yngre 

männen. Negationen it omfattar drygt 2 % av negationerna hos de väståboländska och 

drygt 3 % av negationerna hos de öståboländska yngre männen. Minst variation hos de 

väst- och öståboländska yngre männen förekommer för negationen it (1 procentenhet) 

och mest för negationen inga (34 procentenheter).  

Som vi kan se i figur 23 förekommer det inte andra negationer än inga och int hos 

väståboländska yngre kvinnor. Figur 23 visar att negationen inga omfattar knappt 34 % 

av negationerna hos de väståboländska och cirka 9 % av negationerna hos de 

öståboländska yngre kvinnorna, vilket innebär att inga är vanligare hos de väståboländska 

än hos de öståboländska yngre kvinnorna. Negationen int omfattar den resterande delen 

av negationerna, d.v.s. drygt 66 % av negationerna hos de väståboländska och cirka 89 % 

av negationerna hos de öståboländska yngre kvinnorna. Negationen inte omfattar 1 % och 

negationen it 1 % av negationerna hos de öståboländska yngre kvinnorna. Mest variation 

hos de väst- och öståboländska yngre kvinnorna förekommer för negationen inga (25 

procentenheter).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är de väståboländska äldre männen och 

äldre kvinnorna som använder negationen inga mest i det talade språket. De av de 

åboländska informanterna som använder negationen inga minst är de öståboländska äldre 
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kvinnorna. De väst- och öståboländska yngre informanternas negationsanvändning 

avviker i hög grad från varandra när det är frågan om både män och kvinnor.  

I det följande redogör jag för resultaten i de nyländska inspelningarna. I figur 24 

presenteras hur negationsanvändningen fördelar sig procentuellt mellan äldre män och 

kvinnor samt yngre män och kvinnor i västra, mellersta och östra Nyland. 

 

Figur 24. Negationsanvändningen hos alla informanterna i västra Nyland, mellersta Nyland och östra 

Nyland, angiven i procent.  

Som vi kan se i figur 24 varierar negationsanvändningen i Nyland märkbart mellan de 

olika grupperna av informanter.  

Figur 24 visar att negationen inga inte alls förekommer hos de västnyländska äldre 

männen och därför kan man inte se den procentuella andelen. Hos de äldre männen i 

mellersta Nyland är träffarna så få att inga omfattar knappt 1 % av negationerna, vilket 

också gäller de äldre männen i östra Nyland där inga omfattar knappt 3 % av 

negationerna. Negationen int omfattar cirka 30 % av negationerna hos de västnyländska, 

cirka 92 % av negationerna hos de mellannyländska och cirka 91 % av negationerna hos 

de östnyländska äldre männen. Negationen inte omfattar enbart 2 % av negationerna hos 

de västnyländska och knappt 4 % av negationerna hos de östnyländska äldre männen, 

medan negationen inte alls förekommer hos de mellannyländska äldre männen. 

Negationen it råder hos de västnyländska äldre männen där den omfattar cirka 68 % av 

negationerna. Hos de äldre männen i mellersta Nyland omfattar negationen it knappt 8 % 

av negationerna och hos de äldre männen i östra Nyland cirka 1 % av negationerna.  
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Som vi kan se i figur 24 är variationen i negationsanvändningen också stor mellan äldre 

kvinnor från olika delar av Nyland. Negationen inga förekommer så få gånger hos de 

västnyländska och mellannyländska äldre kvinnorna att den procentuella andelen inte går 

att se i figuren. Hos de östnyländska äldre kvinnorna omfattar negationen inga däremot 

knappt 4 % av negationerna. Negationen int omfattar cirka 45 % av negationerna hos de 

västnyländska, cirka 93 % av negationerna hos de mellannyländska och cirka 95 % av 

negationerna hos de östnyländska äldre kvinnorna. Negationen inte omfattar mindre än 

1 % av negationerna hos de västnyländska, drygt 6 % hos de mellannyländska och mindre 

än 1 % hos de östnyländska äldre kvinnorna. Negationen it omfattar cirka 54 % av 

negationerna hos de västnyländska och mindre än 1 % av negationerna hos de 

mellannyländska och östnyländska äldre kvinnorna. It är alltså den dominerande 

negationen hos de västnyländska äldre kvinnorna.  

Vad gäller de yngre männen i Nyland kan vi i figur 24 se att det inte förekommer några 

träffar med negationen inga hos de västnyländska och de mellannyländska yngre männen. 

Hos de östnyländska yngre männen omfattar inga cirka 3 % av negationerna. Negationen 

int omfattar 28 % av negationerna hos de västnyländska, knappt 75 % av negationerna 

hos de mellannyländska och cirka 96 % av negationerna hos de östnyländska yngre 

männen. Negationen inte omfattar mindre än 1 % hos alla yngre män i Nyland. 

Negationen it omfattar knappt 72 % av negationerna hos de västnyländska, cirka 24 % av 

negationerna hos de mellannyländska och mindre än 1 % av negationerna hos de 

östnyländska yngre männen.  

Som vi kan se i figur 24 förekommer negationen inga inte heller mycket hos de yngre 

kvinnorna i Nyland. Hos de västnyländska och östnyländska yngre kvinnorna 

förekommer inga inte alls, medan inga hos de östnyländska yngre kvinnorna omfattar 

mindre än 1 % av negationerna. Negationen int omfattar cirka 38 % av negationerna hos 

de västnyländska, cirka 99 % av negationerna hos de mellannyländska och 100 % av 

negationerna hos de östnyländska yngre kvinnorna. Negationen inte omfattar mindre än 

1 % av negationerna hos de västnyländska och de mellannyländska yngre kvinnorna och 

förekommer inte alls hos de östnyländska yngre kvinnorna. Negationen it omfattar knappt 

62 % av negationerna hos de västnyländska yngre kvinnorna och förekommer inte alls 

hos de mellannyländska och de östnyländska yngre kvinnorna.  
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6 Sammanfattning och diskussion 

Syftet i min avhandling har varit att undersöka hur negationen inga används i talat språk 

i jämförelse med de vanligaste negationerna int, inte och it hos informanterna på Åland, 

i Åboland och i Nyland. Jag började min analys med att undersöka hur informanternas 

region påverkade negationsanvändningen och därefter koncentrerade jag mig på att 

redogöra för de könsrelaterade och åldersrelaterade skillnaderna i 

negationsanvändningen. Till slut kartlade jag skillnader i negationsanvändningen mellan 

alla informantgrupper i de respektive regionerna.  

Vad gäller regional variation har både tidigare forskning (Leinonen 2015) och resultaten 

i min studie visat att negationen inga förekommer mest i Åboland, speciellt i västra 

Åboland. Leinonen (2015: 140–141) konstaterar att dialekterna är bäst bevarade på de 

väståboländska orterna Iniö och i Houtskär, vilket syns i en hög andel dialekvarianter 

både hos de äldre och yngre informanterna i hennes studie. Dessa är orter som också i 

min studie har den största frekvensen av negationen inga. Leinonen (2015: 141) påpekar 

att Iniös och Houtskärs geografiska läge är längst i väster i Åboland och att dessa orter 

nås enbart med flera färjor. Enligt Leinonen (2015: 141) har det perifera läget antagligen 

haft sin inverkan på att dialekterna har bevarats särskilt väl i dessa områden. 

I min studie är det därför inte geografiskt sett så överraskande att negationen inga också 

är relativt frekvent på östra Åland, dess läge ligger nära västra Åboland. I Nyland 

förekommer negationen inga inte alls så ofta, vilket framgår redan av antalet belägg på 

inga i tabell 8 (se avsnitt 5.1). Intressant är att negationen inga förekommer nästan endast 

i östra Nyland. Detta är inte helt logiskt geografiskt sett, eftersom östra Nyland ligger 

längst till öster av alla regionerna (se karta 1) och mellersta Nyland, västra Nyland och 

östra Åboland står i vägen för direkt språkkontakt med västra Åboland, där negationen 

inga är mycket frekvent. Som Ivars (2015: 350) påpekar förknippas negationen inga 

gärna med nyländsk dialekt, men hon poängterar att den inte alls är så frekvent som man 

skulle tro. Ivars (2015: 350) beskrivning om att negationen it råder i västra Nyland och 

att negationen int råder i mellersta Nyland stämmer överens med resultaten i min 

avhandling. Däremot stämmer Ivars (2015: 350) beskrivning om att negationen inga 

växlar med negationen int i östra Nyland inte överens med resultaten i min avhandling, 

eftersom mina resultat visar att int tydligt är den dominerande negationen i östra Nyland. 
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Vad gäller åldersrelaterad variation i min studie är skillnaderna inte så stora mellan de 

äldre och yngre informanterna på Åland. Skillnaderna är inte märkbara, men på västra 

Åland är negationen inga lite mer frekvent hos de yngre informanterna än hos de äldre. 

Negationen int är procentuellt sett mer frekvent hos de yngre informanterna både på västra 

och östra Åland, medan negationen inte dessutom verkar vara lite mer frekvent hos de 

äldre informanterna både på västra och östra Åland.  

I Åboland är den åldersrelaterade variationen i negationsanvändningen större än på 

Åland, speciellt i västra Åboland där negationen inte inte alls förekommer hos de yngre 

informanterna. I västra Åboland är negationen inga lite mer frekvent hos de äldre än hos 

de yngre informanterna, medan inga är nästan lika frekvent både hos de äldre och yngre 

informanterna i östra Åboland. Negationen it förekommer mer hos de äldre än hos de 

yngre väståboländska informanterna, men i östra Åboland förekommer it mer hos de 

yngre än hos de äldre öståboländska informanterna.  

I Nyland verkar den åldersrelaterade variationen i negationsanvändningen vara störst av 

alla regionerna, speciellt i västra och mellersta Nyland. Intressant att lägga märke till är 

att i dessa underregioner förekommer negationen it mer hos de yngre än hos de äldre 

informanterna. I östra Nyland är negationen inga nästan lika frekvent hos de äldre och de 

yngre informanterna och det finns inte märkbara skillnader i de äldre och yngre 

informanternas negationsanvändning allmänt sett.  

När det är frågan om könsrelaterad variation finns det inte märkbara skillnader i 

användningen av negationen inga mellan män och kvinnor på Åland. På östra Åland 

varierar negationsanvändningen mindre än på västra Åland. På västra Åland kan man se 

en märkbar skillnad i användningen av negationen inte, som är mycket mer frekvent hos 

väståländska kvinnor än hos väståländska män. Fastän skillnaden inte är märkbar, är 

negationen inte också lite mer frekvent hos de öståländska kvinnorna än hos de 

öståländska männen.  

I Åboland är den könsrelaterade variationen i negationsanvändningen större än på Åland. 

Negationen inga är mer frekvent hos de väståboländska männen än hos de väståboländska 

kvinnorna och inga är en starkt konkurrerande negation med negationen int i denna 

informantgrupp. Negationen it förekommer också mer hos väståboländska män än hos 

väståboländska kvinnor. Hos de väståboländska kvinnorna är int den dominerande 
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negationen. I östra Åboland gäller det samma som i västra Åboland; negationen inga 

används mer av de öståboländska männen än av de öståboländska kvinnorna. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de åboländska männen verkar använda 

negationen inga mer än de åboländska kvinnorna.  

I Nyland är de könsrelaterade skillnaderna i negationsanvändningen också framträdande. 

I västra Nyland är it den dominerande negationen både hos män och kvinnor, men it är 

ändå mer frekvent hos de västnyländska männen än hos de västnyländska kvinnorna. I 

mellersta Nyland förekommer negationen it mer hos männen, medan negationen inte 

förekommer mer hos de mellannyländska kvinnorna än hos de mellannyländska männen. 

I östra Nyland är skillnaderna i negationsanvändningen inte så märkbara. Negationen inga 

är lite mer frekvent hos de östnyländska männen än hos de östnyländska kvinnorna. 

Negationerna inte och it är också lite mer frekventa hos männen än hos kvinnorna i östra 

Nyland. 

I slutet av min analys delade jag in informanterna i äldre män, äldre kvinnor, yngre män 

och yngre kvinnor enligt de olika underregionerna för att få en översikt över 

negationsanvändningen per informantgrupp. I denna indelning var det intressant att lägga 

märke till att hos vissa informantgrupper, t.ex. väståländska äldre män, är negationen inga 

mer frekvent än hos de öståländska äldre männen, fastän negationen inga i princip 

förekommer mer på östra Åland. Hos de öståländska äldre männen är negationen inga 

faktiskt minst frekvent av alla de öståländska informantgrupperna. Mest frekvent är 

negationen inga hos öståländska äldre kvinnor och öståländska yngre män. Negationen 

inga är nästan lika frekvent både hos de väståländska yngre männen och de väståländska 

yngre kvinnorna.  

I Åboland förekommer negationen inga framträdande i alla de väståboländska 

informantgrupperna. Mest frekvent är negationen inga hos de väståboländska äldre 

männen och äldre kvinnorna, därefter hos de väståboländska yngre männen. Minst 

frekvent är inga hos de väståboländska yngre kvinnorna. Även i östra Åboland 

förekommer negationen inga mest hos de äldre männen, medan inga är minst frekvent 

hos de öståboländska äldre kvinnorna. Som Leinonen (2015: 137) konstaterar, verkar 

negationen inga fortfarande ha en ganska stark ställning som ett dialektdrag i Åboland. 
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Som vi redan tidigare har noterat är negationen inga inte så frekvent i Nyland och mest 

förekommer den i östra Nyland. Min analys visar att negationen inga förekommer i stort 

sett lika mycket hos informantgrupperna äldre östnyländska män, äldre östnyländska 

kvinnor och yngre östnyländska män, men hos de yngre östnyländska kvinnorna 

förekommer negationen inga inte alls. Hos de yngre östnyländska kvinnorna är 

negationsanvändningen faktiskt minst varierande av alla informantgrupper i jämförelse 

med alla de andra informantgrupperna även på Åland och i Åboland. De yngre 

östnyländska kvinnorna negerar endast med negationen int.  

Det som min avhandling visar är att negationen inga fortfarande lever kvar i språket hos 

både ålänningar och åbolänningar och i viss mån i språkbruket hos nylänningar. Som 

Leinonen (2015: 39) konstaterar: ”För djupare studier av enskilda språkdrag eller 

dialekter skulle det naturligtvis krävas mera material, vilket finns att hämta i de 

obearbetade ljudfilerna i Spara talet-samlingen”. Detta gäller helt säkert även negationen 

inga. 

 

Fortsatt forskning 

Den ursprungliga planen med min avhandling var att göra både en kvantitativ och en 

kvalitativ del i studien. Den kvantitativa delen av min studie tog dock mer plats än vad 

jag hade förväntat mig och jag var tvungen att utesluta den kvalitativa delen ur min 

avhandling helt och hållet. I den kvalitativa delen skulle jag ha betraktat den semantiska 

eller syntaktiska funktionen av negationen inga i en sats. Detta skulle ha varit mycket 

intressant att studera närmare, men min pro gradu-avhandling skulle i så fall ha utvidgats 

till en doktorsavhandling. För framtida forskare lämnar det en intressant lucka att fylla i, 

eftersom det är en outredd fråga om det finns någon semantisk eller syntaktisk skillnad i 

användningen av de båda varianterna, d.v.s. inte och inga (Leinonen 2015: 122).  

Medan jag lyssnade på inspelningarna lade jag märke till att i vissa fall påverkade 

intervjuarens språk också informanternas språk. Intervjuarna hade också en relativt stark 

dialektal bakgrund, eftersom de var uppvuxna på den ort där intervjuerna gjordes och de 

talade det lokala språket (Leinonen 2015: 14). När intervjuarna ställde frågor så kunde 

informanterna använda samma dialektala ord som intervjuarna. T.ex. i en inspelning med 

en äldre man från Finström frågar intervjuaren en fråga som innehåller negationen inga, 
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och också i informantens svar förekommer negationen inga, fastän han i stort sett annars 

har negerat med int. Detta skulle vara intressant att studera närmare.  

Något som jag själv har observerat på mina vistelser till Åland har varit att även 

andraspråksinlärare anpassar sig till den åländska negationsanvändningen. Detta skulle 

också vara ett intressant forskningsområde, men det skulle kräva massor med inspelningar 

eller liknande material med andraspråksinlärare för att kunna jämföra detta med till 

exempel materialet i Talko.  

 



67 

 

Källförteckning 

Andersson, Lars-Gunnar (2013). Dialekter och sociolekter. I: Sundgren (red):  

Sociolingvistik. 2. uppl. Stockholm: Liber. S: 39–76.  

Bockgård, Gustav & Nilsson, Jenny (2011). Dialektologi möter interaktionsforskning – 

En introduktion till interaktionell dialektologi. I: Bockgård, Gustav & Nilsson, Jenny 

(red.): Interaktionell dialektologi. S: 7–50. 

Edlund, Ann-Catrine, Erson, Eva & Milles, Karin (2007). Språk och kön. [Stockholm]: 

Norstedts akademiska förlag. 

Einarsson, Jan (2009). Språksociologi. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Gunnarsdotter Grönberg, Anna (2013). Ungdomsspråk. I: Sundgren (red):  

Sociolingvistik. 2. uppl. Stockholm: Liber. S: 236–273. 

Harling-Kranck, Gunilla (1998). Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio dialektprov från 

Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i 

Finland. 

Heinola, Julia (2017). ”inga först va de så nooga int”. En jämförande studie av 

negationsanvändningen på Åland och i Åboland. Kandidatavhandling. Helsingfors: 

Helsingfors universitet.  

Hultman, Tor G. (2003). Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Svenska 

Akademien.  

Ivars, Ann-Marie (2015). Dialekter och småstadsspråk. Helsingfors: Svenska 

litteratursällskapet i Finland. 

Ivars, Ann-Marie & Södergård, Lisa (2007). Spara det finlandssvenska talet. I: Arboe, 

Torben (red): Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Århus: Aarhus universitet. S: 

202–206.  

Kimell, Julia (2013). ”Jo häjjo, ha du vari å fiska någi åå då?” Ålänningars dialekt och 

identitetsskapande på Facebook, i e-post och i sms-meddelanden. Masteruppsats. 

Uppsala universitet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:628198/FULLTEXT01.pdf Hämtad 7.11.2018. 

Lagerholm, Per (2010). Språkvetenskapliga uppsatser. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628198/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:628198/FULLTEXT01.pdf


68 

 

Leinonen, Therese (2012). Indelning av finlandssvenska dialekter med särskild hänsyn 

till Åboland. I: Lehti-Eklund, Hanna, Lindholm, Camilla & Sandström, Caroline (utg.): 

Folkmålsstudier 50. Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi. S: 155–173. 

Tillgänglig: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/92625/FMS50-

Leinonen.pdf?sequence=2 Hämtad 16.12.2018.  

Leinonen, Therese (2015). Talet lever! Fyra studier i svenskt talspråk i Finland. I: 

Studier i nordisk filologi. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Lindberg, Magdalena. Finlands svenska dialektområden. Svenska litteratursällskapet i 

Finland. Tillgänglig: https://www.sprakinstitutet.fi/files/3699/dialektOVedit.jpg Hämtad 

20.11.2018.  

Ljunggren, Barbro Allardt (2008). Åland som språksamhälle. Språk och språkliga 

attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv. Stockholm: Stockholms universitet. 

Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:199704/FULLTEXT01.pdf 

Hämtad 7.11.2018. 

Lundström, Gudrun (1939). Studier i nyländsk syntax. Stockholm: Norstedt.  

Mickwitz, Åsa (2008). Kvinnligt och manligt språk i Liljendal. I: Palmén, Sandström & 

Östman (red): Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd. Helsingfors: 

Nordica. S: 173–186. 

Nordberg, Bengt (2013). Vad är sociolingvistik? I: Sundgren (red): Sociolingvistik. 2. 

uppl. Stockholm: Liber. S: 13–38. 

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela (2015). Introduktion till sociolingvistik. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

Ohlsson, Maria (2013). Språk och genus. I: Sundgren (red): Sociolingvistik. 2. uppl. 

Stockholm: Liber. S: 158–198.  

Palmén, Helena (2014). Identitet i samspråk: Kodväxling till standardvarietet som risk 

och resurs i östnyländska samtal på dialekt. Helsingfors universitet. 

SAG = Teleman, Ulf, Staffan Hellberg & Erik Andersson (1999). Svenska akademiens 

grammatik vol. 4. Stockholm: Svenska Akademien.  

Sundberg, Eva (1993). Dialekten i Ålands nordöstra skärgård. Mariehamn: Ålands 

högskola. 

Sundgren, Eva (2013). Sociolingvistik. 2. uppl. Stockholm: Liber. 

Svenblad, Ralf (1991). Med åländska ord: Ur vardagsspråk och folkmål. Mariehamn: 

Mariehamns tryckeri.   

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/92625/FMS50-Leinonen.pdf?sequence=2
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/92625/FMS50-Leinonen.pdf?sequence=2
https://www.sprakinstitutet.fi/files/3699/dialektOVedit.jpg
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:199704/FULLTEXT01.pdf


69 

 

Södergård, Lisa och Leinonen, Therese (2017). Talko - korpus över den talade svenskan 

i Finland: Korpusbygge i teori och praktik. I: Ideologi, identitet, intervention: Nordisk 

dialektologi 10 (s. 331–340), red av J.-O. Östman, C. Sandström, P. Gustavsson och L. 

Södergård. Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors 

universitet. 

Wessén, Elias (1965). Svensk språkhistoria: 3, Grundlinjer till en historisk syntax. 2. 

uppl. Stockholm.  

Zilliacus, Kurt (1992). Åboländska. Helsingfors: Konstsamfundet.  

 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705036309
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705036309

