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1 Inledning 

 

Var och en av oss har säkert åtminstone ett par gånger i livet stött på den korta frågan vem är 

du? Frågan är ju i princip väldigt enkel att svara på men vad borde man egentligen svara i sådana 

situationer? Vad vill människan som frågar egentligen veta om mig? Vilka saker borde jag berätta 

och vilka saker är överhuvudtaget relevanta att berätta? Naturligtvis påverkar t.ex. 

frågesituationen i någon mån våra svar så att man i en arbetsintervju hellre berättar om sina 

egenskaper och arbetshistoria än om sitt sommarlov. Men vilka saker upplever individen vara 

sådana som svarar på frågan vem man är?  I denna avhandling kommer jag att forska i hurudan 

attityd finlandssvenskar har till den egna dialekten som de har vuxit upp med och hur stor roll 

den spelar i individernas identiteter. Studien genomförs som en enkätundersökning bland 

svenskspråkiga finländare.  

 

På en väldigt ytlig nivå kan man säga att svar på frågor om vem man är handlar om identitet 

(Liebkind & Henning-Lindblom 2019: 183). Enligt Edwards (2009:19) utgör kombinationen av alla 

våra personliga drag och vår personlighet den personliga identiteten. Den gör varenda individ 

unik. Liebkind och Henning-Lindblom (2019: 183) påstår att identiteten i många fall delas efter 

två olika delfaktorer, speciellt ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Dessa två faktorer är den 

sociala och den personliga faktorn. Den första har att göra med olika sociala kategorier (t.ex. att 

tillhöra en grupp) medan den andra handlar mer om individens personliga egenskaper (t.ex. att 

vara språksam). Lojander-Visapää (2001: 30) konstaterar att då det är frågan om 

gruppidentiteter så är språket oftast den sammanbindande faktorn. Einarsson (2009: 39) anser 

också att människas första språk eller dialekt spelar en stor roll i ens identitet och de är sätt att 

signalera sitt ursprung. Lojander-Visapää (2001: 30) framhäver språkets betydelse i 

identitetsbildandet. Då en gemenskap använder samma språk stärker det känslan av 

samhörighet och kring det bildas identiteten. Som exempel skriver Ivarsson (2015: 419) om 

Ekenäsbor som har så pass många särskilda drag i sin svenska dialekt att de kan anses ha en 

gemensam språklig identitet och sålunda höra till en egen språkgrupp. Det är dock viktigt att 

förstå att identiteterna oftast fungerar parallellt och att vi samtidigt har flera olika identiteter 

(Lojander-Visapää 2001: 30). 

 

 De flesta finlandssvenskar har en regional ton i språket och man vet oftast var talaren 

ursprungligen är från eftersom så få egentligen pratar ren högsvenska (Ivars 2015: 437, 445). År 

2019 bodde det 287 954 medborgare (ca 6 %) i Finland som hade registrerat svenska, Finlands 
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andra nationella språk, som modersmål (Statistikcentralen, 2020). Enligt Lojander-Visapää 

(2001: 32) är språket en av de viktigaste faktorerna då det kommer till identitetsskapandet hos 

finlandssvenskar. Dialekten kan alltså ses som en central faktor för finlandssvenskar och deras 

språkidentitet. Så länge det har funnits folk i Finland som har talat svenska så länge har det också 

funnits dialekter (Ivars 2015: 440).  

 

Om vi återvänder till början där frågan om vem man är diskuterades, kan vi säkert medge att 

termen identitet och allt vad den innebär är nästan omöjligt att förklara kort. Ifall någon frågar 

vem du är så beror det i hög grad på den som svarar vad hen upplever är viktigt att berätta och 

om vilken identitet. Ifall frågesituationen skulle ha något att göra med t.ex. tvåspråkigheten eller 

språkbruket skulle den som svarar säkert komma fram med sin språkliga historia eftersom det 

ju är något som troligen har påverkat dennes språkliga identitet.  

 

Under mina svenska studier har jag också blivit tvungen att fundera på min egen språkliga 

identitet. Speciellt då jag själv är finskspråkig och studerar ett främmande språk, har det inte 

alltid varit lätt att förhålla mig stabilt till ett språk utan snarare lite krångligt. Därför är jag också 

intresserad av detta forskningsämne; hurudana attityder finlandssvenskar som talar dialekt har 

till språkvarianter av vilka en del möjligtvis har ändrats under åren och andra som har hållits 

stabila. Med begreppet språkvarianter menar b.la. Ivars (2015: 15) olika slags versioner av 

svenska språket i form av dialekter. Anser de som talar dialekt men måste använda 

standardsvenska t.ex. på jobbet att dialekt ändå spelar en stor roll i deras språkliga identitet? 

Hur förhåller de sig till dialektanvändning? 

 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Den övergripande avsikten med denna avhandling är att forska i attityder som svenskspråkiga 

finländare har till den egna dialekten. Dialekt är ett språk som används inom ett visst område 

för att kommunicera (Ivars 2015: 15). Med begreppet egen dialekt menar jag den variant av 

språket som en person vuxit upp med och upplever som sin första dialekt. Eftersom svenska är 

Finlands andra nationella språk, är det viktigt att förstå svenska språkets och dess varianters roll 

hos svenskspråkiga finländare. Avhandlingen fokuserar på attityder och därför utgår jag från 

attitydens tre komponenter; dessa är den kognitiva, affektiva samt den konativa (Triandis 1967: 

231). Rainio & Helkama (1974: 117) anser att den kognitiva komponenten innefattar kunskap 

och uppfattningar, den affektiva känslor och den konativa har att göra med beteendet. 
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Mina forskningsfrågor är följande: 

1. Hur upplever informanterna sin dialekt? 

2. Vilken roll spelar dialekten för informanternas identitet? 

3. Hur mycket använder informanterna dialekt i vardagen? 

 

 

1.2 Disposition 

 
Avhandlingen är uppbyggd kring sju huvudkapitel. Efter det inledande kapitlet diskuterar jag 

begreppet Svenskfinland och finlandssvenska dialekter. Efter det diskuteras skillnaden mellan 

begreppen attityd och åsikt. Jag redogör för attityd-begreppets teoretiska referensram. I kapitel 

fyra definierar jag närmare det centrala begreppet språklig identitet förklarar vad den egentligen 

innebär. Efter det, i kapitel fem, presenterar jag tidigare forskning som har gjorts kring samma 

ämne och som ligger som inspiration samt som vetenskapligt stöd för avhandlingen.  I kapitel 

sex presenterar jag materialet som är underlag för den här studien och vilka metoder som har 

använts.  

 

I kapitel sju presenteras resultatet av undersökningen. Avhandlingen avslutas i kapitel åtta med 

en sammanfattande diskussion. Jag kommer även att diskutera metodval, studiens reliabilitet 

och vidare forskning. 
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2 Svenska språkets ställning i Finland 

 
I detta kapitel diskuterar jag först begreppet Svenskfinland; vad det innebär och hur det 

förekommer i Finland. Ytterligare diskuterar jag finlandssvenska dialekter och deras ställning i 

dagens Finland. Sist, i kapitel 2.3, redogör jag för begreppet standardsvenska. 

 

2.1 Svenskfinland  

 
Svenskfinland är ett begrepp som omfattar den svenskspråkiga befolkningen i Finland, både 

geografiskt och också institutionellt. Geografiskt omfattar den skärgårdsområden inom 

Österbotten, Åboland, Nyland och Åland. Största delen av alla finlandssvenskarna bor nämligen 

på dessa områden. (Nationalencyklopedin, 2020) Finlands svenskspråkiga befolkning har varit 

bosatt på kustområdena sedan medeltiden dvs. drygt 700 år. Begreppet Svenskfinland 

härstammar från 1880-talet då de språkliga motsättningarna i Finland mellan det finska och 

svenska språket var som allra största. Under dessa tider började man avgränsa det 

svenskspråkiga kustområdet och kalla det för Finlands svensktalande bygder. (Lindberg, 2011) 

 

Förutom att Svenskfinland ännu idag är geografiskt ett område för svensktalande befolkning, är 

den också ett verksamhetsfält för flera olika svenskspråkiga institutioner. Bl.a. Åbo akademi, 

Samfundet Folkhälsan och svenska teatern i flera olika städer är centrala institutioner för 

Svenskfinland. Ännu idag försöker man få nya svenskspråkiga verksamheter som komplettering 

för fasta institutioner. (Lindberg, 2011) På kartan nedan finns den traditionella versionen av 

Svenskfinland (bild 1).  

 
 

Bild 1: Karta över Svenskfinland (Ur: Svenska Litteratursällskapet) 
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2.2 Finlandssvenska dialekter 

 

Som redan i kapitel 1 konstaterades, är dialekterna en stor del av finlandssvenskan. Enligt 

Nationalencyklopedin (2020) är en dialekt ’en form av ett språk som talas i ett mindre område’. 

Ivars (2015: 13) påstår att den definitionen har varit en av de vanligaste men att den senare har 

problematiserats. Man bör inte titta på dialekter så svartvitt utan man bör ta hänsyn till alla 

språkliga drag som avviker från standardsspråket. Också Palmén (2014: 27) poängterar att 

dialekt inte är ett entydigt begrepp och den har fått flera olika definitioner av forskare. I den här 

avhandlingen använder jag dock begreppet dialekt med betydelsen ’’en varietet som avviker 

från standardspråket’’. 

 

De svenska dialekterna i Finland kan indelas i tio mindre dialektområden. Norra, mellersta och 

södra Österbotten utgör Österbottens dialektområde. Dialekten på Åland indelas i västra och 

östra Åland. Också området kring Åboland indelas likadant i östra och västra Åboland. I Nyland 

brukar man indela dialekterna i västra, mellersta och östra Nyland. (Instituten för de inhemska 

språken, 2020) Det är omöjligt att räkna hur många finlandssvenska dialekter det egentligen 

finns eftersom rena dialektgränser mellan olika socknar har suddats ut. Skillnaden är märkbar 

bara för dem som pratar dialekten i fråga. (Ivars 2015: 15) Att det finns vissa dialektområden 

betyder inte att alla inom ett område skulle prata precis likadant (Isof, 2017). Eftersom de 

finlandssvenska dialekterna har förekommit och utvecklats i Finland, har de bevarat flera gamla 

dialektala drag som inte längre förekommer i Sverige. Kännetecknande för dialekterna i 

Svenskfinland är bl.a. arkaismer (ålderdomliga drag), novationer (nybildningar) och naturligtvis 

finskans påverkning. (Institutet för de inhemska språken, 2020) Dock har dialekterna under 

1900-talet börjat utjämnas så att likadana språkarter förekommer över stora områden (Isof, 

2017). 

 

 I Österbotten har dialekterna den starkaste ställningen i hela Finland och de fungerar som 

symbol för samhörigheten inom kommuner. De används för att skapa en positiv regional 

medvetenhet hos de svenskspråkiga invånarna. Man skriver också b.la låttexter, 

textmeddelanden och bloggar på dialekt. Också på Nyland uppnår dialekterna den sociala 

funktionen men innehåller däremot inte så starka drag som de österbottniska dialekterna. I 

Helsingfors kallar de som hör till den högre socialgruppen sitt språk som vårdad finlandssvenska 

och vårdad svenska. (Ivars 2015: 15, 27-35.) Dessa beskrivningar av Helsingforssvenskan är 

träffande, nämligen att den är vårdad, alltså rätt långt från en starkt avvikande variant.  
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I Åboland har dialekterna en sviktande ställning. En del av invånarna tycker att äldre människor 

bara egentligen kan tala lokal dialekt medan yngre människor måste ha släkt som pratar dialekt 

för att själv kunna använda det. Svenskan i Åboland brukar betraktas som en blandning av dialekt 

och standardsvenska.  Åbolandsvenskan har även fått inverkan av den akademiska världen i Åbo 

i form av högfinlandssvenska utan dialektala drag. På Åland pratar man s.k. åländska, men hos 

äldre ålänningar kan också regionala varianter förekomma. Också som i Åboland anser en del av 

invånarna på Åland att äldre människor pratar dialekt medan dialekten hos yngre människor är 

en mer utjämnad variant.  (Ivars 2015: 30-33.) På grund av Ålands geografiska läge har Åland 

fungerat som en språklig länk mellan sverigesvenska och finlandssvenska (Ivars 2015: 171). 

 

2.3 Standardsvenska 

 
Enligt Institutet för språk och folkminnen (2017) är standardspråk det språk som används i 

officiella sammanhang och som ligger som bas för skriftspråket. Standardspråk är normerat och 

har skapats genom medveten språkvård. Palmén (2014 :26) jämför standardspråket t.ex.  med 

kyrkans samt skolans språk. Af Hällström-Reijonen (2012:76) beskriver standardssvenskan som 

ett tak för alla svenskvarieteter som finns. Orsaken till att betrakta standardssvenskan som tak 

är att svenskan definieras enligt den. Tandefelt (2003: 63-65) konstaterar däremot att det 

gemensamma skriftspråksnära standardspråket är det som behövs i vuxenvärlden. Hon menar 

med skriftspråksnära standardspråk det neutrala språket som hon jämför med vardagsspråket 

som är kryddat med dialekt och andra språk.  

 

I denna avhandling använder jag begreppet standardsvenska för en varietet som inte innehåller 

dialektala drag.  
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3 Attityd  

Jag inleder kapitlet med en rätt omfattande definition av begreppet attityd eftersom den ligger 

i centrum av den här studien och behöver en utförlig genomgång. Efter definitionen presenterar 

jag trekomponentsmodellen som är en central teoretisk synpunkt inom attitydforskningen och 

som också ligger som bas till den här studien. Sedan definierar jag attityder ur en språklig 

synvinkel och sist tar jag en titt på olika begrepp som ofta blandas med begreppet attityd. 

  

3.1 Definition  

 

Att definiera begreppet attityd kan vara överraskande svårt och därför anser jag att det är viktigt 

att ge en omfattande definition. Innan termen attityd fick sin nuvarande betydelse, använde 

t.ex. Darwin ordet för att beskriva känslomässiga kroppsorienteringar, miner och läten av djur 

och människor (Nationalencyklopedin, 2020). Enligt Oskamp (2005: 8) har ordet med tiden fått 

betydelsen av sinnesstämning i stället för kroppsställning i sociala vetenskaper.  

 

Rainio och Helkama (1974: 105) definierar begreppet attityd som inlärda beteendemönster som 

styr individens beteende. Det innebär olika sätt att upptäcka social omgivning med hjälp av 

kognitiva kategorier. Ytterligare innebär det att attityderna som vi har uttrycker antingen 

positiva eller negativa, acceptabla eller nekande inställningar till olika saker.  

 

Oskamp presenterar (2005: 8) socialpsykolog Gordon Allports teori om tre centrala drag som 

oftast finns med i olika definitioner av begreppet attityd.  Det första är idén om färdighet för en 

reaktion (eng. readiness for response) som innebär att vi har färdiga tendenser för vårt 

beteende. Enligt Rainio och Helkama (1974: 105) är det nödvändigt att vara omedvetet beredd 

för att göra observationer för att kunna utföra en reaktion. Det andra centrala draget är den 

ständiga och stabila karaktären som de flesta attityderna har (Oskamp 2005:8). Glasman och 

Albarracín (2006: 6) poängterar dock att attityderna är relativt kontextbundna och påverkar 

individens beteende. De menar att folk kan uttrycka sina attityder för andra men ändå visar sina 

egentliga, riktiga attityder bara i privat kontext. Det sista draget som Oskamp (2005: 8) framför 

är att våra attityder har kraft och olika uppgifter. De är nämligen inte bara något passivt från 

våra förflutna erfarenheter utan de har en vägledande roll för vårt beteende. Glasman och 

Albarracín (2006: 3) konstaterar att relationen mellan människornas beteende och attityder är 

kraftigare än väntat speciellt i situationer där man inte behöver diskutera sina attityder med 

andra. 
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Vem är det då som bestämmer över individens attityder? Vilka saker påverkar attityder och hur? 

Sherif (1967 :2) skriver följande: 

 

When we talk about attitudes, we are talking about what a person has learned in the 

process of becoming a member of a family, a member of a group, and of society that 

makes him react to his social world in a consistent and characteristic way, instead of a 

transitory and haphazard way.  

 

Det är alltså för det mesta våra nära vuxna, t.ex. föräldrar, som står för förmedlingen av attityder 

genom direkt samt indirekt påverkan i barndomen. När vi blir äldre, blir andra jämnåriga, media 

och också skola viktiga faktorer som skapar och påverkar våra attityder. Ändå är de attityder 

som vi har lärt oss som barn troligen svårare att ändra än de som förärvas som vuxna (Bijvoet 

2007: 117). Attityder kan också läras in så att man observerar hur andra människor beter sig och 

lägger märke till konsekvenser. Detta kallas för observationsinlärning (eng. observational 

learning). Ett annat sätt att lära in attityder är instrumentell inlärning (eng. instrumental 

learning). Detta innebär att människan själv deltar i situationen och reagerar på ett visst sätt och 

därmed också på konsekvenserna. (Garret 2010: 22)   

 

Det finns flera fenomen som är besläktade med begreppet attityder men med ett litet annat 

slags innebörd. Dessa fenomen framträder ofta inom det socialpsykologiska fältet och också 

även i vardagsspråket med samma betydelse som termen attityd. Ord som ibland blandas med 

attityder är bl.a. följande: vanor, värderingar, stereotyper, fördomar och åsikter. (Bijvoet 2007: 

116) Det är viktigt att minnas att dra en gräns mellan attityd och t.ex. värderingar.  

 

Leila Mattfolk (2011: 39) använder t.ex. i sin studie om attityder till modern språkpåverkan en 

grov tudelning mellan attityd och åsikt med att definiera åsikt som något medvetet och attityd 

som något undermedvetet. Hon påstår att vi medvetet kommunicerar på något visst sätt men 

undermedveten kunskap är något vi lärt oss via ideologin, kultur och tradition som vi har vuxit 

upp med. Det som vi förmedlar mellan raderna är något som väller fram från våra attityder och 

kan vara svårt att motivera. Våra åsikter kan däremot komma fram i ord som är lätta att 

motivera. Också enligt Bijvoet (2007:117) är attityder mer känslomässiga än åsikter som därmed 

är mer kognitiva och lätta att uttrycka verbalt.  
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3.2 Trekomponentsmodellen 

 
Enligt Oskamp (2005: 9) finns det flera teoretiska synpunkter då det är frågan om attityder. En 

av de äldsta teorierna inom attitydforskningen är den s.k. trekomponentsmodellen som består 

av tre olika delar (bild 2). Jag använder samma modell i min undersökning.  

 

 

 

 

Bild 2: Trekomponentsmodellen (Ur Oskamp 2005: 9). 
 

Den kognitiva komponenten består av individens föreställningar, kunskap och erfarenheter 

kring ett attitydobjekt (Oskamp 2005: 9). Om vi tänker oss att attitydobjektet är ’’användningen 

av standardsvenska’’ kan någon tycka att det är helt löjligt och onödigt medan någon annan 

tycker att det är ett måste för att klara sig i livet. Den kognitiva komponenten är faktiskt en sådan 

som oftast inte går att definiera som sann eller osann (Rainio & Helkama 1974: 118).  

 

Den affektiva delen av modellen består däremot av individens känslor kring attitydobjektet 

(Oskamp 2005: 9). Dessa känslor kan tänkas innebära antingen en positiv, negativ eller även en 

ambivalent laddning (Sundgren 2008: 115). Någon kan känna att standardsvenska är hens 

känslospråk medan någon annan känner att det är onaturligt att uttrycka sig med standardspråk.  

 

Den sista delen av modellen är den konativa komponenten och med det avses individens 

beteende mot ett attitydobjekt (Oskamp 2005: 9). T.ex. kan vissa människor vägra att använda 

standardsvenska på grund av sin negativa attityd. Den här komponenten är kanske den mest 

konkreta och kallas ofta också för beteende eller handlingskomponenten.  
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3.3 Språkattityder 

 
Einarsson (2009: 218) skriver att när det talas om språkattityder, handlar det egentligen om 

attityder mot folk som talar ett visst språk. Enligt Bijvoet (2008: 119) är språkattityder 

värderande drag i människors reaktioner mot olika språk, språkvarieteter och också mot deras 

talare.  

 

Språkattityder lärs in som barn just som andra attityder, alltså genom våra nära vuxna. De 

utvecklas och ombildas genom våra egna erfarenheter som vi möter under våra liv. Attityderna 

mot ett visst språk hänger tätt ihop med språkinlärningsprocessen så att ifall man har en mer 

negativ attityd mot ett språk är det förmodligen också mer krävande att lära sig respektive språk. 

(Portolés Falomir 2015: 80) 

 

Psykologen John Edwards (1982) påstår att olika sätt att tala bedöms på flera olika sätt. En typ 

av förklaring till detta är att vissa varieteter ses som mer logiska (eng. linguistic superiority) eller 

vackrare (eng. aesthetic superiority) än andra och därför bedöms mer positivt. En annan typ av 

förklaring är att människor av en viss språkgrupp uppfattas på ett visst sätt. Det handlar om 

sociala konventioner, status och prestige. (Bijvoet 2008: 120) 
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4  Språklig identitet 

 
Då jag har läst olika socialpsykologiska uppsatser, har jag stött rätt ofta på ordet identitet och 

olika synvinklar kring det, bl.a. den språkliga identiteten. I inledningen har det redan 

konstaterats att termen identitet kretsar kring frågan om vem man är. I det här kapitlet ska jag 

definiera detta begrepp ur den språkliga synvinkeln. 

 
Iskanius (2006: 16) har definierat den språkliga identiteten på följande sätt: den betyder att en 

individ identifierar sig med språket och dess talare utgående från attityder, värdesättningar som 

kopplas till språket samt språkkunskaper och situationsbunden språkanvändning. Hon (2006: 64) 

tillägger att den språkliga identiteten inbegriper förutom språket, också betydelserna inom 

språket samt tankevärlden. Hela världsbilden är alltså gemensam för en språkgrupp. Joseph 

(2004: 11) påstår att språket ger oss möjligheten att uppfatta den omgivande världen. 

 

Också enligt Liebkind och Henning-Lindblom (2015: 187) fungerar språket ofta som 

identitetsmarkör och kan bilda t.ex. en gruppidentitet som därmed påverkar våra attityder. I 

situationer där språket spelar en central och betecknande roll i grupper, får den en s.k. integrativ 

funktion.  Vanligtvis har människorna en integrativ attityd till sitt modersmål eller ifall man är 

tvåspråkig så gäller attityden möjligtvis båda språken. I dessa fall identifierar människorna sig till 

båda språkgrupperna. Människan kan också ha en instrumentell inställning till ett språk. I sådana 

fall är språket bara ett kommunikationsmedel som används och spelar inte en stor roll för 

identiteten. Språkbruket varierar inte bara enligt talaren utan enligt situation och språkpartner. 

Alla har nämligen flera språkliga identiteter (Iskanius 2006: 64).  
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5 Tidigare forskning 

 
Både språkattityder och dialekter har varit och är ett centralt forskningsämne inom 

sociolingvistiken. Bl.a. Sara Nyholm (2012) har forskat i attityder till dialekt och standardsvenska 

i sin doktorsavhandling ’’Närpesungdomars intraspråkliga beteende – en attitydundersökning 

med framtidsperspektiv’’. Hon konstaterar att det finns stora skillnader mellan föreställningar 

mellan dialekt och standardsvenska. Skillnader i föreställningar är beroende också av kön och 

skolor. Enligt Nyholm kan man i framtiden tänka sig att standardsvenska kommer att spela en 

ännu större roll. Hennes resultat visar också att möjligheterna som dagens digitalisering medför, 

skapar nya förändringar i språkligt beteende. 

 

Leila Mattfolk (2014) har forskat i språkattityder i sin doktorsavhandling ’’Finlandssvenska 

åsikter och attityder till modern språkpåverkan’’. Hon jämför informanternas rapporterade 

åsikter med deras implicit uttryckta attityder för att kunna jämföra attityder och åsikter. 

Resultaten visar att de åsikter som informanterna rapporterade sig ha, skilde sig från 

undermedvetna attityder som studien testade. Ytterligare fördjupar Mattfolk sina resultat med 

intervjuer.  

 

Magisteravhandlingen ’’Västnyländska - En folkdialektologisk studie om de dialektala 

attityderna och identiteten bland ungdomar i Karis, Ekenäs och Hangö’’ är skriven av Tommy 

Holm (2020) vid Åbo Akademi. Han har forskat i attityder till standardsvenska, egen dialekt och 

andra dialekter hos ungdomar samt deras egna beskrivningar av den lokala dialekten. Resultaten 

visar att ungdomarna i västra Nyland har en kritisk inställning till andra dialekter medan de är 

relativt nöjda med den standardiserade varieteten i Helsingfors. Enligt resultaten är det viktigt 

att bevara dialekter.  

 

I doktorsavhandlingen ’’Språk och språkideologier i radio och tv. Standardspråk och 

språkstandarder i finlandssvenska radio- och tv-nyheter’’ har Jenny Stenberg-Sirén (2018) 

forskat i uttalet av upplästa nyhetstexter. Ytterligare har hon forskat i journalisternas åsikter 

samt attityder till språket och dess normer samt språkvarieteter. Resultaten visar att upplästa 

nyhetstexter på svenska i Finland följer språknormer och uttalsmässiga rekommendationer väl. 

Förändringarna i nyhetsspråket har dock blivit mer normnära och både regionalt och socialt mer 

neutrala. Stenberg-Sirén beskriver förändringen som en sociolingvistisk neutralisering av 

standardspråket. 
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6  Metod och material 

I detta kapitel presenterar jag metoden och materialet som har använts i undersökningen. 

Ytterligare berättar jag om materiainsamlingsprocessen och informanterna. 

 

6.1 Enkätundersökning som metod och analysmetoden 

 
Traditionellt kan man anknyta tre olika forskningsmetoder till attitydsforskning. Dessa är analys 

av språkanvändning, direkta mätningar såsom enkäter eller intervjuer samt indirekta mätningar. 

(Bijvoet 2008: 123) En enkätundersökning är ett sätt att undersöka genom mätning vad 

människor upplever, vet, gör och tänker. Vanligtvis samlas in material som består av siffror och 

som analyseras kvantitativt eller kvalitativt. Också material som består av skrift kan naturligtvis 

samlas in (Vanhatalo & Vehkala 2020: 241). Enkätundersökning är en fungerande metod för den 

här studien på grund av att jag har behövt relativt stora mängder svar för att forska i skillnader 

i relationen ur olika perspektiv. Dessutom har jag varit medveten om att jag behöver svar från 

olika håll i landet så utdelningen av en webbenkät har varit ett lämpligt sätt att göra det. 

 

Enligt Bijvoet (2008: 123-124) kan enkäterna innehålla olika typer av frågor som mäter 

undersökningsämnet. Typiskt för enkäter är öppna frågor, flervalsfrågor eller likertskalor. I 

likertskalor måste informanterna ta ställning till olika påståenden eller möjligtvis markera på en 

skala hur mycket hen är av samma åsikt som påståendet i fråga. Med flervalsfrågor och 

likertskalor kan forskaren enkelt få stort data på svar och den lättar bearbetningsprocessen.  

 

I enkäten som används för den här undersökningen, har jag använt trekomponentsmodellen 

som bas. Vanhatalo och Vehkala (2020:251-252) poängterar betydelsen av den teoretiska 

referensramen som ligger som bas för undersökningen. Då teorin bakom forskningsfrågan är 

klar, är också materialinsamlingen lättare.   

 

Jag har byggt upp min enkät (bilaga 1) kring tre huvuddelar. Enkäten innehåller också 

personuppgifter så att jag får data på ålder, födelseort samt nuvarande hemort. Ytterligare ställs 

det frågor gällande föräldrarnas födelseort, hemort och deras modersmål. Varje huvuddel 

innehåller påståenden gällande en av trekomponentsmodellens delar (se kap. 3.2).  Den första 

delen innehåller åtta flervalsfrågor om den kognitiva komponenten, alltså allmänna saker om 

dialekten. Informanten måste välja ett svarsalternativ som hen tycker att är närmast hens åsikt. 
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Ytterligare finns det en öppen fråga om dialekten som informanten anser att hen talar. Den 

andra delen innehåller tio slutna påståenden om den affektiva komponenten, dvs. påstående 

om känslor och dialekt. Informanten måsta ta ställning till påståendena. Det finns en öppen fråga 

där informanten har möjligheten att precisera sina svar. Den sista delen av enkäten innehåller 

15 påståenden om den konativa komponenten. Påståendena gäller informanternas användning 

av dialekt. I den här delen har informanterna också möjlighet att precisera sina svar samt tillägga 

något gällande enkätens och studiens innehåll.  

 
I min studie gör jag en både kvantitativ samt kvalitativ analys. Slutna påståenden analyserar jag 

kvantitativt medan med öppna frågor gör jag en kvalitativ innehållsanalys. Lagerholm (2010: 

30) beskriver kvantitativa metoder som räknebara studier och kvalitativa som djupare 

närstudier. 

 

Allmänt kan en kvalitativ undersökning studera relationer mellan olika grupper och människor. 

Det är ett sätt att forska i social verklighet. Ofta används kvalitativ undersökning för att 

beskriva och förklara sociala fenomen och att hitta orsaker bakom människors sätt att agera på 

vissa sätt. (Leavy 2014: 1-2) Jag använder kvalitativ analys ur textanalysens synvinkel för att 

hitta orsaker bakom informanters svar och på så sätt försöker jag få djupare förståelse av 

kvantitativa resultat. Enligt Schreier (2014: 1-4) är kvalitativ innehållsanalys dessutom en 

lämplig metod då man vill göra tolkningar. Syftet är att man skulle kunna nå en omfattande 

bild av materialet utan att man betonar frågor som man har ställt.   

 

 

6.2 Materialinsamling  

 
Eftersom jag undersöker människor som har eller har haft en relation till en finlandssvensk 

dialekt, har jag försökt nå en så stor grupp finlandssvenskar som möjligt.  

 

En av Svenskfinlands mest lyssnade podcast heter Ted och Kaj och den produceras av Svenska 

Yle. Podcasten handlar om ’’livet som Ted Forström och Kaj Korkea-aho upplever det’’ och den 

har ungefär 14000 starter i veckan. (Yle, 2019) År 2018 skapade Ted och Kaj en Facebookgrupp 

för poddlyssnare med namnet Ted och Kajs omklädningsrum. Gruppen skapades för att ge 

möjligheten att dela tankar med andra lyssnare, för att kunna delta i diskussionen och för att 

kunna kommunicera med Ted och Kaj.  Under åren har gruppen fått över 4000 medlemmar från 

olika håll av Svenskfinland och även från utomlands. 
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Jag kontaktade Svenska Yle för att få lov att använda Ted och Kajs omklädningsrum för 

materialinsamling eftersom jag visste att där finns flera tusen finlandssvenska medlemmar. 

Gruppen har inga åldersgränser eller andra inträdeskrav så möjligheten att få svar från olika 

slags människor var stor.   En enkät som delades via webben gav möjligheten att nå folk från 

olika håll av landet med en och samma länk. Materialinsamlingen utfördes i enkätform via 

webben bland finlandssvenska dialekttalare under oktober och november 2020. Innan enkäten 

skickades till informanterna, testades den av pro gradu-seminariets deltagare för att säkra 

enkätens begriplighet. 

 

6.3 Informanterna  

 

Figur 1 beskriver informanternas åldersfördelning. Sammanlagt svarade 338 informanter på 

enkäten. Åldersmässigt är skalan ganska bred; de yngsta informanterna är 16-20-åriga medan 

de äldsta är över 50 år gamla. 

 

        Figur 1 

 

 

Majoriteten av informanterna, 35 %, är mellan 21 och 25 år gamla. 11 % av informanterna är 16-

20-åriga, 27 % är mellan 26 och 30 år och 10 % är 31-35 år gamla. De minsta 

informantsgrupperna bildas av 36-40-åriga (7 %), 41-45-åriga (3 %), 46-50-åriga (4 %) och de som 

är äldre än 50 år (3 %). Den stora åldersfördelningen möjliggör att eventuella skillnader mellan 

olika åldersgrupper inte framhävs.  

 

Figur 2 beskriver informanternas födelseortsfördelning, alltså var de är födda. En klar majoritet 

bildas av dem som är födda i Österbotten.  
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         Figur 2 

 

 

Ca 72 % av informanterna har angett att de är födda i Österbotten, 16 % i Nyland, 5 % i Åboland 

och Åland. Bara 1 % har angett att de är födda utomlands och på något annat område. Den 

största delen av informanterna är österbottningar som kan väntas ha en dialektal prägel i 

språket (se kapitel 3.2).  

 

Relevant är också att veta var informanterna nuförtiden bor (figur 3). På så sätt kan jag granska 

t.ex. ifall dialektens ställning har ändrats under livet. Flera informanter som har angett att de är 

födda i Österbotten har flyttat till Nyland, Åboland och utomlands.  

 

         Figur 3 
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Också ur det här perspektivet har majoriteten, 45 %, angett att deras hemort är i Österbotten 

men dessa är märkbart färre än de som har angett att de är födda där. 24 % av informanterna 

bor i Nyland, 14 % bor utomlands, 10 % bor i Åboland, 6 % på Åland och 1 % inom någon annan 

region. 

 

För att ännu få en mer omfattande bild av informanterna, frågade jag om informanternas 

högsta utbildning (figur 4).  

 

          Figur 4 

 

 

Majoriteten,46 %, har en universitetsutbildning medan 21 % har en utbildning från 

yrkeshögskola. 18 % har angett att de har utbildning från gymnasium och 11 % från yrkesskola. 

2 % av informanterna har angett grundskolan som högsta utbildning som de har. 2 % har en 

högre utbildning än universitet, med detta avses troligen doktorsexamen.  

 

 

6.4 Forskningsetik 

 

I forskningsetiken ingår etiska krav på forskningen och på forskaren. Ytterligare är en mycket 

central faktor i forskningsetiken hur informanterna behandlas. (Vetenskapsrådet 2017: 12)  
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Enligt goda etiska forskningsregler måste informanterna alltid bli informerade om syftet med 

studien samt hur deras svar kommer att användas (Kuula 2011). Forskaren bör också klargöra 

sin forskarroll, studiens motiv och metod (Vetenskapsrådet 2017: 25). I början av enkäten 

presenterar jag mig själv och syftet med min undersökning. Jag berättar att studien är en pro 

gradu-avhandling och att den genomförs vid Helsingfors universitet. Ytterligare berättar jag 

hurudana frågor enkäten innehåller samt hur länge det tar att svara på enkäten.  

 

Jag informerar att svaren kommer att vara anonyma och att studien följer forskningsetiska 

principer. Jag uppnår anonymiteten genom att inte be om namn eller annan personlig 

information som skulle möjliggöra identifieringen av en bestämd individ. Enligt Sveriges 

Vetenskapsråd (2017: 41) är anonymiseringen en förutsättning för att en studie kan etiskt kan 

vara godkänd.   

 

Det är bara jag, forskaren, som har tillgång till svaren. Jag gav mina personuppgifter i enkäten 

för att ge informanterna möjlighet att ställa preciserande frågor gällande studien. 

 

Individens rätt att bestämma över sig själv uppskattas genom att inte tvinga folk att delta i 

studier. För att folk skulle delta i olika undersökningar, måste de få tillräckligt med information 

om dem. (Kuula 2011) Också i den här studien har informanterna själva fått välja ifall de vill delta 

i min enkätundersökning. 
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7 Resultat och analys 

I det här kapitlet redovisar jag för undersökningens resultat. Jag granskar resultaten av en 

komponent åt gången. Först den kognitiva, sedan den affektiva och till sist den konativa 

komponenten.  

 

7.1 Kognitiva komponenten 

Den första komponenten som jag granskar är den kognitiva och den består av individens 

föreställningar, kunskap och erfarenheter kring dialekten. Svaren som jag analyserar har jag fått 

av enkätens kognitiva del där jag ställde allmänna frågor kring dialekten.  

 

Den första öppna frågan som jag har ställt är vilken dialekt informanterna upplever att de talar. 

Eftersom över 300 informanter har svarat, har jag plockat upp de svar som oftast förekom. Dessa 

är Borgå-, Helsingfors-, Jeppis- (Jakobstad), Esse-, Karleby-, Kimitsko-, Krombi- (Kronoby), 

Larsmo-, Malax-, Nykaabi- (Nykarleby), Närpes-, Pargas-, Pedersöre-, Purmo-, Terijärv-, Vasa- 

och Åbodialekt. Ytterligare har flera svarat Åländska och Österbottniska. Flera kombinationer 

har också nämnts såsom Larsmo-Jakobstaddialekt, Edsevö-Pedersöredialekt och olika 

kombinationer av högsvenska och någon dialekt. Språkligt sett är det nästan omöjligt att ange 

en viss mängd finlandssvenska dialekter och i de flesta fall är det bara talaren själv som kan göra 

igenkänning av sin dialekt (Ivars 2015: 15). Detta visar också min studie. 

 

Den första flervalsfrågan i den kognitiva delen gäller stoltheten över sin dialekt.  Med den här 

frågan vill jag ha en allmän uppfattning om hur informanterna upplever dialekten. Är dialekten 

en mer positiv eller en mer negativ egenskap? De två översta svarsalternativ tolkar jag som 

positiv laddade svar och de två understa som negativladdade.  

  

1. Jag… 

är stolt över min dialekt. 

är ganska stolt över min dialekt. 

vet ej. 

skäms ibland över min dialekt. 

skäms över min dialekt. 

   

Nästan hälften av informanterna (49,4 %) har angett att de är stolta över sin dialekt.  

Svarsalternativet ’’jag är ganska stolt över min dialekt’’ har blivit valt av 37,6 % av 
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informanterna. Bara 7 % har angett att de inte vet och 6 % har angett att de ibland skäms över 

sin dialekt. Ingen har däremot svarat att de skäms över sin dialekt. Enligt Rainio och Helkama 

(1974: 105) uttrycker attityderna som vi har antingen positiva eller negativa, acceptabla eller 

nekande inställningar till olika saker. Svarsalternativ med en positiv laddning har alltså valts av 

märkbart flera än svarsalternativ med en negativ laddning.  

 

Den andra flervalsfrågan är om betydelsen av dialekten för informanten. Hur mycket upplever 

informanter att dialekten betyder för dem? Likadant som i den första frågan, tolkar jag de två 

översta svarsalternativen som positivt laddade svar och de två understa som negativt laddade.  

 

2. Min dialekt betyder… 

mycket för mig. 

något för mig. 

vet ej. 

inte så mycket för mig. 

inget för mig. 

 

Igen har nästan hälften av informanterna (48 %) angett att deras dialekt betyder mycket för 

dem. 40 % av informanterna tycker att dialekten betyder något för dem medan bara 9 % tycker 

att dialekten inte betyder så mycket för dem. 3 % vet inte och bara 1 % tycker att dialekten inte 

betyder något för dem. Procentuellt sett har igen mera positivt laddade svarsalternativ blivit 

valda oftare än svarsalternativ som innehåller en negativ laddning. Attityderna till språk 

utvecklas genom våra egna erfarenheter som vi möter under våra liv (Portolés Falomir 2015: 

80). Med en stor sannolikhet har dialekten varit eller är ännu idag en del av informanternas liv 

och därför bär den betydelse. Dessutom poängterar Oskamp (2005: 9) att egna erfarenheter och 

upplevelser kring ett objekt, i detta skede dialekt, spelar roll i egna attityder. 

 

Tredje flervalsfrågan lyder: Är du nöjd med att du är uppvuxen med just den dialekt som du 

talar? Jag vill veta om informanterna allmänt är nöjda med deras dialekter. De är troligtvis 

medvetna om att det finns flera dialekter i Svenskfinland och att vissa är relativt annorlunda än 

de andra. Men kan det finnas något slags avundsjuka mellan dialekttalarna?  
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3. Är du nöjd med att du är uppvuxen med just den dialekten 

som du talar? 

Jag är nöjd. 

Vet ej. 

Jag skulle hellre ha blivit uppvuxen med någon annan dialekt. 

 

Majoriteten, 90 %, är nöjda med dialekten som de är uppvuxna med. 7 % av informanterna vet 

inte och 3 % skulle hellre ha blivit uppvuxna med någon annan dialekt. Informanterna hade 

möjlighet att precisera egna tankar kring frågan ifall du inte är nöjd med din dialekt, vilken dialekt 

skulle du hellre tala?. En del informanter som svarade att de är ganska nöjda med sin dialekt, 

har preciserat sina svar på följande sätt: 

 

Jag är inte direkt missnöjd med min dialekt, men åländskan är ful. Däremot är den väldigt 

komisk att använda. 

 

Hellre kokkoladialekt. 

 

Vasadialekt. 

 

Korsnäs. 

 

Har vuxit upp med två dialekter, har endast talat den ena, hatar den andra. 

 

Jag hade gärna även talat min mormors måonässpråchi, som blivit utvattnad och uppblandad 

med generationerna. 

 

Endast standardssvenska. 

 

Däremot de som har angett att de skäms över sin dialekt, har preciserat sina svar på följande 

sätt:  

Rikssvenska, specifikt det man talar i Stockholm. 

 

När jag var lite älskade jag österbottniska dialekter. Inte så mycket mera. Nu vill jag tala så 

rent som möjligt. 

 

Skulle hellre växt upp med att prata en dialekt som typ terjärvdialekt i skolan istället för 

vasadialekt/högsvenska. 

 

Närpesdialekt, eller en tydligare dialekt 
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Någon grövre dialekt. 

 

Mer en specifik dialekt, som t.ex. närpes eller kokkoladialekt. 

 

En mera standardiserad eftersom jag i dagsläget blandar ihop flertalet dialekter från olika 

orter. 

 

Vet inte vilken annan, men Sibbodialekten låter inte så bra enligt mig, det finns finare dialekter. 

 

Flera informanter som inte direkt är nöjda med sin dialekt, skulle hellre ha velat tala någon mer 

tydligare dialekt eller någon mera standardiserad variant. I kapitel 2.3 konstaterades att 

dialekterna under 1900-talet har börjat förändra mot en utjämning och innehåller likadana drag 

sinsemellan (Ivars 2015: 13). Det är ett drag som också syns i informanternas svar då de anger 

att de skulle vilja tala en specifik dialekt eller grövre dialekt. En annan typ av förklaring är att 

människor av en viss språkgrupp uppfattas på ett visst sätt (Bijvoet 2008: 120) och därför kan 

någon vara missnöjd med den egna dialekten.  

 

Nu vet vi att en klar majoritet av informanterna är nöjda med deras egen dialekt. I den fjärde 

flervalsfrågan har informanterna blivit frågade om vad de överhuvudtaget tycker om att de är 

uppvuxna med dialekt. 

 

4. Vad tycker du om att du överhuvudtaget är uppvuxen med dialekt? 

Jag är nöjd. 

Jag är relativt nöjd med det. 

vet ej. 

Jag är inte så nöjd. 

Jag skulle hellre ha vuxit upp med mer neutral variant av svenska. 

 

 

75 % har angett att de är nöjda med att de är uppvuxna med dialekt. 20 % är relativt nöjda 

medan bara 3 % vet inte. 0,6 % av informanterna är inte så nöjda och 0,9 % skulle hellre ha vuxt 

upp med en mer standardiserad variant av svenska.  Som i de två första frågorna, har också i 

den här frågan mera svarsalternativ med en positiv laddning blivit valda.  

 

I den femte flervalsfrågan har informanterna blivit frågade om de är mera självsäkra då de talar 

dialekt eller då de lämnar dialekten bort. 
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5. Jag är mera självsäker då… 

jag kan tala dialekt. 

vet ej. 

jag inte behöver tala dialekt. 

 

55 % av dem anger att de är mer självsäkra då de kan tala dialekt medan 33% inte vet. 11 % av 

informanterna anger att då de inte talar dialekt, är de mer självsäkra. Intressant är att även om 

dialekten ses som en positiv egenskap enligt de flesta informanterna och de känner att dialekten 

betyder relativt mycket för dem, är det procentuellt en överraskande stor mängd som har angett 

att de inte vet eller att de är mera självsäkra då de lämnar dialekten bort. Alla har dock flera 

språkliga identiteter (Iskanius 2006: 64) och det kan hända att frågan är väldigt kontextbunden. 

Här kan också gälla teorin om att en människogrupp präglas av en språkvariant (Bijvoet 2008: 

120) och man vill inte bli förknippad med en viss grupp. 

 

På basis av de svar som jag har fått till de fem första frågorna, upplever de flesta dialekttalarna 

dialekten som en positiv sak. Jag ville också veta hur de förhåller sig till standardssvenskan. 

 

6. Att kunna tala standardsvenska… 

är viktigt. 

är helt bra.  

vet ej. 

är inte så hemskt viktigt. 

är inte viktigt. 

 

67 % av informanterna anser att det är också viktigt att kunna tala standardsvenska. 28 % tycker 

att det är bra att kunna den standardiserade varieteten medan bara 4 % anser att det inte är så 

hemskt viktigt. 0,8 % anser att det inte är viktigt att kunna tala standardsvenska. Det är dock 

relevant att ta hänsyn till att flera av informanterna nuförtiden bor på en annan ort än där de är 

födda. Möjligtvis hör ens dialekt inte till den nya språkliga miljön och därför anser de att 

behärskning av standardsvenska är viktigt. En möjlig och ganska naturlig aspekt är att eftersom 

svenska är Finlands andra nationella språk, anser flera att det är därmed viktigt att kunna tala. 

 

Den sista flervalsfrågan i den första delen gäller åsikten om att det görs musik, podcasts samt 

olika program på dialekt.  
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7. Att man gör t.ex. musik, podcasts och olika program på dialekt… 

är viktigt. 

är helt bra.  

vet ej. 

är inte så hemskt viktigt. 

är inte viktigt. 

 

  

67 % tycker att det är bra och viktigt, 30 % anser att det är helt okej men 3 % tycker dock att det 

är ganska onödigt. 0,8 % har ingen åsikt. Att höra dialekt i en ny språklig miljö i form av olika 

medier som podcasts och musik möjliggör att man kan understödja sina dialektkunskaper. 

Överhuvudtaget stöder dialektanvändning i olika medier dialektbevarandet. Ivars (2015: 28-29) 

påstår faktiskt att dialekten används som konstnärligt uttrycksmedel t.ex. i musik. Dessutom 

med dialektmusik skapar man gemenskap inom den svenskspråkiga miljön. 

 

Ur den kognitiva synvinkeln kan man dra slutsatsen att dialekten spelar en relativ stor roll hos 

de flesta dialekttalarna. Det fanns bara ett par informanter som hade svarat att dialekten inte 

betyder något för dem eller att de skäms över sin dialekt. I jämförelse med dem som är stolta 

eller ganska stolta över sin dialekt är det en stor procentuell skillnad.  

  

 

7.2 Affektiva komponenten 

 
Den andar komponenten är den affektiva och den består av känslor kring dialekten. I den här 

delen av enkäten finns 11 slutna påstående som informanterna måste ta ställning till.  

 

Över hälften av alla informanterna (68 %) upplever att dialekten är en del av deras identitet. 25 

% är dels av samma åsikt och överraskande är att 6 % av informanterna har angett att de är av 

annan åsikt. Bara 1 % av informanterna vet inte. Påståendet ’’Jag upplever att dialekt är en del 

av min identitet’’ kan dock vara ganska svårt att svara på eftersom identitet är ett begrepp som 

kan vara otydligt och oklart åt flera informanter. Dessutom har människor flera identiteter (se 

kapitel 1) och det kan vara en förvirrande faktor. Att över hälften har svarat att de upplever 

dialekten som en del av identiteten är ändå förväntat.  
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73 % av de informanterna som är uppvuxna i Österbotten upplever dialekten som en del av 

identiteten medan bara lite över hälften av de som är uppvuxna i Nyland har svarat likadant. Av 

de informanter som är uppvuxna på Åland upplever exakt hälften att dialekten är en del av 

identiteten och 65 % av informanterna som är uppvuxna på Åboland upplever dialekten som en 

del av identiteten. Som Ivars (2015: 27) påstår har dialekterna i Österbotten en stor roll och 

uppdelningen av resultaten är förväntat. Också Ålands geografiskt isolerade läge är en faktor 

som gjorde att resultaten kunde förväntas vara sådana som de blev.  

 

Nästan hälften av informanterna upplever dialekten som ett känslospråk. 47,6 % av 

informanterna har nämligen angett att de är av denna åsikt medan 25 % är dels av samma åsikt. 

21 % har angett att de är av annan åsikt och 6 % vet ej.  Jag hade förväntat mig att över hälften 

skulle ha upplevt dialekten som sitt känslospråk på grund av resultaten i enkätens kognitiva del. 

Man måste dock minnas att informanterna har svarat på basis av nuläget och en del av dem har 

flyttat bort från den ursprungliga hemorten där det talas dialekt. Det kan alltså vara möjligt att 

någon ny variant eller standardsspråket har blivit känslospråket efter flytten.  

 

Enligt Charlotta af Hällström-Reijonen (2014) har ca hälften av Finlands svenskspråkiga 

befolkning en dialekt som modersmål. I min undersökning fick jag ungefär samma resultat, 

nämligen 47 % av alla informanter upplever att dialekt är deras modersmål. 27 % är dels av 

samma åsikt medan 20 % av informanterna anser att dialekt inte är deras modersmål. 5 % av 

informanterna vet inte. Igen måste man ta hänsyn till att en stor del av informanterna nuförtiden 

bor på en ny ort där dialekten möjligtvis inte används och en ny variant möjligtvis har ersatt den 

gamla.  

 

Som redan har konstaterats är en av dialekternas största roller att skapa gemenskap och känslor 

av samhörighet. 77 % av informanterna håller med om detta och 18 % är delvis av samma åsikt. 

Det är bara 3 % som inte vet och 2 % som inte håller med. I dessa situationer har dialekter 

förmodligen en integrativ funktion (se kap. 4). 

 
I den kognitiva delen blev informanterna frågade om viktigheten av kunskapen i 

standardsvenska. Över hälften av informanterna ansåg detta som viktigt och en rätt stor del 

tyckte att det är bra att kunna den standardiserade varieteten. Men hur naturligt känns talandet 

av standardsvenska i praktiken? Enligt 46 % av informanterna känns det naturligt att tala 

standardsvenska, 31 % är delvis av samma åsikt men 20 % tycker inte det. 3 % vet inte. Mängden 
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informanter som tycker att det inte känns naturligt är rätt stor, men med en stor sannolikhet 

spelar dialekten en stor roll i så fall. 

 

Intressant är också att granska hur attityden till dialekten förändras under livets händelser, t.ex. 

då man flyttar till andra orter, då man möjligtvis får barn och då man inte längre är omgiven av 

dialekttalare. 62 % av informanterna är av åsikten att de vill bevara dialekten även om de flyttar. 

Det kom inte fram ifall de vill bevara kunskapen att tala dialekt eller ifall de vill fortsätta att 

använda dialekt dagligen. 27 % av informanterna är delvis av samma åsikt och 7 % vet ej. 4 % är 

av annan åsikt och vill inte bevara dialekten ifall de flyttar. 

 

Att anpassa sitt språk enligt situationen är vanligt. Anpassningen kan antingen vara konvergent, 

som enligt Einarsson (2004:42) betyder att man beter sig enligt samtalspartner för att uttrycka 

affektion, eller divergent som betyder det motsatta. Fördelningen av resultaten blev ganska 

jämn då informanterna blev frågade om de vill anpassa dialekten efter var de bor. 14 % vill göra 

det, 43 % vill delvis anpassa dialekten efter var de bor, 12 % vet ej och 31 % vill inte det. Då 

anpassningen skulle ske enligt samtalspartner fördelas svaren på ett litet annat sätt. I så fall 

skulle 32 % göra det, 48 % skulle delvis anpassa sitt språk, 5 % vet ej och 15 % skulle hålla fast 

vid sitt eget sätt att tala och inte anpassa sitt språk. Dvs. informanterna skulle hellre anpassa sitt 

språk enligt samtalspartner än orten var de bor.  

 
För en del kan det vara viktigt att förmedla sin dialektkunskap vidare till sina barn. 43 % av 

informanterna är av den åsikten att de vill att deras barn lära sig tala deras dialekt. 32 % är delvis 

av samma åsikt, 18 % vet ej och 7 % tycker inte att barnen ska lära sig tala deras dialekt. 

Intressant är att då informanterna blev frågade om de vill att deras barn lär sig förstå dialekten 

var resultaten rätt annorlunda. 81 % var nämligen av denna åsikt att de vill att deras barn lär sig 

förstå dialekten. 13 % var delvis av samma åsikt, 4 % vet ej och 2 % tycker inte att barnen ska 

lära sig förstå dialekten. Skillnaden var alltså jättestor mellan åsikterna om att lära barnen tala 

och förstå dialekten.  

 
Är dialektens ställning alltid stabil under ens liv? Jag ställde frågan i enkäten till informanterna 

och de hade även möjlighet att precisera sina svar. Enligt Portolés Falomir (2015: 80) utvecklas 

attityderna under människolivet genom våra erfarenheter och ställningen är därmed inte alltid 

stabil. 35 % av informanterna tycker att attityden till dialekten har blivit starkare eller svagare i 

något skede av livet. 20 % är delvis av samma åsikt, 28 % vet inte och 18 % tycker att ställningen 

till dialekten har varken blivit svagare eller starkare. Som sagt, hade informanterna möjlighet att 



 

 

27 

precisera sina svar. Man kan grovt indela svaren i tre olika kategorier. Den första kategorin har 

att göra med ställningsförändring efter flytten till en ny ort. Den andra kategorin innehåller svar 

som har som förenande faktor skam över dialekten men som med tid har förändrats till stolthet 

och uppskattning. Förenande faktorn i den tredje kategorin är att ju äldre informanten har blivit 

desto mera har hen börjat uppskatta dialekten. Exempel på preciseringarna finns i 

uppställningen nedan. 

 

 

Svarskategori 1 Svarskategori 2 Svarskategori 3 

Sen jag flyttade till Åbo har 
ja börjat uppskatta att man 
har olika dialekter mer 
 
Sedan jag flyttade från Åland 
har den blivit ett sätt att 
fortfarande känna min 
koppling till hemmet 
 
Min attityd till min dialekt 
har blivit starkare sedan jag 
flyttade till Sverige. Jag 
förställer inte min dialekt 
med mening, men den har 
försvagats. Jag tänker inte så 
mycket på att jag talar med 
dialekt, men jag blir alltid 
glad när någon frågar vad 
jag har för dialekt. Jag är 
stolt över platsen jag 
kommer från. 
 
Då jag märkte att mina 
vänner antog den lokala 
dialekten på deras nya 
studieort efter gymnasiet 
tyckte jag det var konstigt, 
och valde att med våld 
bevara min dialekt. 
 
 
Jag har flyttat mycket men 
försökt hålla kvar min lilla 
dialekt även på andra orter. 
Känner att de som pratar 
mer dialekt har mer stolthet 
över sin dialekt. 
 

Har döljt min dialekt när jag 
flyttade till Sverige men 
ångrar i efterhand att jag 
inte behöll mera av den. 
 

Förut skämdes jag mycket 
över min åländska dialekt, 
men nu har jag börjat inse 
att det finns en charm i 
dialekten som gör en speciell 
och unik. 
 
Började ganska snabbt 
"förfina" min dialekt när jag 
flyttade från Österbotten. 
Men i något skede några år 
efter flytten och efter att ha 
träffat så många människor 
med alla möjliga olika 
dialekter, så insåg jag att jag 
själv nästan helt tappat min 
dialekt. När jag var hemma 
på besök kände jag mig 
stundvis nästan lite utanför 
då jag märkte att min dialekt 
även när jag talade den var 
förändrad och liksom inte 
alls lika enkel och självklar 
att prata längre så som den 
var under uppväxten. Jag 
bestämde mig för att ta 
tillbaka min dialekt och sluta 
skämmas för den. 
 

När jag flyttade från Nyland 
till Åbo land skämdes jag 
över min dialekt och övade 

När jag blir äldre är det inte 
lika viktigt att vara 
"mainstream" 
 
När man blivit äldre och man 
märker det pratas mindre 
östnyländska då har 
intresset väckts att man vill 
att den int försvinner 
 

Ju äldre jag blir, desto mera 
uppskattar jag att ha vuxit 
upp med dialekt i mitt liv 
 

Har blivit mycket mer 
positivt inställd till dialekt 
när jag blivit äldre, även 
också när dialektmusik blivit 
vanligare och inte så 
"pinsamt" och lokalt. 
Idag är kanske min attityd 
starkare eftersom jag som 
vuxen blivit mera medveten 
om hur stor del av min 
identitet som formats av 
dialekten. 
 
Starkare ju gamlare man 
blivit, dialekten är en del av 
identiteten 
 
Med åren blev jag mer 
medveten om den och då 
gjorde aktiva val att betona 
den litet 
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Jag studerade ett år på 
finskspråkigt håll, och i och 
med det blev min 
finlandssvenska identitet 
otroligt viktig. 
 
Då jag studerade i Åbo för 
några år sen möttes många 
olika dialekter. Tidigare hade 
jag haft någon typ av 
komplex för att jag talade 
dialekt, men då insåg jag att 
så gott som alla har en 
dialekt. Man behöver inte 
tala standardsvenska för att 
bli förstådd. Jag märkte 
också att när jag blev ivrig 
när jag berättade något, så 
övergick jag till dialekt, mitt 
hjärtas språk. 
 

Speciellt efter att ha flyttat 
till huvudstadsregionen 
började jag uppskatta min 
egen dialekt mer eftersom 
jag upplever att här pratar 
muminsvenska och det 
mesta låter rätt 
tråkigt/monotont medan det 
blir mer personligt med 
dialekter. 
 
Svagare efter studenten då 
jag flyttade bort från 
Österbotten, nu har jag 
flyttat tillbaka och ser på 
dialekten som en rikedom 

 
Märkte först när jag flyttade 
bort att vi ju faktiskt har en 
dialekt. Då blev jag också 
mer medveten och stoltare 
när jag talar den. 
 
 
En större känsla av att 
bevara min dialekt efter att 
jag flyttat till Sverige, vill att 
mina framtida barn ska 
åtminstone kunna förstå min 

bort den. Nu, 10 år senare 
kan jag igen uppskatta och 
vara stolt över ha samma 
dialekt som mina föräldrar 
och farföräldrar. 
 

Förr skämdes jag kanske lite 
över dialekten men nu är jag 
bara stolt. Det är som att 
man kan ett helt annat språk 
än de som bara kan 
standardsvenska. Man har 
även fördelen att man 
förstår de flesta andra 
dialekterna när man själv 
talar dialekt, till skillnad mot 
de flesta som endast talar 
standardsvenska. 
 

När jag var yngre skämdes 
jag ibland för min dialekt, 
mycket för att lärarna hela 
tiden påpekade att vi skulle 
prata standardsvenska i 
skolan. Jag flyttade till 
Sverige som 19-åring och 
bodde där i tio år, under den 
tiden förstärktes min känsla 
för dialekten, förmodligen 
för att jag inte fick samma 
utrymme att prata dialekt 
längre. -- Det är vackert med 
dialekt. 
 
Helsingforsdialekten känns 
emellanåt ganska tråkig och 
fjantig jämfört med andra 
dialekter. Detta har gjort att 
jag ibland kan uppleva lite 
skam över min dialekt. Jag 
tar dock stolthet i att min 
dialekt har starka influenser 
från de andra språken i 
landet. 
 

I högstadiet upplevde jag att 
dialekten bara var en 
värdelös version av svenska, 
och att jag mycket heldre 
skulle ha lärt mig nånting 
närmare standardsvenska. 
Till en viss mån fanns det 
kanske skamm inblandat 
också, jag skämdes för att 
jag varken var svensk eller 
finsk språkig, utan nån 
undeelig hybrid som inte 
egentligen kunde något 
språk på riktigt. Men efter 
min studietid i Torneå så 
började jag se det mer som 
en ganska häftig grej, jag 
kunde inte bara svenska, 
utan jag kunde en version av 
svenska som var unik! Nu är 
jag bosatt i Jakobstad och 
har arbetskollegor från 
Karleby och tycker att det är 
ganska roligt att ha en liten 
egen version av det svenska 
språket  
 
Med åren har jag allt mer 
upplevt att mitt intresse för 
olika dialekter har stärkts, 
och jag upplever också 
dialekten som något som bör 
bevaras  
 
När jag började gymnasiet 
blev jag medveten om min 
dialekt på ett nytt sätt, och 
man kan kanske säga att jag 
då insåg hur viktig både 
dialekten och 
standardsvenskan är. 
Bådadera förstärktes när jag 
flyttade till Vasa för att 
studera, och har förstärkts 
ytterligare under den tid jag 
nu bott i Helsingfors. 
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dialekt även om de växer 
upp i Sverige. 

 

 

Gemensamt för de flesta svaren är att då dialekten inte mera är en vanlig del av den vardagliga 

omgivningen, börjar den få mera vikt och betydelse. Då man hör andra dialekter, känns också 

den egna dialekten tryggt. Flera har också kommit med svar som signalerar att de har märkt att 

man bör bevara dialekten. Ett par informanter som nuförtiden bor utomlands, kom fram med 

att den egna språkliga identiteten inte mera är på dialektnivå utan de känner att de bara har den 

finska identiteten och den identiteten som hör till landet där de bor. Dock använder de dialekt 

då de besöker hemorten. En informant tycker att det är en stor sorg att dialekten inte kan 

bevaras likadant som i Finland. Dialekten används inte lika mycket då man bor utanför Finland. 

 

Dialekt kan också förorsaka associationer, både negativa och positiva. Ett sätt att tala kan 

påminna en om dåliga tider eller människor som gör att man inte har så starka positiva känslor 

mot dialekten. Dialekten kan lätt förknippas med en viss stad och egna åsikter kring staden kan 

påverka därmed attityden till dialekten. En informant berättar hur hens attityd mot hens 

hemstad har försämrats och därför även hens attityd mot dialekten.   

 

Enligt en informant blev hen tvingad att använda standardsvenska i skolan men valde ändå att 

tala dialekt eftersom hen kände att dialekt är hens modersmål. Under militären har en informant 

börjat se skillnader mellan olika dialekter och fått förståelse både för den egna dialekten och 

andras dialekter. Också gruppgemenskapen genom dialekten fick förståelse. En informant 

påpekar att dialekten berättar varifrån man kommer, men den kan lätt orsaka missförstånd. 

Dialekt kan också orsaka fördomar. Man bör alltså tänka i vilka situationer man använder dialekt. 

Nedan finns ett par neutrala svar som berättar hur attityden blivit svagare: 

 
Flyttade till Nyland för att studera och den blev bara svagare med tiden 
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När jag flyttade från Österbotten för fem år sedan var min dialekt mycket starkare, eftersom 

jag använde den där. Nu i Nyland har språket blivit mer standardiserat. 

 

Efter att vi flyttade till Vasa blev standardsvenska viktigare för mig. Jag tycker inte längre att 

det är viktigt att mina barn ska prata kokkola-dialekt när de aldrig kommer bo där. 

 
 
 
På basis av resultaten i den affektiva delen, spelar dialekten en relativt stor roll på känslosidan. 

Nästan hälften av informanterna upplever dialekten som sitt modersmål samt känslospråk. Ca 

70-77 % upplever dialekten som en del av identiteten och som en faktor som skapar gemenskap. 

En möjlig orsak till denna procentuella skillnad är att folk som inte längre bor på stället där 

dialekten talas, känner heller inte dialekten mera som sitt modersmål eller känslospråk. Ändå 

har dialekten hunnit bli en del av identiteten under den tiden då de har bott på orten där 

dialekten används. Informanterna har också fått kännedom om dialektens roll som 

gemenskapsfaktor under denna tid. 

 

Man kan konstatera att informanterna har en emotionell bindning till dialekten eftersom 

majoriteten skulle vilja bevara dialekten även om de flyttade. De skulle samtidigt delvis anpassa 

sitt språk enligt orten dit de skulle flytta.  Ifall informanterna skulle prata med någon som inte 

pratar samma dialekt, skulle de anpassa sitt språk enligt samtalspartner.   

 
81 % skulle vilja lära sina barn att förstå förälders dialekt medan 43 % skulle vilja att barnen lär 

sig tala dialekt. De vill alltså förmedla kunskapen att förstå dialekten men att själva producera 

dialekt är inte så viktigt.  

 

Intressant är också att en del anser att dialektens ställning inte har förändrats under livet men 

en del tycker verkligen det. Att man först har skämt sig över dialekten och sedan börjat 

uppskatta den, flytten till en ny ort och efter att man har blivit äldre, är tre situationer som har 

ändrat ställningen till dialekten. 
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7.3 Konativa komponenten 

 
Hur mycket använder informanterna sina dialekter i vardagen? I den konativa delen granskar 

jag användningen av dialekten samt standardsvenska i olika kontexter.  

 

Jag har börjat med att fråga informanterna hur ofta de använder dialekt i både tal och på 

sociala medier. Med att tala dialekt dagligen menar jag både tal och även bara enstaka ord. I 

figurerna 5 och 6 finns resultaten då jag har frågat informanterna om deras dialektanvändning. 

 

Figur 5                                     Figur 6 

 

    

 

 

79 % av alla informanter anger att de dagligen talar dialekt. 13 % anger att de talar dialekt ett 

par gånger i veckan. Enligt 4 % av informanterna händer detta bara ett par gånger i månaden 

och 3,2 % anger att det händer mera sällan. Resultaten finns i figur 5. Även om det finns folk 

som har flyttat till nya platser och möjligtvis bytt till en ny varietet av svenska, så finns det 

dialektala drag kvar hos de flesta. Informanterna har ytterligare blivit frågade om hur ofta de 

använder dialekt på sociala medier som nuförtiden är en del av vardagen hos de flesta, men det 

uppstår inte några radikala skillnader. 59 % anger att de dagligen använder dialekt på sociala 

medier och enligt 22 % händer det ett par gånger i veckan. 7 % anger att det händer några gånger 

i månaden och 11 % anger att det är mera sällan det händer. Av de informanter som har svarat 
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på denna undersökning är det alltså majoriteten som har dialektala drag eller ord i sitt vardagliga 

tal. De använder dialekt också på sociala medier, men mera sällan än vad de använder i tal.  

Möjliga orsaker för användningen kan vara t.ex. att man vill skapa positiv medvetenhet hos 

dialekttalare (Ivars 2015: 15). 

 

Då det är frågan om standardsvenska så uppkom det inte heller några stora skillnader, utan 

svaren blev relativt likadana. Resultaten finns i figurerna 7 och 8. 

 

Figur 7                           Figur 8 

 

 

59 % av informanterna anger att de dagligen talar standardsvenska medan 60 % använder det 

dagligen på sociala medier. De som anger att de ett par gånger i veckan talar standardsvenska 

är 22 %. Däremot är det 25 % som anger att de använder standardsvenska ett par gånger i veckan 

på sociala medier. De som talar standardsvenska några gånger i månaden är 9 % och de som 

använder standardsvenska några gånger i månaden på sociala medier är 8 %. De som talar 

standardsvenska mera sällan var 9 % medan 6 % använder det mera sällan på sociala medier. 

Att tala standardsvenska och att använda det på sociala medier går enligt dessa resultat hand i 

hand. De procentuella skillnaderna var väldigt små, högst 3 %. Hälften av informanterna avslöjar 

dock att då de talar standardsvenska, använder de dialektala drag (t.ex. ord eller uttalsformer). 

Standardsvenska kan möjligtvis ha en instrumentell ställning och fungera bara som ett 

kommunikationsspråk (Liebkind och Henning-Lindblom 2015: 187). Speciellt då dialekterna är 
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väldigt olika kan det lätt ske missförstånd. Därför kan standardsvenska vara ett bra alternativ för 

kommunikation. 

 

I den affektiva delen kom upp att relativt många vill behålla dialekten även om de har flyttat 

bort. 59 % av informanterna anger att de alltid talar dialekt då det bara är möjligt och 31 % är 

delvis av samma åsikt. De är dock 7 % som är av annan åsikt som jag anser är en relativt stor 

mängd. Dessutom kom det upp att informanterna vill använda dialekt då de är på besök på 

hemorten där de ursprungligen kommer från. 81 % anger att de automatisk börjar tala dialekt 

då de är på besök. 13 % är delvis av samma åsikt medan 3 % är inte av samma åsikt.  

 

Orsakerna till att man använder dialekt kan vara många. En orsak som också kom upp i den 

affektiva delen är att man vill visa varifrån man är hemma. Jag frågar också om detta i enkäten 

(figur 9). 

  

          Figur 9 

 

 

Fördelningen av svaren är relativt jämn. Majoriteten (39 %) tycker att de delvis använder dialekt 

för att visa varifrån de kommer. Det är 30 % som anser att de använder dialekt för att visa sitt 

ursprung. Dock är det 21 % som tycker att de använder dialekten inte för att visa varifrån de 

kommer. 

 

Intressant och relevant är veta med vem informanterna använder dialekt respektive 

standardsvenska. I figur 10 presenteras resultaten för detta.  
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Figur 10 

 

 

För det mesta är det vänner från hemtrakten, släkt och förälder som informanterna pratar 

dialekt med. Här betonas ganska bra att dialekten ofta är bunden till något ställe eller till en 

människogrupp. Släkten och föräldrarna bildar familjen som ofta är bunden till någon ort eller 

ett visst ställe. Vännerna från hemtrakten är bundna till hemtrakten. 

 

Fördelningen blir likadan då det är frågan om sms och andra meddelanden på dialekt (figur 11). 

Nu framhävas de tre alternativen ännu mera. Klart är att man inte kan använda dialekt ifall 

samtalspartnern inte förstår det, men speciellt i sms och meddelanden där interaktionen inte 

sker ansikte mot ansikte är det ännu svårare att försöka förstå den andra.  
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 Figur 11 

 

 

Informanterna har också kommit upp med övriga kommentarer om när de använder dialekt. 

Några anger att de alltid använder dialekt med andra dialekttalare. En informant berättar att 

hen talar alltid rätt stark dialekt med sin man men då det är frågan om seriösa saker och känslor, 

byter de alltid till standardsvenska.  

 

Hur är det då med standardsvenska? I figur 12 kan man se fördelningen av svaren då man inte 

pratar dialekt. 

  

          Figur 12 
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Som väntat, betonas nu de alternativ som i föregående figur inte har blivit valda dvs. vänner som 

inte pratar dialekt och arbetskamrater. Ivars (2015:29) konstaterar att dialekt är det som hör till 

närmiljön och när det är någon som inte talar dialekt, är det standardsvenska som gäller. 

Dessutom är finska och engelska nuförtiden språk som oftast efterfrågas i arbetslivet och därför 

väljs dialekten bort i arbetskontexter. 

 

Rätt liknande resultat har jag fått då jag har frågat med vem informanterna skriver sms och andra 

meddelanden på standardsvenska (figur 13). Man måste minnas att då man t.ex. skickar e-post 

till arbetskamrater är kontexten sådan att den förmodligen innehåller något kring jobbet och 

vanligtvis är standardsvenska något man använde i officiella sammanhang, t.ex. på jobbet. 

 

  

          Figur 13 

 

 

Ytterligare ville jag veta ifall det finns några vissa plattformar på social media där informanterna 

föredrar dialekt före standardsvenska. På Instagram använder de flesta standardsvenska eller 

båda, dialekt och standardsvenska. Också på Facebook använder de flesta antingen 

standardsvenska eller en blandning av standardsvenska och dialekt. På Twitter däremot är 

informanterna lite osäkra på vilkendera de använder. Lite över hälften anger att de använder 

standardsvenska men 20 % är av åsikten att de inte vet. På Youtube är det standardsvenska som 

gäller, nämligen 80 % av informanterna anger att de använder en varietet utan dialektala drag 

där. När det kommer till sms och WhatsApp så är det båda som används. Ca 20 % föredrar 
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standardsvenska före dialekt, 45 % föredrar dialekten före standardsvenska och 35 % föredrar 

båda. 

 

När frågan är om applikationen TikTok, finns det relativt många som inte är bekanta med den. 

De flesta föredrar ändå standardsvenska eller alternativet att de inte vet. Detsamma är med 

applikationen Snapchat. Det finns relativt många som inte känner mediet. Ändå föredrar de som 

har svarat dialekt före standardsvenska eller alternativet båda. Då frågan är om Linkedin, som i 

princip är en plattform för att söka jobb, använder nästan alla informanter standardsvenska. En 

del använder inte ifrågavarande medium men de som gör, väljer bort dialekten. 

 

På de plattformar som är allra personligast och som används bara för att kommunicera såsom 

Whatsapp och Snapchat väljer informanterna ofta dialekten.  Däremot använder informanterna 

antingen standardsvenska eller en blandning av dialekt och standardsvenska på de plattformar 

som inte är lika privata som två ovan nämnda. Dessa plattformar är t.ex. Instagram och 

Facebook. Youtube, Twitter, Tiktok samt Linkedin är plattformar som oftast inte är privata.  På 

dessa använder informanterna helst standardsvenska. Ju personligare applikationen är, desto 

mera används där dialekt. 
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8  Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar jag resultaten som jag fått i denna avhandling samt metoden som 

jag använt för att genomföra studien. Ytterligare diskuterar jag studiens reliabilitet och möjlig 

framtida forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

I denna avhandling har jag undersökt hurudan attityd svenskspråkiga finländarna har till den 

egna dialekten. Med begreppet egen dialekt menar jag den variant av språket som en person 

vuxit upp med och upplever som sin första dialekt. Med hjälp av denna undersökning får man 

en bättre helhetsbild av svenska språkets ställning och de svenska varianternas roll hos 

svenskspråkiga medborgare i Finland. Forskningsfrågorna som jag har använt för att nå mitt syfte 

är följande: 

 

1. Hur upplever informanterna sin dialekt? 

2. Vilken roll spelar dialekten för informanternas identitet? 

3. Hur mycket använder informanterna dialekt i vardagen 

 

De flesta informanterna upplever dialekten som en sak som man kan vara stolt över och den 

betyder verkligen något för dem. De flesta är nöjda med att de är uppvuxna med den dialekten 

som de talar och känner sig också mera självsäkra då de får prata och använda dialekt. De som 

inte är nöjda med sin dialekt, skulle hellre ha velat tala någon tydligare dialekt eller någon mera 

standardiserad variant. Även om dialekten är en stor del av informanternas språkliga liv, anser 

de att också standardsvenska är viktigt att behärska. Dock känns det naturligare att prata dialekt 

än standardsvenska. De flesta informanterna upplever att det är viktigt att man gör musik, 

program och podcasts på dialekt. Man kan konstatera att dialekten har en s.k. integrativ funktion 

som enligt Liebkind och Henning-Lindblom (2015: 187) betyder att människorna kan identifiera 

sig till språket. Till standardsvenska har de flesta informanterna däremot en instrumentell 

inställning som enligt Liebkind och Henning-Lindblom (2015: 187) betyder att det är ett 

kommunikationsspråk utan identitetsmarkörer.  

 

Dialekten upplevs som en del av identiteten och som modersmål men inte som känslospråk hos 

de flesta. Den är en egenskap som de flesta vill bevara även om de skulle byta hemort och även 
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förmedla kunskapen av att förstå dialekt till sina nuvarande eller blivande barn. Ändå tycker de 

flesta att det inte är så viktigt att barnen skulle själva kunna prata dialekt.  

 

Inställningen till dialekten är inte helt stabil under hela livet utan den kan förändras. Baserat på 

resultaten av min studie, har jag kunnat identifiera tre olika situationer då dialekten har fått 

mera betydelse. Den första situationen har att göra med ställningsförändring efter flytten till en 

ny ort. I sådana situationer då en hamnar i en ny språklig omgivning utan egen dialekt, förstår 

man hur mycket dialekten egentligen betyder för en. Den andra situationen innehåller skam 

över dialekten men som med tiden har förändrats till stolthet och uppskattning. Den andra och 

den tredje situationen hör lite ihop eftersom i den tredje kategorin handlar det om att bli äldre. 

Ju äldre informanterna har blivit desto mera har de börjat uppskatta dialekten. 

 

 Trots att flera har börjat känna dialekten som något viktigare, har en del motsatta erfarenheter. 

Dialekten kan skapa associationer till människor, platser eller minnen som man hellre skulle vilja 

glömma. Ibland kan dialekten också bara bli oanvänd och därmed bli svagare. Också Portolés 

Falomir (2015: 80) konstaterar att dialekten under hela livet utvecklas genom olika erfarenheter. 

 

På basis av den här studien, används dialekten procentuellt sett mera än standardsvenska.  

Dialekten pratas mest med släkt, föräldrar och vänner från hemtrakten. Däremot pratas 

standardsvenska med de vänner som inte pratar dialekt och arbetskamrater. Dialektens roll som 

samhörighetsfaktor är stor (Ivars 2015: 15) och informanterna väljer dialekten bort då de pratar 

med t.ex. arbetskamrater. Användningen av både dialekt och standardsvenska hänger ihop med 

deras användning på sociala medier. På de plattformar som är allra personligast och som 

används bara för att kommunicera väljer informanterna ofta dialekten.  Däremot använder 

informanterna antingen standardsvenska eller en blandning av dialekt och standardsvenska på 

de plattformar som inte är lika privata. Ju personligare plattformen är, desto mera används där 

dialekt.  

 

I det hela kan man konstatera att dialekten upplevs som en positiv och meningsfull egenskap. 

Den bildar en känsla av samhörighet och med den kan man få känslan av att vara hemma. 

Dialekten upplevs som en del av identiteten. Med tiden lär man sig förmodligen uppskatta den 

mera ifall den har känts som något man skäms över. Dialekten är oftast bunden till platser, olika 

kontexter och människor. Det är inte alla man använder dialekt med utan oftast med dem som 

också själva pratar dialekt.  
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8.2 Metoddiskussion och reliabilitet 

 
Informanterna som har deltagit i undersökningen var över 300 och därför anser jag att 

enkätundersökningen har varit en lämplig och fungerande metod för den här avhandlingen. 

Detta har möjliggjort att jag har fått relativt snabbt material från olika håll av landet och även 

från utomlands. Att enkäten var i en digital form underlättade spridningen eftersom digitala 

verktyg idag är en stor del av vardagen. Dessutom har jag fått i stor utsträckning tag på 

informanter ur olika människogrupper t.ex. människor i olika åldrar och med olika 

utbildningsnivåer. 

 Jag har dock inte kunnat beakta människors olika livsskeden, utan jag har varit tvungen att 

analysera svaren väldigt generellt. Som en kompletterande metod kunde man eventuellt ha 

kunnat använda intervjuer för att få en mera detaljerad analys samt kunna ta mera hänsyn till 

olika livsskeden. I så fall skulle jag ha behövt mera tid samt resurser för att genomföra 

intervjuerna. 

 

Jag har beskrivit noggrant min arbetsprocess i studien och därmed skulle vem som helst kunna 

genomföra samma studie på nytt. Enkäten har varit densamma åt varenda informant och ingen 

har haft speciella möjligheter medan de har svarat. Eftersom enkäten har genomförts anonymt 

på webben, har jag inte kunnat vara säker på att alla informanter har fyllt i den ärligt. Frågorna 

på enkäten har jag försökt att formulera på ett klart sätt så att alla skulle förstå meningen med 

frågorna. Terminologin kan ändå ha kunnat skapa problematik med vissa ord såsom t.ex. 

identitet eller dialekt.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Dialektologin är ett rätt bred forskningsfält och den ger massor av möjligheter inom den 

sociolingvistiska forskningen. Under min forskningsprocess har intresset för dialekterna vuxit 

och nya frågor kring dialekter dykt upp. Jag valde att begränsa mitt forskningsämne till 

attitydens tre komponenter och hålla dem som bas för att inte göra studien för bred. Jag anser 

att trekomponentsmodellen är en fungerande bas för olika attitydundersökningar. 

 

Eftersom min undersökning blev rätt generell skulle det vara väldigt intressant att utvidga 

studien med samma ämne men i form av en intervjustudie. I så fall kunde man få ännu närmare 
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kvalitativt material på attityder och orsaker bakom attityderna. Ytterligare skulle man kunna ta 

hänsyn till olika livsskeden som blev uteslutna i min studie. Man skulle kunna jämföra attityder 

av folk från olika åldersgrupper eller forska i möjliga geografiska skillnader. Man kunde även 

begränsa studien så att man granskar attityder hos folk som inte mera bor i Finland.  

 

Övriga möjliga aspekter som skulle kunna studeras är attityder till nya dialekter som folk har 

ägnat sig efter flytten till nya språkliga miljöer och t.ex. jämföra attityder till den gamla och till 

den nya dialekten. Till all lycka forskas det i sociolingvistiken hela tiden och således finns det 

alltid nya fenomen att forska i. 
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Bilagor  

 
Bilaga 1. 
 

Pro gradu-avhandling om attityder till egna 
hemdialekter 

Mitt namn är Anniina Rintapää och jag studerar nordiska språk vid Helsingfors 
universitet och håller på att skriva min Pro gradu-avhandling. Syftet med 
avhandlingen är att analysera hurudan attityd finländarna, som har svenska som 
modersmål, har ti l l  den egna dialekten.  

Den här studien kommer att genomföras som en enkätundersökning i vilken 
informanterna får ta ställning ti l l olika påståenden. Enkäten kommer att  ta ca 5 -10 
minuter att fylla i och berör åsikter om egen attityd ti l l  hemdialekten. 
Undersökningen och resultaten av undersökningen kommer att  redogöras för i min 
pro gradu-avhandling.  

Samtliga personer som deltar i studien kommer självfallet att vara anonyma och 
studien följer allmänna forskningsetiska principer.  

Med orden din dialekt  menar jag den variant av svenska som du har  vuxit upp med 
eller som överhuvudtaget känns som din första dialekt. 
Med standardsvenska menar jag den varietet av svenska som inte innehåller 
dialektala drag, utan är 100% skriftspråkligt  

 

Personuppgifter 

 

Kön: Man / Annan / Vill ej svara  

 

Ålder: 15 år eller yngre /16-20 år / 21-25 år / 26-30 år / 31-35 år / 36-40 år / äldre än 

50 år [ ] 

 

Var är du född? Nyland / Åboland / Österbotten / Åland / Något annat område 

/Utomlands  
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Ifall du svarade ’något annat område’ eller ’utomlands’ till frågan ovan, ange 

gärna vilket område eller land det är frågan om: 

 

På vilket område har du vuxit upp? Nyland / Åboland / Österbotten / Åland / Något 

annat område /Utomlands 

 

Ifall du svarade ’något annat område’ eller ’utomlands’ till frågan ovan, ange 

gärna vilket område eller land det är frågan om: 

 

Nuvarande hemort? Nyland / Åboland / Österbotten / Åland / Något annat område 

/Utomlands 

 

Ifall du svarade ’något annat område’ eller ’utomlands’ till frågan ovan, ange 

gärna vilket område eller land det är frågan om: 

 

Mamma är ursprungligen från: Nyland / Åboland / Österbotten / Åland / Något annat 

område /Utomlands 

Pappa är ursprungligen från: Nyland / Åboland / Österbotten / Åland / Något annat 

område /Utomlands 

Nuförtiden bor mamma: Nyland / Åboland / Österbotten / Åland / Något annat område 

/Utomlands 

Nuförtiden bor pappa: Nyland / Åboland / Österbotten / Åland / Något annat område 

/Utomlands 

 

Mammas modersmål: Svenska/ Finska/ Något annat 

Pappas modersmål: Svenska/ Finska/ Något annat 

 

Ifall din förälder/föräldrar inte pratar finska eller svenska som modersmål, ange 

gärna vilket språk det är frågan om: 

 

Vilken är den högsta utbildningen du har? Grundskola/ Gymnasium/ Yrkesskola/ 

Universitet/ Yrkeshögskola/ Högre än universitet/yrkeshögsskola 

 

Allmänt om dialekten – Välj det alternativ som stämmer bäst enligt 

din åsikt 
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1. Vilken dialekt anser du att du talar? 

2. Jag… är stolt över min dialekt/ är ganska stolt över min dialekt/ vet ej/ skäms ibland 

över min dialekt/ skäms över min dialekt 

3. Min dialekt betyder… mycket för mig/ något för mig/ vet ej/ inte så mycket för mig/ 

inget för mig 

4. Är du nöjd med att du är uppvuxen med just den dialekt som du talar? Jag är 

nöjd/ vet ej/ Jag skulle hellre ha blivit uppvuxen med någon annan dialekt 

Ifall du inte är nöjd med din dialekt, vilken dialekt skulle du hellre tala? 

5. Vad tycker du om att du överhuvudtaget är uppvuxen med dialekt? Jag är 

nöjd/ jag är relativt nöjd med det/ vet ej/ jag är inte så nöjd/ jag skulle hellre ha vuxit 

upp med mer neutral variant av svenska 

6. Jag är mera självsäker då… jag kan tala dialekt/ vet ej/ jag inte behöver tala 

dialekt 

7. Att kunna tala standardsvenska… är viktigt/ är helt bra/ vet ej/ inte så hemskt 

viktigt/ är inte viktigt 

8. Att man gör t.ex. musik, podcasts och olika program på dialekt… är bra och 

viktigt/ är helt ok/ vet ej/ är ganska onödigt/ är onödigt och oviktigt 

 

 

Egen dialekt och känslor – Välj det alternativ som stämmer bäst 

enligt din åsikt 

 

9. Jag upplever att dialekt är en del av min identitet: Av samma åsikt/ Dels av 

samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

10. Jag uttrycker mina känslor bäst på dialekt: Av samma åsikt/ Dels av samma 

åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

11. Jag upplever att dialekt är mitt modersmål: Av samma åsikt/ Dels av samma 

åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

12. Jag upplever att dialekt skapar gemenskap och samhörighet: Av samma åsikt/ 

Dels av samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

13. Det känns naturligt att tala standardsvenska: Av samma åsikt/ Dels av samma 

åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

14. Jag vill bevara dialekten även om jag flyttar/har flyttat från hemorten: Av 

samma åsikt/ Dels av samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

15. Jag vill anpassa min dialekt efter var jag bor: Av samma åsikt/ Dels av samma 

åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 
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16. Jag vill anpassa min dialekt efter mina samtalspartner: Av samma åsikt/ Dels 

av samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

17. Jag vill att mina barn lär sig tala min dialekt: Av samma åsikt/ Dels av samma 

åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

18. Jag vill att mina barn lär sig förstå min dialekt: Av samma åsikt/ Dels av samma 

åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

19. Min attityd mot min dialekt har blivit starkare/svagare i något skede: Av 

samma åsikt/ Dels av samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

 

Ifall du svarade att din attityd har blivit svagare eller starkare, ange gärna i vilken 

situation och hur din attityd förändrades: 

 

Dialekt och användning – Välj det alternativ som stämmer bäst enligt 

din åsikt 

 

20. Hur ofta talar du dialekt? (också enstaka ord räknas) Dagligen/ Ett par gånger i 

veckan/ Några gånger i månaden/ Mera sällan/ Kan ej svara 

21. Hur ofta talar du standardsvenska? Dagligen/ Ett par gånger i veckan/ Några 

gånger i månaden/ Mera sällan/ Kan ej svara 

22. Hur ofta använder du dialekt i sociala medier (också sms räknas)? Dagligen/ 

Ett par gånger i veckan/ Några gånger i månaden/ Mera sällan/ Kan ej svara 

23. Hur ofta använder du standardsvenska i sociala medier (också sms räknas)? 

Dagligen/ Ett par gånger i veckan/ Några gånger i månaden/ Mera sällan/ Kan ej 

svara 

24. Jag använder min dialekt alltid då det är möjligt: Av samma åsikt/ Dels av 

samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

25. Jag svarar på min dialekt ifall någon pratar någon annan dialekt till mig: Av 

samma åsikt/ Dels av samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

26. När jag besöker orten där jag är uppvuxen, talar jag automatiskt dialekt: Av 

samma åsikt/ Dels av samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

27. Jag lyssnar på musik/podcasts/videor eller annat program som är gjort på 

dialekt: Av samma åsikt/ Dels av samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 

28. Jag använder dialekt för att visa varifrån jag är hemma: Av samma åsikt/ Dels 

av samma åsikt/ Vet ej/ Ej av samma åsikt 
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29. När jag pratar standardsvenska, använder jag vissa drag av min dialekt (t.ex. 

uttalsformer eller ord): Av samma åsikt/ Dels av samma åsikt/ Omedvetet ibland/ 

Vet ej/ Ej av samma åsikt 

30. Jag talar dialekt med… vänner från hemtrakten/ vänner som inte pratar dialekt/ 

släkt/ föräldrar/ bara en förälder/ arbetskamrater/ mina egna eller eget barn 

Finns det någon som du pratar dialekt med men fanns inte på listan? Ange 

gärna: 

 

31.  Jag talar standardsvenska med… vänner från hemtrakten/ vänner som inte 

pratar dialekt/ släkt/ föräldrar/ bara en förälder/ arbetskamrater/ mina egna eller 

eget barn 

Finns det någon som du pratar standardsvenska med men fanns inte på 

listan? Ange gärna: 

 

32. Jag skriver sms och andra meddelanden på dialekt med… vänner från 

hemtrakten/ vänner som inte pratar dialekt/ släkt/ föräldrar/ bara en förälder/ 

arbetskamrater/ mina egna eller eget barn 

Finns det ännu någon som du använder dialekt med när du skriver 

meddelanden? Ange gärna: 

 

33. Jag skriver sms och andra meddelanden på standardsvenska med… vänner 

från hemtrakten/ vänner som inte pratar dialekt/ släkt/ föräldrar/ bara en förälder/ 

arbetskamrater/ mina egna eller eget barn 

Finns det ännu någon som du använder standardsvenska med när du skriver 

meddelanden? Ange gärna: 

 

34. I en hypotetisk situation vilket alternativ skulle du föredra? 

På instagram använder jag hellre… Dialekt/ Standardsvenska/ Båda/ Vet ej/ 

Känner inte ifrågavarande media 

På Facebook använder jag hellre… Dialekt/ Standardsvenska/ Båda/ Vet ej/ 

Känner inte ifrågavarande media 

På Twitter använder jag hellre… Dialekt/ Standardsvenska/ Båda/ Vet ej/ Känner 

inte ifrågavarande media 

På Youtube använder jag hellre… Dialekt/ Standardsvenska/ Båda/ Vet ej/ 

Känner inte ifrågavarande media 

På Whatsapp använder jag hellre… Dialekt/ Standardsvenska/ Båda/ Vet ej/ 

Känner inte ifrågavarande media 
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På TikTok använder jag hellre… Dialekt/ Standardsvenska/ Båda/ Vet ej/ Känner 

inte ifrågavarande media 

På Snapchat användre jag hellre… Dialekt/ Standardsvenska/ Båda/ Vet ej/ 

Känner inte ifrågavarande media 

På Linkedin använder jag hellre… Dialekt/ Standardsvenska/ Båda/ Vet ej/ 

Känner inte ifrågavarande media 

 

35. Har du ännu något att tillägga eller vill du kommentera något? 

 

 

Tusen tack för dina svar! 
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