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Svenskan i Finland – i dag och i går. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratur-
sällskapet i Finland.) Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 2015–
2019. ISSN 0039-6842.

Forskningen om svenskan i Finland har en lång historia (jfr Lönnroth 2004), och den
är dessutom mycket livaktig. Däremot finns det få översikter av svenskan i Finland.
Hugo Bergroth ger en utförlig beskrivning, om än med ett tydligt normativt perspek-
tiv, i Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift
(1917, 1928) och Olav Ahlbäck erbjuder en koncentrerad översikt genom Svenskan i
Finland (1956, 1971). Det senaste tillskottet kan sägas vara antologin Finlands-
svenska – ett språk, en känsla, en bok, där Bergroths handbok belyses ur olika per-
spektiv (af Hällström-Reijonen & Löfström 2017). Men sedan 2019 finns det en ny,
omfattande och mångfasetterad översikt om svenskan i Finland.

I sexbandsverket Svenskan i Finland – i dag och i går redovisas resultaten av det
forskningsprojekt med samma namn vilket bedrevs 2010–2017 med stöd från fin-
ländska och svenska finansiärer. Huvudfinansiär var Svenska Litteratursällskapet i
Finland, som även har administrerat projektet och vars förlag har utgett de sex voly-
merna. De båda första volymerna, Dialekter och småstadsspråk samt Gruppspråk,
samspråk, två språk (2015), har fokus på det talade språket. Titlarna på de två näst-
kommande, Språk i prosa och press samt Språk i skola och samhälle (2017), låter ana
att de handlar om det skrivna språket. De båda avslutande volymerna, Finländsk
svenska från medeltid till 1860 och Finländsk svenska från 1860 till nutid (2019), an-
lägger ett diakront perspektiv. Den första volymen är en monografi av professor eme-
rita Ann-Marie Ivars, och de återstående fem är antologier om angivet tema. Dessa är
redigerade av professor emerita Marika Tandefelt, som har fungerat som ledare för
projektet.

De sex volymerna innehåller sammanlagt strax över 2 000 sidor, volymerna I:2–III:
2 innehåller tillsammans 63 kapitel och i de fem antologierna medverkar totalt 41 för-
fattare. Flertalet är språkvetare, verksamma vid universitet och högskolor och/eller i
språkvårdande verksamheter. Andra författare representerar bl.a. demografi med sta-
tistik, historia, internationell företagsverksamhet, juridik och pedagogik, och de är
verksamma vid universitet och högskolor eller inom t.ex. lagstiftningsarbete respek-
tive översättning inom företag. I förordet till volym I:2 ger Marika Tandefelt följande
karakteristik av författarna och deras uppdrag: »Författarna är alla experter på sina
respektive områden. De har blivit ombedda att skriva populärt, men utan att banalisera
innehållet.»

Sedan tidigare finns det recensioner av en eller flera av volymerna, bl.a. Sandøy
2016, Hiidenmaa 2018, Kuronen 2018, Rossi 2018 och Josephson 2019. Hittills sak-
nas dock – vad jag vet – recensioner av hela verket. Därför beskriver jag först kort-
fattat innehållet i varje volym och ger sedan några synpunkter på den aktuella voly-
men. Sist ger jag övergripande kommentarer till hela verket och formulerar ett sum-
merande omdöme.
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Volym I:1. Dialekter och småstadsspråk

Ivars, Ann-Marie, 2015: Dialekter och småstadsspråk. (Svenskan i Finland – i
dag och i går I:1 – Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
798.) 464 s. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland. ISBN 978-
951-583-336-5.

Det syfte som anges för volym I:1 är att denna ska »samla den kunskap som vi har om
den talade svenskan i Finland. Det ska handla om de traditionella dialekterna som vi
känner dem från forskning och insamling under senare delen av 1900-talet, och det ska
handla om fyra småstadsspråk som vi känner dem från projektet Finlandssvenska stads-
mål 1990–1995» (s. 39–40, kursiv stil i originalet). I det första kapitlet ger Ann-Marie
Ivars en introduktion till forskning om dialekter och stadsmål och beskriver det fin-
landssvenska språklandskapet med olika normnivåer på skalan dialekt–standardspråk,
dialekternas ställning i olika regionala områden samt inställningar till dialekter. Temat
för kapitel 2 är dialekternas framväxt och utveckling. Språkliga förhållanden kopplas till
kontakter mellan människor och bosättningar genom historien. Viktiga dialektgränser i
Norden identifieras, och detsamma görs i fråga om svenskan i Finland utifrån hur långt
olika språkliga novationer når och hur väl arkaismer bevaras. 

I kapitel 3, 4, 5 och 6 behandlas dialekterna i fyra olika regioner genom att Österbot-
tensmålen, Ålandsmålen, Åbolandsmålen och Nylandsmålen ägnas var sitt kapitel. Vart
och ett av kapitlen inleds med en historisk översikt och en presentation av arkaismer och
novationer för den aktuella regionen. Därefter följer redogörelser för dialekterna i mer
specifika områden inom regionen i fråga. Varje redogörelse börjar med ett eller två
språkprov. Därefter följer redogörelser för främst ljud- och formlära men även för ord
och ordbildning samt fraser och satser. I fråga om Österbottenmålen uppmärksammas
därtill några dialekter särskilt: de nordösterbottniska dialekterna i Karleby och Neder-
vetil, de sydösterbottniska dialekterna i Tjöck, Lappfjärd och Sideby samt de numera
utdöda sydösterbottniska dialekterna i Vittisbofjärd och Sastmola. Varje kapitel avslu-
tas med en diskussion om framtidsutsikterna för respektive dialekt(er). 

Temat för kapitel 7 är lokala stadsmål, närmare bestämt de lokalspråkliga sociolek-
terna alternativt varieteterna Jakobstadsspråket, Kristinestadsspråket, Ekenässpråket
och Lovisaspråket. I beskrivningarna av stadsmålen fokuserar Ivars främst på uttal och
böjning men även på ordförråd samt fraser och satser. Sist följer en diskussion om det
aktuella lokala stadsmålets framtidsutsikter.

I det avslutande kapitel 8 konstaterar Ann-Marie Ivars att det nutida svenska talsprå-
ket i Finland har ytterpolerna lokala dialekter och den överregionala varieteten finlands-
svenska. Mellan dessa finns lokala stadsmål/regionala dialekter. Avslutningsvis disku-
terar Ivars nutida tendenser i språkutvecklingen.

Det rika innehållet i volym I:1 är väl strukturerat, och författarens stora kunskaper
om ämnet och hennes entusiasm inför det framträder tydligt. Ivars pekar dessutom på
teman som inte får utrymme i volymen men där andra forskare har gjort insatser, t.ex.
studier om användning av dialekt i sociala medier och ungdomarnas attityder till dia-
lekt (s. 19). Språkproven bidrar med värdefull konkretion, även om läsaren också kan
vilja höra talarna bakom språkproven. Här är databasen Spara det finlandssvenska ta-
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let en kompletterande resurs (s. 12). Den återkommande strukturen för kapitel 3, 4, 5,
6 och 7 bidrar till överblicken liksom faktarutor och kartor. Ett exempel är faktarutan
om sockenbildningar och dialektgränser i Österbotten och kartan över dialektgrupper
i Österbotten (s. 77, 79), vilka säkerligen är till nytta för både finländska och svenska
läsare.

Volym I:2. Gruppspråk, samspråk, två språk

Tandefelt, Marika (red.), 2015: Gruppspråk, samspråk, två språk. (Svenskan i
Finland – i dag och i går I:2 – Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet
i Finland 799.) 252 s. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland.
ISBN 978-951-583-337-2. 

Av förordet till volym I:2 framgår att temat är »svenskan som ett modersmål i tal», men
till skillnad från volym I:1 är det nu det standardnära talspråket som står i fokus (s. 9).
I det första kapitlet slår Marika Tandefelt fast att temat är språklig variation och syn-
punkter på det egna och andra människors språkbruk. Gemensamt för forskarna bakom
kapitlen är att de beaktar en social kontext där språket används.

Kapitel 2 och 3 ägnas uttal. Mikael Reuter beskriver det överregionala finlands-
svenska talspråket. Jämförelser görs med sverigesvenskan i redogörelsen för vokaler,
konsonanter, kvantitet, intonation, betoning och kortformer som är typiska för finlands-
svenskan. I det följande kapitlet uppmärksammar Therese Leinonen tre finlandssvenska
uttalsdrag som befinner sig i förändring: uttalen di och dem för de, dem, dom, uttalen si:
och tri: för se och tre samt vokal- och konsonantlängd. Materialet är begränsat, men
Leinonen visar på mer eller mindre tydliga mönster för äldre och yngre talare i Helsing-
fors, Mariehamn, Vasa och Åbo.

Temat för kapitel 4 och 5 är slang. Mona Forsskåhl behandlar finlandssvensk slang.
Efter en utredning av begreppet ’finlandssvensk slang’, en kort historisk bakgrund och
en presentation av material för slangforskning beskriver Forsskåhl slangens sociala di-
mensioner, karakteriserar den finlandssvenska slangen ur olika språkliga aspekter och
diskuterar till sist vad som är specifikt finlandssvenskt i finlandssvensk slang. Temat för
kapitel 5, skrivet av Heikki Paunonen, är Stadislang, dvs. äldre finsk Helsingforsslang.
Denna skapades av barnen till inflyttade svenskspråkiga och finskspråkiga män och
kvinnor från 1800-talets andra halva och framåt. Orden var gemensamma för svenska
och finska, föräldragenerationen försåg barnen med dialektala svenska eller finska
grammatiska system och svenskan utövade ett tydligt inflytande på Stadislangens struk-
turella egenskaper.

I kapitel 6, 7 och 8 står samtal och samtalsanalytiska metoder i fokus. Jan Lindström
och Camilla Wide klarlägger ett antal skillnader mellan finlandssvenskt och sverige-
svenskt samtalsspråk. Många av de finlandssvenska särdragen uppvisar likheter med
mönster för finska samtal. I kapitel 7 är temat flerspråkiga samtal, och Sofie Henricson
diskuterar de funktioner som språkväxling kan ha, bl.a. att markera individens identitet,
gruppens identitet och olika gränser i samtal, t.ex. mellan röster, handlingar och sam-
talsämnen. Närmare bestämt handlar det om samtal mellan tvåspråkiga ungdomar på de
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fyra största svenska språköarna i Finland, dvs. Björneborg, Kotka, Tammerfors och
Uleåborg, där små svenska gemenskaper finns inom större enspråkigt finska lokalsam-
hällen. Därnäst avhandlas finlandssvenskars attityder till engelska lånord i svenskan.
Leila Mattfolk redovisar resultat från den finlandssvenska delen av en samnordisk stu-
die. Bland annat säger sig informanterna vara något negativa till engelska lånord, medan
de i praktiken inte visar sig vara så negativa. 

Kapitel 9 anknyter delvis till kapitel 8, eftersom Marika Tandefelt i detta kapitel re-
dovisar uppfattningar om de finlandssvenska och sverigesvenska varieteterna. Enkät-
svar visar lite varierande svarsprofiler för finlandssvenskar i Finland, sverigesvenskar i
Sverige och finlandssvenskar i Sverige. Informantgrupperna är dock helt eniga om att
finlandssvenska är en varietet av svenska, inte något eget språk. 

Gemensamt tema för kapitel 10, 11 och 12 är tvåspråkighet hos individer, och temat
behandlas ur individ-, språkgrupps- och samhällsperspektiv. Utifrån ett socialpsyko-
logiskt perspektiv utreder Karmela Liebkind och Anna Henning-Lindblom de kom-
plexa sambanden mellan språk, språkgrupptillhörighet, identitet och etnicitet. Den
finsk-svenska tvåspråkigheten, ur ett demografiskt perspektiv, är temat för Fjalar Fin-
näs’ kapitel. Den officiella finländska statistiken om personers modersmål presente-
ras liksom de möjligheter och begränsningar som denna erbjuder för att belysa språk-
liga förhållanden i landet. I volymens sista kapitel redovisar Marika Tandefelt empi-
riska studier om tvåspråkiga personers kompetens i svenska och finska ur ett socio-
lingvistiskt perspektiv. Bland annat framkommer det att individer både måste få
möjligheter att utvecklas för att bli tvåspråkiga och möjligheteter att använda språken
för att förbli det.

Ämnet för volym I:2 är den talade överregionala svenskan i Finland i en social
kontext. Möjligtvis kan någon läsare tycka att volymen är alltför inriktad på förhållan-
den i Helsingforsregionen. Kapitlens litteraturlistor dock visar att många av de studier
som ligger till grund för respektive framställning är genomförda i denna region. Genom
kapitel 7 uppmärksammas dock även svenskan hos talare på de fyra språköarna Björne-
borg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg, vilka antagligen är helt okända för många läs-
are i Sverige.

Volym II:1. Språk i prosa och press

Tandefelt, Marika (red.), 2017: Språk i prosa och press. (Svenskan i Finland –
i dag och i går II:1 – Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
809.) 242 s. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland. ISBN 978-
951-583-362-4. 

Med volym II:1 flyttas perspektivet från språk i tal till språk i skrift, närmare bestämt
svenska som modersmål i skrift. I Marika Tandefelts förord meddelas att två skriftdo-
mäner »som har särskild betydelse för upprätthållandet och nyskapandet av språk och
kultur på svenska i Finland» är det övergripande temat för volymen (s. 9). De båda do-
mänerna är språket i skönlitteratur, särskilt prosa, och mediespråk, särskilt språket i
dagstidningar. I första kapitlet konstaterar Tandefelt att språkbrukare verksamma inom
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domänerna har stor betydelse för andra språkbrukare och att språkvetare, inklusive
språkvårdare, länge intresserat sig för domänerna. 

I kapitel 2 ger Mikael Reuter, Charlotta af Hällström-Reijonen och Marika Tandefelt
en beskrivning av särdrag som kan uppträda i skriven överregional finlandssvenska. Be-
greppet ’finlandism’ definieras, exemplifieras och diskuteras. Därtill beskrivs svenska
som ett pluricentriskt språk; det finns en gemensam svensk norm men också utrymme
för olikheter inom och mellan sverigesvenskan och finlandssvenskan. 

I kapitel 3 och 4 uppmärksammas finlandssvenska författares språkliga val när de vill
skildra en verklighet där inte enbart ett normerat (skrift)språk används. Marika Tande-
felt summerar ett antal språkforskares analyser av finlandssvenska prosaisters språk-
bruk. Två exempel är Anne-Marie Londens samtalsanalytiska analys av Runar Schildts
skönlitterära dialoger och Harriet Eriksson och Saara Haapamäkis analys av språkväx-
ling och flerspråkighet i Kjell Westös roman Drakarna över Helsingfors. I det följande
kapitlet står författare och förläggare i centrum. Marika Tandefelt visar att författare och
förläggare anser sig samarbeta väl och att det finns »en större tolerans för ett språkbruk
som är lite annorlunda» än tidigare (s. 99).

De återstående kapitlen i volymen ägnas språket i medier. I kapitel 5 tecknar László
Vincze en översiktsbild av det finlandssvenska medielandskapet med dagstidningar,
andra tryckta publikationer och etermedier. Finlandssvenskars konsumtion av finlands-
svenska, finska och sverigesvenska medier diskuteras och relateras till framtiden för
olika typer av finlandssvenska medier.

De båda följande kapitlen sätter finlandssvenska journalister i fokus. I kapitel 6 redo-
visar Anna Maria Gustafsson en enkätstudie om tidnings- och etermediejournalisters
språkliga bakgrund och språkmiljö i privatlivet, deras användning av olika språk i arbe-
tet (och därtill ofta lokal/regional finlandssvensk dialekt), deras arbetsuppgifter samt
deras uppfattningar om det egna språket. Kapitel 7 gäller den finlandssvenska medie-
språkvården. Gustafsson beskriver denna liksom journalisternas användning av fin-
ländska och (sverige)svenska språkliga resurser samt journalisternas behov och önske-
mål. 

Det gemensamma temat för kapitel 8, 9 och 10 är språk i dagstidningar. Charlotta
af Hällström-Reijonen redovisar en studie om förekomsten av finlandismer i redak-
tionella texter i tidningar. Finlandismer förekommer sparsamt, och de är mest ovan-
liga i tidningar från Åland, medan det finns små skillnader i fråga om förekomsten av
finlandismer i nyländska, åboländska och österbottniska tidningar. Det följande temat
är synpunkter på språket i Hufvudstadsbladet, Finlands största svenskspråkiga dags-
tidning. Marika Tandefelt konstaterar att läsare reagerar på och/eller irriteras av jour-
nalisters språkbruk främst i fråga om finlandssvenska uttryckssätt, därnäst sverige-
svenska influenser och därefter influenser från finska men att även böjning, stavning,
namnfrågor samt term- och sakfel ger reaktioner. I det avslutande kapitlet ger Tande-
felt en exposé över språkvårdande åtgärder och iakttagelser av finlandssvenskt tid-
ningsspråk från det tidiga 1900-talet och framåt. Läsaren får presentationer av bl.a.
Hugo Bergroths, Birger Liljestrands och Åsa Mickwitz’ insatser och studier, varefter
Tandefelt sammanfattar utvecklingen av finlandssvenskt tidningsspråk och studier av
detta under perioden.

Volym II:1 erbjuder summerande översikter av forskningen inom områdena språket
i finlandssvensk skönlitteratur, i form av prosa, och mediers språk, främst språket i fin-
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landssvenska dagstidningar. Speciellt kapitel 6 och 7 erbjuder intressant läsning om en
nyckelgrupp i den finlandssvenska medievärlden – journalister. Etermedier och digitala
medier kan tyckas få alltför lite uppmärksamhet, men forskningen om dessa medier är
hittills mera begränsad än forskningen om dagstidningar (s. 11). 

Volym II:2. Språk i skola och samhälle

Tandefelt, Marika (red.), 2017: Språk i skola och samhälle. (Svenskan i Finland
– i dag och i går II:2 – Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
810.) 207 s. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland. ISBN 978-
951-583-363-1. 

I volym II:2 står det skrivna språket inom tre domäner – skola, myndigheter och
näringsliv – i centrum. I det första kapitlet konstaterar Marika Tandefelt att språk och
språkbruk inom de båda första domänerna är hårt styrda av rättsregler. Finland har två
parallella utbildningssystem, från daghem/förskola till högskola, baserat på ifall
undervisningsspråket är finska eller svenska. Enligt gällande lag har Finland två
nationalspråk, finska och svenska, men svenska är i dag i praktiken ofta ett minori-
tetsspråk. Inom den privata sektorn bestämmer företag däremot själva om sin språk-
användning.

I kapitel 2 och 3 handlar det om undervisningen i skolor på svenska. Anna Slotte och
Liselott Forsman analyserar samtal om språk mellan elever och lärare inom skriftprak-
tikerna skriva av och skriva eget. Analysen utgår från en skrivtriangel med aspekter på
texters globala respektive lokala nivåer. Betydelsen av elevers skrivande inom alla
skolämnen, och alla lärares ansvar för varje elevs språkutveckling, understryks. I det
följande kapitlet belyser Monica Äikäs »principer och praktik när det gäller språk-
granskning av finlandssvenska läromedel» (s. 52). Granskning av såväl originallärome-
del på svenska som översättningar från finska gäller övergripande aspekter som mål-
gruppsanpassning, struktur och textbindning liksom mer lokala aspekter som brott mot
skrivregler och ordföljdsfel.

I kapitel 4 behandlar Sten Palmgren språket i lagar och andra författningstexter.
Bland annat utreds lagspråkets särdrag, språkvård och lagstiftning, förändringar i lag-
språket under historien och dagens svenska lagspråk samt tillkomsten av finländsk lag-
stiftning med de juridiskt likvärdiga svenska och finska versionerna av författningar.
Jannika Lassus svarar för kapitel 5 och 6, vilka ägnas finländska myndigheters svenska
texter. I det första av kapitlen konstaterar Lassus att sverigesvensk myndighetsprosa
med sina klarspråksambitioner skiljer sig från »den distanserade och i någon mån auk-
toritära finska myndighetsprosan» (s. 105). Eftersom finlandssvensk myndighetsprosa
ofta är översatt, kan svenskt myndighetsspråk i Finland sägas vara i kläm mellan två
normer. I kapitel 6 uppmärksammar Lassus både översättning generellt och översätt-
ning specifikt i Finland. Ett antal översättares uppfattningar om vilka typer av texter
som översätts, varför texterna översätts, av vem som de översätts och hur texterna över-
sätts redovisas.
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Företag i det privata näringslivet avgör vilka språk som ska användas: enbart finska,
finska och svenska, finska och engelska, finska, svenska och engelska osv. I kapitel 7
presenterar Rune Skogberg erfarenheter utifrån sitt arbete som intern språkexpert och
översättare inom telekomföretaget Telia Sonera och samarbete med andra experter.
Skogberg utreder sådana experters bakgrund och kompetenser, arbetsuppgifter och be-
hov för att göra ett gott arbete samt resultaten av externa och interna översättares arbete
inom företagsvärlden. Med kapitel 8 och 9 flyttas fokus till chefer inom företag. Wil-
helm Barner-Rasmussen och May Lönnholm slår fast att kunskaper i svenska inte är
nödvändiga för den som vill nå framgång i finländska företag som har kontakter med
företag i Sverige. Däremot finns det fördelar med att behärska svenska: kommunikatio-
nen med svenska kollegor underlättas och användningen av svenska bidrar till att skapa
förtroende och signalera samhörighet. I kapitel 9 diskuterar Wilhelm Barner-Rasmussen
valet mellan engelska eller svenska inom finländska företag som har omfattande och
viktiga förbindelser med Sverige. Engelska är det pragmatiska valet för att inkludera
alla i kommunikationssituationer men kommunikation på svenska »har av allt att döma
en särskild kvalitet» (s. 194). I det avslutande kapitel 10 handlar det om kunders språk-
liga krav, val och önskemål. Jonas Holmqvist jämför finlandssvenskar med bl.a. fransk-
talande kanadensare. Finlandssvenskar accepterar ofta att kommunicera på finska i stäl-
let för svenska, vilket på sikt kan minska företags benägenhet att erbjuda service på
svenska. 

Kapitlen i volym II:2 ägnas språket i skrift inom de tre domänerna skolan, myndig-
heterna och näringslivet. Särskilt kapitel 7, 8, 9 och 10 om svenska i företag erbjuder
lite mindre bekanta perspektiv på svenska i Finland. Kanske kan läsare tycka att ytter-
ligare en aspekt på svenska i skolan, nämligen svenskt språkbad för finskspråkiga barn
och ungdomar, borde få utrymme i volymen, men detta är ju i sig ett omfattande praktik-
och forskningsfält (jfr Sjöberg et al. 2018).

Volym III:1. Finländsk svenska från medeltid till 1860

Tandefelt, Marika (red.), 2019: Finländsk svenska från medeltid till 1860.
(Svenskan i Finland – i dag och i går III:1 – Skrifter utgivna av Svenska Litte-
ratursällskapet i Finland 829.) 416 s. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet
i Finland. ISBN 978-951-583-456-0. 

Med volym III:1 introduceras ett övergripande diakront perspektiv på svenskan i Fin-
land. I volymens första kapitel konstaterar Marika Tandefelt att 1860-talet är en viktig
brytningspunkt »för både svenskan och finskan främst genom den skolreform som då
genomfördes» (s. 13). I kapitel 2 och 3 får läsaren en allmänhistorisk bakgrund till
perioden. Jennica Thylin-Klaus och Helena Holm-Cüzdan redogör för produktionen av
olika slags skrivna texter på svenska i Finland och förutsättningarna för produktionen
under den aktuella perioden. Läs- och skrivkunnigheten ökar långsamt, men skriftsprå-
ket blir ett uttrycksmedel för folkets flertal först efter 1860-talet. Elias Orrman presen-
terar källor, producerade inom världslig och kyrklig förvaltning respektive av enskilda
personer, för studiet av svenska språket i Finland från medeltiden till 1600-talet. Hand-
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lingar tillkomna i Finland kan dock inte per automatik säga något om svenskan i Fin-
land, eftersom tjänstemän rörde sig mellan den västra och den östra riksdelen.

I kapitel 4, 5, 6, 7, 8 och 9 uppmärksammas ett antal individer och språkmiljöer.
Först av personerna är Jöns Budde, munk i Nådendals kloster under 1400-talet och
främst verksam som översättare av religiösa skrifter från latin till svenska. I sin redo-
görelse för Buddes person och gärning konstaterar Lars Wollin att Budde lägger grun-
den för »de bibelöversättande reformatorerna på både svenska och finska» (s. 113).
Jennica Thylin- Klaus beskriver stadsskrivarnas verksamhet under 1600-talet. Under
detta århundrade blir skrivna texter mer betydelsefulla än tidigare och detsamma gäl-
ler de män som verkade som stadsskrivare i bl.a. Ekenäs, Vasa och Åbo. Temat för
kapitel 6 är skrivande vid Åbo Akademi under 1700-talet. Charlotta af Hällström-
Reijonen och Jennica Thylin-Klaus redogör bl.a. för frågeställningar, försök att nyt-
tiggöra forskningen och användningen av latin kontra svenska i akademiska avhand-
lingar. I det därpå följande kapitlet redovisar Ann-Marie Ivars en detaljerad analys av
olika språkliga nivåer i professorn och prästen Pehr Kalms brev till sin lärare och av-
lägsne släkting Carl Fredrik Mennander, ärkebiskop i Uppsala. Ivars slår fast att
»1700-talets skriftspråk i Finland inte var mer provinsiellt betonat än vad som var
vanligt i Sverige vid samma tid» (s. 195). I kapitel 8 ger Kerstin Thelander och Hen-
rika Tandefelt ett språkligt porträtt av den då trettonåriga Jacobina Charlotta Muns-
terhjelm utifrån hennes dagbok 1799–1801. Den unga adelsfröken strävar efter att for-
mulera sig på korrekt skriftspråk men utnyttjar också det talspråk som användes i de
högre samhällsskikten liksom inslag från det lokala stadsspråket i Lovisa och öst-
nyländsk dialekt. I nästa kapitel redovisar Charlotta af Hällström-Reijonen en studie
av finlandismer i Johan Ludvig Runebergs språk. Utifrån tidigare studier undersöks
runt 90 finlandismer i hans Samlade skrifter och därtill russicismer. Vissa av finlan-
dismerna, t.ex. mujka ’siklöja’ och täckas ’inte skämmas att’, förekommer fortfarande
och andra, t.ex. deponensformerna ljummas och lättjas, gör det inte. Vad gäller russi-
cismerna är antalet sådana få.

Följande två kapitel behandlar språkliga förhållanden och språklig utveckling i tydlig
samhällskontext. Utifrån korpusar med texter från tidigt 1700-tal till tidigt 2000-tal vi-
sar Charlotta af Hällström-Reijonen i kapitel 10 att det inte alltid är svenskan i Finland
som bevarar äldre drag som i fråga om t.ex. stark böjning av besluta istället för svag.
Utvecklingen kan också gå i ungefär samma takt inom bägge varieteterna, t.ex. kortfor-
mer av vissa verb som har och blir framför haver och bliver, eller svenskan i Finland
kan vara först med novationer, t.ex. formen pappret i stället för papperet. I kapitel 11
utreder af Hällström-Reijonen framväxten av ett standardspråk i tal och skrift i Finland,
dvs. överregional finlandssvenska. Redogörelsen börjar i Stockholm på 1500-talet, fort-
sätter i Åbo, den östra riksdelens centrum från medeltiden till 1808–1809 års krig, för
att avslutas i Helsingfors, huvudstad i storfurstendömet Finland från 1812. Därtill får
drag i finlandssvenskan och »kontakten och konkurrensen mellan standardspråket och
dialekterna» uppmärksamhet (s. 291).

Även volymens tre sista kapitel ägnas språkliga förhållanden och språklig utveck-
ling i en tydlig samhällskontext – med fokus på två- och flerspråkighet. Christer
Kuvaja presenterar olika mönster för utveckling av tvåspråkighet med finska och
svenska (eller utveckling till enspråkighet) för församlingar i landskapen Nyland,
Egentliga Finland och Österbotten från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
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Därtill diskuterar Kuvaja i detta kapitel 12 olika faktorer som har betydelse för om
individer utvecklade tvåspråkighet, med varierande »kompetensprofiler», eller inte.
Med nästa kapitel förflyttar Marika Tandefelt läsaren till Viborg, där finska, svenska,
tyska och ryska var närvarande från medeltiden till 1944. I kapitlet behandlas följ-
ande teman: stadens historia och svenskan i Viborg, den språkform som viborgare
skämtsamt kallade »Rothe-Wahlska», informanters berättelser om sitt eget och den
egna familjens språkbruk, exempel på lån mellan språken och »en mångspråkig vi-
borgsk familjs språkhistoria» (s. 356). Kaisa Häkkinen behandlar svenska lånord i
finskan, sammansättningen av detta inslag och lånordens kulturella betydelse. Detta
görs med riklig exemplifiering från områden som förvaltning, handel och militär-
väsen, från vikingatiden till 1800-talet. I volymens avslutande kapitel 15 utreder
Max Engman språkfrågan i storfurstendömet Finland efter fredsslutet 1809, där ar-
gument för olika alternativ vad gäller ryska, svenska och finska framfördes. Från
1860-talet inleds en utveckling, där finskan vinner mark inom domäner som förvalt-
ning, medier och utbildning. Finskhetsivrare organiserade sig för sin sak, vilket i sin
tur bidrog till att svenskspråkiga organisationer uppstod. Därtill ökade det språk-
vetenskapliga intresset för svenskan i Finland, både dialekterna och den s.k. hög-
svenskan.

Genom volym III:1 får läsaren ta del av inre och yttre språkhistoria för svenskan i Fin-
land från medeltiden till 1860-talet, och särskilt sverigesvenska läsare kan antagligen ha
nytta av redogörelsen för den senare. Vissa teman kan sägas vara »förväntade» med
tanke på forskningsläget, t.ex. kapitel 9 om finlandismer i Runebergs språk, medan
andra är mer »icke-förväntade», bl.a. kapitel 7 om Pehr Kalms brevväxling med Carl
Fredrik Mennander ur ett dialektgeografiskt perspektiv. Kartor och faktarutor bidrar
med kompletterande information. Ett exempel är Kaisa Häkkinens faktaruta om Mikael
Agricola, »det finska skriftspråkets fader» i Lars Wollins kapitel om Jöns Budde (s. 108).

Volym III:2. Finländsk svenska från 1860 till nutid

Tandefelt, Marika (red.), 2019: Finländsk svenska från 1860 till nutid.
(Svenskan i Finland – i dag och i går III:2 – Skrifter utgivna av Svenska Litte-
ratursällskapet i Finland 830.) 458 s. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet
i Finland. ISBN 978-951-583-457-7. 

Genom volym III:2 förs det övergripande diakrona perspektivet på finländsk svenska
från 1860-talet fram till 2010-talet. Av Marika Tandefelts förord framgår att volymen
ägnas storfurstendömet och republiken Finland, där språkvetare börjar intressera sig
för den finländska svenskan, som nu börjar betecknas som finlandssvenska, och »den
beskrivs och den börjar tuktas» (s. 11). I det första kapitlet konstaterar Tandefelt att
gränsdragningen vid 1860-talet motiveras av ett antal reformer, bl.a. inrättandet av
frivilliga folkskolor på landsbygden och det gradvisa stärkandet av finskans ställning,
vilket har betydelse för språkkontakt, eventuell tvåspråkighet och språkkonflikter. I
kapitel 2 beskriver Maren Jonasson, Jennica Thylin-Klaus och Helena Holm-Cüzdan
hur invånarna i Finland mötte skriftspråket från 1860 till 1940. Närmare bestämt av-
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handlas produktion, distribution och konsumtion av skrivna texter på svenska i en
samhällelig kontext. 

I kapitel 3, 4, 5, 6 och 7 står språkvård i centrum. Jennica Thylin-Klaus tecknar en
bild av svensk språkvård i Finland från 1860-talet till 1917 och beskriver den idé-
historiska och språkpolitiska bakgrunden till det språkvetenskapliga intresset för
svenskan i Finland. Intresset leder till strävanden att vårda språket, och då spelar
Hugo Bergroths Finlandssvenska (1917) en viktig roll. Temat för kapitel 4 är Berg-
roths person och gärning, summerad i rubriken »Språkets trädgårdsmästare» (s. 99).
Marika Tandefelt konstaterar att Bergroths insatser fortfarande är en viktig grund för
den finlandssvenska språkvården. Utifrån en idéhistorisk utgångspunkt redovisar
Jennica Thylin-Klaus i kapitel 5 olika uppfattningar om det svenska scenspråket i
Finland före 1920. Till början av 1960-talet följdes Hugo Bergroths riktlinjer för ett
överregionalt finlandssvenskt scenuttal, men detta skulle ligga så nära ett sverige-
svenskt uttal som möjligt. Till det som skulle undvikas hörde därför bl.a. d-förslaget
i t.ex. djur, kortstavigheten i t.ex. fara och reducerade ordformer, t.ex. sku’ och int’
för skulle och inte. Temat för Charlotta af Hällström-Reijonen i kapitel 6 är den fin-
landssvenska språkvårdens framväxt och utveckling från Bergroths Finlandssvenska
till 2000-talet. Svenskan i Finland ska alltjämt följa utvecklingen i Sverige, men den
moderna språkvården ger mer nyanserade rekommendationer än den äldre. Därtill
blir språkvårdare en etablerad yrkesgrupp, som främst ägnar sig åt professionellt
språkbruk, medan t.ex. skönlitterära författares språkbruk inte granskas på samma
sätt som tidigare. I kapitel 7 visar Sven-Erik Hansén hur språkvårdsfrågor har hante-
rats i läroplaner och läromedel inom modersmålsundervisningen i svenska i folksko-
lan och grundskolans första sex årskurser från 1860-talet till 1970-talet. Särskild
uppmärksamhet får lärarutbildaren och läroboksförfattaren Karl-Johan Hagfors och
hans uppfattningar om modersmålets rätta vård och om goda sätt att bedriva under-
visning. 

I det därpå följande kapitlet förs läsaren utanför Finland. Mellan 1865 och 1930 ut-
vandrade cirka 350 000 finländare till USA. Under 1900-talets både första decennier ut-
vandrar en mindre grupp till Misiones i Argentina och mellan 1946 och 1990 runt en
halv miljon finländare till Sverige. I kapitel 8 presenterar Ann-Marie Ivars egen och
andras forskning om talare av dessa »[d]ialekter i förskingringen» (s. 209) vad gäller
språkstrukturella egenskaper och perspektiv på identitet och kultur.

Det gemensamma temat för kapitel 9, 10, 11, 12 och 13 är språk i skönlitteratur.
Jennica Thylin-Klaus uppmärksammar Zacharias Topelius’ lärobok Boken om Vårt
Land (1875 och senare), som utkom i 20 svenska och 53 finska upplagor. Genom
boken ville Topelius föra fram sin »idé om ett land och ett folk» utan hänsyn till
modersmål (s. 244, kursiv stil i originalet). De svenska rättstavningsprinciper som
Topelius tillämpade i olika upplagor beskrivs och sätts in i en samhällelig och idé-
historisk kontext. Kapitel 10 handlar om författaren Karl August Tavaststjerna. Char-
lotta af Hällström-Reijonen visar hur språket i Tavaststjernas verk redigerades under
hans livstid och vid utgivningen av hans samlade verk, där redigeringen av Tavast-
stjernas samlade verk var omfattande och strikt gjord utifrån Bergroths Finlands-
svenska. Också i det följande kapitlet är det fråga om en författare vars språk kom-
menterades och kritiserades, nämligen Jac. (Johan Jacob) Ahrenberg. Julia Tidigs de-
monstrerar hur Ahrenberg använder olika språk och varieteter av språk i sina litterära
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verk, med olika möjliga syften, och Tidigs diskuterar avslutningsvis litterära repre-
sentationer av flerspråkighet. Därefter presenterar Barbro Wiik i kapitel 12 Anders Jo-
han Nygrens författarskap i form av byrallor, dvs. »roliga historier på dialekt» (s.
325), skrivna på den österbottniska Kvevlaxdialekten. Dialektåtergivning, ämnen för
historierna och eftervärldens syn på Nygren behandlas. Temat för kapitel 13 är språk-
användning hos representanter för den litterära rörelse som är känd som finlands-
svensk modernism. I kapitlet redogör Clas Zilliacus för Edith Södergrans, Hagar Ols-
sons, Elmer Diktonius’, Gunnar Björlings, Rabbe Enckells och Henry Parlands språk-
liga bakgrunder och deras val när det gäller att använda språkliga resurser i sina för-
fattarskap.

Kapitel 14, 15 och 16 ägnas förändringar i människors språkbruk. Marika Tandefelt
tar sin utgångspunkt i den debatt om scenspråket som inleddes 1962, när Bengt Ahlfors
kritiserade Svenska Teaterns »särskilda variant av det finlandssvenska, helsingforsiska
högspråket». Ahlfors döpte denna »till ’skillnadska’ efter Svenska Teaterns läge vid
Skillnaden i centrala Helsingfors». (s. 375) Utifrån språksociologiska utgångspunkter
behandlar Tandefelt skillnadskan som fenomen, debatten 1962 och senare debatter om
scenspråket, frågan om dialekter, stadsmål och provinsmål på professionella scener
samt finlandssvenska på scenen som en möjlig domänvinst. Den allmänna informalise-
ringen av språkbruket, från 1970-talet och framåt, är temat för Maria Fremer i kapitel
15, och detta utifrån tilltal med du och ni. Ett antal studier visar att du i dag är helt do-
minerande i Sverige, medan situationen i Finland är lite mera komplex: »tilltalsskicket
[är] något mera varierat, och ofta lite formellare än i Sverige – både på finska och på
svenska» (s. 415). I volymens sista kapitel redovisar Marika Tandefelt resultat i fråga
om några förändringar i skriftspråket. Dessa är val mellan adverb, t.ex. allenast, blott,
enbart, endast och bara, samt utmönstrandet av särskilda verbformer vid plurala subjekt
i skönlitterär prosa, tidskrifter och reklam, dvs. texter producerade av professionella
skribenter. Den övergripande bilden är att utvecklingen sker ungefär på samma sätt och
i samma takt på båda sidor om Östersjön.

Volym III:2 ger en översikt av den inre och den yttre språkhistorien från 1860-talet
till de första decennierna av 2000-talet. På samma sätt som vad gäller volym III:1 kan
förmodligen särskilt sverigesvenska läsare ha nytta och glädje av partierna om sam-
hällshistorien. Liksom i fråga om volym III:1 kan vissa teman i denna volym sägas vara
»förväntade» med tanke på forskningsläget, t.ex. kapitel 5 och kapitel 14 om finlands-
svenska och scenspråk, medan andra är mer »icke-förväntade», bl.a. kapitel 12 om An-
ders Johan Nygren och hans byrallor på dialekt. Redogörelser för Hugo Bergroths per-
son och gärning återkommer i ett antal kapitel, vilket torde vara ofrånkomligt, eftersom
Bergroth är en så central gestalt för den finlandssvenska språkvården. Faktarutor ger
fördjupning, t.ex. Ann-Marie Ivars ruta om Axel Olof Freudenthal, som »lade grunden
till det vetenskapliga studiet av svenskan i Finland» (s. 68) i Jennica Thylin-Klaus ka-
pitel om svensk språkvård i Finland 1880–1917. 

Övergripande kommentarer och summerande omdöme
Det granskade verket ger en översikt av forskning om svenska i Finland och ett stort
antal experter medverkar i verket. Som framgår av projektledaren Marika Tande-
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felts förord till volym I:2 var uppdraget till experterna att skriva populärt men inte
banalt. Det angivna målet uppnås, och verket är ett exempel på god populärveten-
skap utifrån gedigen forskning. Volymer eller kapitel kan dessutom fungera som
kurslitteratur för högskolestudenter. Även forskare och högskolelärare kan få över-
sikter av teman som inte tillhör deras specialområden.

Trots verkets rika innehåll kan läsare kanske ändå tycka att något tema eller del-
tema helt saknas eller behandlas alltför knapphändigt, och några exempel ges ovan.
En övergripande fråga är ifall ett verk med titeln Svenskan i Finland – i dag och i
går kan förväntas uppmärksamma även svenska som talas av finsktalande eller per-
soner med andra modersmål än finska lite mer än vad som görs nu. Trots bl.a. kapi-
tel 9 i volym II:2 om finsktalande chefers syn på engelska och svenska i kontakter
med företag i Sverige får »icke-modersmålssvenska» begränsat utrymme.

Författarna bakom verket, språkvetare respektive specialister inom andra områ-
den, ger översikter utifrån tidigare forskning och/eller redovisar egna studier. I ka-
pitlen i de fem antologierna redovisas studier av olika material och med olika me-
toder. Därför kan läsare med olika förkunskaper möta mer eller mindre stora utma-
ningar. Kapitlen inom respektive volym är väl strukturerade, de bildar självständiga
helheter och de kan läsas i valfri ordning, beroende på läsarens intressen. I vissa fall
kan läsaren dock ha nytta av att först ta del av vissa kapitel, t.ex. de tre inledande
kapitlen i volym III:1, för att få bäst utbyte av de återstående kapitlen i den aktuella
volymen.

Den avslutande förteckningen över källor och litteratur i volym I:1, liksom för-
teckningarna till varje kapitel i volymerna I:2–III:2, gör det möjligt att söka sig vi-
dare inom ett visst tema. Korshänvisningar mellan kapitel inom volymer och mellan
volymer är en förtjänst. Ett sakregister inom varje volym skulle dock vara värde-
fullt, t.ex. för läsare av volym I:1 vilka söker information om ett visst fenomen, ex-
empelvis apokope, i olika lokala dialekter. I antologierna används slutnoter för
varje kapitel. Det är ibland en utmärkt lösning, bl.a. i kapitel 8 och 9 i volym II:2
med översatta citat från intervjuer i löptexten och finska originalcitat i noter. I andra
fall kunde upplysningar i slutnoter hellre infogas i löptexten, t.ex. information om
begreppen ’källspråk’ och ’målspråk’ i fråga om översättning i samma volyms ka-
pitel 6. 

Eftersom så många författare har bidragit till verket, går det naturligtvis att ur-
skilja ett antal individuella stilideal. Men den språkliga utformningen är beundrans-
värt enhetlig, och bakom denna ligger säkerligen mycket arbete från projektleda-
rens-redaktörens sida. Som understryks i kapitel 2 i volym II:2 är svenska ett pluri-
centriskt språk, och därför kan läsaren notera en och annan finlandism, vilket alltså
inte ska uppfattas som kritik. Två exempel är »Boken användes främst på elemen-
tarskolans lägsta klasser och i den högre folkskolan» (s. 252 i volym III:2, Fisve, gå
på en klass) och »Först talade kommodor Rothe, därpå vicekommodor Wahl» (s.
364 i volym III:1), dvs. ordförande respektive viceordförande i ett finländskt segel-
sällskap (Fisve, kommodor). Verket är mycket väl korrekturläst och läsaren får ak-
tivt leta efter korrekturfel men utan att finna särskilt många.

Sammanfattningsvis har Svenskan i Finland – i dag och i går stora förtjänster. Det är
alltså länge sedan något översiktsverk om det övergripande temat utgavs. Verket har en
imponerande omfattning med tanke på antalet volymer, sidor och involverade personer.
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Innehållet imponerar genom sin bredd och sitt djup, och tack vare författarnas samlade
kompetenser anläggs olika perspektiv på volymernas teman. Också volymernas till-
gänglighet är en positiv kvalitet. Tillgängligheten handlar både om författarnas fram-
ställningssätt generellt sett och formaten. De sex volymerna är nämligen utgivna som
tryckta böcker och som e-böcker. Volymerna kan kostnadsfritt laddas ner i såväl pdf-
som epub-format från Svenska Litteratursällskapet i Finlands webbplats. Till tillgäng-
ligheten bidrar också Antti Pokelas formgivning av de sobra volymerna, även om jag är
lite tveksam till den variation som finns i t.ex. volym II:1 med såväl grafer i svartvitt
tryck som grafer i färgtryck.

Trots att det självfallet går att diskutera gjorda val i fråga om verket, volymerna och
kapitlen är mitt intryck övervägande positivt. Svenskan i Finland – i dag och i går kan
beskrivas som en storslagen mosaik på det övergripande temat, där omsorgsfullt utfor-
made delar bygger upp helheten. I en recension av volymerna III:1 och III:2 säger Olle
Josephson (2019:28) att »[s]om sverigesvensk läsare kan man inte bli annat än avund-
sjuk. Det är ljuvligt att på detta sätt få tillgång till ett samlat och välordnat vetande i
snygga band och högst läsbar form». Jag utvidgar den positiva bedömningen till att gälla
hela verket och avslutar min granskning med en direkt fråga: kommer vi någon gång att
få en motsvarighet för svenskan i Sverige?
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Sarah Wikners sammanläggningsavhandling Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar,
perception och variation består av fyra tidskriftspublicerade artiklar och en kappa som
ramar in och kontextualiserar artiklarna. I de två första artiklarna undersöks svenskan i
Helsingfors utifrån ett inifrånperspektiv, dvs. med utgångspunkt i de uppfattningar och
attityder som ett antal språkbrukare, främst från Helsingforstrakten, ger uttryck för,
medan de två senare artiklarna kopplar ihop vanligt förekommande uppfattningar om
språket i Helsingfors med helsingforsares faktiska språkbruk. Teoretiskt tar avhand-
lingen avstamp i en kombination av ett folkdialektologiskt och ett sociolingvistiskt va-
riationsperspektiv. Folkdialektologin (eller den perceptuella dialektologin) är en gren av
folklingvistiken, en förhållandevis ny forskningstradition inom språkvetenskapen som
innebär att forskaren tar sin utgångspunkt i vanligt folks föreställningar om språk,
språkbruk och språklig variation, och behandlar svaren som relevant och värdefull in-
formation. Ett sociolingvistiskt variationsperspektiv innebär att språkbruket undersöks
i stora grupper utifrån på förhand uppställda språkliga kategorier och relaterar variatio-
nen till sociala bakgrundsfaktorer. I skärningspunkten mellan dessa två forskningsper-
spektiv ser Wikner en forskningslucka – dels genom att folkdialektologins metodologi
ännu är relativt oprövad i en nordisk kontext, dels genom att variationslingvistiken of-
tast varit kvantitativ och inte anlagt ett individorienterat perspektiv, vilket Wikner vill
tillföra.

Avhandlingen har dels ett empiriskt syfte att undersöka uppfattningar som talare i
Helsingforstrakten har om svenskan där och hur dessa uppfattningar kan kopplas till
faktiskt språkbruk, dels ett teoretisk-metodiskt syfte att diskutera hur folkdialektologi
och sociolingvistisk variationsanalys kan kombineras och vad som därmed kan uppnås. 

Den empiriska basen utgörs av tre materialtyper: 1) intervjuer med 40 personer från
Helsingforsområdet, 2) ett perceptionstest med 121 testdeltagare från olika orter i Fin-




