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Sammandrag 

Den åländska identiteten är på många sätt splittrad eftersom en ålänning, beroende på 

situation, antingen kan vara finländsk, finlandssvensk, svensk eller ålänning. Som 

sverigeålänning möts jag inte sällan av okunskap hos svenskar gällande den åländska 

identiteten och mitt språk. Syftet med denna studie är dels att undersöka sverigeålänningars 

erfarenheter kring sitt dialektbruk, dels att ta reda på om dialektbruk kan verka som 

identitetsmarkör. Resultatet baserar sig på en enkätundersökning där 500 sverigeålänningar 

deltagit, materialet består således av rapporterat bruk. I resultatet har fyra teman lyfts fram 

vilka är ackommodation, dialektmarkörer, svenskars okunskap och dialekt som 

identitetsmarkör. Informanternas språkanpassning visar tendenser av konvergens vad gäller 

fonologiska variabler och medveten kodväxling vad gäller lexikala variabler. Resultatet visar 

även att sverigeålänningars dialekt, trots anpassning, innehåller en mängd dialektmarkörer. 

Vad gäller okunskap hos svenskar verkar denna dels vara utbredd, dels vara något som upprör 

informanterna. Slutligen visar resultatet även att informanternas dialekt i viss mån kan verka 

som identitetsmarkör, framför allt genom att skapa en känsla av gemenskap.  

 

Nyckelord: åländska, dialektologi, Åland, språkliga attityder, identitet, ackommodation 
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1 Inledning 

Som sverigeålänning möts jag inte sällan av okunskap hos svenskar gällande min dialekt och 

identitet. ”Du talar ju väldigt bra svenska faktiskt” och ”ni vill ju tillhöra Sverige egentligen” 

är ett par av de många återkommande kommentarer jag mötts av genom åren. Erfarenheten 

säger även att många svenskar har svårt att hålla ordning på begreppen Svenskfinland, 

finlandssvenska och finlandssvensk. Att det i grannlandet bor nästan 300 000 personer som 

har svenska som modersmål verkar även det ha gått många svenskar förbi. Det här är ett ämne 

som ofta diskuteras sverigeålänningar emellan och är också ett område som engagerar och 

väcker känslor.  

    Samma diskussion förs även hos övriga finlandssvenskar och upprör även där. I januari 

2016 skedde en incident i svensk nyhetsmedia som fick stor medial spridning framför allt i 

Svenskfinland men även i Sverige. En svensk sportjournalist intervjuade en finlandssvensk 

hockeyspelare och kommenterade att hans svenska var ”helt klockren” (Aftonbladet 2016). 

Det här utmynnade i rubriker som ”Därför kan Sverige inget om Finland” (Granroth & 

Tengström 2016) och ”Finlandssvenskar trötta på korkade svenskar” (Karlsson 2016). 

Uppfattningen att det råder okunskap hos svenskar i detta ämne har funnits länge bland 

finlandssvenskar och den här intervjun ledde till att finlandssvenskar fick ytterligare vatten på 

sin kvarn.   

    Incidenten ledde även till att Dick Harrison, historiker vid Lunds universitet, 

kommenterade ämnet i en intervju. Han menar att det inte är någon överraskning att svenskar 

kan så lite om Finland och finlandssvenskar och att denna okunskap bara är toppen av 

isberget. Harrisson påstår att svenskar är de minst historiekunniga i hela västvärlden och att 

orsaken till detta är att Sverige inte varit i krig på över 200 år. På grund av detta har svenskar 

aldrig behövt ha någon relation till landets förflutna och dess historia och det menar Harrison 

är den främsta orsaken till varför svenskar inte känner till dagens språksituation i Finland 

(Fagerholm 2016). 

    I princip alla finlandssvenskar som möter en svensk blir tvungna att hantera denna 

okunskap, så även ålänningar. Skillnaden är att vi även måste förhålla oss till 

”ålandsfenomenet” vilket skapar ytterligare förvirring hos svenskarna. Den åländska 

identiteten är på många sätt splittrad och svår att ringa in. En ålänning är finländsk eftersom 

hen är finländsk medborgare. En ålänning är också finlandssvensk eftersom hen har svenska 

som modersmål och är bosatt i en del av Finland. Få ålänningar talar finska och uppfattas i 

och med det ofta som ”svensk” i finsktalande delar av Finland. Det är med andra ord en 
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mängd etiketter ålänningar blir tvungna att ta ställning till när det kommer till deras identitet. 

Med tiden har det utvecklats en egen relativt stark åländsk identitet eftersom ålänningar 

varken känner sig helt hemma i den finländska eller i den finlandssvenska identiteten. I denna 

kluvna identitetsbild har språket och dialekten hos ålänningarna kommit att bli en stor och 

viktig faktor.  

    Debatten kring svenskars okunskap och mina egna erfarenheter som sverigeålänning är det 

som lett fram till denna studie. Tidigare har det genomförts ett flertal studier hos 

finlandssvenskar som flyttat till Sverige där språkanpassning, identitet och attityder 

undersökts men det saknas kunskap om ålänningar. Målet med denna studie är att hitta 

mönster i sverigeålänningars erfarenheter kring sitt dialektbruk och förhoppningsvis även öka 

kunskapen kring språksituationen på Åland och den åländska identiteten.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka sverigeålänningars erfarenheter kring sitt 

dialektbruk. Jag är intresserad av hur de uppfattar att deras språk förändrats sedan de flyttat 

till Sverige såväl som vilka erfarenheter de har av dialektbruk i kontakt med svenskar. Syftet 

är även att utreda om dialektbruk kan verka som identitetsmarkör för sverigeålänningar. 

Frågeställningar i uppsatsen är:  

 

1. På vilket sätt anpassar sverigeålänningar sitt språk när de befinner sig i Sverige?  

2. Vilka dialektmarkörer uppfattas som mest framträdande i sverigeålänningars dialekt? 

3. Hur väl känner svenskar till Åland och dess språkliga situation?  

4. På vilket sätt kan informanternas dialektbruk verka som identitetsmarkör? 

 

Uppsatsen baserar sig på en enkätundersökning, materialet består således av rapporterat bruk. 

Vidare är informanterna sverigeålänningar vilket innebär att de resultat som rör svenskar är 

baserade på sverigeålänningars erfarenheter och inte på vad svenskar själva säger.  

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av sju kapitel där kapitel 1 förutom syftesformulering och denna 

dispositionsöversikt även innehåller ett avsnitt med begreppsdefinitioner. Kapitel 2 ger 

läsaren information om Åland och den rådande språksituationen där samt den åländska 

dialekten. Kapitel 3 innehåller en forskningsöversikt bestående av teori och tidigare forskning. 
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Redogörelse kring enkätens utformning och andra metodval hittas i kapitel 4 och resultatet 

redovisas i efterföljande kapitel 5. I kapitel 6 förs en diskussion kring resultatet och uppsatsen 

avslutas med kapitel 7 där några sammanfattande kommentarer återfinns.  

1.3 Begreppsdefinitioner 

Här redogörs för viktiga och ofta återkommande begrepp som används i uppsatsen. 

Begreppen är definierade utifrån uppsatsens syfte.  

    Inledningsvis är det av stor vikt att hålla isär de dialekter och identiteter som diskuteras. En 

ålänning en person som är född och delvis eller helt uppvuxen på Åland. Eftersom Åland är 

en del av Finland är alla ålänningar följaktligen finska medborgare. Med Finland avses 

hädanefter fasta Finland, med andra ord Finland bortsett från Åland. En sverigeålänning är en 

ålänning som någon gång i livet flyttat till och idag är bosatt i Sverige.  

    I uppsatsen diskuteras tre olika typer av svenska, nämligen åländska, finlandssvenska och 

sverigesvenska. Åländska används i denna undersökning för alla typer av dialekter som talas 

på Åland och det görs ingen skillnad mellan äldre dialekt och dagens dialekt.1 Den åländska 

dialekten räknas som en del av finlandssvenska men för att kunna skilja mellan de båda avser 

begreppet finlandssvenska i denna studie svenska i Finland inklusive alla regionala varianter 

utom åländska. Begreppet sverigesvenska är det begrepp som används som benämning för 

den svenska som talas i Sverige. Slutligen avser begreppet svenska dialekter alla svenska 

dialekter som talas i Sverige. 

    Avslutningsvis bör läsaren uppmärksammas på olika tecken som används i uppsatsen. 

Fonetiska tecken används där uttal är relevant. Den fonetiska skriften omsluts av 

hakparenteser, till exempel [telefu:n], för att markera att det handlar om uttal. En uttalsnyckel 

med fonetiska tecken återfinns i bilaga 2. Vidare används enkla citattecken för att ange ords 

betydelse, till exempel ’stickkontakt’. Slutligen används kolon för att visa ett långt ljud. Detta 

gäller både på vokaler och konsonanter, till exempel [ba:ra] och [bar:a]. 

  

                                                 
1 Den åländska dialekten beskrivs närmare i avsnitt 2.3. 
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2 Det svenskspråkiga Åland 

I detta kapitel ges läsaren bakgrundsinformation dels om Åland och relationen till Sverige 

(2.1), dels om Ålands språkliga situation (2.2) och dels om den åländska dialekten (2.3). 

2.1 Åland och relationen till Sverige 

Åland är beläget i Östersjön mitt emellan Sverige och Finland. Samhället är en självstyrd del 

av Finland och har cirka 29 000 invånare. Landskapet är uppdelat i 16 kommuner (se figur 1) 

där Mariehamn är den största sett till antal invånare, drygt 11 000 år 2015.  

  

Figur 1 Ålands kommuner och geografiska läge. Källa: ÅSUB 2016a:21.  

 

Varje år väljer en del ålänningar att flytta från ön, då oftast till Sverige eller Finland. År 2014 

flyttade 376 ålänningar till Sverige och 269 till Finland (ÅSUB2 2016a:66). Orsaken till att 

fler flyttar till Sverige än till Finland brukar sägas vara dels den geografiska närheten, dels det 

svenska språket. Det finns ingen exakt siffra över hur många ålänningar som bor i Sverige 

idag. Trots att det finns statistik på hur många ålänningar som flyttar till Sverige är det svårt 

att säga hur många som bor där idag eftersom vissa väljer att flytta vidare. ÅSUB uppskattar 

att det finns cirka 6000–7000 ålänningar i Sverige. Siffran baseras främst på att det i Finlands 

senaste riksdagsval fanns drygt 6100 röstberättigade ålänningar i Sverige. Dessa är alltså 

personer med finskt medborgarskap som bodde på Åland innan flytten till Sverige (Häggblom 

e-post 28.10.2016).  

                                                 
2 Ålands statistik- och utredningsbyrå. 
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2.2 Språksituationen i Finland och på Åland 

Finland har två nationella språk, finska och svenska. Av alla 5,5 miljoner finländare är det 

cirka 5 % som har svenska som modersmål (Statistikcentralen 2016:9). Trots att de 

svensktalande är en klar minoritet har de genom språkets juridiska ställning rätt till att få hjälp 

på svenska i statliga och kommunala ärenden (Finlex 2016). Andelen svenskspråkiga 

finländare minskar ständigt och deras ställning i samhället ifrågasätts av många. Sedan det 

finländska högerpopulistiska partiet Sannfinländarna år 2011 blev riksdagens tredje största 

parti (Statistikcentralen 2016:43) ifrågasätts svenskan allt oftare.  

    Åland står utanför den finländska språklagen och har en egen lag som skyddar det svenska 

språket. Det åländska samhället är officiellt helt svenskspråkigt men där talas även andra 

språk. Andelen svensktalande har ständigt minskat sedan1990-talet då nivån låg på 95 %, idag 

ligger denna siffra på 88 %. Finska är det språk som har näst flest talare, närmare bestämt 5 % 

av alla ålänningar. Det är dock inte de finsktalande som ökat de senaste decennierna utan de 

övriga språken som idag tillsammans utgör 7 %. Bland de övriga språken finns 64 olika språk 

rapporterade där rumänska, lettiska och estniska är de tre största (ÅSUB, 2016b:48 f.)  

2.3 Den åländska dialekten  

Åländska är, som nämnts i avsnitt 1.3, en del de finlandssvenska dialekterna. Finlandssvenska 

i sin tur räknas i dialektforskningssammanhang till de östsvenska målen. De östsvenska målen 

talas förutom på Åland även i södra Finlands skärgård och längs den finländska västkusten, 

från Österbotten och ner till Åbo (Wessén 1970:44–48). Dialekten skiljer sig dock en del 

inom Åland. Enligt Allardt Ljunggren (2008:17) är det främst de varieteter3  som talas i 

Ålands östra skärgård, framför allt på Brändö (se figur 1), som liknar de östsvenska målen. 

Varieteterna som talas i Mariehamn och Eckerö påminner däremot mer om sverigesvenska.  

    Åländska innehåller drag både från finlandssvenska och från sverigesvenska. Åländska och 

finlandssvenska har bland annat ordaccenten gemensamt, ingen av varieteterna använder sig 

nämligen av grav accent utan endast av akut accent. Detta innebär att när and och ande sägs i 

bestämd form (anden) uttalas de på samma sätt. I sverigesvenskan däremot uttalas orden på 

olika sätt, anden (fågeln) med akut accent och anden (i flaskan) med grav accent.4 Skillnaden 

finns där men är dock mycket svår att upptäcka för en ålänning eller finlandssvensk (Svenblad 

1996:14).  

                                                 
3 Varietet betyder här ungefär detsamma som dialekt; begreppet förklaras mer ingående i avsnitt 3.1. 
4 Grav accent betyder att ordet har två ”toppar” i uttalet medan akut accent endast har en topp. 
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    När det kommer till likheter med sverigesvenska tar Svenblad (1996:14) bland annat upp 

stavelselängden. I finlandssvenskan finns det fornnordiska och finländska kortstaviga uttalet 

som saknas i åländska och sverigesvenska kvar. Ordet mina uttalas med kort i och kort a av 

en finlandssvensk person, [mIna]. Av en svensk eller en ålänning uttalas det däremot med 

långt i och kort a, [mi:na]. En del ålänningar använder sig dock av ett uttal där den andra 

konsonanten uttalas ”dubbelt”, [mIn:a]. Denna skillnad är svår att uppfatta av en person som 

inte känner till det finlandssvenska kortstaviga uttalet. 

    Det finns även skillnader mellan de svenska, finlandssvenska och åländska sj- och tj-ljuden. 

De flesta ålänningar följer det sverigesvenska uttalsmönstret och skiljer på uttalet mellan till 

exempel stjärna [ɧɛ:na] och kärna [ɕɛ:na]. Vissa ålänningar har dock anammat det 

finlandssvenska uttalsmönstret där det inte görs någon skillnad mellan uttal på stjärna och 

kärna. I finlandssvenska uttalas nämligen, enkelt förklarat, skjuta, sköra och chock på samma 

sätt som en svensk uttalar tjuta, köra och tjock5 (Bruce 2010:164). Av egen erfarenhet vet jag 

att det är ålänningar uppvuxna i hem där ena eller båda föräldrar är finlandssvenska som 

tenderar att använda detta uttalsmönster.  

3 Forskningsöversikt  

I detta avsnitt redovisas teori och tidigare forskning kring centrala teman för denna studie. 

Den första delen handlar om dialektologi (3.1) och vidare följer redogörelser för 

ackommodation (3.2), språk och identitet (3.3) samt språkliga attityder (3.4). De tre senare 

avsnitten inleds med en teoretisk genomgång och avslutas med tidigare forskning inom 

respektive ämne.  

3.1 Dialektologi 

Det finns en mängd olika definitioner av begreppet dialekt. När begreppet används i denna 

studie är det Svahns och Nilssons (2014:16) definition som avses. De definierar dialekt som:  

 

[…] geografiskt någorlunda bestämbara varieteter oavsett om det handlar om ”äldre” dialekter som 

avviker stark från standardspråket på flera olika språkliga nivåer eller om det handlar om en 

regional varietet som kanske endast avviker i fråga om prosodi och i enstaka fonologiska drag. 

(Svahn & Nilsson 2014:16) 

 

                                                 
5 Finlandssvenskar använder dock ett t-förslag (som i uttalet av engelskans church) i dessa ord; detta uttal 

används inte av ålänningar (Bruce 2010:164). 
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Deras definition överensstämmer med mitt syfte eftersom jag i min undersökning inte gör 

skillnad mellan äldre dialekter eller dagens dialekt. Begreppet varietet som finns med i 

Svahns och Nilssons definition betyder ”neutral term för en språkart som talas av en viss 

grupp eller individ” (Sundgren 2004:14). Vidare är en variabel ett språkdrag som kan 

uttryckas på olika sätt genom olika varianter (Sundgren 2004:16). För att förtydliga dessa tre 

nära besläktade begrepp görs här en exemplifiering. Språket som talas av ålänningar är en 

varietet och ö-ljudet är variabel där det finns två olika varianter, öppet och slutet ö-ljud.  

    De olika språkliga nivåer som studeras inom dialektologi är lexikal nivå som har med 

ordförråd att göra, fonologisk nivå som handlar om uttal, morfologisk nivå som rör böjningar 

och slutligen syntaktisk nivå som handlar om sats- och meningsbyggnad (Sundgren 2004:16).  

    Eva Sundgrens definierar markör, eller markerad form, som ett språkligt drag ”som är lätt 

att uppmärksamma” (Sundgren 2004:135) och Svahn och Nilsson väljer att använda sig av 

definitionen ”som på olika sätt sticker ut i sitt sammanhang” (Svahn & Nilsson 2014:32). 

Vidare är dialektmarkör i sin tur ”ett språkdrag som används (medvetet eller omedvetet) av 

dialekttalare för att uttrycka dialektal identitet, dialektalitet” (Sandström 2010:368). 

    Kodväxling är ett annat centralt begrepp för denna undersökning. Begreppet innebär att en 

talare växlar mellan två olika språk eller varieteter. Denna växling kan antingen vara 

situationsbaserad, då använder talaren sig exempelvis av ett språk i hemmet och ett annat på 

arbetsplatsen (Andersson 2007:54). Växlingen kan även ske inom ett samtal (Sundgren 

2004:37), då kan det till exempel handla om att en ålänning byter ut ett dialektalt ord till 

standardvariant i samtal med en svensk. 

     Avslutningsvis finns det ytterligare två begrepp som bör nämnas när det gäller 

dialektforskning. Dels rapporterat bruk, dels utomspråkliga variabler. Rapporterat bruk 

innebär att informanter i en undersökning själva rapporterar sitt, i detta fall, dialektbruk. 

Resultatet baseras inte på inspelningar eller annat autentiskt material utan istället på vad 

informanterna själva uppger. När det gäller rapporterat bruk bör forskaren alltid ta hänsyn till 

detta och diskutera felmarginalerna som kan uppstå på grund av det. Utomspråkliga variabler 

handlar om variabler som exempelvis ålder, kön, hemort, socioekonomiska förhållanden, 

intressen med mera (Sundgren 2007:79 f.). De utomspråkliga variablerna används genom att 

de kopplas till språkliga variabler. En forskare kan till exempel undersöka om det finns 

skillnader i uttal mellan kvinnor och män. 
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3.2 Ackommodation 

Ackommodation innebär att personer anpassar sitt språk till sin omgivning. Denna anpassning 

kan endera vara kortvarig eller långsiktig och ske genom konvergens eller divergens. 

Konvergens betyder att talaren försöker närma sig omgivningens språk medan divergens 

innebär att talaren medvetet tar avstånd från omgivningens språk (Svahn & Nilsson 2014:30).  

    Ann-Marie Ivars avhandling Från Österbotten till Sörmland. En undersökning av 

emigration och språklig anpassning (1986) handlar om språklig anpassning hos vuxna 

österbottningar som flyttat till Sverige. Hon undersöker en mängd språkdrag och hur dessa 

förändrats i kontakt med svenskar. Ivars undersöker även hur utomspråkliga faktorer som kön, 

ålder och antal år i Sverige påverkar anpassningen (Ivars 1986:218–220). För det första 

undersöker hon utbredningen av den finlandssvenska kortformen för nekningsordet ’inte’, int. 

Hon konstaterar att trots att int är den mest använda formen av inte i finlandssvenskars språk, 

oavsett om det gäller dialekt eller standardspråk, så tyder studiens resultat på att int lätt ersätts 

av standardspråkets inte efter flytt till Sverige (Ivars 1986:96–98). Hon undersöker även 

informanternas bruk av sj-ljud och konstaterar, likt jag gjort i avsnitt 2.3, att det är 

ljudförhållanden som både är svåra att beskriva och att bedöma. Orsaken till varför hon ändå 

väljer att undersöka språkdraget är att hon anser att anpassningen som sker kring 

finlandssvenskars sj-ljud är centralt för övergången till ett mer sverigesvenskt språk. Det hon 

kommer fram till när det gäller sj-ljud är främst det faktum att övergången från främre [ʃ] till 

bakre [ɧ] verkar vara en viktig del för anpassningen till sverigesvenska (Ivars 1986:127). 

Anpassningen innebär till exempel att börja uttala stjärna med bakre sj-ljud istället för  med 

främre sj-ljud som de gjort tidigare.  

    Malin Löfströms artikel En västnylänning i Stockholm (2014) handlar även den om språklig 

anpassning hos finlandssvenskar som flyttat till Sverige, närmare bestämt personer från 

Västnyland som flyttat till Stockholmsområdet. I sin studie undersöker Löfström vilka 

faktorer som påverkar ackommodation och identitet. Hon kom bland annat fram till att 

västnylänningarna främst anpassar sitt lexikon och prosodin6 och att anpassningen till stor del 

handlar om medveten kodväxling. En annan orsak till anpassningen var talsituationen, 

informanter anpassar sig till ett mer sverigesvenskt tal i arbetet till exempel. Anpassningen 

kunde även ske för att slippa förklara sig eller upprepa vad som sagts (Löfström 2014:123–

131).  

                                                 
6 Språkets melodi, rytm och taltempo (Bruce 2010:34). 
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3.3 Språk och identitet 

En människas första språk eller dialekt är oftast en kraftfull markör av hennes identitet. Att tala sitt 

förstaspråk är oftast det viktigaste sättet att markera sin hemmahörighet i sig själv och i sitt 

ursprung. (Teleman 2002:236 f.) 

 

Det som sägs i Telemans citat är i mångt och mycket vad språk och identitet handlar om. Om 

en individ är stolt över sin kultur och vill identifiera sig med denna blir språket eller dialekten 

ett sätt att utrycka denna stolthet. Språket blir med andra ord en så kallad identitetsmarkör. 

Den varietet som talas blir också ett sätt att markera grupptillhörighet och gemenskap med 

talare av samma språk (Liebkind 1997:48). Medan vissa trivs med sin identitet vill andra bara 

smälta in i mängden. Om någon av dessa personer har en varietet som avviker från standard 

blir språket laddat eftersom det kan avslöja personens ursprung (Einarsson 2009:41). Tidigare 

ansågs det inom forskning kring språk och identitet vara identiteten som formade en persons 

språkbruk. Idag finns det ett till synsätt där det lika väl kan vara språkbruket som formar 

identiteten. Inget av synsätten är fel utan belyser bara hur sambandet mellan språkbruk och 

identitet kan se olika ut (Ohlsson 2007:157).  

    Ortslojalitet handlar i dialektsammanhang om det faktum att personer som känner stark 

koppling eller lojalitet till en viss ort tenderar att använda ortens dialekt i större utsträckning 

än de som inte känner samma ortslojalitet (Svahn & Nilsson 2014:31). Ortslojalitet kan 

undersökas genom att studera flyttbenägenhet vilket Eva Sundgren gjort i sin studie Återbesök 

i Eskilstuna (2004:190). Sundgren kom fram till att de informanter som trivdes bra i 

hemstaden hade starkast koppling till den lokala varieteten. 

    Det har gjorts en del forskning kring ålänningars identitet kopplat till språkbruk och här 

presenteras två av dem. ÅSUB publicerade år 1999 en rapport med titeln Ålänningarna och 

deras identitet. En enkätundersökning av ÅSUB våren 1999. Rapporten presenterar resultaten 

från en enkätundersökning som totalt 427 slumpmässigt utvalda ålänningar, 18 år och äldre, 

svarade på. Syftet var att ta reda på hur ålänningar ser på sin egen identitet, vad det är som 

formar deras identitet samt vad som eventuellt kan hota identiteten (ÅSUB 1999:2). På en av 

enkätfrågorna skulle informanterna uppge i vilken grad (0–4) de identifierar sig med olika 

identiteter. Ålänning var den identitet som fick högst medelvärde, 3,4. Efter det följde 

identiteterna nordbo, finländare, finlandssvensk, europé och svensk. Den identitet som fick 

lägst värde, 0,7, var finne (ÅSUB 1999:9). 
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    Samma undersökning visade att de faktorer som har störst betydelse för den åländska 

identiteten är främst det svenska språket men även hembygdsrätten 7 , naturmiljön och 

självstyrelsen. Faktorer som informanterna bedömer att bäst skulle kunna utveckla den 

åländska identiteten är bättre kunskaper om åländsk historia och kultur, ökade satsningar på 

åländsk kultur samt större inslag om det åländska samhället och självstyrelsen i skolor. 

Slutligen är faktorerna som mest anses kunna hota den åländska identiteten negativ inställning 

till åländsk särprägel, åländsk isolering gentemot omvärlden samt dåliga kunskaper i den 

åländska historien (ÅSUB 1999:16 f.).      

    I Julia Kimells masteruppsats ”Jo häjjo, ha du vari å fiska någi åå då?” Ålänningars 

dialekt och identitetsskapande på Facebook, i e-post och i sms-meddelanden undersöker hon 

hur åländska unga vuxna (15–35 år) ser på sin åländska identitet samt om och hur de uttrycker 

denna i internetkommunikation. Kimell genomförde en enkätundersökning som undersökte 

informanternas dialektbruk i sociala medier samt synen på den egna identiteten. Hon 

analyserade även autentiskt material från ålänningars chat-, mail- och sms-meddelanden. 

Kimells hypotes var att informanterna anpassar sitt språk efter mottagare och situation samt 

att dialekten fungerar som identitetsmarkör i kommunikation ålänningar emellan. Studiens 

huvudsakliga resultat visar att relationen till dialekten är något tudelad. Majoriteten av 

informanterna är positiva till sin åländska identitet och dialekt och att de känner en 

gemenskap i denna. En annan del av informanterna uppger att de försöker hålla sig till 

standardspråkliga former för att säkert göra sig förstådda (Kimell 2013).  

    Malin Löfströms artikel, som redan nämnts i avsnitt 3.2, behandlar även ämnet språk och 

identitet. Studien visar att det som stärker identiteten främst är den egna positiva inställningen 

till den finländska identiteten. Andra faktorer som bidrar är umgänge med personer från 

samma ort eller övriga Svenskfinland samt hur den inflyttade finlandssvensken bemöts av 

samhället. Om personen får ett positivt bemötande som finländare stärker det identiteten 

ytterligare. Om en individ i motsats ogillar sin finlandssvenska identitet, endast umgås med 

svenskar och blir bemött på ett negativt sätt på grund av att hen är finländare blir den 

finlandssvenska identiteten följaktligen försvagad (Löfström 2014:123–131). 

                                                 
7 ”[…] ett åländskt medborgarskap, åländsk hembygdsrätt, som erhålls vid födelsen om någon av föräldrarna 

redan har hembygdsrätt eller om man är finländsk medborgare och har bott på Åland i minst fem år och talar 

svenska” (Nationalencyklopedin 2016a) 
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3.4 Språkliga attityder 

Forskning kring språkattityder tar avstamp i den allmänna attitydforskningen. 

Nationalencyklopedin definierar begreppet attityd som ”inställning till viss person el. 

företeelse” (Nationalencyklopedin 2016b). Enligt Ellen Bijvoet (2007:113) handlar 

språkattityder om det faktum att sättet vi talar kan avgöra hur vi blir bemötta. Studier i ämnet 

visar bland annat att standardspråkstalare bedöms annorlunda i skolvärlden, i 

rekryteringssamtal och i juridiska sammanhang jämfört med icke-standardspråkstalare. 

Bijvoet definierar språkattityder som ”värderande inslag i människors reaktioner gentemot 

språkliga varieteter och deras talare” (Bijvoet 2007:119). De språkliga attityderna kan 

antingen realiseras som en inställning eller som ett beteende (Bijvoet 2007:119), där en 

inställning till exempel kan vara att tycka illa om en viss dialekt medan ett beteende kan vara 

att undvika att använda ordet hen. Som redan nämnts i avsnitt 3.3 kan en persons varietet 

fungera som identitetsmarkör och visa grupptillhörighet. Identitet och grupptillhörighet är 

centrala aspekter även inom språkattityder eftersom det visat sig att attityder till språk inte har 

med språket i sig att göra utan istället återspeglar våra åsikter om språkets talare (Bijvoet 

2007:120). 

    När det gäller tidigare forskning på språkliga attityder som rör samma ämnen som i denna 

uppsats är det såvitt jag vet ingen som tidigare undersökt svenskars attityder till ålänningar. 

Däremot har det gjorts ett antal undersökningar kring svenskars attityder till finlandssvenskar 

och sverigefinländare. Som framkommer av uppsatsens inledning är det även ett ämne som 

diskuteras en hel del i media.  

    Antti Yliselä (2006) har skrivit en avhandling på temat svenskars attityder till, och 

kännedom om, finsk brytning och finlandssvenska. Han undersöker bland annat vad 

ordet finlandssvensk betyder för sverigesvenskar, om de känner igen finlandssvenska och om 

de kan skilja mellan finlandssvenska och svenska med finsk brytning. Han konstaterar att 

okunskapen bland svenskar börjar redan vid definitionen av finländare (alla medborgare i 

Finland), finne (finskspråkig person) och finlandssvensk (svenskspråkig finländare). Många 

svenskar använder begreppet finsk om alla finländare och finländska företeelser när de 

egentligen borde säga finländsk.  

    Vidare låter Yliselä svenska gymnasieungdomar lyssna på en finlandssvensk och en 

sverigefinsk (finne som bor i Sverige och har svenska som andra språk) talare för att se om 

ungdomarna hör skillnad på vem som har svenska respektive finska som modersmål. Endast 2 

av alla 39 ungdomar som deltog i lyssningsövningen gissade rätt på att den finlandssvenske 
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talaren hade svenska som modersmål. I en enkät som 50 svenska ungdomar besvarade som en 

del av samma studie besvarade var det endast 7 som någorlunda bra lyckades förklara vad en 

finlandssvensk är. Avslutningsvis fastslår Yliselä att kunskapen kring finlandssvenskar 

existens och deras språksituation hos många svenskar är mycket begränsad (Yliselä 2006). 

4 Metod och material 

Följande kapitel redogör för uppsatsens metod och material. Jag har valt att genomföra en 

enkätundersökning för min studie och kapitlets två första avsnitt handlar om uppbyggnaden 

(4.1) och distributionen (4.2) av denna. Därefter beskrivs analysmetoden som använts för 

resultatdelen (4.3) samt studiens material (4.4). Slutligen förs även en diskussion kring 

studiens metodval och material (4.5). 

4.1 Enkätens uppbyggnad 

Enkäten som utformats för undersökningen (se bilaga 1) inleds med en kort välkomst- och 

informationstext där det bland annat framgår vad undersökningen handlar om och att den är 

en del av en C-uppsats. I informationstexten finns även mitt namn och mailadress så att 

deltagarna, hädanefter kallade informanterna, kunde kontakta mig om de hade frågor rörande 

undersökningen. Informantens namn efterfrågas inte och enkäten är anonym. Enkäten består 

av totalt 20 frågor där de första nio frågorna behandlar utomspråkliga variabler hos 

informanterna medan resterande frågor handlar om informanternas dialekt och dialektbruk.  

    Eftersom de enkätfrågor som rör dialektbruk varken är särskilt många eller tidskrävande för 

informanten valde jag att ta med nio frågor som berör informantens utomspråkliga variabler. 

Det är omöjligt att på förhand veta vilka av dessa som kan visa sig bli intressanta för 

undersökningen och därav valde jag att fråga kring både informanten själv, dennes föräldrar, 

ortslojalitet med mera för att möjliggöra undersökandet av olika kopplingar mellan språkliga 

och utomspråkliga variabler.  

    Fråga 1 till 5 består på olika sätt av frågor om informantens uppväxt och bakgrund. Fråga 1 

och 2 (Kön? och Ålder?) är med eftersom kön och ålder är faktorer som kan visa sig 

intressanta när de jämförs med olika språkliga variabler. Eftersom dialektbruket skiljer sig en 

hel del mellan de åländska kommunerna finns fråga 3 med (I vilken åländsk kommun är du till 

största del uppvuxen?). Barbro Allardt Ljunggren (2000) kom i sin avhandling fram till 

språkliga attityder hos ungdomar med finländska föräldrar skilde sig från ungdomar med 
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åländska föräldrar, därav fråga 4 och 5 (Var är dina föräldrar till största del uppvuxna? och 

Om du svarade att du har föräldrar som är uppvuxna i fasta Finland, vad är deras 

modersmål?).  

    Fråga 6 till 9 undersöker informantens flytt till och levnadssituation i Sverige. Fråga 6 (Hur 

många år har du bott i Sverige?) är intressant eftersom det kan påverka hur mycket 

informanten ändrat sin dialekt. Sysselsättning efterfrågas i fråga 7 och 8 (Vilken är din 

huvudsakliga sysselsättning i Sverige idag? och Om du svarade arbetar, vad arbetar du 

med?) eftersom det likt kön och ålder eventuellt kan vara en intressant utomspråklig variabel 

att använda sig utav i analysen. Fråga 9 (Vilket scenario är mest sannolikt vad gäller din 

framtida relation till Åland?) tillkom med anledning av ”ortslojalitet-fenomenet”, vilket 

beskrivs i avsnitt 3.3. Svarsalternativen som ges är jag kommer flytta tillbaka till Åland, jag 

kommer inte flytta tillbaka till Åland men vill ha en sommarstuga eller dylikt där, jag kommer 

endast åka till Åland vid besök av familj och/eller vänner och slutligen vet ej.  

    Från och med fråga 10 handlar enkäten om informantens dialekt och dialektbruk. Här ställs 

olika frågor kring både lexikala, fonologiska och morfologiska faktorer. Fråga 10 (I hur hög 

grad anser du dig tala åländska när du befinner dig på Åland/i Sverige?) togs med för att ge 

en första indikation på om och hur informanterna säger sig anpassa sin dialekt. I den elfte 

frågan (När använder du följande ord?) har tio olika ordpar radats upp där det första ordet är 

den åländska varianten och det andra är den sverigesvenska. Ordparen består av både 

substantiv och verb och är en blandning av dialektala ord som förekommer i åländskan i 

varierande utsträckning. Informanterna ombes rapportera sitt bruk av de olika orden, detta för 

att se om deras språk färgats av sverigesvenskan och om de växlar mellan de olika varianterna 

beroende på situation. Svarsalternativen på respektive ord är endast med ålänningar, endast 

med svenskar, både med ålänningar och svenskar och varken med ålänningar eller svenskar.  

    Fråga 12 och 13 (Hur uttalar du oftast o-ljudet i följande ord? och Hur uttalar du k-ljudet i 

”kilometer”, förr och idag?) behandlar fonologiska aspekter, närmare bestämt uttal av 

specifika ord. Fråga 12 innefattar orden telefon, senior och logiskt där informanten ska uppge 

om hen uttalar respektive ord med o som i sol eller med å som i lån. I fråga 13 ska 

informanten istället uppge om hen uttalar kilometer med hårt k som i ko eller som 

schilometer. 8  Den fjortonde frågan (Vilket av dessa två alternativ skulle du använda i 

talspråk?) som undersöker dialekten på en morfologisk nivå avslutar dialektbruksavsnittet. 

Frågan tar reda på om informanterna säger barnen eller barnena. Fråga 12-14 är alla baserade 

                                                 
8 Anledningen till varför uttalet av kilometer i enkäten stavas schilometer och varför inte fonetiska tecken 

använts diskuteras i avsnitt 4.4. 
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på mina egna erfarenheter. Efter att ha bott i Sverige en tid har jag övergått från att säga 

[kilƱme:ter] till [ɕilɔme:ter], från [telefu:n] till [telefo:n] och från [ba:rnena] till [ba:rnen]. Det 

är därför intressant att undersöka om informanterna har genomgått samma konvergens. 

     Därefter följer fyra frågor som handlar om svenskars uppfattning om den åländska 

dialekten. I fråga 15 (Hur ofta brukar svenskar kommentera ditt språk?) får informanterna 

uppge om de anser att svenskar kommenterar deras språk aldrig, sällan, ibland eller ofta.  

Den efterföljs av fråga 16 (Vad brukar svenskar reagera på när de hör din dialekt?) som är en 

öppen fråga där informanten fritt kan uppge vad hen brukar få höra för kommentarer som rör 

den egna dialekten. Avsikten med fråga 17 (Hur ofta tror svenskar att du kommer från…?) är 

att undersöka om det finns något mönster i vilka olika platser svenskar tror ålänningar 

kommer från. Baserat på egen erfarenhet valdes platserna Dalarna, fasta Finland, Gotland, 

Norrland och Åland ut. De tre följande frågorna, vilka även är enkätens sista, är öppna frågor. 

Fråga 18 (Finns det andra platser som svenskar tror du kommer ifrån? Om ja, vilken/vilka?) 

ger informanterna möjlighet att uppge om det finns ytterligare platser som de brukar få höra 

att svenskar tror de kommer ifrån.  

    I den näst sista frågan, fråga 19 (Har ålänningar antytt att din dialekt har förändrats sedan 

du flyttat? I så fall, hur?), tas övriga ålänningars perspektiv in och enkäten avslutas med fråga 

20 (Har du övriga kommentarer eller tankar kring ämnet?) som kan fånga upp eventuella 

intressanta aspekter som inte berörts i enkäten.  

4.2 Distribution och material 

Jag valde att göra en webbenkät i min undersökning för att underlätta distributionen och 

undvika kostnader. Flera olika enkätverktyg testades men valet föll på Google Forms eftersom 

det är ett gratisverktyg som både är lätthanterligt och har en tydlig layout. Enkäten 

distribuerades genom Facebook där en länk till undersökningen delades på min egen 

Facebooksida. Förutom länken fanns även en kort informationstext där det bland annat 

meddelades att undersökningen riktade sig till ålänningar i Sverige. Eftersom enkäten 

distribuerades med hjälp av Facebook blev det ett så kallat bekvämlighetsurval. Det innebär 

att forskaren frågar dem som ligger närmast till hands eller de som är lättast att få tag på 

(Trost 2012:30–32). Informantgruppen blir således inte helt representativ för alla 

sverigeålänningar.  

    Målet var att samla in minst 50 svar och ursprungsplanen var att låta länken till enkäten 

ligga ute en vecka och då förhoppningsvis ha nått målet. När antalet svar efter ett dygn var 
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hela 504 stängdes enkäten för att undvika ett alltför svårhanterligt material. Av de 504 svaren 

sorterades elva bort varav ett par var blanka svar och andra var svar där informanten inte var 

bosatt i Sverige. Ett par dubbletter av svar rensades också bort och den slutliga siffran på svar 

som ingår i undersökningen landade på 493. Av dessa är 72 % kvinnor och 28 % män och 

medelåldern hos informanterna är 31 år. I enkäten efterfrågades det även hur många år 

informanten bott i Sverige, där medelvärdet är 9 år. Mer om informanterna och deras 

utomspråkliga variabler återfinns i tabell 2 i avsnitt 5.1.  

    Anledningar till det stora deltagandet kan vara flera. Dels är det ett ämne som många 

ålänningar är intresserade av generellt och något som bevisligen många svenskar 

kommenterar. Jag tror även att ålänningar har en tendens att vilja hävda sin identitet och då 

blir ämnen likt detta intressant.  

    Avslutningsvis kan orsaken till att andelen kvinnliga informanter var så mycket högre än 

manliga delvis vara att majoriteten av informanterna i åldrarna 20–30 och många är studenter. 

Många av de som flyttar till Sverige gör det för studier och eftersom andelen kvinnor är större 

hos de som studerar på högskola kan detta vara en bidragande orsak. 

4.3 Analysmetod 

Analysarbetet inleddes med en översiktlig genomgång av enkätsvaren för att få en uppfattning 

om materialet som samlats in och vad som vore intressant att lyfta fram i uppsatsen. Den 

största delen av enkäten består av slutna frågor och svaren från dessa sammanställdes 

automatiskt i enkätverktyget Google Forms. Materialet från de öppna frågorna var däremot 

väldigt omfattande och krävde mer tid. Under genomläsningen av svaren från de öppna 

frågorna framkom två intressanta teman som inte frågats om i enkäten. Dessa teman är 

svenskars okunskap kring Åland och språkliga situation samt dialektbruk som 

identitetsmarkör. Dessa två teman lyfts fram i undersökningens resultat eftersom så många av 

informanterna berört dessa teman. Det finns med andra ord inte några enkätfrågor kopplade 

till dessa teman utan resultatet baserar sig till största del på kommentarer från enkätens öppna 

frågor. För att förtydliga utgår analysarbetet således till stor del från tendenser jag sett i de 

kvalitativa skildringarna som de öppna frågorna bidragit till. Ytterligare två intressanta delar 

av informantsvaren är de som handlar om ackommodation och dialektmarkörer. Dessa fyra 

teman är vad jag valt att lyfta fram som undersökningens resultat.  

    På grund av det stora intresset enkätundersökningen bringade finns det förutom dessa fyra 

teman mycket annat material som skulle vara intressant att titta närmare på. Med tanke på 



 

 

20 

 

studiens ringa storlek och är detta dock inte möjligt. Svar från alla enkätfrågor redovisas alltså 

inte utan istället redovisas svar från de frågor som är intressanta för studiens frågeställningar. 

Det görs heller inte någon jämförelse mellan informanternas språkbruk kopplat till de 

utomspråkliga variablerna. Dessa presenteras dock kort i resultatkapitlets första del för att ge 

läsaren en bild om informantgruppen. Efter avsnittet om informanterna följer en redovisning 

av de fyra språkliga teman som nämnts i detta avsnitt. Resultatet presenteras dels med 

diagram och tabeller, dels med informantcitat hämtade från svar på de öppna frågorna. Citaten 

används för att belysa språkliga fenomen i texten och är numrerade (1–26). Informanterna var 

som redan nämnts i avsnitt 4.1 anonyma när de deltog i enkäten, däremot innehåller citaten 

information om informantens kön och ålder för att ge en bild av vem det är som uttalat sig. 

Resultatavsnittet innehåller även underrubriker bestående av respektive enkätfråga som 

presenteras för bättre överskådlighet.  

4.4 Metoddiskussion 

I detta avsnitt redogörs det för vissa aspekter av metoden, dessa gäller undersökningen i stort 

men även enkätens utformning och analysarbetet. Vad gäller undersökningen generellt kan en 

fråga sig varför en kvantitativ metod som enkätundersökning valdes framför exempelvis 

intervjuer eftersom syftet är av mer kvalitativ art. Det främsta skälet är att jag är intresserad av 

att se eventuella större mönster som rör detta tema och inte bara några få individers 

erfarenheter. De öppna frågorna i enkäten bidrar med mer kvalitativa aspekter vilket väger 

upp den annars helt kvantitativa undersökningen. Öppna frågor kan ibland leda till uteblivna 

svar (Trost 2012:72–73) men trots detta valde jag att använda mig utav dessa med 

förhoppningen om att fånga upp intressanta reflektioner och erfarenheter från informanterna 

om sådant en inte kan fråga om i slutna frågor. Om enkäten inte skulle genererat tillräckligt 

många svar eller om undersökningen varit mer omfattande i tid och text kunde studien med 

fördel ha kompletterats med intervjuer med ett sverigeålänningar.  

    Vissa val har gjorts för att göra enkäten mer lättbegriplig för informanterna. För det första 

används inte fonetisk skrift i de frågor som gäller uttal utan istället används en förenklad 

variant för att underlätta förståelsen. Jag valde exempelvis att skriva schilometer istället för 

[ɕilɔme:ter]. För det andra används heller inte, av samma skäl som föregående, termer som 

varietet och öppet ö-ljud. Begreppet dialekt används genomgående i enkäten eftersom det är 

mer vedertaget jämfört med varietet även om det begreppet hade varit mer korrekt rent 

språkvetenskapligt. 
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    Skulle jag göra om enkäten idag finns det vissa saker som jag skulle välja att korrigera. 

Fråga 12 och 14 (Hur uttalar du o-ljudet i följande ord och Vilket av dessa två alternativ 

skulle du använda i talspråk? Barnen/barnena) skulle med fördel kunnat ha utformats på 

samma sätt som fråga 13 där förändring över tid kan ses. Nu får jag istället utgå ifrån mig 

själv, det vill säga att jag sa [telefu:n] och [ba:rnena] innan och [telefo:n] och [ba:rnen] idag. 

Förutom detta finns det även ett par andra saker jag skulle ändrat i enkäten. Detta är dock inte 

faktorer som rör frågorna eller som skulle ha spelat någon roll för resultatet utan endast 

sådana förändringar som skulle underlättat mitt analysarbete. Ett exempel är fråga 2 (Ålder?) 

där det skulle underlättat att ha skapat ålderskategorier istället för att ha en öppen fråga. 

    Slutligen bör det även klargöras varför uttalet av kilometer i fråga 13 (Hur uttalar du k-

ljudet i ”kilometer”, förr och idag?) stavas schilometer. Fonetiska tecken användes som 

nämnt inte i enkäten, därför blev jag tvungen att ta fram en stavning som liknade uttalet så att 

informanterna skulle förstå. Valet av stavning upplevs kanske märklig för vissa men alternativ 

som chilometer eller sjilometer kändes inte heller helt korrekt och valet föll till slut på 

schilometer.  

5 Resultat  

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt där det i 

första avsnittet görs en presentation av informantgruppen och de utomspråkliga variablerna 

hos denna (5.1). Kapitlets andra avsnitt redovisar resultat som har med ackommodation att 

göra, med andra ord hur informanterna anpassar sitt språk i Sverige (5.2). Det tredje avsnittet 

handlar om dialektmarkörer i åländskan (5.3) och det fjärde avsnittet behandlar svenskars 

okunskap kring Åland (5.4). Det femte avsnittet behandlar frågan om på vilket sätt 

informanternas dialektbruk kan verka som identitetsmarkör (5.5).  

5.1 Informanterna 

Uppgifter om informantgruppen och de utomspråkliga variablerna återfinns i tabell 1. Det 

faktum att 493 enkätsvar ingår i undersökningen innebär att cirka 7-8 % av alla ålänningar i 

Sverige har besvarat enkäten om Häggbloms (e-post 28.10.2016) uträkning att det finns 

6000–7000 ålänningar i Sverige stämmer. Av dessa 493 informanter är 354 kvinnor och 138 

är män. Den procentuella fördelningen mellan könen är 72 % kvinnor respektive 28 % män, 

nästan tre fjärdedelar kvinnliga informanter med andra ord. När det gäller informanternas 
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ålder är medelåldern 31 år och på frågan om hur många år de bott i Sverige är medelvärdet 

9 år. Orsaken till att dessa utomspråkliga variabler inte kopplas till studiens övriga resultat har 

redovisats i avsnitt 4.3. 

 

Tabell 1 Utomspråkliga variabler hos informanterna 

Variabel Del av variabel Antal Procent 

Kön Kvinnor 

Män 

Totalt 

354 

138 

4939 

72 % 

28 % 

100 % 

Sysselsättning 

 

 

Studerar 

Arbetar 

Annat10 

Totalt 

179 

288 

21 

488 

37 % 

59 % 

4 % 

100 % 

 Medelvärde Typvärde11 Lägsta värde Högsta värde 

Ålder 31 år 24 år 17 år 75 år 

Antal år i Sverige 9 år 1 år 0,5 år 57 år 

5.2 Ackommodation  

Inledningsvis redovisas här resultat över hur informanterna säger sig anpassa sitt språk i 

Sverige, både vad gäller lexikala och fonologiska faktorer. I slutet av avsnittet presenteras 

även vad informanterna uppger vara bakomliggande orsaker till anpassningen. 

 

Fråga 10: I hur hög grad anser du dig tala åländska när du befinner dig på Åland respektive 

i Sverige? 

Svarsalternativen på fråga 10 var ingen dialekt alls, lite dialekt, tydlig dialekt och bred dialekt 

och resultatet från frågan presenteras i figur 2. Diagrammet ger en första indikation på att 

informanterna anser sig talar mindre dialektalt när de befinner sig i Sverige.  

 

                                                 
9 En informant uppgav annat kön. 
10 Informanten kunde precisera ”annat” i enkäten där de flesta uppgav antingen pensionär eller föräldraledig. 
11 Typvärde betyder det vanligast förekommande värdet.  
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Figur 2 Informanternas grad av dialektalitet på Åland respektive i Sverige. 

 

Vad gäller informanternas dialektnivå på Åland anser över häften, 54 %, att de talar tydlig 

dialekt och 6 % uppger att de talar bred dialekt. Vidare anser sig 38 % tala lite dialekt och 2 % 

har svarat ingen dialekt alls. När informanterna befinner sig i Sverige ser det rapporterade 

dialektbruket annorlunda ut. Här svarat majoriteten, 60 %, lite dialekt medan 22 % uppger att 

de talar tydlig dialekt. Endast 2 % svarar bred dialekt och hela 17 % anser sig inte tala någon 

dialekt alls. Det är givetvis svårt att veta vad informanterna anser att de enskilda 

dialektnivåerna representerar. Att 17 % anser sig inte tala någon dialekt alls i Sverige är 

exempelvis intressant. Det är svårt att föreställa sig att nästan var femte informant inte 

använder något åländskt dialektdrag. Trots denna svårighet vad gäller rapporterat bruk visar 

resultatet ändå på att informanterna generellt anser sig tala mindre dialektalt när de befinner 

sig i Sverige.  

 

Fråga 11: När använder du följande ord? 

När det gäller lexikala skillnader visar resultatet från fråga 11 att sverigeålänningarna 

anpassar sina ordval beroende på om de talar med ålänningar eller med svenskar. Tabell 2 ger 

en översikt av alla fem ordpar från fråga 11 och visar i vilken situation informanterna 

använder respektive ord. Situation 1 (endast med ålänningar) och situation 2 (endast med 

svenskar) innebär att talaren aktivt väljer ett visst ord beroende på vem hen talar med. I 

situation 3 (både med ålänningar och svenskar) däremot, använder informanten ifråga samma 

ord vem hen än talar med. Anledningen kan vara att informanten inte är medveten om att det 

är ett dialektalt ord. Situation 4 (varken med ålänningar eller svenskar) betyder att 

informanten aldrig använder det ordet. Sammanfattningsvis kan situation 1 och 2 således säga 

vara medvetna val medan situation 3 och 4 är mer omedvetna.  
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Tabell 2 Dialektala ordpar och när respektive ord används 

Lexikala varianter: 

 

dialektal variant 

’svensk variant’ 

Situation 1: 

 

endast med 

ålänningar 

Situation 2: 

 

endast med 

svenskar 

Situation 3: 

både med 

ålänningar 

och svenskar 

Situation 4: 

varken med 

ålänningar 

eller svenskar 

halare 50 % 0 % 34 % 16 % 

’overall’ 2 % 37 % 46 % 15 % 

styrox 44 % 0 % 48 % 8 % 

’frigolit/cellplast’ 1 % 40 % 30 % 29 % 

hög och låg säng 18 % 0 % 75 % 7 % 

’våningssäng’ 1 % 20 % 36 % 43 % 

skrinna 26 % 1 % 64 % 9 % 

’åka skridskor’ 1 % 28 % 50 % 21 % 

tröck 12 % 1 % 18 % 69 % 

’tryckte’ 1 % 8 % 85 % 6 % 

 

Siffror som sticker ut i tabellen är bland annat användandet av det dialektala begreppet hög 

och låg säng. Det är det dialektala ord som används mest i situation 3, det vill säga med både 

ålänningar och svenskar. Hela 75 % av alla dem som använder ordet använder det oberoende 

av situation. Det dialektala ord som informanterna använder minst med både ålänningar och 

svenskar är tröck. Tilläggas bör att hela 69 % uppger att de aldrig använder den dialektala 

varianten tröck utan istället väljer att säga tryckte.  

    Ett annat intressant resultat är att ordet halare ser ut att vara det ord som uppfattas som 

mest dialektalt eftersom hälften av informanterna uppger att de endast använder ordet med 

ålänningar. De dialektala begreppen styrox och skrinna däremot används i större utsträckning 

med både ålänningar och svenskar.  

    Även de allra lägsta sifforna i tabellen bör kommenteras. Det ser nämligen ut som att vissa 

av informanterna antingen missförstått frågan eller annars har ett mycket avvikande 

dialektbruk. Att 2 % av informanterna använder overall endast med ålänningar eller att 1 % 

uppger att de endast använder ordet skrinna med svenskar verkar högst osannolikt. Mest 

troligt är det att dessa informanter missförstått hur de ska svara alternativt kryssat i fel.  

 

Fråga 12: Hur uttalar du oftast o-ljudet i följande ord? 

Resultatet på fråga 12 påvisar ett tydligt mönster och sifforna skiljer sig ytterst lite mellan de 

olika orden (se figur 3). Samma informanter som uttalar telefon [telefu:n] ser ut att använda 
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samma o-ljud även vid uttal av senior och logiskt. Förhållandet ser likadant ut vad gäller de 

som svarat att de använder å-ljudet. 

 

 

Figur 3 Informanternas uttal av o-ljud i telefon, senior och logiskt. 

 

På grund av frågans formulering ses inte förändring över tid. I frågeformuleringen utgick jag, 

som redan nämnts i avsnitt 4.1, från att jag själv övergått från [telefu:n] till [telefo:n], och om 

samma mönster anammas här ser det ut som att informanterna har anpassat sig till den 

sverigesvenska varianten. Citat 1 och 2 visar att en sådan anpassning har skett.12  

 

(1)      Jag säger intE istället för int och telefÅn istället för telefOn, kvinna 23 år 

 

(2)      Att jag börjat säga telefån, alltså inte med Oet, kvinna 33 år 

 

Fråga 13: Hur uttalar du k-ljudet i kilometer, förr och idag? 

Fråga 13 gav det väntade utfallet att många av informanterna övergått från att säga 

[kilƱme:ter] till [ɕilɔme:ter], detta tydliggörs i figur 4. När informanterna fortfarande bodde 

på Åland var det en övervägande majoritet, drygt 80 %, som uttalade ordet med ett inledande 

hårt k-ljud (/kilometer/ i enkäten). Nära hälften av de som tidigare använde hårt k-ljud har 

idag övergått till att istället uttala ordet mer sverigesvenskt, det vill säga med ett inledande tj-

ljud (/schilometer/ i enkäten, se avsnitt 4.4). 

  

                                                 
12 Citaten är hämtade från svar på fråga 19 (Har ålänningar antytt att din dialekt har förändrats sedan du flyttat? 

I så fall, hur?). 
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Figur 4 Uttal av kilometer, innan flytt till Sverige och idag.  

 

Informantkommentarer om orsaker bakom anpassningen 

Det är många av informanterna som lämnat kommentarer kring varför de väljer att anpassa 

sitt språk. Två olika mönster ses i svaren, där det ena handlar om praktisk anpassning för att 

göra sig förstådd medan det andra handlar om att de tröttnat på att få höra kommentarer om 

sitt språk. 

     Den praktiska, och kanske till och med nödvändiga, anpassningen handlar till stor del om 

dialektala begrepp likt de i tabell 2. Ord som halare och styrox är generellt sett inte kända av 

svenskar och ålänningen blir följaktligen tvungen att kodväxla om hen vill slippa förklara sig 

varje gång ordet används. Denna typ av anpassning exemplifieras i citat 3. 

 

(3)     Jag lärde mig rätt snabbt att uttala orden rikssvenskt och att sluta säga stöpsel, batteri och halare, 

eftersom ingen förstod mig. Även hur jag beskrev klockan ändrades från att ha sagt ”fem före” till 

”fem i”, kvinna 35 år 

 

Ett annat ord som skapar förvirring är användandet av ordet nog. Det här är ett fenomen jag 

inte varit medveten om innan jag läste om det i enkätsvaren. Nog har en annan nyans i 

sverigesvenskan än i åländskan (Saari 1995:77) vilket informanten bakom citat 4 påpekar.  

 
(4)      Användningen av ordet ”nog” som har en annan nyans i Sverige har jag nästan helt slutat använda, 

då det i Sverige har en "osäkerhetsfaktor" på ett annat sätt än i åländska/finlandssvenska, 

kvinna 39 år 

 

Om en svensk frågar en ålänning ”Kan jag hälsa på imorgon?” och ålänningen säger ”Det går 

nog bra” kan det uppfattas som osäkert enlig svensken medan det för ålänningen helt enkelt 

betyder ”Det går bra”. Nog i åländska och finlandssvenska fungerar nämligen till mångt och 

mycket som ett utfyllnadsord och är helt oladdat och utan någon sorts osäkerhet (Saari 

1995:77). Utfyllnadsordet är mycket välanvänt i finlandssvenska och även i åländska och 

82%

46%

13%

52%

5% 2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Innan jag flyttade till

Sverige

Idag

/kilometer/ /schilometer/ vet ej



 

 

27 

 

verkar ha skapat missförstånd för vissa informanter. Mannen bakom citat 5 är medveten om 

nyansskillnaden och har därför ändrat sitt språkbruk.  

 
(5)    Jag anpassar mina ordval i Sverige, helt klart. Ordet ”nog” väljer jag med omsorg numera, 

man 25 år 

 

Slutligen visar citat 6 och 7 vad jag tror är orsaken bakom många aspekter av 

sverigeålänningars språkackommodation, nämligen att de helt enkelt tröttnat på att förklara 

sig eller att få kommentarer om sin dialekt. För kvinnan i citat 7 har de återkommande 

kommentarerna till och med lett till att hennes dialekt nästan helt har suddats ut.   

 
(6)     Jag anpassade snabbt dialekten till nån egen variant av rikssvenska för att slippa höra ”du pratar 

som Mumin!” så fort jag öppnar munnen, kvinna 28 år 

 

(7)     Det har varit jobbigt för mig att få ständiga kommentarer om min dialekt då jag helst inte är den 

som sticker ut. Men genom att vara en ålänning bosatt i Sverige har "att sticka ut" blivit min 

vardag. Dock har min dialekt idag nästan helt försvunnit, kvinna 22 år 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av informanterna på ett eller flera sätt 

har anpassat sitt språk till ett mer sverigesvenskt tal. Förändringen ses både på lexikal och på 

fonologisk nivå. Den lexikala anpassningen handlar främst om kodväxling medan den 

fonologiska anpassningen verkar vara mer bestående. Vad gäller orsaker bakom förändringen 

förstår jag att den till viss del upplevs som nödvändig eftersom alla vill göra sig förstådda. Det 

känns dock mycket tråkigt att vissa individer medvetet suddar ut sin dialekt på grund av att så 

många kommenterar den. 

5.3 Dialektmarkörer 

Detta avsnitt handlar om dialektmarkörer i åländskan. Resultaten baserar sig på vad 

informanterna uppgett att svenskar ofta kommenterar när de hör deras dialekt. Det bör 

tydliggöras att resultatet med andra ord baserar sig på sekundärkällor eftersom detta är vad 

sverigeålänningar säger att svenskar kommenterar, inte vad svenskar själva sagt.  

 

Fråga 15: Hur ofta brukar svenskar kommentera ditt språk? 

Fråga 15 inleder den del i enkäten som handlar om hur svenskar ser på informanternas dialekt. 

Frågan undersöker hur ofta svenskar kommenterar informantens språk och svarsalternativen 

informanterna kunde välja mellan var aldrig, sällan, ibland och ofta. Som figur 5 visar så 

svarade häften av alla informanter ibland och nära en tredjedel svarade ofta. Endast 3 % 

svarade aldrig och 16 % svarade sällan. Att mer än 80 % av informanterna har uppgett att 
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svenskar kommenterar deras språk antingen ibland eller ofta tyder på att sverigeålänningars 

språk verkar innehålla en hel del markörer.  

 

 

Figur 5 Hur ofta svenskar kommenterar informanternas språk. 

 

Enligt ett par informanter verkar det finnas skillnader i reaktioner beroende på till vilken del 

av Sverige informanten valt att flytta. Det kan till viss del bero på det som citat 8 belyser, att 

de dialektala skillnaderna är större i södra Sverige än i till exempel Uppsalatrakten. Det kan 

även bero på det som nämns i citat 9, att det i vissa områden bor mer ålänningar och 

finlandssvenskar än andra.  

 

(8)    Min dialekt är väldigt utjämnad, vilket den alltid har varit, och eftersom min bostadsort nu är i 

Uppsala, Uppland (vilket är ett väldigt utjämnat dialektområde som dessutom ligger nära 

åländskan) så skapar det inga större problem för dem omkring mig. När jag bodde i Skåne och i 

relation till skånskan upplever de jag talar med större skillnader, vilket faller sig naturligt då 

dialekterna ligger längre ifrån varandra, kvinna 29 år 

 

(9)    När jag bodde i Småland kommenterade folk betydligt mer på min dialekt än nu när jag bor i 

Mälardalen. Det kan ju ha att göra med att jag anpassat mig mer, men jag tror även att det har att 

göra med att vi ålänningar är betydligt vanligare här. Man är såpass van att det inte är värt att 

kommentera, kvinna 28 år 

 

Fråga 16: Vad brukar svenskar reagera på när de hör din dialekt? 

På fråga 16 har många informanter svarat uttal eller ord i största allmänhet men många 

skriver också väldigt utförligt och uppger specifika ord, uttryck och uttal. Vid närmare analys 

framkommer vissa mönster vad gäller de språkliga nivåerna (se avsnitt 3.1). Av de fyra olika 

nivåer har variabler från tre av dessa urskilts, närmare bestämt den lexikala, den fonologiska 

och den morfologiska nivån. Det framkom inte några variabler på den syntaktiska nivån i 

informantsvaren. I tabell 3 har de fyra dialektmarkörer inom respektive nivå som flest 

informanter uppgett sammanställts.      
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Tabell 3 De mest framträdande dialektmarkörerna i sverigeålänningars språk 

Språklig nivå Variabel I II III IV 

Lexikal nivå Dialektal variant 

Svensk variant 

int 

’inte’ 

inga 

’inte’ 

ha kallt 

’frysa’ 

råddigt 

’stökigt’ 

Fonologisk nivå Uttalsvariabel 

Dialektalt uttal 

Svenskt uttal 

u-ljud 

[snIus] 

[snu:s] 

o-ljud 

[telefu:n]  

[telefo:n] 

 k-ljud 

[ki:lƱ]  

[ɕi:lƱ] 

sj-ljud 

[ʃɛ:na] 

[ɧɛ:na] 

Morfologisk nivå Dialektal variant 

Svensk variant 

rang 

’ringde’ 

gröpper 

’gropar’ 

kattor 

’katter’ 
- 

 

Det är främst lexikala skillnader som rapporterats in, totalt 41 olika ord och uttryck 

exemplifierades av informanterna (se sammanställning i bilaga 3). Uttrycket int är mycket 

vanligt förekommande i åländskan och är även den variant flest informanter uppgav på 

fråga 16. Inga är den lexikala variant som rapporterades in näst flest gånger av informanterna. 

Klargöras bör att det här handlar om inga i betydelsen ’inte’, inte som ’inte några’. Citat 10 

belyser detta fenomen och exemplifierar betydelsen av ordet. 

 

(10)     När jag flyttade till Stockholm blev jag ibland retad av min sambo för att jag använde ordet ”inga” 

typ ”du får inga öppna fönstret”, kvinna 56 år 

 

De tredje och fjärde mest inrapporterade dialektala varianter är ha kallt och råddigt. Uttrycket 

ha kallt används på samma sätt som svenskans ’frysa’. Denna lexikala skillnad belyses genom 

citat 11.  

 

 (11)    Jag säger att ”jag har kallt” men får då ständig påminnelse om att i Sverige säger man ”jag är kall” 

eller ”jag fryser” inte ”har kallt”, kvinna 22 år  

 

Råddigt har ungefär samma betydelse som ’stökigt’. Begreppet rapporterades även in i 

formerna rådda och råddig, alla tre former räknades som samma ord i analysarbetet.  

    När det gäller dialektmarkörer på den fonologiska nivån är det u-ljudet som flest svenskar 

reagerar på. Många av informanterna uppger nu, hus och snus som ord som på grund av 

uttalet väcker uppmärksamhet. Ett par informanter har uppgett att svenskar anser att det 

åländska u:et låter ungefär som ”iu”, alltså är ett diftongerat u-ljud. Det svenskar 

kommenterar näst mest när det kommer till fonologiska variabler är uttalet av o-ljudet i 

telefon, något som även presenteras i avsnitt 5.2. Den tredje fonologiska varianten gäller k-

ljudet i kilo som av vissa sverigeålänningar uttalar med hårt k-ljud, [kilƱme:ter]. Även detta är 

något som presenteras i avsnitt 5.2.  
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    Även sverigeålänningars sj-ljud bringar stor uppmärksamhet hos svenskarna. Här handlar 

det främst om att vissa informanter uttalar ord som stjärna och sju enligt det finlandssvenska 

uttalsmönstret, alltså [ʃɛ:na] istället för det sverigesvenska [ɧɛ:na]. Även det avslutande sj-

ljudet i ord som match och dusch har rapporterats in eftersom många ålänningar uttalar sj-

ljudet som [matx], jämför med sverigesvenskans [matʃ]. Kvinnan bakom citat 12 påvisar 

denna problematik.  

 

(12)    I början av min tid i Sverige fick jag kommentarer om hur konstigt jag tex uttalade "duscha" (lät då 

mer som ”ducha”), kvinna 35 år 

 

Den tredje och sista språkliga nivån är den morfologiska där endast tre varianter rapporterades 

in av informanterna. Den mest inrapporterade morfologiskt avvikande variant som används av 

sverigeålänningarna är rang (’ringde’). I citat 13 uppger en av informanterna att hon slutat 

säga rang och rungit, ett tydligt exempel på konvergens.  

 

(13)    Det har blivit mer papper än pappor och socker och strumpor istället för sockor. Jag kör inte heller 

hårt med bilen utan fort. Jag stänger dörrar numera än att sätta fast dom. Jag drar ner volymen på 

radion istället för att sätta saktare på radion. Jag har också slutat med rang och rungit nu mera, 

kvinna 39 år 

 

I avsnitt 5.2 undersöks informanternas användning av tröck som följer samma 

böjningsmönster som rang. Som tabell 2 i det avsnittet visar är utbredningen av tröck inte 

särskilt stor. Användandet av rang verkar därför vara större eftersom flera informanter uppgav 

rang som något svenskar kommenterar, däremot var det ingen som svarade tröck på den 

frågan. De resterande två morfologiska variabler som uppkommit i enkätsvaren är dels 

pluralformen av grop, gröpper (’gropar’), dels pluralformen av katt, kattor (’katter’).  

    Slutligen kan det sammanfattningsvis fastställas att sverigeålännings dialekt innehåller en 

rad olika typer av dialektmarkörer och att de flesta verkar vara av lexikal art eftersom dessa 

var vanligast bland informantsvaren. När det gäller den fonologiska nivån verkar u- och sj-

ljuden förekomma generellt i sverigeålänningars tal medan o- och k-ljudet är kopplade till 

specifika ord, framför allt telefon och kilo. Intressant är också att det framkom varianter på 

den morfologiska nivån även om de bara var tre. Att inga varianter på den syntaktiska nivån 

rapporterats in av informanterna är inte konstigt eftersom den åländska dialekten, vad jag 

känner till, inte avviker syntaktiskt från sverigesvenska.  

5.4 Svenskars okunskap kring Åland och dess språkliga situation 

Ett återkommande tema i informanternas enkätsvar är det om svenskars okunskap kring Åland 

och dess språkliga situation. Förutom fråga 17 (Hur ofta tror svenskar att du kommer från 
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Dalarna, fasta Finland, Gotland, Norrland respektive Åland?) baserar sig resultatet i detta 

avsnitt på informantsvar från enkätens öppna frågor.  

 

Fråga 17: Hur ofta tror svenskar att du kommer från Dalarna, fasta Finland, Gotland, Norrland 

respektive Åland? 

Inledningsvis verkar det råda en generell förvirring hos svenskarna kring var 

sverigeålänningar kommer ifrån, detta ger fråga 17 bevis på. Informanterna kunde välja 

svarsalternativen aldrig, sällan, ibland och ofta på respektive område eller land och resultatet 

är väldigt varierande, som figur 6 visar. Det är inget tydligt mönster som ses men det kan ändå 

konstateras att Norrland är den vanligaste gissningen medan fasta Finland är den minst 

vanliga. När alla ofta-svar jämförs har Norrland 31 % medan Åland bara har 8 %. Samma 

mönster ses hos ibland-svaren, Norrland har 46 % på den stapeln medan Åland har 34 %.  

 

 

 

Figur 6 Fördelning mellan var svenskar tror ålänningar kommer från.  
 

Det faktum att svenskar tror sverigeålänningar kommer från Norrland och inte från Åland kan 

ha flera bakomliggande orsaker. Enligt informanterna bakom citat 14 och 15 beror det på att 

svenskar helt enkelt inte känner till Åland. 

 

(14)    Bara personer som besökt Åland eller känner nån ålänning kan placera min dialekt, kvinna 36 år 

 

(15)    Alla svenskar tänker inte på att Åland finns och kan därför inte placera min dialekt, kvinna 24 år 

 

Vidare handlar svenskars okunskap inte bara om geografiska aspekter utan även till stor del 

om den språkliga situationen i Finland. För det första verkar det som att svenskar har 

bristande kunskaper kring det faktum att det inom finlandssvenskan, precis som inom 
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sverigesvenskan, finns många olika dialekter och att det även finns stora skillnader mellan 

dessa. Citat 16 och 17 är två exempel av många liknande informantsvar som belyser detta.  

 

(16)   Svenskar vet oftast inte att det finns stora dialektala skillnader inom Svenskfinland och klumpar 

ihop allt som ”finlandssvenska”, kvinna 22 år 

 

(17)    Många svenskar misstar åländskan för finlandssvensk. Jag brukar härma hur Mumin pratar och då 

hör de en skillnad, men de kan ändå inte placera åländskan så bra, kvinna 33 år 

 

För det andra råder det stor okunskap kring Ålands språkliga situation. Enligt informantsvaren 

verkar långt ifrån alla svenskar känna till att Åland är svenskspråkigt och att 

sverigeålänningars modersmål är svenska. Det här är även den del av svenskars okunskap som 

verkar uppröra mest vilket citat 18 och 19 illustrerar.  

 

(18)   Är så jävla trött på att svara på frågan ”om jag kan finska” eller ”va bra svenska du pratar”. Höj 

utbildningsnivån, tack!, kvinna 32 år 

 

(19)    Låg allmänbildning i stockholmsregionen gällande deras grannland, huruvida Åland tillhör Sverige 

(?!!) och tvåspråkigheten i Finland. De ids inte lyssna om en åländsk dialekt eventuellt låter 

annorlunda än en finlandssvensk, kvinna 29 år 

 

Till sist vill jag framhålla att det i svarsmaterialet finns en mängd liknande informantcitat som 

berör samma tema men som tyvärr inte ges utrymme här. Att temat inte undersöks i enkäten 

men ändå bringar så mycket kommentarer från informanterna visar på det engagemang och de 

känslor temat väcker.  

5.5 Dialekt som identitetsmarkör  

I detta avsitt redovisas resultat som behandlar frågan om på vilket sätt informanternas 

dialektbruk kan vara en identitetsmarkör. Inledningsvis ger det som sägs i citat 20 och 21 en 

första indikation på att dialekten skapar gemenskap när informanterna befinner sig på Åland 

eller umgås med ålänningar i Sverige. 

 

(20)    När det bara är ålänningar omkring så brötar man gärna på lite extra och överdrivet bara för att det 

är roligt, man 25 år  

 

(21)   Det är tråkigt att dialekten hos mig minskar men det är kul när jag och släkten kan prata ett eget 

språk!, kvinna 39 år 

 

Vissa av informanterna påpekar att de medvetet valt att inte förändra sin dialekt och att de vill 

behålla åländskan. Informanten bakom citat 22 säger till och med att han skulle vilja ha mer 

dialekt eftersom han är stolt över sitt ursprung. Dialekten fungerar i hans fall som en markör 

för att visa hans identitet som han är stolt över. Även kvinnan i citat 23 har gjort det medvetna 

valet att inte ändra sin dialekt.  
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(22)    Skulle egentligen vilja ha en mer utpräglad dialekt! Jag är stolt över mitt ursprung, man 48 år 

 

(23)    Jag bestämde mig från dag ett av inte ändra på min dialekt när jag flyttade till Sverige, kvinna 26 år 

 

En annan sida av temat dialekt som identitetsmarkör kommer fram hos de informanter som av 

någon orsak inte vill ha kvar dialekten eller som helt enkelt inte gillar att sticka ut. För 

informanterna i citat 24 och 25 är situationen följaktligen den motsatta jämfört med 

personerna i citat 22 och 23.  

 

(24)    Jag har fått höra av upplänningar att jag borde göra mitt bästa att behålla den (vilket är det sista jag 

vill), kvinna 24 år  

 

(25)    Man håller tillbaka, när man sitter i grupp. På grund av dialekten, man 58 år  

 

Fråga 9: Vilket scenario är mest sannolikt vad gäller din framtida relation till Åland? 

Ortslojalitet är en faktor som visat sig påverka individers dialektbruk (se avsnitt 3.3). Fråga 9 

behandlar just detta ämne och resultatet från enkätfrågan redovisas i figur 7. Svarsalternativen 

var jag kommer flytta tillbaka till Åland, jag kommer inte flytta tillbaka till Åland men vill ha 

en sommarstuga eller dylikt där, jag kommer endast åka till Åland vid besök av familj 

och/eller vänner samt jag vet ej. Nästan tre fjärdedelar av informanterna tror sig komma ha en 

nära relation till Åland i framtiden, antingen bo där eller ha sommarstuga eller liknande där. 

12 % uppger att de endast kommer åka till Åland vid besök av släkt eller vänner och 15 % 

uppger att de inte vet.  

 

Figur 7 Informanternas framtida relation till Åland. 

 

I uppsatsen har det inte, som nämnts i avsnitt 4.3, gjorts några kopplingar mellan språkliga 

och utomspråkliga variabler. När det gäller ortslojalitet valde jag däremot att undersöka vad 

informanterna bakom citat 22–25 svarat på fråga 9 för att se om deras kommentarer 

överensstämmer med deras ortslojalitet. Det är för få svar för att kunna dra några slutsatser 

men framhållas kan ändå att kvinnan bakom citat 23 som säger att hon bestämde sig från dag 
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ett att inte ändra sin dialekt uppger att hon ska flytta tillbaka till Åland. I motsats till detta 

uppger mannen bakom citat 25 som säger att han håller tillbaka i grupp på grund av dialekten 

att han endast kommer åka till Åland vid besök av familj och/eller vänner. Hos dessa två 

informanter råder med andra ord en överensstämmelse mellan dialektbruk och ortslojalitet. 

Något mer drastiskt svarsalternativ gavs inte på frågan (till exempel ”Jag vill inte ha någon 

relation alls till Åland”) vilket innebär att någon av de som svarade endast besök eller vet ej 

kanske inte vill ha någon relation alls till Åland. 

    Avslutningsvis verkar majoriteten av alla informanter ha en god och nära relation till 

Åland, baserat på resultatet från fråga 9. Sviktande ortslojalitet borde därav inte vara någon 

utbredd orsak till varför sverigeålänningar anpassar sitt språk till ett mer sverigesvenskt.  

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens huvudresultat och de frågeställningar som nämnts i avsnitt 

1.1. Den första frågeställningen handlar om på vilket sätt sverigeålänningar anpassar sitt språk 

när de befinner sig i Sverige. Av de lexikala och fonologiska variabler som undersöks ses 

förändring på båda nivåer. Den lexikala anpassningen handlar till stor del om kodväxling. 

Informanterna verkar vara medvetna om vilka ord som förstås av svenskar och vilka de måste 

byta ut. Detta stämmer överens med vad Löfström (2014) kom fram till i sin studie. Hon såg 

att västnylänningar som flyttar till Stockholm anpassar sitt lexikon genom att medvetet 

kodväxla i specifika situationer. Att informanterna i min studie kodväxlar mellan åländska 

och sverigesvenska har två innebörder. Å ena sidan innebär kodväxlingen att informanterna 

har en utvecklad språkkänsla och att de utnyttjar sin språkliga kompetens. Å andra sidan 

antyds det av vissa informanter att kodväxling i viss mån gör att den åländska identiteten 

suddas ut om en känner sig tvungen att kodväxla.  

    Medan den lexikala anpassningen till stor del är situationsbaserad framstår den fonologiska 

anpassningen som mer bestående när den väl skett. Enligt resultatet har många av 

informanterna övergått till det sverigesvenska uttalet i kilometer och telefon. Ivars (1986) 

konstaterar i sin undersökning att sj-ljudet är svårbedömt, något jag kan hålla med om. Innan 

arbetet med min undersökning var jag inte medveten om det komplexa förhållandet mellan 

finlandssvenska och svenska sj- och tj-ljud. Trots att jag nu försökt sätta mig in i ämnet vet 

jag fortfarande inte om jag helt fått grepp om det. Förhoppningsvis har jag ändå lyckats 

förmedla hur situationen ser ut för sverigeålänningarna i uppsatsen. Vidare menar Ivars att 

övergången från int till inte är vanlig hos hennes informanter. Med tanke på hur många av 
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informanterna som i min studie uppgett att svenskarna ofta kommenterar att de säger int 

verkar övergången inte vara lika självklar hos sverigeålänningar.  

    Löfström tittade även på orsaker bakom anpassningen i sin undersökning, något som också 

berörs i min uppsats. Precis som i Löfströms studie ses även i min två mönster. Hon talar om 

talsituationen och att informanter anpassar sig till ett mer sverigesvenskt tal i arbetet till 

exempel. Detta kan jämföras med vad jag kallar för ”praktiskt anpassning”, något en 

sverigeålänning gör för att göra sig förstådd. Den andra typen av anpassning Löfström sett är 

den som sker för att slippa förklara sig eller upprepa vad som sagts. Även detta har 

uppmärksammats av mina informanter.  

    Till sist kan det konstateras att inga tecken på divergens återfinns bland informanterna 

förutom hos ett fåtal informanter som uppgett att de definitivt inte vill anpassa sig eftersom de 

vill ha kvar dialekten.  

    Med frågeställning nummer två vill jag ta reda på vilka dialektmarkörer som är mest 

framträdande i sverigeålänningars dialekt. Resultatet kring detta tema baseras som nämnt i 

avsnitt 5.3 på vad sverigeålänningar anser att svenskar mest brukar kommentera när det gäller 

deras språk. Informanterna bidrog till ett stort material. Det finns inte några större 

överraskningar bland alla de dialektmarkörer som rapporterats in. De flesta informanter 

uppgav ungefär samma markörer och majoriteten av dem känner jag till sen tidigare.  Det är 

främst lexikala varianter som framkommit men även fonologiska och morfologiska. Att mest 

lexikala varianter rapporterades in kan bero på att de är den typ av varianter som är lättast att 

upptäcka.  

    Den tredje frågeställningen lyder ”Hur väl känner svenskar till Åland och dess språkliga 

situation?”. Detta var inte något som undersöktes i enkäten utan ett tema som framkom i de 

öppna frågornas svar, vilket visar på att ämnets angelägenhet. Det som kan konstateras är att 

den svenska okunskapen kring Åland verkar bottna i en generell okunskap om Svenskfinland 

och finlandssvenskar (se avsnitt 1 och 3.4). De resultat som lyfts fram i min studie ligger helt i 

linje med det Yliselä (2006) såg i sin undersökning på samma tema. Enligt informanterna har 

svenskar nämligen varken koll på Svenskfinland och finlandssvenskar eller på Åland och den 

språksituation som råder där.  

    Vidare är det intressant att de flesta svenskar tror att ålänningar kommer från Norrland. 

Detta kan ha flera bakomliggande orsaker. Det som är mest troligt är det som ett par 

informanter nämner, att svenskar inte känner till Åland och därför helt enkelt inte tänker på 

det som ett alternativ. Varieteten låter inte tillräckligt finsk för att de ska gissa Finland och 

den låter heller inte som en sydsvensk dialekt och därav blir gissningen oftast Norrland.   
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    Med den fjärde och sista frågeställningen ville jag veta på vilket sätt informanternas 

dialektbruk kan verka som identitetsmarkör. Inte heller detta var något som undersöktes i 

enkäten utan ett resultat som valts att lyftas fram ur enkätens öppna frågor. Baserat på vad 

som sagts i enkätsvaren kan en se att dialekten å ena sidan skapar gemenskap eftersom flera 

av informanterna uppgett att de tar i lite extra vad gäller dialekten när de umgås med 

ålänningar i Sverige eller när de åker till Åland. Det här är ett fenomen jag kan relatera till. 

När jag umgås med åländska vänner i Sverige eller på Åland kan vi ibland tala mycket 

dialektalt, något vi inte gör egentligen. Detta stämmer överens med vad både Kimell (2013) 

och Löfström (2014) kommit fram till i sina studier. Kimell konstaterar i sin studie att 

dialekten fungerar som identitetsmarkör i kommunikation ålänningar emellan. Löfström i sin 

tur fastslår att om en person har en positiv inställning till den egna dialekten och hemorten 

samt umgås med andra från samma ort bidrar det till ett ökat dialektbruk. Dialekten skapar 

således gemenskap och en känsla av tillhörighet.  

    Slutligen tror jag att sverigeålänningars splittrade identitet kan vara en stark bidragande 

faktor till det stora intresset för enkätundersökningen. Jag tror att ålänningar generellt har en 

tendens att vilja hävda sig på grund av den speciella åländska identiteten och då blir ämnen 

likt detta intressant. Kanske känner sig sverigeålänningar till och med tvungna att hävda sin 

identitet eftersom okunskapen kring den är så stor.  

7 Avslutning 

Baserat på tendenser i studiens resultat tycker jag mig se ett samband mellan de fyra teman 

som diskuterats. Sambandet illustreras i figur 8. Den åländska identiteten anser jag ligga i 

fokus för studiens resultat. Identiteten påverkar dialekten på det sättet att den antingen kan 

förstärka eller försvaga den beroende på om personen ifråga känner sig hemma i den åländska 

identiteten. Förhållandet blir det omvända när det gäller dialektens påverkan på identiteten. 

Dialekten fungerar hos ålänningarna som en identitetsmarkör och stärker eller dämpar 

identitetskänslan beroende på hur framträdande dialekten är. Identiteten inverkar även på även 

ackommodationen. Om en individ har en stark åländsk identitet kanske hen är benägen att 

anpassa sitt språk mindre än en person utan stark identitet. Ackommodationen inverkar i sin 

tur på identiteten genom att identiteten kan försvagas om en person anpassar sitt språk till det 

sverigesvenska. När det gäller svenskars okunskap finns däremot ingen ömsesidig påverkan 

med den åländska identiteten. Identiteten påverkar inte svenskars okunskap i något avseende 

men däremot inverkar svenskars okunskap på den åländska identiteten. Det kan antingen leda 
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till att sverigeålänningen vill hävda sig och försvara sin identitet eller till det omvända, att en 

individ till exempel medvetet suddar ut sin dialekt för att slippa uppmärksamheten kring 

identiteten.  

 
Figur 8 Relationen mellan resultatets fyra teman. 

Avslutningsvis kan sägas att många av informanterna uppger att de anpassat sitt språk till mer 

sverigesvenskt men resultatet visar att varieteten trots detta innehåller en mängd 

dialektmarkörer. Min slutsats blir således densamma som mannen bakom citat 26 påpekar, att 

det går att ta ålänningen från Åland men det går inte att ta Åland ur ålänningen. På ett eller 

annat sätt kommer en ålänning alltid ha en relation till Åland, om det så är spår av dialekten 

eller en sommarstuga i skärgården. 

 

(26)     Det går att ta ålänningen från Åland men det går inga ti ta Åland ur ålänningin, man 42 år 

 

När det gäller vidare forskning inom detta ämne finns det en hel del outforskade områden. För 

det första skulle det vara intressant att undersöka vad svenskar faktiskt kan om Åland och 

språksituationen som råder där. För det andra skulle det även vara intressant att titta närmare 

på det material som i denna undersökning lämnat bort på grund av undersökningens ringa 

storlek. Att koppla språkliga fenomen till utomspråkliga variabler eller att fördjupa temat 

kring den åländska identiteten genom intervjuer med sverigeålänningar tror jag skulle 

frambringa ytterligare intressanta resultat.    

Den åländska identieten
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Bilagor  

Bilaga 1: Enkäten 

Dialekt hos ålänningar i Sverige 

Hej och välkommen till min undersökning!  

Under höstterminen 2016 skriver jag C-uppsats i Svenska och ämnet är "Dialekt hos ålänningar i Sverige". Jag 

vore väldigt tacksam om du ville hjälpa mig genom att besvara följande enkät. 

Svarar du på enkäten i mobilen? Vänd telefonen till liggande läge för bättre överblick. 

Om du har frågor eller tankar kring min undersökning, kontakta mig på fannye2111@hotmail.com. 

Tack för ditt deltagande! 

Hälsningar Fanny Eriksson 

 

1. Kön? 

 

 Kvinna  

Man 

Annat 

2. Ålder? 

 

3. I vilken åländsk kommun är du till största del uppvuxen? 

 

Brändö 

Eckerö 

Finström 

Föglö 

Geta 

Hammarland 

Jomala 

Kumlinge 

Kökar 

Lemland 

Lumparland 

Mariehamn 

Saltvik 

 

         Sottunga 

Sund 

Vårdö 
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4. Var är dina föräldrar till största del uppvuxna? 

 

 Åland Fasta Finland Sverige Annat 

 

5. Om du svarade att du har föräldrar som är uppvuxna i fasta Finland, vad är deras modersmål? 

 

 Svenska Finska Annat 

 

6. Hur många år har du bott i Sverige? 

 

7. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning i Sverige idag? 

 

Studerar 

Arbetar  

Annat:  

 

8. Om du svarade arbetar, vad arbetar du med? 

 

9. Vilket scenario är mest sannolikt vad gäller din framtida relation till Åland? 

 

Jag kommer flytta tillbaka till Åland 

Jag kommer inte flytta tillbaka till Åland men vill ha en sommarstuga eller dylikt där 

Jag kommer endast åka till Åland vid besök av familj och/eller vänner 

Vet ej 

10. I hur hög grad anser du dig tala åländska när du befinner dig... 

 

 Ingen dialekt alls Lite dialekt Tydlig dialekt Bred dialekt 
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11. När använder du följande ord? 

 Både med Varken med 

 Endast med Endast med 

 

12. Hur uttalar du oftast o-ljudet i följande ord? 

 

 Med o (som i sol) Med å (som i lån) Vet ej 

 

13. Hur uttalar du k-ljudet i "kilometer", förr och idag? 

 

 /kilometer/ (med hårt k som i "ko") /schilometer/ Vet ej 

 

14. Vilket av dessa två alternativ skulle du använda i talspråk? 

 

"Vet du vart barnen tog vägen?" 

"Vet du vart barnena tog vägen?" 

Vet ej 

15. Hur ofta brukar svenskar kommentera ditt språk? 

 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 
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16. Vad brukar svenskar reagera på när de hör din dialekt? (Kan vara specifika ord, uttal eller något annat) 

 

 

 

18. Finns det andra platser som svenskar tror du kommer ifrån? Om ja, vilken/vilka? 

 

19. Har ålänningar antytt att din dialekt har förändrats sedan du flyttat? I så fall, hur? (Kan vara specifika ord, 

uttal eller något annat) 

 

20. Har du övriga erfarenheter eller tankar kring ämnet? Lämna gärna kommentarer här. 
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Bilaga 2: Uttalsnyckel 

Här presenteras fonetiska tecken för vokal- och konsonantljud centrala i uppsatsen. Tabellen 

visar sverigesvenskt uttal och baserar sig på Gösta Bruces (2010) Vår fonetiska geografi. Om 

svenskans accenter, melodi och uttal. 

 

Vokaler Stavning Tecken 

(lång vokal) 

Uttals- 

exempel 

Tecken 

(kort vokal) 

Uttals- 

exempel 

 e e: le e lett 

 ä ɛ: län ɛ lätt 

 e/ä æ: här æ herr 

 i i: sil I sill 

 o u: bo Ʊ bott 

 å o: gå ɔ gått 

 u u: gul ɵ guld 

Konsonanter Stavning Tecken Uttals- 

exempel 

  

sj-ljud sj, sk, skj,  

sch, stj, ch,  

j, g, -ti- 

ɧ/ ʃ sju   

    

ch, sch x Bach   

tj-ljud tj, k, kj, ch ɕ tjugo   
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Bilaga 3: Lexikala varianter i sverigeålänningars dialekt  

Dialektal variant Svensk variant 

Batteri Element 

Byka Tvätta kläder 

Dynvar Örngott 

Fara Åka 

Gröpper Gropar 

Halare Overall 

Har kallt Fryser 

Hoppeligen Förhoppningsvis 

Inga Inte 

Har ingen skillnad Spelar ingen roll 

Jo Ja 

Jåla Tramsa 

Kokosboll Chokladboll 

Krapula Baksmälla 

Markera Räcka upp handen 

Nyter Ivrig 

Nåjsa Tjata, vara högljudd 

Paja Klappa (djur) 

Pallra Vara löjlig 

Pallervant Fåntratt 

Passligt Lämpligt 

Plättar Pannkakor 

Roskis Papperskorg 

Rådda Stöka ner 

Siddubarra! Se där! 

Skida Åka skidor 

Skogsbässe Fästing 

Skrinna Åka skridskor 

Sockor Strumpor 

Sopis Papperskorg 

Stadsfrasse Stadsbo 

Stegring Lätt feber 

Stöpsel Stickkontakt 

Tar ont Gör ont 

Tissar Bröst 

Trip Mer/Festis 

Trunk Baklucka på bil 

Tövla Klanta sig 

WC Toalett 

Ämbar Hink 

Överlopps Till övers 
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