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Förord 

Min relation till språklig variation fick en tvekande start. Som lärarbarn växte 

jag upp med föräldrar som inte använde sina respektive dialekter hemma, och 

jag hörde nog aldrig min mamma Harriet prata västnyländska. Västnyländs-

kan fanns hela tiden i vardagen, men min främsta egna exempeltalare är min 

morfar Torsten (född 1927 i Tenala). En äkta NORM, borta sedan länge, men 

jag kan höra hans röst säga ”mofas lillflickan” (med efterledsbetoning). 

På Nordica i Helsingfors väcktes mitt intresse och genom Ann-Marie Ivars 

förmedling blev jag inspelningsassistent i Nyland för projektet SweDia2000, 

och jag fick där mina första konkreta insikter i hur man kan bedriva forskning 

om talat språk. Några år senare behövde MIN-projektet någon som gjorde en 

delstudie om engelska ord i talspråk, vilket blev min avhandling pro gradu 

(magisteruppsats), och småningom via vissa vindlande vägar hittade jag fram 

till det som skulle komma att bli mitt avhandlingsprojekt.  

Mitt första tack går till mina handledare. Ulla Börestam ledde mig vid han-

den genom materialinsamling och de första stapplande analyserna – tack för 

det! Margareta Svahn tog sedan över som huvudhandledare för det tålamods-

prövande projektet att vägleda en lätt bångstyrig doktorand som redan nästan 

listat ut var avhandlingen skulle landa, men inte riktigt kunde hitta sättet att 

visa hur hon hade kommit fram till det. Tack Margareta för din fantastiska 

förmåga att läsa och kommentera på ofärdig text och för din oändliga entusi-

asm ända in i kaklet! Jan-Ola Östman var den som från början uppmuntrade 

mig att söka till forskarutbildningen, och har sedan funnits till hands. Jag har 

hela tiden haft en kuslig känsla av att du legat steget före mig. Tack för alla 

lästips, för hysteriskt noggrann läsning och för skarpsynta kommentarer om 

användningen av begrepp. Utan mina handledare hade jag aldrig nått hit.   

För att slutföra avhandlingen har jag erhållit medel från Erik Wellanders 

fond, och från Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II genom 

Svenska litteratursällskapet i Finland. Tack vare stipendierna har jag kunnat 

vara tjänstledig och ägna avhandlingen den uppmärksamhet den krävt, vilket 

varit nödvändigt för att bli klar. Tack för det stödet. 

Utan material hade det inte blivit någon avhandling. Ett varmt tack går där-

för till deltagarna som ställt upp med tid och engagemang och generöst delat 

med sig av sitt språk. Jag har gjort mitt yttersta för att förvalta förtroendet väl. 

Tack för allt ni lärt mig! Tack också till Elin Franzén och Amanda Thorell för 

era eminenta insatser som intervjuare! 
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Många tycker att doktorandtiden präglas av ensamhet, men det beror ju helt 

och hållet på vilken måttstock man har. Institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala universitet har varit en stimulerande miljö. Mats Thelander ska ha ett 

tack för allt från den första hjälpen med ansökan till initierade synpunkter på 

material och metod. Tack också till Kerstin Thelander för dina insikter om det 

kontrastiva och det nyländska. Gänget på Bottenskrapet förgyllde tillvaron un-

der mina mest aktiva år. Extra stort tack till Jannie Teinler, min muntra me-

dresenär, som lärt mig allt jag vet om pepp! Tack för hejarop ända in på mål-

rakan och för läsning!  

Ett varmt tack för sällskap på tåget och för alla prat till Maud Eriksen och 

Anna Nordmark. Förutom handledande pendlingssällskap har jag och vi under 

avhandlingstiden haft turen att ha grannar med insikter i doktorandlivets fasor 

och fröjder genom eget eller respektives doktorerande. Tack till det externa 

handledarkollegiet: Sverker och Lotta Hyltén-Cavallius, Hélène och Ingvar 

Lagerlöf och Eva Bellander och Markus Jöcker. Ett särskilt tack till Hélène 

för alla gånger du dragit ut mig ur huset, och för att du skrapat upp mig från 

golvet när det behövts!  

Några ”gamla” vänner vill jag också särskilt tacka: Therese Leinonen för 

utbyte av prosodiska funderingar och för ditt lakoniska konstaterande att Praat 

”inte är så intuitivt”. Tack Leila Mattfolk för alla nätter i gästrum och på soffa, 

för utbyte om livet och fiskeriet och för ovärderligt hjälp med läsning i sista 

minuten! Helena Palmén kan inte längre nås av mitt jordiska tack, men du har 

varit med hela vägen.  

Tack pappa för fadersmålet, för pannbenet och för alla böcker – däribland 

fonetikböckerna – som fanns tillgängliga när jag var barn. Mamma, jag önskar 

att du var här. Tack till alla mina tre syskon, för att ni finns och är många och 

lite bökiga så det aldrig har varit någon idé att tro att man själv ska få odelad 

uppmärksamhet. 

Till slut familjen. Tack och förlåt. Barnens direkta bidrag har främst bestått 

i att omedvetet uppmärksamma sin mor om relevansen i projektet. Tack för 

att ni alltid tolkar mitt bekräftande ”aa” som ett ”va?”. Förlåt för all tid jag 

lagt på att tänka på det här istället för att vara fullt närvarande. Den här boken 

är till er. Och Anders, älskling, tack för ditt oändliga tålamod och för att du 

aldrig en endaste gång ifrågasatt det här projektet. Tack också för axelmas-

sage, för att du nästan har haft överseende med alla pappershögar och boktra-

var och för allehanda teknisk support! 
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1 Inledning 

”Klart är dock att framtida forskning mer än hittills måste ta hänsyn till flytta-
rens uppfattning av sin identitet och hans förhållande till sin nya och gamla 
omgivning som bakgrundsfaktorer till språkförändring och språklig anpass-
ning betingade av det nutida samhällets stora geografiska och sociala rörlig-
het.”  

 

Ann-Marie Ivars (1986:220) slutord i Från Österbotten till Sörmland. En 

undersökning av emigration och språklig anpassning får inleda den här av-

handlingen. Det är här jag plockar upp stafettpinnen. Sedan Ivars gjorde sin 

undersökning av migranter som flyttat från Närpes i södra Österbotten till 

Eskilstuna i Sörmland har samhället utvecklats och individens villkor för mi-

gration från Finland till Sverige har förändrats. Deltagarna som ingick i Ivars 

undersökning var till stor del personer som kommit till Sverige under vågen 

av arbetskraftsmigration som gick från det efterkrigstida Finland till industri-

erna i Sverige. På 2000-talet är arbetsmarknaden fortfarande en faktor att 

räkna med, men migrationen kan i många avseenden karakteriseras som 

livsstilsmigration. Reflektionerna om identitet och individens relation till 

språket och omgivningen som Ivars formulerar har ökat i betydelse. Sedan 

Ivars gjorde sin undersökning har sociolingvistiken förändrats och genomgått 

ett paradigmskifte (Blommaert 2010:4f; Eckert 2012) som idag erbjuder ett 

teoretiskt ramverk och en begreppsapparat för att analysera flyttares språk. 

Genom teoriutvecklingen kan språklig variation och språkförändring i kontakt 

analyseras i belysning av språkets sociala betydelse och i relation till talares 

identitet och deras sätt att förhålla sig till geografiska platser. 

Min avhandling handlar om språklig variation och språkförändring hos fin-

landssvenska migranter som flyttat från Västnyland i södra Finland till Stock-

holmsområdet. För att beskriva den språkliga variationen och språkföränd-

ringen i det aktuella sammanhanget använder jag ett teoretiskt ramverk av mo-

bilitetsdialektologi, där varje talares språkliga produktion ses som språklig stil 

och den språkförändring talaren gör i den specifika kontexten betraktas som 

språklig stajling. Det som i avhandlingen benämns som språklig stil är den 

språkliga produkten som består av de varianter en talare väljer att aktivera som 

resurser i en specifik situation. Stajling avser i sin tur processen och görandet 

av språklig stil med ett fokus på språkförändring, dvs. migrantens aktivering 

av språkliga resurser som sannolikt inte skulle finnas i den språkliga stilen i 

en annan kontext. Kärnan i analysen av stajling är vad den betyder för den 
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enskilda individen: hur och varför individen väljer de resurser som är aktiva i 

den språkliga stilen.  

Valet att betrakta språklig variation och språkförändring som stil och staj-

ling signalerar att jag arbetar med inställningen att språk och språkdrag har 

olika betydelse på olika platser och för olika personer och har också olika be-

tydelse beroende på vem som använder dem, dvs. språk har olika indexikalitet 

(Silverstein 2003; Eckert 2008). Att betrakta språk som språklig stil innebär 

också att man ser talarna som kompetenta aktörer som gör språklig stil, snarare 

än som passiva bärare av språklig stil, och att talarna väljer att aktivera olika 

tillgängliga språkliga resurser för att göra stil i ett specifikt sammanhang. I 

syfte att ringa in stajlingens sociala betydelse undersöker jag individens språk-

liga val i relation till identitet. I avhandlingen betraktas identitet dels som stäl-

lesidentitet, dvs. hur personen ser på sig själv i relation till flytten och i relation 

till orterna i migrationssituationen, dels som språkidentitet, dvs. i relation till 

de uppfattningar om språk, språkförändring och språkmiljöer personen har. 

Begreppet mobilitetsdialektologi hänvisar till att ramverket bottnar i två pa-

radigm, där dialektologi står för det traditionellt variationslingvistiska och mo-

bilitet syftar på det nya paradigmet som betonar variationens flexibla sociala 

betydelse. De två paradigmen följs åt genom avhandlingen och tar plats i ana-

lysmetoder och förklaringsmodeller. Det traditionella används främst för att 

beskriva och etablera hur den språkliga stilen ser ut medan det moderna an-

vänds för att analysera processen bakom stilen i form av stajling med social 

betydelse som bottnar i identitetsaspekter. I likhet med Mortensen och Coup-

land (2018:12) menar jag att det inte behöver finnas en motsättning i att be-

trakta språklig stil som ett relativt beständigt fenomen och ett betydelseorien-

terat sätt att analysera stil och stajling. Istället för att betrakta paradigmen som 

konkurrerande, argumenterar Mortensen och Coupland för att det är nödvän-

digt att beakta både statiska och dynamiska aspekter av stil. Hur kulturellt för-

ankrad en stil än är måste den aktiveras i ett görande för att få betydelse.  

För att beskriva den språkliga variationen och språkförändring hos de väst-

nyländska migranterna i Stockholm använder jag de registrerade varieteterna 

västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska och språkliga särdrag – 

språkdrag – och varianter som förknippas med dem som utgångspunkt. Jag 

avgränsar alltså undersökningen av språklig stil och stajling till dessa ramar 

och beaktar inte andra typer av språkdrag och språkliga resurser i analysen.  

I avhandlingen strävar jag efter ett uttalat individperspektiv där mitt forsk-

ningsintresse är att undersöka hur finlandssvenska migranter i Sverige talar 

när de befinner sig i Sverige och samtalar med en sverigesvensk person. Jag 

vill också veta hur talarna själva resonerar om språk och språkliga val och om 

detta kan kopplas till identitet som ställesidentitet och språkidentitet, dvs. den 

subjektiva upplevelsen av migrationen, orterna, varieteterna och språkmiljö-

erna. Dessutom undersöker jag om och hur individen genom stajling kan ge 

uttryck för sin personliga identitet i Stockholmskontexten.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är att utifrån en mobilitetsdialektologisk synvinkel un-

dersöka hur den språkliga stilen ser ut när finlandssvenskar i Stockholm sam-

talar med en sverigesvensk person. Syftet är också att söka rimliga förkla-

ringar till varför de enskilda individernas språkliga stil och stajling ser ut som 

de gör i relation till deras identitet och till den sociala betydelse de tillskriver 

språk och språkförändring. Jag närmar mig avhandlingens syfte genom ett an-

tal frågeställningar: 

• Hur använder deltagarna språkdrag på olika språkliga nivåer? 

• Vilka mönster finns i användningen av språkdrag förknippade med 

varieteterna västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska på 

grupp- och individnivå?  

• Hur yttrar sig korrelation mellan bakgrundsvariabler och språklig 

stil? 

• Hur har språkdragen som ingår i deltagarnas språkliga stil och 

språkdrag som används för stajling registrerats? 

• Hur ser kopplingarna mellan ställesidentitet, språkidentitet och 

språklig stil ut? 

• Hur stajlar deltagargruppen och enskilda individer sitt språk?  

1.2 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av nio kapitel och inleds med denna presentation av syfte 

och frågeställningar. Kapitel 2 utgör en orientering i undersökningens geogra-

fiska och språkliga utgångsläge samt om tidigare forskning. Kapitel 3 inne-

håller undersökningens teoretiska ram där jag lyfter den teori som jag använ-

der för att belysa min analys och tolkning. I kapitel 4 presenterar jag under-

sökningens material och beskriver tillvägagångssättet för materialin-

samlingen, deltagarurvalet och metoder för analysen. Kapitel 5 har fokus på 

den språkliga variationen ur ett kvantifierande perspektiv och lyfter fram va-

riationen och de enskilda språkdragens roll i deltagarnas språkliga stil. I kapi-

tel 6 kartlägger jag variation i intonation genom akustisk analys av ett antal 

tonala variabler hos ett urval av deltagarna. Resultaten av kapitel 5 och 6 pre-

senteras i kapitel 7 i en analys av språkdragens samvariation och olika språk-

liga stilar, som analyseras mot en rad utomspråkliga variabler. Kapitel 8 inne-

håller näranalys av språklig stil, stajling och identitet hos i första hand tre del-

tagare. Det sista kapitlet består av en avslutande diskussion som knyter sam-

man undersökningen genom att utvärdera val av teoretisk ram och metod, 

sammanfatta de viktigaste resultaten och lyfta frågor som kan undersökas 

framöver.  
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2 Bakgrundsorientering  

I det här kapitlet ger jag en övergripande bild av den geografiska, kulturella 

och språkliga kontexten för min undersökning. Jag ger en kortfattad introdukt-

ion till de för undersökningarna aktuella geografiska regionerna i avsnitt 2.1. 

I 2.2 ger jag definitioner av de centrala språkliga begreppen i avhandlingen. 

Avsnitt 2.3 är en översikt av de språkliga varieteter som undersökningen hand-

lar om och i 2.4 ger jag en översikt av tidigare forskning som avslutas med en 

sammanfattning av det aktuella forskningsläget. 

2.1 Orterna i undersökningen 

Deltagarna i undersökningen är uppvuxna i Västra Nyland eller Västnyland 

(även Raseborgsregionen) och har migrerat till någon del av Storstockholm. I 

det här avsnittet gör jag en översiktlig beskrivning av de geografiska områden 

som utgör start och mål för deltagarnas flytt. Informationen om orterna och 

regionerna baseras huvudsakligen på Uppslagsverket Finland [www] och 

Nationalencyklopedin [www]. 

 
Figur 1. Karta över orterna i Västnyland 
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Västnyland är den västra delen av landskapet Nyland på den finländska 

sydkusten. Regionen består av kommunerna Hangö, Raseborg (före 2009 

Ekenäs, Pojo och Karis) och Ingå. Invånarantalet i regionen sjunker sakta 

precis som andelen svenskspråkiga. Regionen har totalt en befolkning på 45 

000 invånare varav drygt hälften är svenskspråkiga och drygt tre procent har 

utländskt medborgarskap1.  

Raseborg bildades 2009 av städerna Ekenäs och Karis samt Pojo kommun. 

Raseborg är känt för Finlands enda svenskspråkiga truppförband Nylands bri-

gad, där majoriteten av alla finlandssvenskar gör sin värnplikt. Tätorten Eke-

näs är också en betydande utbildningsort med bl.a. Yrkeshögskolan Novia. 

Möjligheten till högre utbildning innebär att man som västnylänning kan få en 

högskoleutbildning utan att flytta från regionen, och det betyder också att ung-

domar från andra orter flyttar till området och bidrar till en språklig heteroge-

nitet. I regionen finns metallbruksindustri som etablerade på 1600-talet, men 

t.ex. Fiskars bruk, som kanske är det mest kända utanför landets gränser, är 

numera nedlagt. Bruken har tillskrivits språklig betydelse för området i och 

med att de dragit till sig arbetskraft utifrån och att t.ex. smeder från Sverige 

(som haft hög social status) kan ha haft språkligt inflytande. Också herrgår-

darna inom regionen ses som betydelsefulla för språket (för en utförlig be-

skrivning av herrgårdarnas roll se Palmén 2014). Hangö stad ligger väster om 

Raseborg och är en hamn- och industristad med knappt 10 000 invånare, som 

tack vare mer är 30 kilometer sandstrand är en viktig turistort där många eve-

nemang äger rum om somrarna. Historiskt har staden, som är placerad längst 

ut på en udde, haft en strategisk militär funktion. Hangö är en hamnstad med 

färjeförbindelse till bl.a. Tyskland. Längst österut i regionen ligger Ingå, som 

är en skärgårds- och lantbrukskommun med ungefär 5000 invånare. Ingå har 

två större hamnar, bl.a. den statsägda oljehamnen, och har en stor fritidsbe-

byggelse och många s.k. sommargäster från framför allt Helsingforsregionen 

under sommarhalvåret. 

Stockholmsområdet, eller Storstockholm, är en storstadsregion i Sverige 

som sedan år 2005 omfattar hela Stockholms län. Regionen är indelad i 26 

kommuner och hade år 2012 när mitt material samlades in 2 091 473 invånare. 

Befolkningsmängden i Storstockholm ökar stadigt och en stor del av ökningen 

beror på inflyttning både från utlandet och från andra län i Sverige. Vid års-

skiftet 2013/2014 var 22,6 % av länets invånare födda utomlands och 22,1% 

födda i någon annan del av Sverige2. Av de utomlands födda är finländarna 

den största gruppen med 53 622 personer.  

Språkmiljön på de orter som är aktuella för den här studien är heterogen 

och på många sätt komplex. Västnyland är en tvåspråkigt svensk och finsk 

region med en svenskspråkig majoritet och den svenska som talas i området 

                               

 
1 Tilastokeskus, Kuntien avainluvut (www), läst 01/2020 
2 Nutid och framtid nr 5, 2014 och Nutid och framtid nr 6, 2014 
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är inte homogen. Stockholmsområdet har en språkmiljö som präglas av språk-

kontakt genom att en stor andel av befolkningen är inflyttade från andra delar 

av Sverige och en betydande del av invånarna har sitt ursprung i andra delar 

av världen, däribland i Finland. 

2.2 Centrala språkliga begrepp 

Det här avsnittet innehåller en utredning av centrala begrepp som används i 

avhandlingen. I avsnittet definierar jag vad jag avser med begreppen språklig 

stil, stajling, varietet, dialekt och standardspråk.  

Centralt för avhandlingen är att föremålet för den språkliga analysen, dvs. 

den talade språkliga produkt som deltagarna framför i intervjuerna, betraktas 

som språklig stil. Språklig stil definieras som en språklig produkt som en ta-

lare gör i en specifik situation och som går att dokumentera och avgränsa, och 

som består av de språkdrag och varianter av språkdrag som talaren väljer att 

aktivera som resurser just där och just då. Valet att använda begreppet språklig 

stil betonar att både komponenterna som ingår i den språkliga stilen och den 

språkliga stilen som helhet har flexibel och rörlig social betydelse. Väsentligt 

inom ramen för konceptet språklig stil är att talaren inte ses som passiv bärare 

av språk utan som aktiv skapare av språklig stil. Processen bakom den språk-

liga stilen, att talaren gör språklig stil genom stajling och i vilket syfte talaren 

gör det, är därför i lika hög grad föremål för analys som den språkliga stilen. 

Den stajling som står i fokus för den här undersökningen av språklig stil i en 

kontaktsituation är språkförändring, dvs. när talarna gör anspråk på social be-

tydelse genom att aktivera språkliga resurser som de sannolikt inte skulle ak-

tivera utanför Stockholmskontexten.  

I avhandlingen benämner jag i första hand registrerade språkliga helheter 

som varieteter (Bruce 2010:17). Avhandlingen handlar om språklig stil och 

stajling i form av språkförändring i en kontaktsituation som uppkommit som 

följd av migration. För att undersöka kontaktsituationen använder jag språk-

liga varieteter som förknippas med de geografiska orterna som referenspunk-

ter: västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska.  

I den utsträckning jag använder begreppet dialekt avser jag med det en 

språklig varietet som förknippas med något geografiskt område (jfr Auer 

2005). Standardspråk betraktas i avhandlingen som en varietet som består av 

varianter som av de flesta betraktas som neutrala och gångbara i en större reg-

ion: ”Standardspråklig är den variant som kan sägas förekomma i ett överreg-

ionalt talspråk och har en form eller ett uttal som av de flesta betraktas som 

neutralt” (Svahn och Nilsson 2014:26) (se även Josephson 2004:158f). Reg-

ionalt standardspråk beskrivs av Thelander (1996:174) som det som språk-

brukarna i de olika regionerna själva betraktar som riksspråk. Enligt min ut-

gångspunkt i de här definitionerna av begreppen dialekt och standardspråk 

betraktar jag även regionala och överregionala standardspråk som dialekter, i 
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betydelsen att de kan förknippas med ett geografiskt område. Den här definit-

ionen av dialekt motsvaras inte av hur begreppet oftast används (se t.ex. Bruce 

2010:16) men definitionen stämmer överens med den språksyn jag strävar ef-

ter att förmedla i den här avhandlingen. Jag använder i minsta möjliga mån 

begreppen standardspråk och dialekt och väljer istället att i min egen fram-

ställning i första hand använda det mer neutrala begreppet varietet.  

2.3 En översiktlig beskrivning av varieteterna 

De registrerade varieteter som den språkliga analysen i avhandlingen relaterar 

till är västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska. Som en utgångs-

punkt strävar jag efter att beskriva varieteterna som självständiga språkliga 

system utan inbördes hierarki (Wide och Lyngfelt 2009:28f) och jag väljer att 

betrakta olikheterna som skillnader och inte som avvikelser (Liljestrand 

1985:8).  

Både finlandssvenska och sverigesvenska är vida begrepp (se resonemang 

i Liljestrand 1985:6–7) men den här undersökningen beskriver språklig vari-

ation som sker i mötet mellan varieteter som möts som en följd av migration 

från Finland till Sverige. Jag använder dem som representativa begrepp med 

innehåll som jag beskrivit i det här avsnittet, dvs. sverigesvenska avser cen-

tralsvenska som den talas i Stockholmsområdet, s.k. östmellansvenska (Bruce 

2010:198f) och finlandssvenska avser sydfinlandssvenskt talspråk (Wide och 

Lyngfelt 2009:19; Bruce 2010:179f). Kuronen och Leinonen (2011:12–13) 

menar att det finns så stora skillnader mellan talad finlandssvenska och talad 

sverigesvenska att de fonetiskt kan ses som olika språk och det är framför allt 

prosodiska drag som gör skillnaden så stor. Språkdrag som är specifika för 

finlandssvenskan och som språkvården kallar finlandismer, förekommer på 

alla språkliga nivåer: fonologi, morfologi, syntax, lexikon, semantik, fraseo-

logi och pragmatik. Språkdrag som samlas under paraplybegreppet finlandism 

(se af Hällström-Reijonen 2012) har olika ursprung och är olika frekvent fö-

rekommande.  

Västnyländskan är en finlandssvensk varietet som i tidigare forskning (t.ex. 

Ivars 1996, 2015:33) betraktats som standardnära, dvs. nära finlandssvenskt 

standardspråk. Västnyländskan skiljer sig trots det från standardfinlands-

svenskan (den varietet som i avhandlingen benämns som finlandssvenska) 

med detaljer på alla språkliga nivåer. För att undvika upprepningar koncentre-

rar jag beskrivningen av västnyländskan till skillnaderna från finlandssvenska.  

I det här avsnittet gör jag en kortfattad beskrivning av varieteterna finlands-

svenska (2.3.1), västnyländska (2.3.2) och sverigesvenska (2.3.3). Beskriv-

ningarna omfattar drag som tidigare forskning etablerat som typiska för vari-

eteterna och drag som särskiljer de olika varieteterna från varandra. Det är 

skillnaderna mellan varieteterna som i utgör de kontraster som skapar möjlig-

heter för att göra språklig stil.  
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2.3.1 Finlandssvenska  

Finlandssvenska definieras i avhandlingen som allmänt sydfinlandssvenskt 

språkbruk och motsvarar i stort den varietet som oftast representerar finlands-

svenskan i översikter av regionala varieteter av det svenska språket (Bruce 

2010:179). Bruce (2010:179) sammanfattar att det är prosodin och till viss del 

uttalet av en del konsonanter och några långa vokaler som utgör de fonetiska 

särdrag som utmärker finlandssvenskan. Leinonen (2015:127–128) visar att 

finlandssvenskarna idag inte har ett entydigt begrepp som benämner det fin-

landssvenska standardspråket. Hon påpekar dock att undersökningens delta-

gare klart uttrycker att det finns en föreställning om att ett finlandssvenskt 

standardspråk existerar. Begreppet finlandssvenska används enligt resultaten 

på flera sätt och bland annat som synonym för finlandssvenskt standardspråk.  

Finlandssvensk intonation karakteriseras av att det saknas distinktion mel-

lan akut och grav accent (t.ex. Bruce 2010:45) och därmed tillhör finlands-

svenskan accenttyp 0 i Gårdings accenttypologi (Gårding 1977, se 6.1). Det 

betyder att alla tvåstaviga ord med tryck på första stavelsen har en tontopp 

tidigt på första stavelsen och sedan faller tonen brant efter det. Också i sam-

mansatta ord har finlandssvenskans s.k. nollaccentuering och precis som i 

tvåstaviga ord har sammansatta ord en tonkontur som karaktäriseras av en ti-

dig tontopp och sedan kraftigt fallande ton genom hela ordet (se t.ex. Aho 

2010b:67). I finlandssvenskan hamnar också bitrycket i sammansättningar på 

efterledets första led (Bruce 2010:181), vilket gör att finlandssvenskan i fler-

ledade sammansättningar behåller samma betoningsmönster i varje led som 

när orden förekommer var för sig (Reuter 2015:29; Bruce 2010:49). Mönstret 

för sammansatta ord liknar accentueringen i gotländska och dalabergslagmål 

(se Bruce 2010:80–81). Fras- och satsintonationen karakteriseras av hög ton 

till vänster i frasen/satsen och sedan fallande ton, det som Bruce (2010:68f) 

kallar melodityp 1 (se även Aho 2008:48, Kuronen och Leinonen 2001).   

Kortstavighet innebär att finlandssvenskan inte kategoriskt följer kvanti-

tetsregeln som säger att varje tryckstark stavelse ska ha en lång vokal eller en 

lång konsonant (V:K eller VK:) (se t.ex. Bruce 2010:112f).  Kortstavigt uttal 

(VK) förekommer i finlandssvenskan allmänt både i enstaviga och tvåstaviga 

ord. Exempel på ord som oftast uttalas kortstavigt är pronomen (mina, dina, 

våra), prepositioner (före, över, genom), adverb (redan, sedan), några vanliga 

förled (över- och före-) och lånord (kamera, video) och hjälpverb som står 

trycksvaga i satsen och trycksvaga ord kan också i sverigesvenskt tal vara 

kortstaviga. Kortstavigt uttal är enligt Reuter (1982:176) ett stabilt drag i fin-

landssvenskan och visar att kortstavighet inte uppträder slumpmässigt utan är 

styrd till vissa ord och ordtyper enligt tydlig rangordning och regler (se Reuter 

2015: 26f.). I praktiken kan det vara svårt att avgöra om en betonad stavelse 

är kortstavig eller inte liksom i vilken utsträckning ordet uttalas med starkt 

eller svagt tryck. Aho (2010a:66) slår fast att skillnaden mellan obetonade och 

betonade ord i finlandssvenskan och i nyländska dialekter inte alltid är tydlig.  
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Fonologiskt är det ofta främst finlandssvenskans sje- och tje-ljud samt sär-

skilt några vokaluttal som tas upp i kontrast mot sverigesvenskan. Det fin-

landssvenska sje-ljudet [ʃ] är en alveopalatal frikativa som för finlandssvens-

kar låter snarlikt det sverigesvenska tje-ljudet [ɕ] (Bruce 2010:160, 164), så 

att t.ex. ordet stjärna uttalat på finlandssvenska kan förväxlas med kärna på 

sverigesvenska. Det finlandssvenska tje-ljudet är en affrikata med tydligt t-

förslag [tɕ]. Andra konsonantuttal som är typiska för finlandssvenskan är o-

aspirerade initiala tonlösa klusiler, velart artikulerat l-ljud som karakteriseras 

som ”mörkt” (Bruce 2010:156) och tremulantiskt r-ljud (Kuronen 2000:18). 

Till skillnad från andra dialekter med främre r-ljud har man traditionellt häv-

dat att supradentalisering inte förekommer i finlandssvenskan och att r+dental 

konsonant alltid uttalas som två konsonantljud (Bruce 2010:149,164). Kuro-

nen (2003) påvisar dock förekomst av supradentalt uttal av kombinationerna 

rs och rd och Stenberg-Sirén (2014) beskriver variation för rs. 

Vokalerna i finlandssvenskan karakteriseras främst av att det inte finns nå-

gon uttalad skillnad i kvalitet mellan korta och långa vokaler och att långa 

vokaler är helt odiftongerade (Bruce 2010:180–181). Finlandssvenskan skiljer 

mellan lång och kort vokal med hjälp av längd och inte med skillnad i klang-

färg. Kvantitetsskillnaden mellan lång och kort vokal är tydligare än i sveri-

gesvenskan. Den största kvantitativa skillnaden är enligt Reuter (1982) att fin-

landssvenskans korta vokaler är betydligt kortare än de sverigesvenska och en 

lång vokal är i finlandssvenskan ofta dubbelt så lång som en kort (se Reuter 

1982; Bruce 2010:181f). De enskilda vokalljud som ur sverigesvensk synvin-

kel framträder mest är det långa u-ljudet [ʉ:] som liknar uttalet i dalabergs-

lagsmålen och det långa a-ljudet som är ett s.k. ljust a-ljud som ligger närmast 

sverigesvenskans korta [a] (Bruce 2010:182). Typiskt för finlandssvenskan är 

också sammanfall av långt e och ä (Reuter 2015:22). 

Det förekommer i dagligt finlandssvenskt tal ingen variation mellan t-lösa 

talspråksformer i bestämd form av neutrala substantiv som huse(t) och 

språke(t) eller ändelselösa verbformer i preteritum och supinum t.ex. 

hoppa(de), hoppa(t). I dagligt finlandssvenskt talspråk är de apokoperade ord-

formerna int ’inte’, sku ’skulle’ och måst ’måste’ neutrala och allmänt före-

kommande, men i formellt tal kan fullformerna förekomma (Reuter 2015:31). 

Precis som i alla regioner av det svenska språkområdet finns det i finlands-

svenskan provinsialismer på ordnivå, dvs. lexikala finlandismer. Finland-

ismerna finns väl dokumenterade framför allt i Finlandssvensk ordbok, som 

också definierar vad finlandismerna består av: officiella finländska ord och 

uttryck, svenska ord för finländska företeelser, stilistiskt neutrala finland-

ismer, vardagliga uttryck, regionala och allmänt spridda dialektala uttryck, 

slangord, rent finska ord (af Hällström-Reijonen och Reuter 2008:6). 
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2.3.2 Västnyländska 

Det västnyländska dialektområdet finns i sydvästra Finland, några mil väster 

om Helsingfors. De nyländska dialekterna brukar betraktas som relativt stan-

dardnära (finlandssvenskt standardspråk) och i det här avsnittet tar jag därför 

upp språkdrag som är specifika för västnyländskan men samtliga språkdrag 

som beskrivs under rubriken finlandssvenska används i västnyländskan. Skill-

naden är att de drag jag tar upp under västnyländskan kan sägas ha mer be-

gränsat geografiskt användningsområde medan de drag jag kallar finlands-

svenska kan betraktas som gångbara i hela södra Svenskfinland. Ivars 

(1996:133–135) menar att de lokala dialektskillnaderna mellan olika orter i 

Västnyland är små och att det är motiverat att behandla språket i regionen som 

en regional dialekt. Resultat hos Leinonen (2015:126) visar att västnylän-

ningar själva benämner sin språkliga varietet västnyländska och de särskiljer 

varieteten från andra sydfinlandssvenska varieteter. 

Västnyländska (Ivars 2015:25) känns igen på accenten, men särskilt för ut-

omstående är det svårt att höra från vilken del av regionen någon kommer. 

I fråga om intonation (språkmelodi) har alla finlandssvenska varieteter tidi-

gare behandlats enhetligt (se t.ex Bruce 2010:73), men framför allt Eija Ahos 

forskning visar att det inte ger en rättvis bild. Hon föreslår att finlandssvenska 

varieteter delas i fyra prosodiska grupper utifrån deras tonala egenskaper där 

en grupp utgörs av mellersta och östra Nyland (det som i den här undersök-

ningen och tidigare i prosodiska sammanhang kategoriserats som finlands-

svenska) medan västnyländskan hamnar i en annan grupp tillsammans med 

dialekterna i västra Åboland och dialekterna i mellersta och södra Österbotten 

(Aho 2010b:30–32)3. Man hänvisar ofta till Snappertuna som centrum för den 

västnyländska accenten men t.ex. Ivars (1996:108ff) visar på att accent finns 

också i andra delar av regionen (se även Harling-Kranck 1998:142, 151).  

Realiseringen av akut och grav accent i västnyländskan följer samma möns-

ter som sverigesvenskan som den talas i Stockholm med en entopping akut 

accent och tvåtoppig grav accent, dvs. 2A i Gårdings accenttypologi (1977). 

Akut accent realiseras genom en långsamt stigande ton genom hela första sta-

velsen, tontopp nära stavelsegränsen och sedan en sänkning. Den tvåtoppiga 

grava accenten karakteriseras av en stigning i första stavelsen, sedan ett fall i 

konsonanten i andra stavelsen och efter det en ny stigning i vokalen. I och med 

att den andra tontoppen infaller senare än i den grava accenten i sverigesvens-

kan låter grav accent i västnyländskan annorlunda än den i sverigesvenskan. 

(Selenius 1972:72–98, 252). Ivars (1996) menar att den västnyländska accen-

ten uppvisar en social variation och att den verkar vara på väg att försvinna. 

Ann-Charlotte Berg (2002, 2004) visar dock med sin undersökning av 

                               

 
3 Västnyländskan har länge ansetts vara det enda finlandssvenska dialektområdet med (rester 
av) ett betydelseskiljande tvåaccentsystem som i stort sett följer samma mönster som det cen-
tralsvenska (se Selenius 1972; Berg 2002, 2004). 
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minimala par att betydelseskiljande accentdistinktion upprätthålls av talare i 

Snappertuna och att också nya ord antar accent enligt systemet. Generellt har 

man dock påvisat att det i västnyländskan är vanligare med akut accent i ord 

som slutar på -el och -er, och det anses vara det första steget i en upplösning 

av accentsystemet. Selenius (1972: 244–249, 251) menar också att den på-

gående upplösningen syns i att grav accent realiseras tydligast eller endast i 

ord som yttras ”i emfas eller affekt eller före paus” (dvs. fokusaccent, se 6.1).  

Västnyländskan har även accentuering av sammansatta ord där det typiska 

mönstret är att första leden har grav och andra akut accent (Selenius 1972). 

Selenius (1972:123) beskriver uttalet av sammansättningar som att två stavel-

ser framhävs på bekostnad av andra och att stavelser som med standardfin-

landssvenskt uttal är obetonade får betoning. Det andra ledets tontopp är oftast 

den dominerande (och avslutas med fallfas) men topparna kan också vara 

jämnhöga. Gällande långa sammansättningar med mer än fyra stavelser menar 

Selenius att tonkurvan kan bli flack i hela första ledet (1972:132). Samman-

satta ord med enstavig förled har i västnyländskan ofta efterledsbetoning, dvs. 

den tryckstarka stavelsen kommer sent i ordet (Selenius 1972:210–229). 

Kortstavigt uttal av framför allt funktionsord är typiskt för allt finlands-

svenskt språkbruk (se 2.3.1). I västnyländskan är det kortstaviga uttalet ännu 

vanligare och finns också i innehållsord (Harling-Kranck 1998:151, Ivars 

1996:108ff, 131) i t.ex. ’äta’ [eta], ’sova’ [sɔva]. Det kortstaviga uttalet är 

vanligt också i enstaviga innehållsord som ’gräs’ [gres], ’ät!’ [et]. I västny-

ländskan förekommer också överlång stavelse (Harling-Kranck 1998:151) i 

ord som t.ex. ’skjuts’ /sju:ss/, ’bodde’ /bo:dd/. Enligt Ivars (1996:131) är den 

överlånga stavelsekvantiteten inte vanlig och hon tolkar det som att den är på 

väg att försvinna.  

Apokoperade former av verb förekommer i västnyländskan både i infinitiv 

och i preteritum (av andra och tredje konjugationens verb). I infinitiv är apo-

kope villkorlig (Ivars 2015:296), dvs. slutvokalen faller inte alltid, men i pre-

teritum är det ovillkorlig apokope, dvs. slutvokalen faller i princip alltid bort 

(Ivars 2015:297). Ivars (1996:132, 2015:409) menar att det finns en social va-

riation hos användningen av preteritum av verben i den här gruppen och apo-

kope i preteritum är betydligt vanligare än apokope i infinitiv.  

Fonologiskt skiljer sig västnyländskan från finlandssvenskan genom ett få-

tal drag: kort u-ljud uttalas som [u] (Ivars 2015:288, 405), och r-ljudet, som 

ofta beskrivs som ”rullande” (Ivars 2015:33), är särskilt i final ställning inte 

en tremulant utan frikativt och snarast likt ett gotländskt r-ljud (se beskrivning 

Bruce 2010:148). I västnyländskan förekommer också supradentaler (Ivars 

2015:290–291,404). 

På morfologisk nivå, vilken utförligt beskrivits av Gullmets-Wiik (2004) 

och också Ivars (1996, 2015:293,406) finns en rad drag att uppmärksamma, 

t.ex. artikelsynkope, tidn ’tiden’, nominativändelse -er i adjektivböjning 

(Ivars 2015:294f), t.ex. söter ’söt’, arger ’arg’, perfekt particip -ager  
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generager ’generad’ och övergång e till i i ändelser efter /g, j, k, ng/, t.ex. 

’butiken’ /boti:kin/, ’sängen’ /sengin/(Ivars 2015:290). 

Exempel på två lexikala varianter som särskiljer västnyländskan och är fre-

kventa och därmed lätta att uppmärksamma är den västnyländska formen av 

nekningsordet ’inte’ it (Ivars 2015:418) och pronomen tredje person pluralis 

som är dom både som subjekt och objekt (Ivars 2015:409, 418). 

2.3.3 Sverigesvenska 

Den varietet jag i avhandlingen benämner sverigesvenska är centralsvenskt 

talspråk som det talas i Stockholmsområdet, dvs. det som Bruce (2010:198f) 

kallar för östmellansvenska. Det centralsvenska standardspråket ses som grun-

den för rikssvenskan (se t.ex. af Hällström-Reijonen 2012), det överregionala 

standardspråk som t.ex. Thelander (2009) beskriver som ”en konstprodukt” 

och föreställningen om varieteten används främst som ”norm” och referens-

punkt för att beskriva variation i andra varieteter. I den här avhandlingen spe-

lar sverigesvenskan inte rollen som neutral referensram utan är en aktiv och 

betydelsefull resurs. 

Prosodiskt karakteriseras sverigesvenskan av en betydelseskiljande to-

naccent som i Gårdings accenttypologi motsvarar grupp 2A (Svea) (Gårding 

1977, se 6.1). I sammansättningar har sverigesvenskan i princip alltid grav 

accent (Bruce 2010:172). Trycket fördelar sig i sverigesvenska sammansätt-

ningar så att huvudbetoningen hamnar på det första sammansättningsledet och 

bibetoningen på det sista sammansättningsledet (Bruce (2010:49, 181).  

Betonade stavelser har ett komplementärt längdförhållande så att lång vo-

kal följs av kort konsonant och kort vokal följs av lång konsonant. V:C eller 

VC: (Bruce 2010:172). Obetonade formord kan också i sverigesvenskan utta-

las kortstavigt men eftersom sverigesvenskan inte har ordbetoning utan sats-

betoning är de kortstaviga orden i sverigesvenskan mycket mer trycksvaga än 

i finlandssvenskan och kvantitetsförhållandet mellan vokal och konsonant är 

inte lika markant (Kuronen och Leinonen 2001; Reuter 1982)  

Sverigesvenskan särskiljer korta och långa vokalfonem från varann dels 

med hjälp av durationen men också genom skillnader i vokalkvalitet, s.k. 

klangfärg, mellan långt [ɑ:] och kort [a], långt [ա:] och kort [ɵ] och öppet [œ:] 
respektive slutet [ø]. De långa vokalerna kan vara lätt diftongerade. Det långa 

a-ljudet, som är en bakre lätt rundad vokal i östmellansvenskan kan i Stock-

holm uttalas mer rundat och slutet och nära å [ɔ:] (Elert 2000:50).  

 I Stockholmsområdet har allmänt förekommit ett sammanfall mellan [ɛ:] 
och [e:] så att båda fonemen uttalas [e:]. Elert (2000:47) menar dock att 

”stockholms-e” inte längre är allmänt accepterat och inte längre är lika vanligt. 

Kotsinas (1994) finner i sin undersökning i Stockholm också ett öppnare uttal 

i andra positioner än före r. Enligt Leinonen (2010:94) är det här ett av de 

vokaluttal som förändrats mest i Stockholmsområdet. Kotsinas (1994) visar 
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att även ett öppet uttal [œ:] av långt ö-ljud (i andra positioner än före r) då var 

vanligt bland ungdomar från alla socialgrupper. Leinonen (2010:196, 198) be-

skriver öppningen av de här vokalerna som en novation och visar att yngre 

personer uttalar de här vokalerna mycket mer öppet än äldre. Även det ”sur-

rande” i-ljud [ɨ:], dvs. ett i-ljud som samartikuleras med en frikativa (Elert 

(2000:44–45, se även Leinonen 2010:20) som när det används i Stockholm 

brukat kallas ”lidingö-i” har dokumenterats sedan 1930-talet och har förknip-

pats i första hand med överklassungdom. Det här i-ljudet blir allt vanligare 

och Leinonen (2010) visar på en utveckling mot att både [œ:] och [ɨ:] kan 

komma att betraktas som de nya standarduttalen. 

Precis som finlandssvenskan har sverigesvenskan främre r-ljud men det ar-

tikuleras oftast som en postalveolar approximant eller frikativa (till skillnad 

från finlandssvenskans tremulant) (Kuronen 2000:18). I sverigesvenskan ut-

talas r+dental supradentalt. Sje-ljuden uttalas som [ɧ], som artikuleras velart 

med läpprundning, en labial-velar frikativa (Bruce 2010:161), före betonad 

vokal och som [ʂ] efter betonad vokal. Tje-ljudet uttalas [ɕ]. L-ljudet är tunt 

och tonlösa klusiler är aspirerade när de förekommer ordinitialt och i ”rytmisk 

stark position” (Bruce 2010:174). I Stockholm förekommer dock en del olika 

sje-ljud, som det främre s.k. ”fruntimmers-sje”-ljudet [ʂ] som ofta förknippas 

med överklass (Bruce 2010).  

Centralsvenskt lexikon brukar inte behandlas som provinsialismer. Ord 

som ursprungligen varit stockholmsslang tenderar att småningom sprida sig 

och ingå i vardaglig talspråksvokabulär i hela Sverige (och i förlängningen 

också i Svenskfinland), t.ex. tjej. 

2.4 Tidigare forskning – en översikt 

I det här avsnittet gör jag en översikt av tidigare forskning som är aktuell som 

bakgrund till avhandlingen. Det nyligen avslutade projektet IVIP (=Interakt-

ion och variation i pluricentriska språk) som pågick 2013–2020 (Norrby m.fl. 

2021) kan sägas tangera mitt forskningsområde genom att man undersökt 

skillnader mellan kulturella mönster och praktiker i samtal i Sverige och på 

svenska i Finland. Projektet undersöker dock inte språk i kontakt eller kopplat 

till migration och är därför inte relevant som bakgrund för min undersökning 

(se dock 9.3). 

I min beskrivning av tidigare forskning lyfter jag översiktligt den forsk-

ningens syfte, upplägg och resultat inom fokusområdena tidigare variations-

undersökningar av flyttares språk i Norden (2.4.1), undersökningar av språk, 

identitet och mobilitet (2.4.2), undersökningar av finlandssvensk migration till 

Sverige (2.4.3) och undersökningar om metaspråk hos finlandssvenskar i Sve-

rige (2.4.4). dels språkliga skillnader mellan Sverige och Finland, dels om 
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rapporterat språkbruk hos finlandssvenskar i Sverige (2.4.4). Avsnittet avslu-

tas med en sammanfattning av forskningsläget (2.4.5). 

2.4.1 Undersökningar av språklig variation hos flyttare i Norden 

Inom ramen för det samnordiska forskningsprogrammet Urbanisering och 

språkförändring i Norden (eng. Urbanization and Linguistic Change in 

Fenno-Scandinavia) utfördes under 1980-talet en rad sociolingvistiska variat-

ionsundersökningar av flyttares språk i Finland, Sverige, Danmark och Norge 

som resulterade i en rad avhandlingar och i en samlingsvolym The Sociolingu-

istics of Urbanization: The Case of the Nordic Countries (Nordberg (red.) 

1994) där delprojekten och deras resultat presenteras och sammanfattas. Pro-

grammets syfte var att dokumentera språkliga effekter av den dialektkontakt 

som uppstått på olika orter inom Norden när folk flyttat mellan olika regioner 

och i första hand i riktningen från landsbygd till städer och Nordberg under-

stryker att även om delprojekten är olika finns det framför allt metodiska lik-

heter för att möjliggöra jämförelser (Nordberg 1994:1f). I samlingsvolymen 

sammanfattas resultaten från de olika delprojekten och man lyfter centrala frå-

gor och viktiga resultat. Programmet strävade efter att i forskningen integrera 

teorier och upptäckter inom sociala vetenskapsområden som kulturgeografi, 

antropologi, sociologi och socialpsykologi och Nordberg (1994:1f) understry-

ker att alla språkliga handlingar och språkliga attityder som presenteras be-

traktas som socialt agerande i olika kontexter. 

Inom projektet har Ann-Marie Ivars skrivit sin avhandling Från Österbot-

ten till Sörmland (1986) som undersöker språklig anpassning hos migranter 

som flyttat från Närpes i Österbotten till Eskilstuna i Sörmland. Hennes 

material består av intervjuer där intervjuaren är en bidialektal person som in-

tervjuar informanterna både på närpesdialekt och på vad Ivars benämner som 

(sverigesvenskt) riksspråk. Ivars resultat är att majoriteten av deltagarna upp-

visar bidialektaktalitet och övergången är systematisk och med gradvis an-

passning. Enligt resultaten (1986:172–179, 218) är ett språkdrags geografiska 

utbredning avgörande för om det finns kvar i migranternas språk, så att språk-

drag som finns både i närpesdialekten och i sverigesvenskt riksspråk och/eller 

i eskilstunaspråket finns kvar i högre grad än om språkdraget enbart finns i 

närpesdialekten och/eller i finlandssvenskan. Av de sociala bakgrundsvariab-

lerna (1986:179f, 218–219) är det endast ålder som uppvisar statistiskt signi-

fikant korrelation med graden av språkförändring på det sätt att yngre personer 

anpassar sig i högre grad än äldre. Åldern vid migrationstillfället spelar in så 

att ju yngre personen är vid migrationstillfället desto högre grad är anpassning. 

Däremot innebär högt antal år i Sverige (1986:188f, 219) inte att personen 

anpassar sig i högre grad än de som har kortare vistelsetid. Resultaten antyder 

också (1986:209–210) att yrket kan spela roll för graden av anpassning och 

t.ex. kvinnor som inte jobbar utanför hemmet uppvisar lägre grad av anpass-

ning än kvinnor inom produktions- och servicesektor och att deltagare som är 
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gifta med en annan österbottning anpassar sig i lägre utsträckning medan de 

som är gifta med en sverigesvensk anpassar sig mest. Ivars (1986:220) slutsats 

är framför allt att senare forskning som behandlar flyttares språk i högre grad 

bör beakta talarnas självupplevda identitet och relation till den gamla och nya 

hemorten. I linje med slutsatsen om identitetens betydelse vidareutvecklar 

Ivars själv sin studie i den riktningen i två artiklar (Ivars 1987, 1994). Resul-

taten i artiklarna kan sammanfattas med att deltagarna har en språklig medve-

tenhet om sin språkförändring och att de har en medvetenhet om omgivning-

ens förväntningar på deras språkbruk.  

I samlingsvolymen från projektet Urbanisering och språkförändring i Nor-

den (Nordberg 1994) presenterar även Mats Thelander, i en tvärvetenskaplig 

artikel tillsammans med kulturgeografen Roger Andersson (Andersson och 

Thelander 1994), en teori- och metodutveckling av sin avhandling Språkliga 

variationsmodeller tillämpade på nutida burträsktal, del 1 och 2 (1979) samt 

artikeln ”Från blåknut till brakknut. Om provinsiella drag i flyttares språk” 

(1985). Andersson och Thelander (1994:83f) visar en analysmodell där de ger 

informanter poäng dels utifrån deras integration på den nya orten, dels utifrån 

faktorer som kopplas till deras flyttkontext. De arbetar utifrån en hypotes om 

att hög grad av integration på den nya orten hänger ihop med användning av 

fler lokala språkdrag som förknippas med den nya orten, än hos informanter 

med svagare integration. Poäng för olika faktorer i informanternas kontext ut-

gör ett integrationsindex och det indexet analyseras tillsammans med tre fak-

torer runt flytten som de ser som centrala: om informanten före flytten haft 

kontakt med den nya orten t.ex. genom släkt, om informanten flyttade ensam 

eller med familj och om informanten efter flytten har kontakt med hemorten. 

Utifrån omständigheter runt dessa tre faktorer talar Andersson och Thelander 

om huruvida flyttkontexten präglas av kontextbrott eller kontextkontinuitet. En 

enskilt avgörande faktor är enligt Andersson och Thelander också orsaken till 

flytten. Deras hypotes är att kontextkontunuitet leder till senare eller lägre grad 

av språkförändring än kontextbrott, eftersom kontextbrott medför att indivi-

den behöver skapa helt nya sociala nätverk. Enligt Andersson och Thelanders 

resultat finns tydliga samband mellan informanternas språkbruk och deras in-

tegrationsindex samt flyttkontext. De visar att kontextkontinuitet hänger sam-

man med användning av språkdrag som förknippas med ursprungsorten och 

med standardformer och en hög grad av integration visar sig i användning av 

drag som förknippas med den nya orten. Genom analys av informanternas in-

tegration och faktorer i deras flyttkontext kan Andersson och Thelander visa 

på möjliga förklaringar till individuella skillnader i språkbruket. 

2.4.2 Undersökningar av språk, identitet och mobilitet 

Jag vill lyfta fram två nordiska avhandlingar som beaktar och utvecklar iden-

titet och språk och relationen mellan geografisk plats och språk. Det är Jo-

hanna Vaattovaaras (2009) avhandling om språk och identitet hos ungdomar i 
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Tornedalen och Malene Monkas (2013) avhandling om språk och språkförän-

ring hos bofasta och mobila individer i Danmark. 

Vaattovaaras (2009) Meän tapa puhua. Torniolaakso pellolaisnuorten sub-

jektiivisena paikkana ja murrealueena. (min övers. Vårat sätt att prata. Tor-

nedalen som pelloungdomars subjektiva plats och dialektområde.) Vaatto-

vaara undersöker genom en analys av språklig variation ur ett folklingvistiskt 

och kulturgeografiskt perspektiv hur lokal identitet konstrueras i Tornedalen. 

Centrala begrepp i undersökningen är språklig medvetenhet, språkanvändning 

och platsanknytning. Hon betraktar regionen och dialekten som perceptuella 

begrepp som aktivt konstrueras av gymnasieungdomarna i Tornedalen. Ung-

domarnas dialektperception undersöks genom enkäter, intervjuer och ett dia-

lektidentifieringstest. Vaattovaara identifierar det dialektdrag, ett h-inskott i 

en stavelse, som upplevs av lokalbefolkningen som mest markant förknippat 

med Tornedalen i form av identitetskonstruktion. Resultaten visar att använd-

ningen av dialektdraget statistiskt signifikant korrelerar med personernas upp-

levelse av tillhörighet respektive utanförskap i regionen. Undersökningen kan 

genom att visa på det här mönstret förklara resultaten i tidigare undersök-

ningar som visat att det främst är män som använder det specifika dialektdra-

get. Generellt sett upplever nämligen männen i undersökningen en högre grad 

av tillhörighet i regionen. Ideologiskt kan Vaattovaara koppla användningen 

av dialektdraget till informanternas syn på Tornedalen som en föreställd ge-

menskap (”imagined community”), som är oberoende av landsgränsen som 

går genom området. Vaattovaara slår fast att studier av informanternas attity-

der till språk och geografisk plats är centrala när man undersöker språklig va-

riation och förändring och förespråkar att språkvetenskapen anammar geogra-

fins teoretiska koncept om spatialitet. I sin undersökning gör Vaattovaara det 

genom att göra skillnad på Tornedalen som objektiv plats och subjektivt ställe 

och genom att undersöka informanternas perception av Tornedalen som språk-

ligt landskap i form av informanternas språkliga självbild och självkänsla, den 

sociala betydelsen hos olika dialektdrag, mentala dialektgränser och uppfatt-

ningar om andra dialektområden. 

Monkas avhandling Sted og sprogforandring (2013) jämför språkföränd-

ring i verklig tid hos bofasta respektive mobila informanter på tre orter i södra 

Jylland. Avhandlingen består av en kvantitativ språkanalys, som är en panel-

studie och alltså undersöker språkförändring i verklig tid, och en kvalitativ 

analys på individnivå. Monka teoretiserar i linje med kulturgeografin geogra-

fisk plats till att innefatta både den fysiska platsen (eng. space) och det upp-

levda stället (eng. place, da. sted). I analysen relaterar Monka den språkliga 

variationen till den språkliga indexikalitetsordningen på de aktuella orterna 

och till analyser av platserna utifrån såväl nationellt, lokalt som individuellt 

perspektiv. I den kvantitativa analysen räknar Monka dels ut en dialekprocent 

utifrån informanternas användning av de språkliga varianterna, dels beaktar 

hon flyttkontext samt räknar ut integrationsindex i enlighet med Andersson & 

Thelander (1994). De kvalitativa analyserna i avhandlingen syftar för det 
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första till att visa vad som främjat de mobila informanternas geografiska och 

sociala mobilitet. I analyserna ingår också informanternas självrapporterade 

språkbruk och hur de uppfattar språkbruket i deras omgivning, vilket Monka 

(2013:229) använder för att få insyn i deras språkliga medvetenhet och i den 

språkliga indexikalitetsordningen. Monka använder övergripande indexikali-

tetsordning som koncept för att undersöka vilken ställning olika sätt att prata 

har på de studerade orterna. Användningen av de språkdrag som ingår i den 

kvantitativa delen undersöks däremot inte utifrån ett indexikalitetsperspektiv. 

En sammanfattning av Monkas resultat är att kön, typ av arbete, språklig med-

vetenhet och förmåga att realisera språklig variation är faktorer av intresse i 

relation till språkförändring. Utifrån informanternas självrapportering visar 

undersökningen att det är stor skillnad mellan undersökningens tre orter i re-

lation till hur informanterna uppfattar sitt eget språk och språkanvändningen 

på orten. Angående integrationsindex och analysen av flyttkontexten i form 

av kontextkontinuitet och kontextbrott menar Monka att antalet mobila infor-

manter i hennes studie är för litet för att hon ska kunna påvisa sammanhang, 

men hon lyfter det faktum att de två informanter som har störst kontextkonti-

nuitet har helt olika språkliga mönster. Monka understryker att den kvalitativa 

analysen lyfte och nyanserade den kvantitativa analysen, och att de kvantita-

tiva analyserna var en grundläggande förutsättning för den kvalitativa ana-

lysen. Kombinationen möjliggjorde enligt Monka en fördjupning av ett de-

skriptivt vad till ett förslag på ett kontextuellt varför.  

2.4.3 Undersökningar av finlandssvenskars migration till Sverige 

Den finlandssvenska migrationen är omfattande och på finlandssvenskt håll 

har detta undersökts i olika sammanhang. Undersökningarna har kulturgeo-

grafisk prägel och ringar in faktorer som är betydelsefulla för migrationen.  

Ett forskningsprogram som specifikt fokuserat på mobiliteten mellan Sve-

rige och Finland i modern tid och mobilitetens följder för befolkningarna är 

Svenskt i Finland – finskt i Sverige 2000–20034. Resultaten från projektet sam-

manfattas i fyra antologier varav migrationen efter andra världskriget och för-

hållandena mellan finländare, svenskar, sverigefinländare och finlandssvens-

kar behandlas i antologi nummer två: Mellan majoriteter och minoriteter. Om 

migration, makt och mening (Junila, M. & Westin, C. red. 2006). Två av bi-

dragen i antologin är Kaisa Kepsus ”Finlandssvenska flyttningsmönster och 

språkgränser” och Charlotta Hedbergs ”Finlandssvenska ’ansikten’. Migrat-

ionskulturer och livsbanor.” Hedberg har även inom ramen för forskningspro-

grammet skrivit den kulturgeografiska avhandlingen The Finland-Swedish 

Wheel of Migration. Identity, Networks and Integration 1976–2000 (2004) om 

finlandssvensk migration till Sverige och hennes bidrag i antologin kan ses 

                               

 
4 Se Svenska litteratursällskapet i Finland: http://www2.sls.fi/doc.php?docid=143 
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som en sammanfattning av avhandlingen. Avhandlingen bygger på ett inter-

vjumaterial med informanter från Esbo, Kimito och Jakobstad som flyttat till 

olika orter i Sverige under perioden 1976 och 1999. Ungefär hälften av dem 

har vid intervjutillfället flyttat tillbaka till Finland. Avhandlingen fokuserar på 

migrationen som process för identitet och identitetskonstruktion och en av ar-

tiklarna i avhandlingen, ”The Dividing Line of Language” (Hedberg 2009 

[2004]), behandlar särskilt språket som identitetsfaktor (se även Hedberg 

2006:171ff). 

I artikeln ”The Dividing Line of Language” (2009), som baserar sig på 22 

intervjuer utförda år 2003, analyserar Hedberg språkets roll för migrationen 

till Sverige och för integrationen i Sverige. Informanterna i undersökningen 

beskriver huvudsakligen orsaken till migrationen till Sverige som jobb- eller 

familjerelaterad, men Hedberg lyfter att den språkliga minoritetssituationen 

för många kan vara avgörande för ett flyttbeslut och att många väljer Sverige 

för språkets skull. Enligt Hedberg ger flertalet deltagare uttryck för att Sverige 

känns närmare än de finskspråkiga delarna av Finland och hon ringar in språ-

ket som anledning till det. Hedberg lyfter också betydelsen av kulturella band 

som skapats genom migrationsvågen efter andra världskriget och deras släkt 

och vänner i Finland. Utifrån intervjuerna pekar Hedberg dock på att språket, 

som före flytten framstått som en källa till samhörighet, efter flytten visar sig 

vara den faktor som informanterna menar särskiljer dem mest från sveri-

gesvenskarna. Enligt Hedbergs analys slutar migranterna gradvis att kollektivt 

identifiera sig som finlandssvenskar och istället blir finlandssvenskheten en 

del av den personliga bakgrunden. Däremot kvarstår enligt resultaten den fin-

landssvenska dialekten som särskiljande drag och identitetsmarkör, även om 

Hedberg framhåller att språket som identitetsmarkör minskar i betydelse för 

dem som bott i Sverige länge. 

Tankesmedjan Magma har under 2010-talet publicerat två rapporter om 

finlandssvensk migration till Sverige: Hjärnflykt eller inte? En analys av den 

svenskspråkiga flyttningen mellan Finland och Sverige 2000–2015 (Kepsu 

2016) och Hjärnflykt eller inte? Del 2: Svenskspråkig ungdomsflyttning till 

Sverige: trender och drivkrafter (Kepsu och Henriksson 2019). Den första 

rapporten bygger på statistiskt material medan den andra rapporten komplet-

terar statistiken med intervjumaterial. Rapporterna tar avstamp i att det finns 

något av en flyttningstradition bland finlandssvenskarna och gruppen är över-

representerad både i migrationen i Amerika och i arbetskraftsmigrationen till 

Sverige under 1960- och 1970-talet (Kepsu 2016:4–5). I rapporterna tar man 

upp olika faktorer som korrelerar med flyttmönster och där ingår även kultur 

och språk. Bl.a. lyfter man att finlandssvenskar från enspråkiga hem flyttar 

oftare än tvåspråkiga (2019:54) och både enspråkiga och tvåspråkiga finlands-

svenskar anger språket som en anledning till att flytta då man upplever det 

lockande att leva hela livet på svenska (2019:53f), och för en del samtidigt 

lockande att få en paus från finskan som man kanske inte behärskar fullt ut. 
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2.4.4 Undersökningar om metaspråk hos finlandssvenskar i 

Sverige  

Språkbruket hos finlandssvenskar i Sverige ur metaspråklig synvinkel har un-

dersökts i två enkätundersökningar. I ”Ett språk i två länder” (Tandefelt 

2015:165f) redogör Marika Tandefelt för resultaten av en webbenkät som be-

svarades av 260 finlandssvenskar bosatta i Sverige år 2011. Webbenkäten 

handlade specifikt om vad finlandssvenskar upplever när de pratar sitt mo-

dersmål i Sverige och deras egen språksyn. Resultaten av enkätundersök-

ningen kan sammanfattas med att de finlandssvenska migranterna uppvisar 

hög språklig medvetenhet om skillnader mellan sverigesvenska och finlands-

svenska på alla språkliga nivåer, och främst i fråga om lexikala olikheter. En-

käten handlar också om uppfattningar om språk, där resultaten ger vid handen 

att deltagarna förhåller sig relativt neutralt till sverigesvenskan, men också att 

de upplever att sverigesvenskar har begränsad kunskap om finlandssvenskan 

och inte alltid kan identifiera den, samt att den förknippas med mumintrollen 

eller någon mediapersonlighet. Ett annat resultat i fråga om uppfattningar om 

språk är att deltagarna menar att både släkt och vänner i Finland och deltagarna 

själva ser det som viktigt att migranterna bevarar en förmåga att låta finlands-

svenska framför allt när de åker till Finland. Allardt Ljunggrens (1994) under-

sökning ”Finlandssvenskar i Sverige – bemötande och språklig anpassning”, 

bygger på en enkät med ett sjuttiotal medlemmar i FRIS (=Finlandssvenskar-

nas Riksförbund i Sverige) och undersöker självrapporterad anpassning till 

språknormer i Sverige med syftet att utreda faktorer som påverkar graden av 

anpassning till sverigesvenskt språkbruk (1994:87). Allardt-Ljunggrens resul-

tat (1994:90) sammanfattas i att alla som besvarat enkäten menar att de anpas-

sar sitt språk och generellt uppger deltagarna med någon finlandssvensk dia-

lekt som modersmål att de anpassar sig till sverigesvenskt språkbruk inte bara 

lexikalt utan också i fråga om uttal och intonation medan de som uppger fin-

landssvenskt standardspråk som modersmål uppger att deras anpassning går 

ut på att undvika lexikala finlandismer samt i uttalsmässig anpassning speci-

fikt genom att undvika kortstavighet samt uttala ändelser.  

2.4.5 Sammanfattning av forskningsläget 

I de tidigare variationsstudierna av flyttares språk (2.4.1) ligger fokus i första 

hand på språkdragen och hur anpassning sker till varianter som förknippas 

med målorten i en mobilitetssituation, men forskare påtalar tidigt vikten av att 

komplettera de kvantitativa analysmetoderna av språkdrag i korrelation med 

språksociologiska bakgrundsvariabler särskilt i fråga om undersökningar av 

flyttares språk. Ivars (1986) slår i sitt slutord fast att individens identitet och 

relationerna till orterna framöver bör poängteras och i samlingsvolymen för 

projektet Urbanisering och språkförändring i Norden gör hon själv en för-

djupning av sin undersökning i den riktningen genom en kvalitativ analys. I 
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samma volym presenterar Andersson och Thelander en modell för analys av 

flyttares språk som inkluderar ett integrationsindex och en analys av flyttkon-

texten. Monka (2.4.2) tar avstamp i Andersson och Thelanders teori och för 

den vidare mot ett uttalat kvalitativt perspektiv, samtidigt som hon i likhet 

med Vaattovaara beaktar kulturgeografiskt inspirerad teoretisering av platsbe-

greppet och undersöker betydelsen hos språklig variation med hjälp av index-

ikalitetsteori. Undersökningarna av finlandssvensk migration till Sverige eta-

blerar faktorer som spelar in i flyttkontexten (2.4.3). Hedberg (2009) tillämpar 

det kulturgeografiska angreppssättet på finlandssvenska migranter och under-

söker språkets roll för i migrationen. Även Kepsu (2016) och Kepsu och Hen-

riksson (2019) avhandlar språk som faktor för migrationen. Enkätundersök-

ningarna som gjorts bland finlandssvenskar i Sverige (2.4.4) bidrar med resul-

tat om språksyn och metaspråklig medvetenhet och Tandefelt (2015) kan 

också sägas följa upp Ivars (1994) undersökning.  

För att sammanfatta forskningsläget finns det ingen variationslingvistisk 

undersökning av finlandssvenska migranter i Sverige sedan 1980-talet. Det 

finns ett par mindre enkätundersökningar med metaspråkligt perspektiv, men 

ingen undersökning som kombinerar språklig variation med ett metaperspek-

tiv. Annan tidigare forskning visar att det är fruktbart att kombinera ett kvan-

titativt forskningsanslag med ett kvalitativt. I den kvalitativa analysen bör en-

ligt de tidigare undersökningarna ingå frågeställningar som handlar om talar-

nas identitet i relation till de geografiska platserna och till språket. Dessa frå-

geställningar har koppling till det teoretiska begreppet plats vs ställe, dvs. hur 

informanternas subjektivt upplevda och förmedlade känsla för de geografiska 

platserna och språkmiljöerna och hur/om det kan relateras till deras språkliga 

val. Det metaspråkliga perspektivet kan knytas till begreppet indexikalitet, 

som ur ett teoretiskt perspektiv kan belysa talares språkliga val.  
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3 Mobilitetsdialektologi     

I avhandlingen undersöker jag språk och språkförändring i en kontaktsituation 

som uppstått genom migration, dvs. geografisk mobilitet. Sociolingvistiken 

har genomgått ett teoretiskt paradigmskifte (Blommaert 2010:4f; Eckert 

2012), och i avhandlingen nyttjar jag perspektiv från både den mer tradition-

ella variationslingvistiken och den inriktning som understryker variationens 

flexibla sociala betydelse och identitetsperspektiv i en mobil kontext. Den 

övergripande teoretiska ramen för avhandlingen har jag därför valt att be-

nämna mobilitetsdialektologi där dialektologi hänvisar till den traditionella 

grunden och mobilitet lyfter fram perspektivet med språkets rörlighet i relation 

till platser och betydelser. Det finns många valmöjligheter när det gäller per-

spektiv på språk- och dialektkontakt och flera alternativa begreppsapparater 

för att beskriva de kontaktfenomen som uppstår (se t.ex. Meeuwis & Östman 

2009). Jag betraktar de kontaktfenomen jag iakttar som kontaktrelaterad 

språkförändring (eng. contact-induced change) (Thomason 2007:42). Det in-

nebär att när jag betraktar en språklig detalj som kontaktrelaterad språkför-

ändring gör jag det utifrån att jag ser det som en förändring som orsakas åt-

minstone delvis av dialektkontakt och att jag anser att det vore mindre sanno-

likt att den skulle uppkomma utanför den specifika kontaktsituationen.  

Centralt i avhandlingen är att jag betraktar produkten av den kontaktrelate-

rade språkliga variationen/förändringen som språklig stil, och de språkliga val 

enskilda individer gör som stajling, som därmed kan beskrivas som en form 

av språkförändring som görs specifikt i Stockholmskontexen. Utgångspunk-

ten för valet av de här begreppen är synen på språk som en handling med social 

betydelse och geografisk plats som en social kategori som kan konstrueras 

med språkets hjälp. För att beskriva den språkliga processen använder jag be-

greppen indexikalitet och registrering. I kontaktsituationen aktualiseras kon-

traster mellan migranternas ursprungsvarietet och talspråket i Stockholm. I 

och med kontrasteringen ökar den språkliga medvetenheten och språkdrag 

som talarna i sin tidigare kontext uppfattat som neutrala blir i den nya kontex-

ten laddade med social betydelse och registreras hos språkanvändarna som 

språkdrag som kan förknippas med västnyländskan, finlandssvenskan och/el-

ler sverigesvenskan. När språkdraget registreras som västnyländskt eller fin-

landssvenskt hos talaren behöver talaren ta ställning till om hen kan eller vill 

använda språkdraget i Stockholm. Detsamma gäller språkdrag som registre-

rats som sverigesvenska (endera redan före flytten eller efter).  
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Jag avgränsar den här studien av stil och stajling till den repertoar av språk-

drag och varianter av språkdrag som tidigare forskning, jag själv eller delta-

garna förknippar med de registrerade varieteter som jag valt att kalla västny-

ländska, finlandssvenska och sverigesvenska. Jag väljer alltså att beakta end-

ast språkliga resurser som representerar en avgränsad del av deltagarnas totala 

variantbank (Svahn och Nilsson 2014:195, jfr pool of resources Fought 2006) 

som relevanta för deltagarna att aktivera när de gör sin språkliga stil i Stock-

holm. Förförståelsen för orsaker till språklig variation och förändring är att 

dessa i första hand hänger ihop med socialpsykologiska faktorer i form av in-

dividers uppfattningar, dvs. åsikter och attityder, om språk och språklig vari-

ation och om platserna där språket talas (jfr Teinler 2016:49f; Wikner 2019).  

I avsnitt 3.1 redogör jag för det teoretiska ursprunget till variation som stil 

och stajling, nämligen den traditionella variationsforskningen och socioling-

vistiken, språkförändring i sociolingvistiken och sociolingvistiken i kontakt. I 

avsnitt 3.2 presenterar jag de centrala delar ur det moderna sociolingvistiska 

paradigmet som är relevanta för avhandlingen, nämligen indexikalitet, regi-

strering och identitet och deras relation till begreppen stil och stajling.    

3.1 Variations- och sociolingvistisk bakgrund 

Sociolingvistiken studerar språk och samhälle i interaktion. Inom den tradit-

ionella sociolingvistiken har man i första hand gjort kvantitativt inriktade va-

riationsstudier på större empiriskt material för att ringa in systematiska relat-

ioner mellan språklig variation och sociala kategorier i samhället. Man har 

också undersökt språkförändring och hur språklig förändring sett som språklig 

variation sprids i samhällen. Sociolingvistiska undersökningar har i första 

hand bedrivits för att studera språket som det talas på en ort av fasta invånare, 

och man har i likhet med den traditionella dialektologin strävat efter att ringa 

in det autentiska talspråket på en ort. Inom dialektologin har föreställningen 

om det autentiska talspråket fått representeras av en idealsagesperson som be-

nämns som NORM:s, (= Non-mobile Older Rural Males) (Chambers & Trud-

gill 1998:29). Enligt den föreställningen talades ”det genuina talspråket” på 

en ort av immobila, helst lågutbildade män. Den traditionella dialektologin 

strävade efter att kartlägga språksystemet på en ort – ofta genom att anlita ett 

fåtal eller enstaka sagespersoner vars språk fick representera en hel geogra-

fiskt avgränsad varietet. I samma anda föreställde sig den labovianska socio-

lingvistiken en vernacular, ett autentiskt och naturligt talspråk som man i in-

tervjusituationer strävade efter att locka fram. En äkta vernacular kunde end-

ast presteras av personer födda och uppvuxna i det aktuella språksamhället 

(Quist 2012:41). 
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3.1.1 Språkliga variabler och utomspråkliga bakgrundsvariabler 

Under 1960-talet gjordes de första stora sociolingvistiska variationsundersök-

ningarna, med William Labov och hans New York-studier i spetsen (Labov 

1966 m.fl.). En mycket tidig svensk sociolingvistisk studie är Bengt Nord-

bergs Eskilstunaundersökning (1972). Sundgren (2013:79f) beskriver att 

undersökningarna var metodiskt sett hårt strukturerade med stratifierat urval 

eller omdömesurval av informanter i syfte att få en jämn representation mellan 

kön, olika ålderskategorier och social tillhörighet, och informanterna sågs som 

representanter för sin kategori och inte som individer. Variationen undersök-

tes med hjälp av oftast på förhand utvalda språkliga variabler med en lokal 

variant och en standardvariant och resultaten redovisades kvantitativt i grupp-

genomsnitt och statistiska skillnader mellan olika informantgrupper. Den re-

lativa förekomsten av lokala respektive standardspråkliga varianter korrelera-

des mot sociologiska bakgrundsvariabler där de viktigaste är socialgrupp, ål-

der och kön (t.ex. Sundgren 2013:85). Kvantitativa undersökningar har kunnat 

visa att språklig variation är systematisk i relation till utomspråkliga variabler, 

t.ex. använder män och representanter för arbetaryrken ofta lokala språkdrag 

i högre grad än standardformer, och resultaten är på många sätt viktiga för vår 

förståelse av språklig variation och språkförändring.  

Urvalet av bakgrundsvariabler och hur de definieras har senare problema-

tiserats på olika sätt. Begreppet socialgrupp – det som i vardagsspråket be-

nämns som arbetarklass, medelklass eller överklass – är kanske det mest pro-

blematiserade (Andersson 2013:49–50). Socialgrupp syftar till att beskriva det 

faktum att människor lever under olika socioekonomiska förutsättningar och 

hur det påverkar olika aspekter på hur man lever. I Sverige förknippar man 

enligt Andersson oftast socialgrupp med yrke och i officiell statistik används 

en indelning i tre kategorier socialt index eller socioekonomiskt index baserat 

på olika yrken och den inkomst, ansvarsmängd och utbildning som yrket in-

nebär. I fråga om ungdomar används yrkesförberedande respektive studieför-

beredande gymnasieprogram som en särskiljande parameter (se t.ex. Svahn 

och Nilsson 2014:43). 

3.1.2 Sociolingvistisk variation, stil och språkförändring 

Sociolingvistiken studerar språklig variation och språkförändring med hjälp 

av språkliga variabler, som ofta har en variant som klassas som standardvari-

ant och en lokal variant. 

Labov (1966, 1972) studerade hur individers språk förändrades mellan 

olika situationer, som spontant tal, strukturerat samtal och läsning och be-

nämnde det som olika stilar (se t.ex. Andersson 2013:56f). Språkliga stilar en-

ligt Labovs koncept handlar om formalitetsgrad där en formell situation (t.ex. 

läsning) leder till att talaren fäster mycket uppmärksamhet vid hur hen talar, 

vilket korrelerar statistiskt med användningen av formella drag och 
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standarddrag, medan informella situationer (t.ex. spontant tal) framkallar mer 

lokala och informella drag (Mortensen och Coupland 2018). Kartläggningen 

av den sociolingvistiska variationen syftar också till att studera hur och i för-

längningen varför språk förändras. Språkförändring kan studera dels hur språ-

ket i ett samhälle förändras eller hur individers språk förändras. I fråga om 

språkförändringar i ett samhälle är det vanligt att man studerar hur lokala va-

rieteter förändras till att likna standardspråket i termer av förenkling och ut-

jämning (bl.a. Trudgill 1986, Ivars 1996, Svahn och Nilsson 2014).  

En viktig begreppsapparat för att beskriva språkförändring hos individer är 

ackommodation (Giles och Smith 1979). Enligt ackommodationsteorin anpas-

sar sig parterna i ett samtal till varandras språk endera genom att konvergera 

eller divergera. I en situation med konvergens närmar sig talarna varandras 

sätt att tala medan divergens innebär att talarna fjärmar sitt språkliga uttryck 

från varandra. Ackommodationen analyseras också utifrån den prestige eller 

status olika språkdrag och varieteter åtnjuter, dvs. vilka attityder folk har till 

dem. Attityder är komplexa (t.ex. Garrett m.fl. 2003:3) och man brukar sär-

skilja tre komponenter: den kognitiva, den affektiva och den konativa. Den 

kognitiva komponenten avser vad man vet om i detta fall språk, den affektiva 

komponenten avser känslomässiga värderingar kopplade till objektet och den 

konativa komponenten hänvisar till om och hur man handlar i enlighet med 

den attityd man har. Attityder har också av bl.a. Kristiansen (2003) delats in i 

medvetna och undermedvetna attityder, eller explicita åsikter och implicita 

attityder (t.ex. Mattfolk 2011:39f) där man visat att de implicita attityderna är 

mer styrande och drivande för språkförändring än de explicit formulerade 

åsikterna. Bl.a. Mattfolk poängterar dock att det inte alltid är enkelt att sär-

skilja dessa två nivåer. Attitydforskning (Garrett m.fl. 2003:3) visar att icke-

lingvisters språkliga attityder sällan avser enbart en språklig varietet utan oft-

ast även de människor som talar den varieteten eller det samhälle eller det 

sammanhang där varieteten talas. Attityder (eller uppfattningar) fungerar 

också tvärtom så att en talares språkliga varietet kan leda till att talaren upp-

fattas på ett särskilt sätt, som i sin tur påverkar det sätt den (språkliga) grupp 

talaren tillhör uppfattas och också får följden att övriga gruppmedlemmar till-

delas samma attribut som den enskilda talaren.  

Folklingvister som Preston (1986) slår ett slag för att bredda attitydforsk-

ningen med fokus på hur folks uppfattningar om språkliga varieteter får dem 

att utvecklas och bestå. Folklingvister menar att det är nödvändigt att sätta sig 

in i talarnas uppfattning och förståelse av språket om man vill kunna förklara 

och förstå hur attityder styr språklig variation och förändring. Inom språkpsy-

kologisk attitydforskning och variationsforskning har i stort sett förbisetts att 

språkanvändarnas mentala språk- eller dialektkarta inte nödvändigtvis mots-

varar lingvisternas grupperingar och tolkningar av variation. Idag intresserar 

sig såväl många sociolingvister som dialektologer för folklingvistiskt inspire-

rade angreppssätt.  
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3.1.3 Kontaktlingvistik - sociolingvistik i migrationskontext 

Den mest grundläggande definitionen av språkkontakt är att mer än ett språk 

används samtidigt på samma plats (Thomason 2001:1). Strikt lingvistiskt in-

riktar sig kontaktlingvistiken på vad som händer i kontakten mellan två (eller 

flera) lingvistiska system och vad som blir konsekvensen av det mötet. Språk 

kan dock inte mötas utan att talare av olika språk möts och kommunicerar. 

Weinreich (1968 [1953]: 1) beskriver språkkontakt som när två eller flera 

språk används omväxlande av samma personer. Förutsättningen för att språk-

kontakt ska ske är alltså individen, som i någon utsträckning behärskar två 

eller flera språk så väl att hen kan interagera över en språkgräns. I avhand-

lingen är det inte fråga om kontakt mellan olika språk utan om kontakt mellan 

olika varieteter av samma språk. Trudgill (1986) var i sin bok Dialects in con-

tact först med att definiera dialektkontakt. Hans förklaring av dialektkontakt 

(1986:1) är att det är kontakt mellan varieteter av språk som är inbördes för-

ståeliga åtminstone till någon grad. Han understryker att processer som upp-

står i dialektkontakt inte nödvändigtvis gör det för att möjliggöra kommuni-

kationen även om han inte utesluter att det kan uppstå svårigheter med den 

ömsesidiga förståelsen också i en sådan situation. Trots att det inte primärt 

handlar om begriplighet visar Trudgill på att kontaktfenomen uppstår i mötet 

mellan dialekter.  

Variationsforskare har försökt sätta ord på det som sker i dialektkontakt 

och vad man ska kalla den språkliga produkten som blir resultatet (Meeuwis 

& Östman 2009). Det finns en uppsjö av termer för hur man upplever dialekt 

och standardspråk som grader på ett kontinuum snarare än som en dikotomi. 

Ivars (1996) använder begreppet kodglidning som hon menar är mer beskri-

vande för en språksituation än kodväxling, medan Andersson (2013) beskriver 

språksituationen som en kodmixning eller kodblandning. Auer (2005) å sin 

sida argumenterar för att använda begreppet diaglossisk repertoar snarare än 

diglossi och på engelska har även mixed, fudged och scrambled lects (Cham-

bers och Trudgill 1998:110) använts. Svahn och Nilsson (2014:195) myntar 

begreppet kombilekt. 

Gemensamt för alla dessa termer och begrepp är att man betraktar dem som 

resultat av strategier som i övervägande grad är omedvetna eller undermed-

vetna. Förutsättningen för allt detta är att individer i interaktion ackommode-

rar (se 3.1.2). Trudgill (1986: 98–102) sammanfattar sin modell med att en av 

de mest påtagliga effekterna av dialektkontakt är det han kallar utjämning 

(eng. levelling), som innebär att språkdrag som är markerade försvinner. En 

fråga som aktualiseras är vad det innebär att ett språkdrag är markerat? Trud-

gill menar att markerade språkdrag är t.ex. ovanliga former, medan Sundgren 

(2002:271f) beskriver begreppet som ”egenskapen att vara påfallande eller 

som lätt uppmärksammas, antingen när det gäller lingvistisk form, frekvens 

eller sociolingvistiskt värde”. Det blir också tydligt att det inte är självklart för 

vem språkdraget ska tänkas vara markerat (Svahn och Nilsson 2014:32). Ett 
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språkdrag kan vara påfallande för forskaren för att det är ovanligt, medan ta-

laren är helt omedveten om att så är fallet. En talare av en annan varietet kan 

också uppmärksamma ett drag som påfallande medan det är helt omarkerat för 

talaren själv. Graden av medvetenhet om vilka drag som är markerade och 

framträdande är olika (Trudgill 1986:10). Trudgill visar med utgångspunkt i 

Labovs (1966, 1972) begrepp indikator och markör att markörer är drag som 

varierar såväl socialt som utifrån formalitetsgrad medan indikatorer enbart va-

rierar socialt. Poängen är att det i första hand är markörer som påverkas i en 

kontaktsituation, och markörerna är förknippade med en högre språklig med-

vetenhet hos talarna själva (se 3.2.1). Labovs begrepp stereotyp avser språk-

drag som når ytterligare en högre grad av språkmedvetenhet.  

De första sociolingvistiska studierna undersökte variationen på en ort och 

språket hos informanter som var födda och uppvuxna på orten, dvs. stationär 

variation. Enligt Andersson och Thelander (1994:60) är skillnaden mellan att 

studera variation till följd av migration och s.k. stationär variation att det först-

nämnda måste ta i beaktande att variationen har fler dimensioner än studier av 

variation på en enskild ort.  Medan undersökningar av variation på en enda ort 

oftare handlar om en alternering mellan t.ex. en lokal varietet och standard-

språk eller ett mer lineärt skifte mellan två varianter, t.ex. uttalet av vokal-

fonem, finns det fler faktorer att ta hänsyn till i en migrationslingvistisk studie. 

I fråga om de språkliga variablerna är det ofta inte enbart en lokal och en stan-

dardspråklig variant att ta hänsyn till utan det finns ofta minimalt en lokal 

variant på ursprungsorten, en lokal variant på den nya orten och en standard-

variant att ta i beaktande. 

Även de utomspråkliga bakgrundsvariablerna blir mer komplexa i en mi-

grationssituation. Andersson och Thelanders (1994) resultat visar att kön, ål-

der och socialgrupp inte räcker till för att belysa de mobila informanternas 

språk och språkförändring (se dock även Sundgren 2002). Deras resultat visar 

istället på korrelation mellan informanternas språkbruk och integrationsindex 

respektive flyttkontext. Andersson och Thelander framhåller att det är me-

ningsfullt att undersöka olika individers migrationskontext i samband med 

språklig variation. De visar på samband mellan individers grad av kontextkon-

tinuitet eller kontextbrott i relation till den tidigare hemorten, integration på 

den nya orten och mönster i deras språkliga variation. Andersson och Thelan-

der (1994:82) fokuserar för det första på att kartlägga individernas kännedom 

och kontakt med den nya orten före migrationen, deras flyttkontext och om de 

har kontakt med hembygden genom resor och/eller besök. Teorins utgångs-

punkt är att hög grad av kontextkontinuitet – med ett nätverk av släktingar och 

gamla vänner, att man flyttat tillsammans med familj eller en partner och att 

man ofta besöker hemorten eller får besök – gör att en individs språkföränd-

ring sker långsammare eller inte alls. Ett kontextbrott som däremot innebär att 

man bygger upp en helt ny social kontext runt sig själv antas däremot ge gro-

grund för språkförändring. Graden av integration är mätt utifrån iakttagbara 

faktorer som Andersson och Thelander (1994:83) menar har betydelse för 
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graden av integration i samhället, t.ex. partner från orten, barn födda på orten, 

sysselsättningsgrad och flyttbenägenhet. Andersson och Thelander (1994:81f) 

kan visa på en rad resultat som visar på hur kontextkontinuitet och integration 

korrelerar med graden av språkförändring i en migrationssituation (se 2.4). 

3.1.4 Sammanfattning 

Inom traditionell sociolingvistisk och variationslingvistisk forskning undersö-

ker man språk i samhället med hjälp av språkliga variabler som ofta har en 

mer lokal och en standardspråklig variant. Variation och förändring i språket 

studeras företrädesvis utifrån hur lokala varianter respektive standardvarianter 

distribueras i olika sociala kategorier och i olika sammanhang. Variationens 

relation till samhället betraktas alltså utifrån hur olika varianter korrelerar med 

sociolingvistiska bakgrundsvariabler som könstillhörighet, ålder och social-

grupp och språk betraktas som specifika enheter som existerar på olika geo-

grafiska platser. Begreppet språklig stil förknippas traditionellt med hur lokala 

respektive standardspråkliga varianter används i olika hög grad beroende på 

hur formell situationen är. Språkförändring analyseras inom det traditionella 

paradigmet både i samhällen och hos individer. På samhällsnivå fokuserar 

forskning av språkförändring generellt på utjämning av lokala varieteter till 

förmån för standardspråk. På individnivå söks förklaringsmodeller för språk-

förändring framför allt inom ackommodationsteori och i talares attityder till 

språk. Även språkkontakt undersöks med samma verktyg och teorier, men 

med modifikationen att de språkliga variablerna kan bli mer komplexa med 

fler varianter att ta hänsyn till. Också de utomspråkliga parametrarna har kon-

staterats vara mer mångfacetterade i undersökningar av språkkontakt. Över-

gripande karakteriseras det traditionella paradigmet av att språklig variation 

och variationens korrelation med samhälleliga aspekter och variation och 

språkförändring hos individer analyseras ur forskarens perspektiv och med 

metoder som utformats för att möjliggöra systematisering och mätbarhet.  

3.2 Variation och språkförändring med betydelse   

Det paradigm som Blommaert (2010:5) karakteriserar som mobilitetens socio-

lingvistik riktar in sig på språk i rörelse och hur språk fungerar i relation till 

plats och tid. Inom ramen för paradigmet utmanas sätt att se på språk och plats 

som tidigare setts som självklara. Vaattovaara (2012) understryker den skill-

nad som finns i den teoretiska betydelsen av dialektbegreppet, som tradition-

ellt avser en varietet som existerar på en fysisk, geografisk plats medan man 

inom nyare sociolingvistik menar att dialekter är föreställningar om vilket 

språk som förknippas  med en plats (se Coupland 2007:121) och att varieteter 

är språkliga register som utgör en variantbank som man kan låna språkdrag 

och betydelser ur för att göra sin egen språkliga stil (Eckert 2008:455f; se 
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även Svahn och Nilsson 2014:195). Centralt för sättet att se på kopplingen 

mellan språk och geografisk plats är en teoretisering av platsbegreppet, som 

influerats av kulturgeografin (se 3.2.3). Enligt konceptet påverkas individens 

språkliga val av den personliga uppfattningar av orten och av språk man för-

knippar med orten. En del forskare (t.ex. Blommaert 2011, även Vertovec 

2007) menar att modern globaliseringen har lett till social, kulturell och språk-

lig superdiversitet på ett sätt som luckrat upp sambandet mellan språk och 

plats och beskriver lingvistiska produkter i form av supervernaculars (jfr 3.1), 

som är fragmentariska och flytande till sin natur.   

Individens språkliga stil i en specifik situation består av de språkliga resur-

ser som ingår i individens repertoar som individen själv (medvetet eller omed-

vetet) väljer att aktivera. Varje individs språkliga repertoar är förknippad med 

individens livshistoria men också till lokalhistorian på den plats individen är 

uppvuxen. Att se på språklig variation som stil har sin yttersta teoretiska refe-

rensram i senmodern teori (t.ex. Giddens 1996; Appadurai 1996, se även Quist 

2012:19ff). Begreppet stil är ett nyckelbegrepp i senmoderniteten (Coupland 

2007:30) och språkdrag och språklig variation är delar i ett semiotiskt system 

(Eckert 2012:97) som individer kan använda sig av för att konstruera sig 

själva.  

I avhandlingen avgränsar jag undersökningen av språklig stil till att handla 

om språkdrag som förknippas med de geografiska orterna i migrationssituat-

ionen och varieteterna västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska (se 

2.3). Teoretiska begrepp som är centrala i sammanhanget är indexikalitet och 

registrering och i avsnitt 3.2 förklarar jag begreppens innebörd och hur jag 

använder dem. Värt att poängtera är att social betydelse inte är detsamma som 

att användningen av ett språkligt drag korrelerar med en social bakgrundsva-

riabel (Mortensen och Coupland 2018:10), utan är en betydligt mer dynamisk 

och komplex process.  

Konceptet språklig variation och språkförändring som stil innefattar att 

man beaktar inte bara den språkliga produkten utan samtidigt också det prak-

tiska görandet av stil: stajling (Mortensen och Coupland 2018:1). Till skillnad 

från Labovs stilkoncept, som i princip går ut på en endimensionell formali-

tetsskala handlar dagens sätt att se på språklig stil och stajling om att framföra 

språklig stil för att ge uttryck för och skapa betydelse. Man kan säga att vari-

ationslingvistikens ser på stil som ett substantiv medan det nyare sättet att se 

på stil understryker den kreativa potentialen hos stajling, eller att göra stil, som 

ett verb. (Coupland och Mortensen 2018:2–3) Mortensen och Coupland 

(2018:12) understryker att Labovs sätt att å ena sidan se stil som en produkt 

och som ett val utifrån kontext och sättet att å andra sidan betrakta stil som en 

process och som ett görande i form av stajling inte är oförenliga utan tvärtom 

kan komplettera varann i en produktiv samexistens. 
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3.2.1 Indexikalitet, språklig stil och stajling 

Indexikalitet är ett koncept för att teoretiskt beskriva kopplingen mellan språk-

bruk och social betydelse (Mortensen och Coupland 2018:9). Begreppet in-

dexikalitet kommer från semiotiken och innebär att semiotiska tecken har en 

nära relation till det de betecknar. I fråga om språklig variation innebär det att 

språkdrag och språkliga varianter är symboler eller tecken som har en bety-

delse i det sammanhang de används. Det är inte bara språkligt människor an-

vänder symboliskt material (tecken) av olika slag för att konstruera social be-

tydelse utan val av språkdrag för att göra språklig stil kan i princip jämföras 

med val av plagg och accessoarer för att skapa en klädstil (Eckert 2000:43). 

Eckert förklarar hur språkdragen utgör semiotiska tecken som blir resurser i 

konstruktionsprocessen och när de aktiveras kan talare göra anspråk på olika 

betydelser. Omvänt kan också andra identifiera de olika tecknen och förstå 

vilka värden i samhället de gör anspråk på.  

Silversteins (2003) språkantropologiska begrepp indexikalitetsordning 

(eng. indexical order) möjliggör en diskussion om vad språkdrag betyder för 

individer och deras omgivning och hur språkdrag kan användas för att göra 

språklig stil. Silversteins indexikalitetsordning har tolkats och använts på 

olika sätt av olika forskare (Eckert 2008:473, not 3), vilket också är en poäng 

med modellen (Silverstein 2003). I den här undersökningen väljer jag att an-

vända indexikalitetsordningen och de olika nivåerna i den enligt modellen i 

Silverstein (2003) och Johnstone m.fl. (2006). Enligt det sättet att använda 

indexikalitetsordningen kan nivåerna jämföras med Labovs (1972:170f) klas-

siska terminologi av indikatorer, markörer och stereotyper (se översikt John-

stone m.fl. 2006: 82–83)  

Konceptet att betrakta språklig variation och språkförändring som språklig 

stil förutsätter att man antar att språkdrag har förhandlingsbar och föränderlig 

betydelse beroende på kontext (Eckert 2008:464). Skillnaden mellan att an-

vända Labovs och Silversteins terminologi ligger i att Silversteins begrepps-

apparat är mer abstrakt och ger mer utrymme för att beskriva och diskutera 

processer som gör att språkdrag kan klättra i indexikalitetsordningen (John-

stone m.fl. 2006:81). 

Tabell 1. Silversteins (2003) indexikalitetsordning 

Indexikal nivå Egenskap 

Första nivån Uppvisar ingen stilistisk variation 
Andra nivån Uppvisar stilistisk variation 
Tredje nivån Uppvisar stilistisk variation och talarna 

kan föra metaspråkliga resonemang om 
dem 

Nivåerna i indexikalitetsordningen representerar hur relationen mellan språk-

drag och social betydelse kan stabiliseras på olika abstraktionsnivåer 
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(Johnstone m.fl. 2006:81). I Silversteins (2003) indexikalitetsordning är den 

första nivån neutral. Språkdrag på den nivån uppvisar ingen variation och in-

dexerar bara att man tillhör språksamhället. Johnstone m.fl. (2006:81,83) me-

nar att talare är omedvetna om någon betydelse hos språkdrag på den här ni-

vån, medan språkvetare har uppmärksammat dem och studerar dem och utom-

stående noterar dem. Språkdrag på den första nivån har potentiell indexikali-

tet, men så länge talare inte har gjort en koppling mellan språkdrag och någon 

social betydelse kan de varken använda dem eller tolka andras användning 

(a.a.). 

På den andra indexikalitetsnivån finns det en variation hos språkdragen och 

olika varianter av språkdrag kan t.ex. förknippas med olika sociala kategorier, 

som genus, ålder, utbildningsnivå samt med geografiska orter och registrerade 

varieteter fungera som ledtrådar för vår förståelse av vad som utgör en dialekt 

(Johnstone m.fl. 2006; Vaattovaara 2012) eller en särskild stil (Coupland 

2007; Eckert 2008). Variationen på den andra nivån beror på att språkdragen 

har registrerats som förknippade med någon form av social betydelse för ta-

larna (dvs. talarna har börjat förknippa dragen eller varianterna med någon 

social kategori eller någon egenskap som de vill göra anspråk på), vilket gör 

att de strävar efter att använda dem mer eller mindre beroende på hur de vill 

framstå (Johnstone m.fl. 2006:83). Talarna är dock sannolikt inte aktivt med-

vetna om kopplingen, eller formulerar den i alla fall inte i metakommentarer. 

Den tredje indexikalitetsnivån karakteriseras av att talarna för metaspråk-

liga resonemang om språkdragen och alltså är påtagligt medvetna om deras 

betydelse, och kan aktivt använda språkdraget som resurs (Eckert 2008:463).  

Johnstone m.fl. (2006:84) poängterar att endast ett ytterst begränsat urval av 

språkdrag och/eller varianter når upp till den tredje nivån. Språkdrag på den 

tredje nivån har enligt Johnstone m.fl. (2006) i stor utsträckning en social be-

tydelse som är kopplad till den geografiska platsen, även om de också kan 

användas på andra sätt och åberopa andra betydelser i den lokala kontexten. 

Att använda språkdrag, t.ex. ord och enstaka uttal från en så här ”högkodifie-

rad repertoar” är ett sätt för personer som ofta samtidigt endast har ett fåtal av 

dragen som förekommer på den andra indexikalitetsnivån kan visa att de vet 

hur varieteten låter (a.a). 

Syftet med indexikalitetsordningen är enligt Silverstein (2003:193) att tyd-

liggöra kopplingar mellan användningen av språkdrag och föreställningar och 

ideologier i samhället. Ett språkdrag har enligt Silversteins begrepp flexibel 

betydelsepotential och har ett indexikalt värde som är förhandlingsbart. Det 

innebär att ett språkdrag som befinner sig på den andra nivån kan medvetan-

degöras och därmed uppgraderas till den tredje nivån liksom ett språkdrag på 

den första neutrala nivån kan anta betydelse och klättra till andra och tredje 

nivån. En talare som använder ett språkdrag som resurs gör det därmed som 

ett ideologiskt drag (jfr schackdrag), dvs. gör ett indexikalt anspråk som kan 

vara att åberopa ett tidigare fastställt värde eller för att försöka göra anspråk 

på ett nytt värde. Om ett sådant drag lyckas kan en förändring av vilken social 
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betydelse som länkas till ett språkdrag ske snabbt (Coupland 2007:95). Det 

här scenariot kan jämföras med det som Trudgill (1986: 110–126) kallar real-

location, på svenska omtolkning (Sandström 2010; Svahn och Nilsson 2014).  

Modellen med indexikalitetsnivåer kan också enligt Silverstein (2003) byggas 

ut med fler nivåer. De flesta forskare som använt sig av modellen har använt 

tre nivåer och det gör även jag i den här studien. 

Vilken indexikalitetsnivå ett språkdrag befinner sig på är alltså olika på 

olika orter, olika arbetsplatser och kan också vara olika hos enskilda individer. 

Vilken social betydelse ett språkdrag kopplas till är också olika beroende på 

kontext, plats och individ. Eckert (2008:464) kallar de flexibla betydelserna 

för ett språkdrags indexikala fält där fältet är en bild av att den sociala bety-

delsen hos ett ord, en variant aldrig är slutgiltigt fastslagen utan konstant i 

rörelse och skapas och återskapas lokalt i varje situation varpå språkdragets 

indexikala fält hela tiden utvecklas och vidgas. 

Stajling kan enligt Mortensen och Coupland (2018:11) beskrivas som att 

talare använder kulturellt bekanta tecken som semiotiska resurser för att göra 

social betydelse. Traditionell sociolingvistik undersöker enligt Mortensen och 

Coupland (2018:10) stil med målet att etablera korrelation mellan variation 

och konstruerade sociala kategorier (se 3.1) medan stil och stajling som beak-

tar indexikalitet inte betraktar social betydelse i språk som statiska associat-

ioner mellan språkliga variabler och sociala variabler utan man understryker 

att betydelse istället skapas genom hur talarna låter sin uppfattning om språk 

och sociala sammanhang synas i språket (Eckert 2000:41, 43) (se 3.2.3). Mor-

tensen och Coupland (2018:9) menar att en av de viktigaste insikterna av att 

betrakta språklig variation utifrån ett indexikalitetsperspektiv är att social be-

tydelse hos språk (enskilda fonem, ord eller hela stilar) är ”underspecifice-

rade”, dvs. har inte registrerats med en fast betydelse som många talare är 

överens om, och därför finns det möjlighet för variation också inom samma 

sociokulturella krets. Mortensen och Coupland (2018:7) definierar stajling 

som språkligt beteende i linje med LePage och Tabouret-Keller (1985) på-

gående ”acts of identity” (se även Eckert 2008:463) där talare visar både sin 

personliga identitet och sitt sökande efter sociala roller (se 3.2.3.3). Centralt i 

studier av variation som stil är med andra ord att talare ses som aktörer (eller 

agenter) som genom sina språkliga val medverkar till att konstruera och re-

producera betydelse i språket. Den språkliga stajlingen avgörs och begränsas 

förutom av individens vilja av att olika individer har olika tillgång och kontroll 

över resurserna i sin variantbank (se 3.2.2).  

3.2.2 Registrering och språklig medvetenhet 

Processen när språkdrag medvetandegörs hos talare och därmed klättrar mel-

lan indexikalitetsnivåerna kallas registrering (eng. enregisterment). Begrep-

pet registrering kan användas för att undersöka variation som är kopplad till 

olika kontexter. Agha (2005:38) beskriver registrering som processer där ett 
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specifikt sätt att prata kan kännas igen (eller registreras) och förknippas med 

sociala attribut och sociala kategorier i en grupp av talare. Språkdrag som bli-

vit registrerade är inkluderade i ett register (Agha 2007:79f). Ett register be-

står av språkdrag som genom indexikala kopplingar har börjat kopplas till en 

specifik social betydelse (t.ex. en plats, en social grupp, en åldersgrupp). Re-

gister (eller semiotiska register, enligt Agha) kan stabiliseras på ett sätt som 

gör det möjligt att tala om dem och beskriva dem genom att talare orienterar 

sig mot dem och register blir påtagliga bara om det finns någon anledning för 

människor att reflektera kring dem. 

Register och de betydelser som förknippas med dem är inte statiska utan 

förändras ständigt. Det man idag registrerar som ungdomsspråk kommer san-

nolikt inte att vara det man avser med ungdomsspråk om 20 år – eller ens om 

tio år. Register kan också i vissa fall förknippas med enskilda talare, enligt det 

Agha (2003:241ff) kallar stereotyp talare. Det innebär att en talare blir för-

knippad med ett specifikt språkligt register så nära att hen får axla rollen som 

exempeltalare som folk använder som referenspunkt för att känna igen den 

stilen eller det registret (jfr modellmatchning hos Andersson 2013, se 4.3.2). 

Denna exempeltalare kan vara en specifik person, t.ex. en kändis, eller en ste-

reotyp representant för en kategori. Om en exempeltalare byts ut innebär det 

antagligen också att uppfattningen om registret, och antagligen också själva 

registret, förändrats.  

Indexikalitet och registrering handlar med andra ord om språklig medve-

tenhet i olika grad. Preston (1996:46ff.) listar sex faktorer som han menar bi-

drar till att språkdrag registreras hos språkbrukare: kommunikativt företräde, 

formell utbildning, språkstruktur och kognitiv kompetens, korrekthet, media 

och populärkultur samt kulturella artefakter. Den första faktorn, kommunika-

tivt företräde, innebär att ett språkdrag inte uppmärksammas så länge det inte 

stör kommunikationen och inte bryter mot den aktuella språkliga normen (in-

dexikalitetsnivå 1). Om kommunikationen inte störs på något sätt på grund av 

att ett språkdrag används så är det inget man uppmärksammar. Språkdrag som 

faller inom ramen för det normala i en lokal indexikalitetsordning märks bara 

om det kontrasteras mot något som upplevs bryta mot normen. Faktor 2, for-

mell utbildning i språk, framför allt akademiska studier i språk påverkar en 

individs språkliga medvetande generellt, men den tredje faktorn, språklig 

struktur och kognitiv kompetens, är också viktig. Ett språk eller en varietet som 

har stora strukturella olikheter i jämförelse med det man är van vid väcker mer 

uppmärksamhet än ett som är mer lika de språk och varieteter som är bekanta 

sedan tidigare, och det man kallar språkbegåvning, dvs. fallenhet för att lära 

sig språk skiljer sig mycket mellan olika individer. Den fjärde faktorn korrekt-

het handlar enligt Preston om att lekmän ofta uppfattar att språklig korrekthet 

finns inbyggt i språket, dvs. vad som är rätt och fel finns inbyggt i språket 

oberoende av språkbrukarna, och den här faktorn har stor betydelse när det 

gäller hur man uppmärksammar och uppfattar regionala varieteter. Media och 

populärkultur är den femte faktorn som påverkar språkmedvetenhet. 
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Språkdrag som på olika sätt används eller omtalas i media och populärkultur 

registreras hos fler personer än språkdrag som inte uppmärksammas i media. 

Coupland (2007:171f) framhäver medias roll för skapande av medvetenhet 

framför allt runt regionala varieteter. Under de senaste årtiondena har region-

alt färgat språk successivt fått mer utrymme i etermedia och Coupland pekar 

på att det inte bara gjort regionala varieteter mer synliga utan framför allt har 

media bidragit till att skapa (nya) betydelser runt olika varieteter i och med 

hur varieteterna ”förpackas” i media och vilka sociala betydelser som konstru-

erats runt olika personer eller fiktiva karaktärer som talar olika varieteter eller 

stilar. Media kan därmed vara en starkt bidragande orsak till den sjätte faktorn, 

kulturella artefakter, dvs. språkdrag som blir allmänt omtalade och delar av 

den gemensamma kulturella kunskapen i ett samhälle eller en grupp, och är 

registrerade i högre grad än andra språkdrag. 

Johnstone m.fl. (2006:79) påtalar att processer som visat sig leda till språk-

förändring, t.ex. geografisk och social mobilitet, också leder till ökad språk-

medvetenhet. Johnstones egen forskning i Pittsburgh visar att den sociala och 

geografiska mobiliteten där gjorde att man började prata om språk på en me-

tanivå, s.k. ”talk about talk”. En metaspråklig diskussion gör språkbrukarna 

mer medvetna och gör att de kan använda lokala språkdrag som resurser. Ty-

piskt för moderna samhällen är att de är mer heterogena än förut, de sociala 

nätverken är inte så slutna och man kommer i kontakt med människor som 

pratar annorlunda än man själv. Det betyder att också de individer som inte 

har lämnat sin hemort i högre grad än förut blir medvetna om sitt språk. 

Även om man blir medveten om ett språkdrag eller om ett specifikt sätt att 

tala som ett avgränsat register eller stil är det inte givet att språkdraget eller 

stilen registreras på den tredje indexikalitetsnivån och blir föremål för meta-

språkliga kommentarer. Preston (1996:40–45) har konstruerat en modell över 

fyra punkter som oberoende av varandra beskriver aspekter av icke-lingvisters 

språkliga medvetenhet: 

1. Tillgänglighet. Alla delar av språket är inte lika mycket föremål för 

uppmärksamhet och kommentarer. Det finns ett kontinuum från to-

tal otillgänglighet (eller oförmåga) att hantera språkliga fenomen 

till att fenomenet faller sig naturligt att diskutera. 

2. Precision. Föreställningar om språk kan vara fullt riktiga, helt fel 

eller hamna på skalan någonstans mittemellan. 

3. Specificering. Språkliga fenomen kan beskrivas i väldigt allmänna 

ordalag eller mycket detaljerat. 

4. Kontroll. Språkbrukare har olika förmåga att prestera/framföra och 

använda olika språkliga stilar och varieteter och enskilda språkdrag. 

Sammantaget kan man säga om de fyra punkterna att det finns flera perspektiv 

att ta hänsyn till när man bedömer relationen mellan metaspråkliga kommen-

tarer och produktion av språk och att man måste ta hänsyn till individuella 
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skillnader. Coupland (2007:99–100) slår fast att medvetenhet är en förutsätt-

ning för språkförändring men framhäver också det faktum att man med språk-

lig medvetenhet kan mena olika saker och lyfter särskilt att medvetenhet ofta 

förknippas med förmåga att föra metaspråkliga resonemang, som i t.ex. Sil-

versteins (2003) modell för indexikalitet. Coupland (2007:100) menar att det 

finns ett värde i att hålla kvar en tanke om att all språklig design inte nödvän-

digtvis behöver vara förknippad med en förmåga att reflektera och lyfter 

språklig förändring sett i termer av att göra stil och stajling som ett exempel 

på (språklig) aktivitet som i grund och botten inte ses som reflekterande. T.ex. 

menar Coupland (2007:79) att intonation (eng. accent) kan tänkas i periferin 

av såväl medvetande som kontroll och att tillnärmning i uttal kan ske inte bara 

för att utjämna sociala olikheter utan för att undvika semiotisk dissonans. Han 

understryker även att det är helt osannolikt att talare ska kunna kontrollera och 

strategiskt hantera hur frekvent deras användning av sociolingvistiska resurser 

är (se även Andersson och Thelander 1994:74). Johnstone (2004:75) pekar på 

andra aspekter som kan påverka hur tillgängliga språkdrag är som resurser för 

att göra social betydelse. Hon lyfter att delar av språket som man tillägnar sig 

tidigt i livet, t.ex. fonologi, relativt sett mer sällan är föremål för språkföränd-

ring, och det kan enligt Johnstone samtidigt innebära att t.ex. fonologiska 

drag, är mindre tillgängliga som resurser för att göra social betydelse.  

Det kan finnas många anledningar till att språkdrag inte diskuteras meta-

språkligt och många orsaker som påverkar hur tillgängliga språkdrag är som 

resurser. Quist (2012:328) framhåller att det inte går att dra en skarp gräns 

mellan vilken variation som är omedveten och vilken som är medveten utan 

graden av medvetenhet om språkliga resurser är ett kontinuum mellan omed-

vetenhet och medvetenhet. Quist menar att talares avsikter när det gäller an-

vändningen av stilistiska resurser i stort, men också språkligt befinner sig på 

ett kontinuum mellan ingen och total valfrihet. På detta föreställda kontinuum 

befinner sig olika språkliga resurser på olika platser och var de befinner sig 

kan en språkforskare tolka utifrån hur individen använder resurserna och uti-

från deras kommentarer om dem. Det är inte givet att alla talare är lika med-

vetna om samma resurser och använder dem lika genomtänkt. Det är antagli-

gen inte möjligt att ringa in varje talares medvetandegrad om varje språklig 

resurs, men man kan ändå diskutera hur talare använder resurserna. 

3.2.3 Identitet och kontaktlingvistisk stil och stajling 

Identitet är ett abstrakt begrepp som ofta används inom variationsforskningen, 

både i fråga om s.k. stationär variation och om flyttare. Sundgren (2013:78) 

sammanfattar förhållandet mellan språk och identitet med att vårt språk visar 

vilka vi är och också vilka vi vill vara. Ivars (1986) konstaterar att framtida 

forskning behöver fokusera på flyttarnas identitet för att kunna göra menings-

fulla analyser av språk och språkförändring. Quist (2012:72) förklarar identi-

tetsbegreppet som ett redskap att använda för att tala om processer som vi inte 
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skulle kunna diskutera om begreppet inte fanns och att det handlar om kom-

plexa förhållanden mellan individen och den sociala världen.  

Avhandlingens utgångspunkt är att identitet kontinuerligt konstrueras och 

omkonstrueras i förhandling med omgivningen. Enligt Eckert (2000:41) hand-

lar identitet inte om vem man är utan vilken betydelse man tillskriver sig själv, 

sin omgivning och sitt språk i olika kontexter. Den upplevelsen kan ta sig ut-

tryck genom språklig variation i och med att språklig stil kan fungera som ett 

verktyg i en förhandling om social betydelse av identitet.  

Ett sätt att diskutera identitet i en mobilitetsdialektologisk undersökning är 

att problematisera och teoretisera synen på geografiska orter från att enbart 

betrakta dem som fysiska platser till att ta hänsyn till flera dimensioner. Den 

traditionella dialektologin och sociolingvistiken utgår från en objektiv kopp-

ling mellan språk och geografisk plats (se t.ex. Johnstone 2004:65), men med 

utgångspunkt i kulturgeografins sätt att se på geografisk plats har senare forsk-

ning inom sociolingvistiken lyft vikten av att omvärdera synsättet också inom 

språkvetenskapen (Britain 2002). Johnstone (2004:72f) menar att den geogra-

fiska platsens betydelse för talarna även inverkar på hur de gör språklig stil. 

En viktig aspekt av den geografiska orten som kulturell och social miljö är 

med andra ord den geografiska orten som språkmiljö, och framför allt indivi-

dens upplevelse av språk och språkmiljö samt den egna rollen i språkmiljön, 

här betraktat som språklig identitet.  

I avhandlingen betraktas identitet som den betydelse individen tillskriver 

sig själv och sitt språk i relation till plats och språkmiljö. Med utgångspunkt i 

identitetsbegreppet lyfter jag i det här avsnittet hur en teoretisering av geogra-

fiska orter till att handla om hur anknytningen till ställen och hur upplevelser 

av språk som kopplas till olika ställen kan ha betydelse för individens språk-

liga identitet i form av språklig självbild och språklig självkänsla, och hur det 

kan spela roll för individens språkliga val. 

3.2.3.1 Orter som ställen och ställesidentitet 

Teoretiseringen av geografiska orter faller inom ramen för rumslighet eller 

spatialitet och går enligt Britain (2010:72) ut på att betrakta en plats ur tre 

olika dimensioner:  den fysiska (konkret avstånd), den sociala (hur människor 

har påverkat platsen på olika sätt i olika tider) och den psykologiska (männi-

skors olika sätt att uppfatta och tolka den fysiska och sociala platsen) dimens-

ionen. Ett numera vanligt sätt att hantera begreppet plats för att kunna ta hän-

syn till alla tre dimensioner är att dela upp begreppet i två delar (se nedan): 

plats och ställe5 (eng. space och place) där plats (eng. space) står för geogra-

fiska platser som fysiska konstruktioner medan ställe (eng. place) står för en 

plats kulturella och samhälleliga sida, dvs. hur vi föreställer oss och upplever 

                               

 
5 Användningen av begreppen på svenska har varierat och jag följer Östman (2017: 433). 
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platsen utifrån personliga erfarenheter, minnen och andra betydelseskapande 

aspekter (t.ex. gömställe, smultronställe) (Cresswell 2010 [2004]: 8f). 

Britain (2002: 616) konstaterar att idén om orter som ställen är relevant för 

forskning om dialektkontakt, eftersom själva grunden för forskningen är 

språkförändring som resultat av migration eller urbanisering som påverkar hur 

en ort uppfattas och vad den betyder för människor. Ett ställe är något varje 

individ skapar av en odefinierad plats i takt med att man lär känna platsen och 

förknippar platsen med positiva, negativa och neutrala upplevelser. Lokal 

identitet, ställesidentitet, är en produkt av vad som gör den speciell för indivi-

den i kontrast till någon annan, vad det socialt betyder att vara härifrån till 

skillnad från att vara någon annanstans ifrån. I sin studie av flyttares språk 

använder Andersson och Thelander (1994:82, se 2.4 och 3.1.3) inte begreppen 

plats och ställe, men konkretiserar i stort sett de begreppen genom kontext-

kontinuitet respektive kontinuitetsbrott samt graden av integration i relation 

till språklig variation i en migrationskontext. Detta perspektiv på kontext och 

integration bygger dock i första hand på utifrån iakttagbara fakta, och i sam-

band med ställesidentitet bör även individens självupplevda känsla av tillhö-

righet respektive marginalisering på platserna vägas in (se t.ex. Vaattovaara 

2009:41f).  

I syfte att konkretisera ställesidentitet och göra det möjligt att undersöka 

individens uppfattning om och relation till fysiska orter, har forskning inom 

bl.a. kulturgeografi närmat sig individens relation till orten från olika håll. För 

att få veta en orts betydelse före flytten kan man undersöka en individs men-

tala avstånd till orten. Hedberg (2007) sammanfattar att individens upplevelse 

av mentalt avstånd ofta korrelerar med hur stor erfarenhet av orten man har i 

form av resor, släkt och vänner på orten osv. före migrationen. Hon lyfter även 

att erfarenheter av orten genom massmedia och populärkultur kan bidra till 

kortare mentalt avstånd. Den upplevelse som individen själv kan ge uttryck 

för är värdefull för förståelsen av konstruktionen av ställesidentitet. Hedberg 

visar att det mentala avståndet spelar in för beslutet att flytta, och frågan är om 

det mentala avståndet även speglas i språkliga val. 

 Ett annat sätt att konkretisera ställesidentitet är att diskutera känslan av 

tillhörighet formulerat som hemkänsla (Vaattovaara 2009:39; Monka 

2013:32). Hemkänsla kan uppstå genom olika faktorer för olika individer och 

begreppet beskriver individens subjektiva relation till orten och gör orten till 

ett ställe. Även faktorn flyttbenägenhet och faktorer som deltagarna själva 

åberopar kring tankar om eventuell flytt tillbaka har att göra med upplevelsen 

av orten som ställe i subjektiv mening (jfr Sundgren 2002:89). Flyttbenägen-

het räknas hos Andersson och Thelander (1994:83) och Sundgren (2002:89f) 

in i integrationsindex.  

I Andersson och Thelanders (1994:83) undersökning var hypotesen att 

välintegrerade migranter använder fler lokala drag än individer som var inte-

grerade i lägre grad och att hög grad av kontextkontinuitet motverkar eller 

försenar språkförändring medan kontextbrott öppnar för att man skapar nya 
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sociala nätverk och tar in nya språkdrag. Begreppet ställe (eg. ”place of mea-

ning”) kan enligt Johnstone (2004:66f) användas på fler nivåer för att förklara 

språklig variation och språkförändring. En klassisk studie av ställesidentite-

tens betydelse för språkbruk är Labovs (1963) undersökning av varianter av 

diftonger på Martha’s Vineyard, som kunde kopplas till talarnas lojalitet med 

orten i kontrast respektive uppfattningar om den ökande turismen från fastlan-

det. Johnstone understryker att man bör kombinera undersökningen av språk-

brukarnas uppfattning om platsen med deras uppfattningar om språket. Stäl-

lesidentitet ensamt kan inte ge svaret på vilken social betydelse den språkliga 

variationen har, utan faktorer kopplade till ställesidentitet bör kombineras med 

uppfattningar om språk, eftersom det handlar om hur språk och språkdrag för-

knippas med orter som ställen och vilka kopplingar mellan språk och ställe 

som individerna har registrerat. 

3.2.3.2 Språkmiljö och språklig identitet 

På samma sätt som talare förhandlar och resonerar om ställesidentitet pågår 

en förhandling om språkidentitet.  

Coupland (2007:122) slår fast att språklig variation inte är något som upp-

står automatiskt utan är en resurs för att stajla en meningsfull upplevelse av 

ett ställe - eller flera ställen i kontrast till varandra. Teorin om indexikalitet 

bygger på att språkliga varieteter och språkdrag inte har samma betydelse 

överallt och alltid. Blommaert (2010:5) beskriver språk som en resurs i rö-

relse, vilket betyder att en varietet eller ett språkdrag kan förknippas med olika 

betydelser på olika platser. Platser har olika indexikalitetsordning (se 3.2.1) 

och det som är neutralt språkbruk på en plats kan på en annan plats vara olika 

starkt förknippat med en specifik social betydelse. Johnstone m.fl. (2006; se 

3.2.2) uppmärksammar att mobilitet leder till ökad språklig medvetenhet och 

den medvetenheten innebär inte enbart registrering av språkdrag utan också 

vilken betydelse den egna varieteten och olika språkdrag har på den nya orten 

och man bildar sig en uppfattning om språket på den nya orten. Li Wei 

(2008:8) använder begreppet etnolingvistisk vitalitet och menar att en talare 

som upplever att den egna varieteten har hög etnolingvistisk vitalitet är mindre 

benägen att överge ursprungsvarieteten till förmån för en ny varietet. Det in-

nebär att en talare som upplever att ens varietet är gångbar och har hållbar 

status i en ny kontext sannolikt i högre utsträckning fortsätter använda den och 

språkdrag som förknippas med den än talare som inte upplever att varieteten 

är gångbar, eller förknippas med negativa värden. 

Den språkliga identiteten handlar om en förhandling om vilket värde man 

själv tillskriver den egna varieteten och varieteterna på de orterna och uppfatt-

ningen om den egna ursprungsvarietetens plats i den nya ortens indexikalitets-

ordning och vice versa om hur den nya ortens språk uppfattas på ursprungsor-

ten. Ett exempel på en undersökning av språklig identitet i mobilitetskontext 

är Ivars (1994), som med fokus på bidialektalitet och identitet undersöker sina 

informanters uppfattningar om varieteterna och hur de använder dem, samt 
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vilka bakomliggande faktorer de tillskriver betydelse för hur de väljer att 

prata, t.ex. bemötande från omgivningen i Sverige och uppfattningar om språ-

kanvändning hos släkt och vänner i Finland. 

Vaattovaara (2009:98f) undersöker vad hon formulerar som språklig själv-

känsla och språklig självbild hos ungdomar i Pello och vilken inverkan det 

har på deras språkliga val. Hon undersöker hur de värderar sin dialekt och 

finskt standardspråk, deras uppfattningar om sitt eget språk och variation i 

olika sammanhang och vilka värderingar de tillskriver sin dialekt och talarna 

av dialekten. I Vaattovaaras undersökning får informanterna bl.a. välja bland 

olika värderande uttryck som de tycker beskriver deras dialekt. Bland Vaatto-

vaaras resultat kan nämnas att de informanter som upplever stark tillhörighet 

på orten också har stark språklig självkänsla. Stark språklig självkänsla kan 

enligt Vaattovaara (2009:119) yttra sig t.ex. i att man har förmågan att betrakta 

sitt eget sätt att prata som underhållande, eftersom det tyder på att bilden av 

dialekten baserar sig på en utomståendes föreställning av den och man har en 

så stark språklig självkänsla att den klarar att man skämtar om dialekten. 

3.2.3.3 Stil och stajling i migrationsdialektologisk kontext 

I en kontaktsituation till följd av migration förändras förutsättningarna för en 

enskild persons repertoar av språkliga resurser och man ställs inför att avgöra 

vilka språkliga resurser som kan fungera i den nya kontexten (Blommaert 

2010:23). En del språkdrag som för individen och i den tidigare miljön befun-

nit sig på den första indexikalitetsnivån (dvs. neutralt språkbruk) kan komma 

att registreras genom t.ex. kontrast i språklig struktur eller genom att det ger 

upphov till kommunikationsstörningar, uppfattas som icke-korrekt m.m. i den 

nya språkmiljön och klättrar därför till nivå två eller tre i individens register 

(se 3.2.2). Språklig stil och språklig stajling i en kontaktsituation handlar om 

att använda språkliga resurser för att förhandla om en betydelsefull position i 

den aktuella kontexten. Även om det finns många både yttre och inre faktorer 

(se 3.2.1, 3.2.2.) som skapar förutsättningar för språkbevarande eller språkför-

ändring så är det de enskilda språkbrukarna som väljer att fortsätta använda 

en variant eller varietet eller ta till sig nya språkdrag (Li Wei 2008:8). Li Wei 

(2008:7) poängterar också särskilt att språkbevarande inte behöver innebära 

total avsaknad av språkförändring. 

Enskilda språkdrag som förknippas specifikt med en ort är registrerade som 

tillhörande en dialekt eller en särskild stil som har en social betydelse på en 

ort (Johnstone m.fl. 2006; Vaattovaara 2012; Coupland 2007). I individens 

variantbank finns språkdrag, varianter av dem och hela stilar som individen 

indexikalt förknippar med olika orter och sammanhang och med egenskaper 

hos sig själv. När individen väljer mellan språkdrag och stilar att aktivera som 

resurser i ett sammanhang tar individen i beaktande vad dessa betyder i den 

specifika kontexten och i den aktuella indexikalitetsordningen (se 3.2.1).  

Ett exempel på hur språk kan stajlas i kontakt är LePage och Tabouret-

Keller (1985) som visar att inflyttare i en storstad kan göra anspråk på 
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tillhörighet på orten genom att endast använda enstaka språkdrag som kan as-

socieras med stadsspråket. Eckert (2008:463) menar istället att språkliga ”acts 

of identity” inte primärt handlar om att göra anspråk på tillhörighet på en ort 

utan om mindre anspråk som hon menar finns i kopplingen mellan individ och 

social kategori. Hur de anspråken på social betydelse kan göras är inte alltid 

entydigt och lätt att definiera och kan göras olika av olika talare (jfr Johnstone 

2004:66). En del språkdrag har en väldefinierad plats i den aktuella indexika-

litetsordningen medan andras betydelse är mer flytande (se 3.2.1). Om ett 

språkdrag som används för stajling har ett registrerat indexikalt värde och kan 

kännas igen och förknippas t.ex. med en specifik ort, en social kategori eller 

en specifik varietet eller stil fyller det enkelt sin funktion som resurs för att 

skapa social betydelse. Om språkdraget som används för stajling däremot inte 

har en utpräglat fast position i indexikalitetsordningen är möjligheterna för 

stajlingen och tolkningen av den mer öppen. Stajling handlar alltså inte alltid 

om att på ett korrekt sätt associera ett språkdrag med en färdig existerande 

betydelse utan om att kunna använda språkdrag för att skapa nya betydelser. 

På det sättet är talarna också hela tiden medskapare av betydelse och nya be-

tydelser för den varietet och de språkdrag de väljer att aktivera i sin stajling 

(Mortensen och Coupland 2018:12).  

Olika individer kan alltså språkligt orientera sig mot samma plats på olika 

sätt och med olika resurser i olika syften (LePage och Tabouret-Keller 1985; 

Eckert 2008:463; Johnstone 2004:66). En del av den språkliga medvetenheten 

är att vara medveten om uppfattningar om språk i en språkmiljö, t.ex. vad som 

uppfattas som att använda språkliga resurser på rätt sätt, och att kunna orien-

tera sig mellan sociala normer för språk i den gamla och den nya miljön. För 

att en individ ska lyckas med sina språkhandlingar måste hen ha kunskaper 

om ett språkligt system, en varietet eller ett register och hur dessa fungerar i 

den specifika indexikalitetsordningen på en plats (en stad, en arbetsplats osv.), 

och ha kunskap om vad som t.ex. uppfattas som ungdomligt, kvinnligt, högsta-

tus, bildat osv. i den aktuella kontexten. 

 Individen måste genom sina språkliga handlingar aktivera den kunskapen 

på ett sätt som gör att omgivningen uppfattar individens språkliga stil som 

trovärdig. Det här kan göras på oändligt många olika sätt och det är det som 

gör individens språkliga stil unik. Mortensen och Coupland (2018: 12) poäng-

terar vikten av ett metaspråkligt perspektiv för att kunna belysa den sociala 

innebörden i talares språkliga stil och stajling. Det är inte givet hur ett språk-

drag är registrerat hos den enskilda talaren och det är inte självklart i vilket 

syfte talaren väljer att använda det draget. Utifrån Johnstone m.fl. (2006:84; 

3.2.1) är det sannolikt endast ett fåtal språkdrag som når indexikalitetsnivå tre 

och används för metaspråkligt explicit stajling. En större del av stajlingen sker 

enligt min mening på den andra indexikalitetsnivån, där talare aktiverar sin 

kunskap om språkdragens registrerade indexikalitet, dvs. vilken social bety-

delse de förknippas med i den aktuella indexikalitetsordningen, och på det 

sättet visar vilken social roll de gör anspråk på (Mortensen och Coupland 
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2018:7, 11;3.2.1). Alternativt utnyttjar talaren att ett språkdrag inte har en spe-

cificerad plats i indexikalitetsordningen utan är tillgängligt för att användas 

för stajling på ett sätt som talaren själv definierar (Mortensen och Coupland 

2018; Coupland 2007:23).  

3.2.4 Sammanfattning 

Inom det teoretiska paradigm som fokuserar på variationens sociala betydelse 

betraktas språk och språklig variation som språklig stil. Benämningen innefat-

tar att man utgår från att språk och språkdrag har olika indexikalt värde, dvs. 

har olika betydelse, beroende på vem som använder dem och var de används. 

Relationen mellan språk och samhälle ses utifrån att olika språkliga detaljer 

semiotiskt förknippas med olika sociala kategorier eller betydelser, på ett sätt 

som ibland är registrerat i en indexikalitetsordning. Ofta är dock kopplingen 

mellan språkdrag och social kategori eller social betydelse inte specificerad 

och därmed har en talare med sin användning av ett språkdrag eller en variant 

möjlighet att skapa en betydelse. Talare betraktas inte som bärare av en vari-

etet utan som aktiva skapare av stil. I begreppet språklig stil ryms både den 

språkliga produkten, som är de varianter en talare väljer att aktivera som re-

surser i en specifik situation och processen, själva görandet av språklig stil 

eller stajlandet. I avhandlingen riktas analysen av stajling främst mot språk-

förändring, dvs. aktiveringen av resurser i form av register eller varianter som 

sannolikt inte skulle finnas i den språkliga stilen i en annan kontext. Vilka 

språkdrag som ingår i individens språkliga stil och utgör resurser för indivi-

dens stajling påverkas enligt konceptet av grader av språklig medvetenhet 

samt olika både inre och yttre faktorer som påverkar hur tillgängliga språkdrag 

är som resurser för olika talare. Paradigmet problematiserar och teoretiserar 

relationen mellan språk och geografisk plats och man betraktar också plats 

som en social kategori vars betydelse kan åberopas genom att använda språk-

drag som semiotiskt förknippas med platsen. Paradigmet letar efter förkla-

ringar till hur talare väljer att göra språklig stil eller stajla i faktorer som är 

relaterade till talarens identitet. I avhandlingen betraktas identitet dels som 

ställesidentitet, dvs. hur personen ser på sig själv i relation till flytten och i 

relation till orterna i migrationssituationen, dels som språkidentitet, dvs. de 

uppfattningar om språk, språkförändring och språkmiljöer personen har. 

3.3 Sammanfattning 

I avhandlingen kombineras teoretiska perspektiv från olika sociolingvistiska 

paradigm: det traditionellt variationslingvistiska och det modernt variations-

lingvistiska som ställer variationens sociala betydelse i fokus. Kombinationen 

av dessa kallar jag mobilitetsdialektologi.  
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Den traditionellt inriktade variationslingvistiken och kontaktlingvistiken är 

den främsta utgångspunkten för de delar av avhandlingen som genom variat-

ionsundersökningar etablerar hur deltagarnas språkliga stil ser ut och där jag 

undersöker mönster i variationen i form av samvariation och korrelation mel-

lan deltagarnas språkliga stil och sociolingvistiska bakgrundsvariabler. Det 

traditionella perspektivet syns också i att jag väljer att avgränsa undersök-

ningen av deltagarnas stil till språkdrag och varianter av dem som framför allt 

i tidigare forskning registrerats som tillhörande varieteterna västnyländska, 

finlandssvenska och sverigesvenska. Det traditionella sättet att förhålla sig till 

språkets relation till geografisk plats syns i att jag befäster de registrerade va-

rieteterna västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska som kopplade 

till geografiska platser och genom att jag fokuserar min analys av kontaktre-

laterad språkförändring som stajling i första hand till drag som förknippas med 

sverigesvenska.  

I den del av avhandlingen där analysen uttalat handlar om individens språk-

liga stil och individuell stajling kopplat till identitetsfaktorer är det moderna 

perspektivet dominerande. Analysen företas utifrån indexikalitetsteori och 

spatialitetsteori och språklig variation analyseras i högre grad som en process. 

Individens språkliga stil är enligt synsättet något varje individ gör i en för-

handling mellan sin ställesidentitet, sin språkidentitet och utifrån i vilken grad 

olika register och språkdrag är tillgängliga för individen. Språkförändring de-

finierat som stajling handlar i den delen av avhandlingen för det första om de 

uppfattningar och avsikter individerna ger uttryck för i metakommentarer och 

hur dessa uppfattningar och avsikter tar sig uttryck i deras stil, både ur ett 

helhetsperspektiv och i detaljer. För det andra förs en diskussion om stil och 

stajling utifrån olika indexikalitetsnivåer och stajling för att uttrycka personlig 

identitet. 

Även om de två paradigmen delvis influerar olika delar av avhandlingen 

överlappar dessa också varann. Det moderna paradigmet genomsyrar hela av-

handlingen genom fokus på individ framför grupp och sociala kategorier, även 

där tyngdpunkten ligger på hur användningen av språkdrag ter sig i hela del-

tagargruppen. Det finns också i att deltagarnas språkliga produkt genomgå-

ende betraktas som språklig stil, och att begrepp som registrering och indexi-

kalitetsnivåer beaktas genom hela analysprocessen. Det traditionella syns 

också i hela avhandlingen t.ex. genom att ramarna för analysen av individens 

språkliga stajling också i avhandlingen senare del är avgränsad till språkdrag 

som förknippas med västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska.  
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4 Material- och metodbeskrivning 

I det här kapitlet presenterar jag undersökningens deltagare, det material som 

avhandlingen bygger på och de metoder jag använt i undersökningens olika 

delar. Deltagarna är personer som har migrerat från Västnyland till Stock-

holmsområdet och i avsnitt 4.1 beskriver jag översiktligt vad som karakterise-

rar deltagargruppen, förfaringssättet vid rekryteringen och vissa urvalsprinci-

per. Huvudmaterialet för undersökningen är inspelade intervjuer som delta-

garna gjort med en sverigesvensk intervjuare. All språklig analys i avhand-

lingen baserar sig på sekvenser ur dessa intervjuer. Intervjumaterialet har 

kompletterats med smågruppssamtal som jag själv har gjort med deltagarna. 

Jag redogör för upplägg och förfaringssätt vid intervjuer och smågruppssamtal 

samt bearbetningen av materialet i avsnitt 4.2.  

Undersökningen kan metodiskt sägas vara indelad i två delar som speglar 

de båda teoretiska paradigm som undersökningen vilar på och jag kombinerar 

kvantitativt inriktade metoder med kvalitativa (jfr 2.4.6). Undersökningen är 

uppbyggd på delundersökningar som rör sig från ett bredare perspektiv som 

fokuserar på språkdragen i första hand till att snäva in mot den enskilda indi-

videns identitet och språkliga val. I avsnitt 4.3 beskriver jag metoderna för de 

olika delundersökningarna steg för steg. Kapitlet avrundas med en diskussion 

av min forskarroll i avsnitt 4.4 och i 4.5 lyfter jag etiska överväganden som 

varit relevanta för hur undersökningen genomförts och presenteras. 

4.1 Deltagarna: rekrytering och urval  

Undersökningens utgångspunkt är geografisk mobilitet och alla deltagare är 

finlandssvenskar och födda och/eller uppväxta i Västnyland och bor nu i 

Stockholmsområdet. Som finlandssvensk (se definition i t.ex. Henning-Lind-

blom 2012) kategoriserar jag här personer som är födda i Finland, som uppger 

att (ett av) deras modersmål är en finlandssvensk varietet, som har gått i skola 

på svenska i Finland och som själva kategoriserar sig som finlandssvenskar. 

För att undvika identifiering av deltagarna har de försetts med fingerade namn 

och alla bakgrundsfakta är generellt återgivna. T.ex. specificerar jag inte exakt 

vilket yrke varje deltagare har (se 4.5). 

Deltagarna i undersökningen är elva till antalet och de har rekryterats ge-

nom s.k. nätverksurval (Norrby och Nilsson 2015:40). Från början gjordes 
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femton intervjuer, men fyra deltagare sorterades ut då det i samband med in-

tervjuerna kom fram att deras relation till Västnyland och Stockholmsområdet 

sett till bakgrundsvariabler (se 4.3.7) inte var jämförbar med de andras. En 

deltagare hade t.ex. flyttat till Västnyland först som vuxen och en annan hade 

varit i Stockholm endast några månader. Övriga anledningar till bortsortering 

var nära anknytning till Sverige under uppväxten. 

Rent praktiskt har rekryteringen gått till så att jag vid ett par tillfällen gått 

ut med en allmän förfrågan bland mina egna kontakter på sociala medier och 

bett mitt nätverk tipsa mig om personer. I vissa fall har jag då fått namn på 

personer som jag sedan kontaktat och i andra fall har personer i mitt nätverk 

redan frågat t.ex. släktingar om de är intresserade innan de gett personens 

namn till mig. Det innebär att jag har gemensamma bekanta eller bekantas 

bekanta med samtliga deltagare; något som jag upplevt som positivt i kontak-

ten med deltagarna. Norrby och Nilsson (2015:41) menar att en nackdel med 

nätverksurval är att deltagargruppen riskerar att bli väldigt homogen och de 

hänvisar då främst till social bakgrund. Gruppen deltagare är homogen på det 

sättet att samtliga har någon form av eftergymnasial utbildning och har flyttat 

till Sverige endera efter studentexamen eller efter avslutad högskoleutbild-

ning. Samtliga deltagare har yrken som ger dem tillhörighet i SEI 1 eller 2 

(Andersson 2013:49–50; även Svahn & Nilsson 2014:142f). Ingen har dock 

en språkvetenskaplig examen och de har alltså inte professionella kunskaper i 

ämnet för undersökningen (Preston 2011:15). Generellt sett är inte alla fin-

landssvenska migranter högutbildade (Kepsu 2016:21–22, Kepsu och Hen-

riksson 2019:14f) men migranter som flyttar efter avlagd studentexamen eller 

med färdig lägre eller högre högskoleutbildning är trots allt väl representerade 

(Kepsu 2016:22–23). 

Bland deltagarna finns det mindre kluster av personer som känner varann 

och har kontakt. Alla deltagare känner inte någon av de andra, men bland del-

tagarna finns två par: Kalle och Karin samt Micke och Maria.  Dessutom kän-

ner Olle6 också Kalle och Karin, och Agda, Anja och Alma är väninnor. 

Andersson och Thelander (1994) konstaterar att mobila individer tenderar 

att flytta fler gånger än en och att det är svårt att hitta personer som bara bott 

på de orter man önskar undersöka. Ungefär hälften av deltagarna har bott på 

andra orter än Västnyland och Stockholmsområdet. De flesta av dem har bott 

på flera orter i Finland (oftast i samband med studier) och en del har också 

bott i andra länder och några på andra orter i Sverige. De här deltagarna repre-

senterar väl det moderna rörliga samhället där en individ ofta bor på många 

ställen under sin livstid. Antalet kvinnor är i studien fler (7) än antalet män 

(4). Snedfördelningen kan ses som representativ i och med att man kunnat visa 

                               

 
6 Ett personporträtt av Olle, som gjordes som en pilotstudie, finns publicerat i konferensartikeln 
”En västnylänning i Stockholm” (Löfström 2014a). 
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att det är fler kvinnor än män som migrerar till Sverige och de flesta av åter-

vändarna är män (Hedberg 2004:56; Kepsu 2006, 2016:20).  

4.2 Material 

Inom all sociolingvistisk forskning förs en diskussion om vad som är bra 

material, good data. I fråga om undersökningar av språklig stil menar Coup-

land (2007:26) att det är svårt att ringa in vilken typ av material som lämpar 

sig bäst. Han framhåller att alla sociala situationer har en förutbestämd struk-

tur och ramar som kan förhandlas och han menar därför att intervjuer varken 

är bättre eller sämre än något annat material. Däremot påpekar han att det är 

viktigt att en forskare som analyserar stil tar samtalets ram i beaktande och är 

öppen för talarnas förståelse av dem (se 4.4). 

För undersökningen har jag samlat in två olika typer av inspelade material 

som används i olika syften. Huvudmaterialet är intervjuer där deltagarna in-

tervjuas enskilt av en sverigesvensk intervjuare och all språklig variationsana-

lys utförs på intervjumaterialet. Det andra materialet är smågruppinspelningar 

där jag själv träffat deltagarna två och två (i ett fall träffade jag tre deltagare 

samtidigt). Smågruppssamtalen utgör tillsammans med intervjumaterialet un-

derlag för den kvalitativa analysen av metaspråkliga kommentarer om språk 

och av deltagarnas upplevelse av migrationen. Inspelningsarbetet inleddes 

med pilotinspelningar under våren 2010 men huvudparten av intervjuerna 

gjordes under 2011 och 2012 och de allra sista under våren 2013. Jag har själv 

stått för rekryteringen av deltagarna7 och intervjuaren har bokat möte för in-

spelning och genomfört intervjuerna. 

I det här avsnittet presenterar jag intervjumaterialet i 4.2.1 och smågrupps-

samtalen i 4.2.2 samt redogör för inspelning och bearbetning av materialet i 

4.2.3. 

4.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna representerar samtal mellan en sverigesvensk person och en in-

flyttad finlandssvensk och all språklig analys utförs på detta material. För in-

tervjuerna anlitades externa intervjuare, eftersom jag själv har samma bak-

grund som deltagarna. Intervjuarna Elin (2010–2011) och Amanda (2012–

2013) är vid intervjutillfällena i 25-årsåldern, de är uppväxta i Stockholmsom-

rådet och båda har högre utbildning och är vana intervjuare. Det hade varit 

idealiskt ur reliabilitetssynvinkel om samma intervjuare hade utfört samtliga 

intervjuer, men av praktiska skäl var det inte möjligt.  

                               

 
7 Jag valde att kontakta deltagarna skriftligen för att undvika att mitt talspråk eventuellt skulle 
påverka dem under den kommande intervjun.  
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Deltagarna var genom hela processen införstådda med att det var jag i egen-

skap av språkforskare och hemmahörande i Västnyland som samlade in 

materialet. De var också medvetna om att syftet med intervjuerna med sveri-

gesvensk intervjuare var att spela in hur de talar med en sverigesvensk. Den 

totala tiden intervjumaterial för de elva intervjuerna som ingår i undersök-

ningen är 6 timmar och 20 minuter. Den kortaste intervjun är 17 minuter lång 

medan den längsta är ca 60 minuter, men genomsnittet ligger på ungefär 30 

minuter.  

Varje intervju inleds med att intervjuaren ställer korta frågor om bak-

grundsuppgifter. Sedan får intervjuobjektet berätta om hur det kom sig att hen 

flyttade till Stockholm och några frågor om hur hen upplevt flytten, om hen 

valt att anmäla svenskt medborgarskap och liknande. Därefter förflyttas ämnet 

till att handla om uppväxten i Finland: familj, skolgång och språkförhållanden 

m.m. Intervjun avslutas med att den som intervjuas berättar om livet i Stock-

holm i fråga om arbete, fritid och allmänna upplevelser. Deltagarna ombeds 

också beskriva språket på hemorten och i Stockholm och berätta om språkre-

laterade upplevelser. Utöver den rent språkliga analysen utgör intervjumateri-

alet också information för analysen mot utomspråkliga variabler och för den 

kvalitativa analysen. 

Vid intervjutillfällena följde intervjuaren en av mig utformad intervjuguide 

med huvudfrågor samt möjliga följdfrågor att ställa vid behov. Intervjuaren 

hade också instruktioner om att ställa egna följdfrågor om hon spontant und-

rade över något eller blev särskilt intresserade av något. Intervjuguiden utfor-

mades med en tanke på att deltagarnas berättelse ska följa en kronologi och 

intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade. Eftersom frågorna har for-

mats öppet och inbjuder till fritt berättande har intervjuerna tagit lite olika 

riktning och ordningsföljden på frågorna blivit lite. Samtliga huvudfrågor har 

dock besvarats i alla intervjuer. I vilken mån följdfrågorna använts beror på 

hur utförligt deltagarna spontant berättar utifrån huvudfrågorna. Frågorna är 

inte identiskt formulerade i alla intervjuer utan anpassade för det unika sam-

talet.  

Vid ett av intervjutillfällena visade det sig att bandspelaren inte tagit upp 

ljud. Det var Elin som gjorde den intervjun och intervjun med den informanten 

(Alma) gjordes sedan om av Amanda. 

4.2.2 Smågruppssamtal 

Intervjumaterialet kompletteras med samtal i små grupper bestående av två (i 

ett fall tre) deltagare och mig själv som samtalsledare. Gruppsamtalen ger in-

formation som kompletterar diskussioner och resonemang som förs i intervju-

erna och är viktiga för analysen av registrering av språk och språkdrag och 

deltagarnas upplevelse av olika faktorer i migrationskontexten och deras in-

verkan på språkliga val. 
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Gruppsamtalen har spelats in med deltagarna efter att de intervjuats och 

medlemmarna i samtalen känner i de flesta fall varandra sedan tidigare. De 

har i första hand spelats in i hemmiljö, men i några fall har vi träffats på någon 

av deltagarnas arbetsplats och i ett fall i en offentlig lokal. Tiden för varje 

gruppsamtal har varierat mellan en och två timmar och den totala tiden grupp-

samtalsmaterial uppgår till ca sju timmar. Gruppsamtalens huvudsakliga syfte 

är att i form av en fördjupad diskussion om språkmiljöer och om språklig va-

riation i Sverige och i Finland ringa in deltagarnas föreställningar, uppfatt-

ningar och upplevelser av språk och språkmiljöer. Samtalen är också ett till-

fälle där jag och deltagarna får träffas och följa upp intervjuerna: deltagarna 

får ett ansikte på forskaren bakom studien de deltar i och jag får möjlighet att 

skapa mig bättre förutsättningar för att kunna tolka dem riktigt. Det är också 

ett tillfälle för mig att ställa följdfrågor till sådant som kommit upp under in-

tervjuerna och för deltagarna att ställa frågor eller att komplettera med något 

som de kommit att tänka på efter intervjun.  

Samtalen är uppbyggda i tre tematiska delar som delvis överlappar 

varandra. Den första delen innehåller diskussion om finlandssvenskar och fin-

landssvenskhet i Sverige, den andra delen om bemötande av talare av finlands-

svenska i Sverige och i Finland och som den tredje punkten tar jag upp delta-

garnas uppfattning om språklig variation i Sverige och Finland generellt. För 

att introducera de olika temaområdena använde jag material i form av bilder, 

publicerat tidningsmaterial och en tom karta över Sverige och Finland. Po-

ängen med materialet var att ge näring till diskussionen om det behövts.  

Min egen roll i samtalen har oftast varit ganska passiv men samtalen har 

varit olika. Min huvudsakliga uppgift har varit att ställa frågor men när delta-

garna har vänt sig till mig med frågor har jag försökt svara och om jag känt att 

det behövts för att föra samtalet vidare har jag flikat in med en reflektion eller 

följdfråga. 

4.2.3 Inspelning, transkribering och excerpering  

Inspelningarna har gjorts med hjälp av en digital bandspelare och ljudet är 

inspelat i wav-format för bästa kvalitet. Samtliga intervjuer har transkriberats  

i sin helhet med hjälp av transkriptionsprogram, främst Express Scribe8. Tran-

skriptionsprogrammen underlättar arbetet genom att ljudfilen då kan spelas 

upp och stoppas med hjälp av kortkommandon och programmen har också 

funktioner för att spela upp ljudet långsammare och i loopar för att man lättare 

ska kunna få med alla ord och detaljer.  

Vid den första transkriptionen har jag använt mig av en grov talspråksåter-

givande transkribering. Under excerpering av variabler och varianter för 
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variationsanalysen har jag arbetat parallellt med ljudinspelningen och tran-

skriptionen. Jag har markerat variablerna och deras varianter så att de blivit 

sökbara och därmed möjliga att kvantifiera. Exempel på sådana markeringar 

har varit SJ för sverigesvenskt [ɧ] och R för västnyländskt r-ljud. Variablerna 

har markerats och excerperats en och en eller i vissa fall två och två när det 

gällt mer sporadiskt förekommande drag. Varje variabel har krävt minst en 

genomlyssning och en kontrollgenomlyssning, men i de flesta fall två genom-

lyssningar och en kontrollgenomlyssning. Inför den akustiska analysen av de 

prosodiska dragen inledde jag med att auditivt hitta ord som uttalas mer fram-

hävt, markerade dem i transkriptionen och kunde med hjälp av transkriptionen 

snabbare hitta sekvensen i Praat9. 

Jag har avgränsat excerperingen till att inte omfatta sekvenser där delta-

garna ger exempel på språkliga särdrag och/eller för en metaspråklig diskuss-

ion om dem. Jag har också valt att utesluta förekomster av belägg som finns i 

sekvenser där deltagarna citerar eller imiterar personer eller varieteter, s.k. di-

alektstiliseringar. 

 I de transkriberade exempel jag använder i avhandlingen har jag strävat 

efter att följa dels en funktionell princip, dels en identifikationsprincip (Öst-

man 2008:20f): Den funktionella principen innebär att transkriptionen är an-

passad efter forskningsfrågorna och den tilltänkta publiken. Det innebär att 

jag använder IPA-tecken i begränsad utsträckning och enbart i de kontexter 

där enskilda fonem är studieobjekt för den specifika forskningsfrågan. När jag 

återger längre citat i sammanhang där innehållet är i fokus väljer jag att an-

vända normalortografi. När citat illustrerar hur deltagare använder enskilda 

språkdrag markerar jag det aktuella språkdraget ljudenligt och markerar det 

med fet stil, men använder i övrigt normalortografi. Mitt syfte med transkript-

ionerna är att de enligt identifikationsprincipen ska fungera utan ”översätt-

ning” till normalortografi och samtidigt göra varieteten som transkriberas rätt-

visa, samt att transkriptionerna både ska göra materialet tillgängligt för perso-

ner utan specialutbildning, t.ex. deltagarna själva, och förmedla en positiv bild 

av det språk som transkriberas (Östman 2008:22). 

4.3 Metoder för analys 

Hur undersöker man bäst språklig stil och hur talare gör språklig stil? Under-

sökningens syfte är dels att beskriva hur den språkliga stilen i deltagargruppen 

ser ut, dels att förklara de språkliga val som tar sig uttryck i språklig stil och 

stajling (jfr Mortensen och Coupland 2018:1–3). Metoderna bottnar i två olika 

sociolingvistiska paradigm: det traditionellt variationslingvistiska och det som 

strävar efter att ringa in variationens sociala betydelse. Coupland (2007:27) 
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framhäver tidigare variationsstudier som en god källa för förförståelse av vilka 

språkdrag som finns representerade i den aktuella kontexten för en studie och 

därför kan komma i fråga som resurser för stajling. I fallet finlandssvenska 

migranter från Västnyland finns det inga tidigare variationsstudier att anlita. 

Därför gör jag inledningsvis en kvantitativt präglad variationsundersökning 

(4.3.2) som etablerar vilka språkliga resurser som är aktuella när en västnylän-

ning gör språklig stil i Stockholm. Vidare lyfter Coupland (2007:25–28) en 

rad metodiska aspekter som han poängterar att studier av språklig stil bör fästa 

särskild vikt vid, nämligen fokus på enskilda individers språk och på individer 

som individer och inte som representanter för en social kategori, fördjupad 

etnografisk förståelse och en tyngdpunkt på kvalitativa och tolkande metoder 

snarare än kvantitativa empiristudier. För att analysera stajlingen och stajling-

ens sociala betydelse på grupp- och framför allt individnivå gör jag i den del 

av avhandlingen som bottnar främst i det modernare sociolingvistiska para-

digmet (4.3.3) en kvalitativt inriktad tematisk innehållsanalys och näranalys 

av den språkliga stilen hos ett urval av deltagarna. 

All språklig analys i avhandlingen utförs på ca 20 minuter långa sekvenser 

ur intervjumaterialet och sekvenserna börjar i varje intervju vid den första 

egentliga intervjufrågan, dvs. efter personuppgifterna som tas inledningsvis. 

För den kvalitativa analysen av metaspråkliga kommentarer och identitetsfrå-

gor har jag beaktat hela intervjuerna samt innehåll i gruppsamtalen. 

4.3.1 Modellmatchning och variabelinventering 

Den språkliga analysen inleds med två parallella processer som jag kallat för 

modellmatchning och variabelinventering. Syftet med metoderna är att ha ett 

materialnära perspektiv och undersöka den språkliga variationen med fokus 

på språkdrag som skapar förutsättningar för att ringa in språkdrag som har 

betydelse för hur individernas språkliga stil uppfattas och som kan användas 

för stajling. 

Modellmatchningen (Andersson 2013:45–46) är en övergripande auditiv 

skattning (jfr Gunnarsdotter Grönberg 2004:117f) av hur västnyländska, fin-

landssvenska eller sverigesvenska deltagarnas tal låter. Helhetsbedömningen 

bygger på ett övergripande intryck av deltagarnas språk och kunskap om de 

tre registrerade varieteterna västnyländska, finlandssvenska och sveri-

gesvenska (se 2.3). Det sammanlagda intrycket av matchningen blev att samt-

liga deltagare (utom möjligen en) låter finlandssvenska. Den s.k. grundrösten 

i deras tal (Bruce 2010:172) skattade jag som finlandssvensk, men samtidigt 

ger deltagarnas språk intryck av både västnyländska och sverigesvenska i 

olika grad. Med viss forcering kunde jag utifrån skattningen göra en inbördes 

ordning mellan deltagarna på en skala mellan västnyländska, finlandssvenska 

och sverigesvenska som jag använder när jag presenterar resultaten av den 

kvantifierade analysen i kapitel 5 och 7. Ordningen bygger på att den deltagare 

jag bedömer låter mest västnyländsk alltid är placerad överst i tabellen, i 
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mitten finns de deltagare som jag bedömt låter mest finlandssvenska och 

längst ner finns de som enligt min bedömning framstår som mest sveri-

gesvenska. En del deltagare hade direkt en given placering i tabellen, medan 

andra framstod som mer komplexa och var svåra att placera (se kapitel 7). 

Helhetsbedömningen av deltagarnas språk i relation till varieteterna västny-

ländska (V), finlandssvenska (F) och sverigesvenska (S) är en inkörsport i 

forskningsprocessen som gör det möjligt att pröva det subjektiva och intuitiva 

intrycket av språklig stil i relation till de kvantitativa och mer objektivt påvis-

bara resultaten av variationsanalysen. Modellmatchningen utgör därför en 

grund för en återkommande diskussion om vilken betydelse olika variabler 

har för deltagarna språklig stil, och vilken potential språkdrag har för att ut-

göra resurser för stajling. 

I samband med modellmatchningen gjorde jag också en första kartläggning 

av variationen i materialet i form av en variabelinventering. I praktiken är det 

svårt som språkvetare att helt fokusera på helhetsintryck utan att notera språk-

drag (jfr Andersson 2013:45), och även om jag hade för avsikt att separera 

variabelinventeringen från modellmatchningen kom de att överlappa varann. 

I en inventering tar man reda på vad som finns och variabelinventeringen gick 

ut på att jag förde anteckningar över språkdrag på olika språkliga nivåer som 

uppvisar variation i materialet. Fokus låg på att det fanns variation hos en-

skilda deltagare eller mellan deltagare, inte på i hur hög grad eller hos vilka 

deltagare enskilda språkdrag varierade. Quist (2012:264) jämför det här 

materialnära explorativa arbetssättet med grounded theory-metoden (som 

egentligen är en modell för innehållsanalys, se t.ex. Dirks 2014). I det här sta-

diet av analysen noterade jag endast förekomst av variabler och varianter av 

dem, dvs. att jag uppmärksammade att vissa språkdrag förekom och att det 

fanns variation. Excerpering av belägg gjordes i nästa steg av analysen (4.3.3).  

Under en datasession med inbjudna deltagare lade jag fram en inledande 

sammanställning av modellmatchningen och variabelinventeringen. En rele-

vant fråga i det här skedet blev: ”Vad är det som gör att personen låter väst-

nyländsk/finlandssvensk/sverigesvensk?”. Under sessionen diskuterade vi re-

sultatet av inventeringen och lyssnade på ljudsekvenser i syfte att diskutera 

urvalet av relevanta variabler för framför allt en kvantitativ analys.  

4.3.2 Variationsanalys 

Den första delen av avhandlingens syfte är att beskriva hur den språkliga stilen 

hos deltagarna ser ut. För att uppfylla detta syfte gör jag en variationslingvist-

isk undersökning, eftersom en sådan anses vara en god källa för förförståelse 

för vilka språkdrag som finns representerade i en aktuell kontext (Coupland 

2007:27). Genom att undersöka vilka språkdrag och varianter som är aktiva i 

den språkliga stilen kan man också ringa in vilka drag som kan komma i fråga 

som resurser för stajling (a.a.). Därför gör jag inledningsvis en kvantitativt 

präglad variationsundersökning som etablerar vilka språkliga resurser som är 
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aktuella när en västnylänning gör språklig stil i Stockholm. Eftersom under-

sökningen handlar om språkkontakt i samband med migration har jag valt att 

avgränsa den analysen till att handla om enbart språkdrag och varianter som 

förknippas med de tre registrerade varieteterna västnyländska, finlands-

svenska och sverigesvenska.  

Den variationslingvistiska undersökningen företas i flera steg som jag re-

dogör för i det här avsnittet. Undersökningen inleds med en kvantitativt inrik-

tad analys av språkliga variabler (4.3.2.1), som utvidgas med en kartläggning 

av några deltagares intonation utifrån några tonala variabler (4.3.2.2). Resul-

tatet av dessa undersökningar behandlas sedan tillsammans i form av impli-

kationsanalys (4.3.2.3) som syftar till att presentera mönster i variationen, 

vilka sedan prövas mot sociolingvistiska bakgrundsvariabler i en korrelat-

ionsanalys (4.3.4). 

4.3.2.1 Språkliga variabler och kvantitativ analys 

Efter processen med modellmatchning och variabelinventering (4.3.1) valde 

jag för den kvantitativa analysen ut variabler som jag bedömde som möjliga 

att kvantifiera och som även kan excerperas auditivt. De språkdrag jag valt ut 

är i första hand drag som i tidigare forskning är förknippade med någon av de 

tre varieteterna västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska, men 

också språkdrag som uppmärksammas av deltagarna själva i metakommenta-

rer (se 4.3.3.) Variablerna i den kvantitativa analysen är: 

• Kortstavighet i tvåstaviga ord och variant med lång stavelse (FS) 

• Apokoperade verbformer i preteritum (V) 

• Inte uttalat som it (V), int (F) eller inte (S) 

• Skulle uttalat som sku (F) eller skulle (S) 

• Västnyländskt finalt r-ljud som [ɹ] (V) 

• Intialt sje-ljud som [ʃ] (F) eller [ɧ] (S) 

• Initialt tje-ljud som [ʨ] (F) eller [ɕ] (S) 

• Kort u uttalat som [u] (V) 

• Vokalerna långt a [ɑ:] och långt u [ա:] (S) 

• Vokalerna långt ö [œ:] och långt i [ɨ:] (S)  

• Vardagliga sverigesvenska ord (S) 

• Diskurmarkörer:  

Modalpartiklarna ju nog (F), nog (F), väl (A) och ju (A/S) och dia-

logpartiklarna av nå (F), jå (F), jo (F), ja (A) och aa (S) 

Den kvantitativa analysen av variablerna redovisas för en del variabler i form 

av fördelning mellan två eller i vissa fall tre varianter, och för vissa variabler 

redovisas förekomst av belägg för endast den aktuella varianten (se kapitel 5). 

Antalet belägg redovisas i absoluta tal och samtliga belägg för varianter av 

variabeln räknas. Valet att återge variationen i absoluta tal grundar sig för det 
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första på att materialet är förhållandevis litet och deltagarna betraktas även i 

den kvantitativt inriktade analysen som individer, vilket betyder att antalet be-

lägg för en del varianter är mycket litet. För det andra beror redovisningssättet 

på att även enstaka förekomster av en variant kan spela roll för den språkliga 

stilen. Resultaten presenteras i tabellform där alla deltagare är placerade i ord-

ningsföljd utifrån modellmatchningen (se 4.3.1).  

4.3.2.2 Kartläggning av språkmelodi 

Språkmelodin spelar en central roll för hur vi uppfattar och kategoriserar en 

svensk varietet (Bruce 2010:10). Intonationen, eller språkmelodin, har även 

uppmärksammats som svårt för talare att kontrollera (Coupland (2007:79, se 

3.2.2) och definieras av Gårding (1974, se Riad 2017:75, 84) som efterhäng-

sen för talare i språkförändringsprocesser, mellan olika språk eller mellan va-

rieteter inom samma språk. De här båda faktorerna gör att jag ser det som 

närmast nödvändigt att undersöka språkmelodin i det här materialet. Den 

prosodiska kartläggningen är avgränsad till fem deltagare i gruppen som valts 

ut med tanke på en jämn spridning bland deltagarna utifrån modellmatch-

ningen. Med ett undantag är det varannan deltagare från tabellens början.  

Aho (2008:38) argumenterar för att naturligt tal är bättre än inspelningar 

från språklaboratorier för att undersöka dialektintonation, men hon framhåller 

även begränsningarna med spontant talspråksmaterial. Genom att använda 

spontant tal kan man enligt Aho få fram kvalitativa beskrivningar, men kvan-

titativa resultat är svåra att åstadkomma. Att företa prosodisk analys på spon-

tant tal är arbetsdrygt. Intonationen undersöker jag därför inte kvantitativt utan 

jag gör en kartläggning av ett begränsat urval tonala variabler och visar hur 

deltagarna realiserar varianter av dessa. 

Min metod för analys och beskrivning av den prosodiska variationen utgår 

från dels Aho (2010b:13ff), dels Riad (2017:73ff). I likhet med Aho 

(2010b:16) kartlägger jag enbart ordaccenter som är fokuserade (betonade), 

s.k. fokusaccent. Fokusaccent läggs på ord som talaren vill framhäva, ofta i 

form av innehållstunga ord som verb eller substantiv, och särskilt för att lyfta 

fram ny information eller för att understryka kontraster. De prosodiska vari-

abler jag kartlägger i materialet är: 

• fokusaccent i tvåstaviga ord som i sverigesvenskan a. har grav ac-

cent och b. har akut accent 

• intonation i flerstaviga sammansättningar 

Den första variabeln fokusaccent i tvåstaviga ord är uppdelad i två delar: ord 

som på sverigesvenska har grav accent och ord som på sverigesvenska har 

akut accent. Förutom att kartlägga hur akut respektive grav accent realiseras 

finns en parameter i sammanhanget som handlar om distribution, dvs. när de 

olika accenterna ska användas eller egentligen vilka ord som har vilken accent 

(Riad 2017:87–88). Den andra variabeln intonation i flerstaviga 
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sammansättningar har jag valt utifrån det faktum att melodin i sammansätt-

ningar är särskilt viktig för att särskilja olika svenska varieteter (Bruce 

2010:78). 

Analysmetoden för den prosodiska analysen är en kombination av auditiv 

metod och akustisk-fonetisk analys. I modellmatchningen och variabelinven-

teringen (4.3.2) kunde jag uppfatta att det fanns en prosodisk variation inom 

deltagargruppen och jag hade också en bild av att det förekom intraindividuell 

variation hos enskilda deltagare. De fem deltagarna som ingår i delundersök-

ningen är spridda i deltagargruppen utifrån modellmatchningen och är också 

på olika sätt intressanta prosodiskt. Med hjälp av transkriptionerna lyssnade 

jag upprepade gånger igenom intervjusekvenserna för att auditivt hitta jag ex-

empel på varianter av de utvalda variablerna. När jag isolerat exemplen har 

jag gjort akustisk analys och bilder av tonkonturerna. För den akustiska ana-

lysen har jag använt talanalysprogrammet Praat och där segmenterat ut se-

kvenser med fokuserade ord och tagit fram bilder på tonkonturer av grundto-

nen (F0). Jag har strävat efter att excerpera och göra bilder av tonkonturen för 

minst två ord av varje ordtyp för varje deltagare (dvs. minst två ord med akut 

accent, två ord med grav accent och två sammansättningar) för att visualisera 

exempel på variationen hos individerna och i gruppen.  

För att beskriva variationen i grundtonen på bilderna följer jag Riads 

(2017:75) exempel med hög ton (H) respektive låg ton (L) (se 6.1). Mitt sy-

stem för markeringar är dock i jämförelse med Riads förenklat så att jag endast 

återger tonvärdet (L eller H) och jämför dem med (normaliserade) tonkonturer 

som tidigare forskning tagit fram för de aktuella varieteterna.  

I kapitel 6 redogör jag för de varianter av variablerna som förekommer i 

materialet och vilka av de för den analysen utvalda deltagare som har belägg 

för dessa varianter. Resultaten av analysen av de tonala dragen tas sedan med 

i analysen av samvariation och analysen mot bakgrundsvariabler (kapitel 7) 

samt i analysen av variation på olika indexikalitetsnivåer och i relation till den 

kvalitativa analysen (kapitel 8). 

4.3.2.3 Implikationsanalys och stilgrupper  

I syfte att undersöka samvariation mellan olika varianter och mönster i variat-

ionen i hela informantgruppen och på individnivå gör jag implikationsanalys. 

Med hjälp av implikationstabellerna kan jag undersöka vilka språkdrag som 

samvarierar hos enskilda individer och i hela gruppen, vilka varianter som fö-

rekommer i hela deltagargruppen och hur variationen ser ut mellan olika indi-

vider. I tabellen markerar jag också vilka varianter av en variabel som är do-

minerande i gruppen och hos olika talare.  

I implikationstabellen visas variationen som ett kontinuum mellan de aktu-

ella varieteterna västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska. Delta-

garna är placerade i samma ordning som vid redovisningen av enskilda vari-

abler, dvs. utifrån modellmatchningen. De språkliga variablerna är uppdelade 

i varianter och varianterna placeras utifrån hur många deltagare som har 



 

 66 

belägg för varianten, så att den västnyländska variant som finns belagd hos 

lägst antal deltagare står först och den sverigesvenska variant som förekom-

mer hos lägst antal deltagare står sist (jfr Sundgren 2013:99).  

En implikationsanalys gör det möjligt att studera språkförändring i form av 

att man på gruppnivå kan se vilka varianter i ursprungsvarieteten som försvin-

ner och vilka som bevaras och samtidigt vilka varianter i den nya varieteten 

som används i hög grad och vilka som används mer sporadiskt. Man kan också 

iaktta mönster i samvariationen mellan olika varianter sett till hela gruppen. 

På individnivå kan man se vilka varianter enskilda individer använder och 

vilka varianter som samvarierar på olika sätt hos olika individer. Individernas 

kombination av varianter kallar jag för individens stilprofil. 

I implikationstabellen redovisar jag vilka varianter som varje deltagare har 

belägg för på det sättet att kategorisk eller dominerande förekomst av en vari-

ant betecknas som X medan en icke-dominerande variant eller lågfrekvent fö-

rekommande variant som O. Balanserad variation betecknas också som X. De 

varianter som saknar belägg betecknas med -.  

Baserat på deltagarnas stilprofiler i implikationstabellen delar jag in delta-

garna i tre övergripande stilgrupper och presenterar de karakteristiska drag 

som särskiljer varje stilgrupp (jfr begreppet stilklunga i Quist 2012:180f, 252–

257). Stilgrupperna representerar generaliserade språkliga stilar (jfr Ivars 

1986:204–217; Sundgren 2002:240–242)) som definieras av relationen mellan 

vilka varianter förknippade med västnyländska, finlandssvenska och sveri-

gesvenska som förekommer hos deltagarna inom stilgruppen och även av 

vilka varianter som inte alls förekommer, vilka varianter som dominerar och 

vilka som är relativt sett lågfrekventa. Stilgrupperna avgränsas utifrån hur 

många, och vilka, varianter som förknippas med varieteterna västnyländska, 

finlandssvenska och sverigesvenska man har belägg för och hur frekvent de 

förekommer. Det totala antalet varianter som förekommer hos deltagarna spe-

lar också roll. Deltagare som kategoriseras i samma stilgrupp har liknande sätt 

att göra språklig stil. Korrelationsanalysen med utomspråkliga variabler görs 

mot stilgrupperna.  

4.3.2.4 Korrelationsanalys med utomspråkliga variabler 

I klassiska sociolingvistiska variationsundersökningar korreleras den språk-

liga analysen mot bakgrundsvariablerna socialgrupp, kön och ålder. I avsnitt 

4.1 nämner jag i samband med presentationen av deltagarna att samtliga har 

eftergymnasial utbildning och faller inom ramen för SEI1 eller SEI2, samt att 

sju av deltagarna är kvinnor och fyra är män. Sett till ålder finns det en sprid-

ning där den äldsta är född på 1940-talet och de yngsta är födda på 1980-talet. 

Andersson och Thelander (1994) och även senare utförda studier, t.ex. Monka 

(2013) har konstaterat att de klassiska bakgrundsvariablerna inte räcker till för 

att belysa faktorerna bakom mönster i den språkliga variationen hos flyttare. 

Förutom ålder och kön korrelerar jag därför utifrån resultat i tidigare forskning 
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den språkliga variationen mot en rad andra bakgrundsvariabler. De första bak-

grundsvariablerna jag har beaktat är: 

• ålder vid flytt (<20 år, <25 år, >25 år)  

• antal år i Sverige (<5 år, ca 10 år, >30 år, >40 år) 

• självrapporterat modersmål 

Den faktiska åldern vid flytten är enligt Ivars (1986:188f., 210–211) den faktor 

som främst korrelerar med mönster i språkanvändningen bland migranterna 

från Närpes. I mitt material har två deltagare flyttat före 20 års ålder, majori-

teten (7) har varit mellan 20 och 25 år och två deltagare har varit äldre än 25 

år vid flytten. Enligt Hedbergs (2008) undersökning är finlandssvenska mi-

granters språkliga anpassning relaterad till antalet år de bott i Sverige medan 

Ivars (1986, 1994) (se även Nordenstam 1979) visat på att antal år på den nya 

orten inte nödvändigtvis korrelerar med graden av språkförändring. Delta-

garna har vid tillfället för inspelningarna bott i Sverige mellan två år och över 

40 år.  

Bakgrundsvariabeln självrapporterat modersmål har sin bakgrund i att Al-

lardt Ljunggrens (1994:90) enkätundersökning bland finlandssvenskar i Sve-

rige visar att personer som rapporterar att de har en regional varietet som mo-

dersmål samtidigt rapporterar att de väljer att använda sverigesvensk fonologi 

och prosodi. Personer som rapporterar att de pratar finlandssvenskt standard-

språk menar däremot att de väljer att endast på lexikal nivå använda sveri-

gesvenska drag och bara anpassa talrytmen (genom att undvika kortstavighet 

samt uttala ändelser) till sverigesvenskan. Kategoriseringen av deltagarnas 

modersmål är baserad på deltagarnas självrapportering och jag kategoriserar 

dem som modersmålstalare av endera västnyländska eller finlandssvenska 

utan att problematisera det i relation till hur jag själv uppfattar deras talspråk. 

Av deltagarna i mitt material självrapporterar majoriteten, sju personer, att de 

har västnyländska som modersmål medan fyra personer meddelar att de har 

finlandssvenska som modersmål. Den indelningen har jag gjort utifrån den 

beskrivning de gör av sitt talspråk före flytten. En del har tydligt benämnt sitt 

modersmål som t.ex. västnyländska, medan andra har beskrivit hur de talat 

och jag har gjort kategoriseringen.  

De andra utomspråkliga variablerna jag beaktar är poäng baserat på fak-

torer i deltagarnas flyttkontext och integration som de rapporterat i intervju-

erna. Poängen är en förenkling av det system med uträkning av index som 

Andersson och Thelander (1994) och Sundgren (2002:89f) arbetar med. An-

dersson och Thelander (1994:82) fokuserar på att kartlägga individernas kän-

nedom och kontakt med den nya orten före migrationen, deras flyttkontext och 

om de har kontakt med hembygden genom resor och/eller besök och därefter 

räkna ut ett indexvärde som står för graden av kontextkontinuitet respektive 
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kontextbrott. Jag har tagit avstamp i detta och baserar mina poäng för kontext-

kontinuitet enligt följande: 

• släktingar och/eller vänner i Sverige innan man själv flyttat, s.k. 

kedjemigration, (1 p)  

• flytt som skett tillsammans med partner från Finland (1 p) 

• privat umgängeskrets med personer från Finland i Stockholm (1 p) 

• täta (oftare än en gång om året) resor till hemorten och/eller täta 

besök från hemorten (1 p)  

En låg poängsumma tyder alltså på kontextbrott medan en högre poäng tyder 

på kontextkontinuitet i relation till den tidigare hemorten. Poängen för kon-

textkontinuitet bör tolkas tillsammans med hur väl integrerad en person är på 

den nya orten. Integrationspoängen har jag satt utifrån iakttagbara faktorer 

som Andersson och Thelander (1994:83) tagit i beaktande (se även Sundgren 

2002). Här har deltagarna fått ett poäng för var och en av följande faktorer:  

 

• sverigesvensk partner (1 p) 

• barn som är födda och/eller uppvuxna i Stockholm (1 p) 

• privat umgängeskrets som består av sverigesvenskar (1 p) 

• många sociala kontakter i arbetet (1 p) 

Integrationspoängen står för hur tätt sverigesvenskt socialt nätverk en individ 

har på orten. Andersson och Thelander (1994:81f) kan visa på en rad resultat 

som visar hur kontextkontinuitet och integration korrelerar med graden av 

språkförändring i en migrationssituation (se 3.3.1). Till skillnad från Anders-

son och Thelander samt Sundgren har jag valt att endast ge poäng för faktorer 

som jag bedömer att det finns ett någorlunda objektivt sett rätt svar på, t.ex. 

huruvida man haft släkt eller vänner i Sverige före flytten eller inte. Ifråga om 

täta resor eller täta besök samt om få eller många sociala kontakter i arbetet 

finns det utrymme för ett visst godtycke då det är individuellt vad som kan 

anses som många eller få. När det gäller resor finns det ett mycket tydligt 

mönster i deltagarnas beskrivningar och jag har där dragit gränsen mellan 

många och få utifrån de mönster som uppkommer i materialet. I fråga om so-

ciala kontakter i arbetet har jag valt att kategorisera deltagarna utifrån typen 

av yrke, så att t.ex. deltagare som t.ex. arbetar inom vården får poäng (se Sund-

gren 2002:260) medan personer som har yrken som inte präglas av externa 

kontakter inte får poäng. 

Korrelation med de utomspråkliga variablerna analyseras i förhållande till 

mönster i samvariation mellan varianter och för enskilda språkliga variabler i 

kapitel 7.  



 

 69 

4.3.3 Tolkande analys av identitet och stil 

Den inledande variationslingvistiska undersökningen syftar till att etablera 

vilka språkdrag och varianter av dessa som är aktiva som resurser i deltagarnas 

språkliga stil (se 4.3.2). En sådan undersökning ger dock indirekta resultat som 

med ett utifrånperspektiv visar hur språket varierar och hur variationen even-

tuellt korrelerar med av forskaren uppställda bakgrundsvariabler (Coupland 

2007:93–94). För att uppfylla den andra delen av syftet, som är att hitta rimliga 

förklaringar till varför deltagarnas språkliga stil och stajling ser ut som den 

gör, behöver analysen utvidgas till att undersöka vad deltagarna själva uppfat-

tar som betydelsefull variation. Den kvantitativa analysen kompletteras därför 

med tematisk analys av innehåll i intervjuer och smågruppssamtal för att un-

dersöka variationens sociala betydelse genom att ringa in samband mellan in-

dividers ställesidentitet, språkliga identitet och deras språkliga stil.  

Det innehåll som analyseras tematiskt har tagits fram genom vad som kan 

kategoriseras som abduktiv metod, dvs. i en dialog mellan vad som lyfts fram 

som relevanta faktorer att undersöka inom det teoretiska paradigmet (se 3.2) 

och som också speglas i intervjufrågorna och vad som i närstudier av materi-

alet framstår som relevant för deltagarna själva. I den tematiska innehållsana-

lysen används material från både intervjuerna och smågruppssamtalen. För 

analysen har jag excerperat och kategoriserat sekvenser ur materialet i tema-

tiska citatsamlingar. De citat som ingår som belysande exempel i kapitel 8 är 

valda ur citatsamlingarna. 

Den tolkande analysmetod jag använder kategoriseras av Preston (2011) 

som diskursnära, eller som direkt metod (Coupland och Garrett 2003) och 

syftar till att kartlägga deltagarnas uppfattningar om faktorer som rör de aktu-

ella orterna, migrationen, språkmiljöerna och språk. Ansatsen i analysen kan 

ses som etnografisk i betydelsen att den primära källan är det som deltagarna 

själva förmedlar om sin förståelse av sociala och språkliga normer, och om 

hur olika varieteter och sociala kontexter fungerar (jfr Coupland 2007:25–28). 

Det jag här liknar vid ett etnografiskt perspektiv (Johnstone 2004:75–76) är 

framför allt förhållningssättet till det deltagarna ger uttryck för och det faktum 

att fokus ligger på att hitta specifika förklaringar till vad som motiverar och 

förklarar variationen hos de individer som ingår i avhandlingen snarare än att 

leta efter generaliserande förklaringar.  

Innehållsanalysen koncentreras till tre deltagare som representerar varsin 

stilgrupp men framför allt representerar sig själva som individer med en unik 

språklig stil (jfr Coupland 2007:25–28). Initialt har material från alla elva del-

tagare ingått i innehållsanalysen. Samtliga deltagare beaktas i analysen av re-

gistrering av språkdrag (4.3.3.2), men endast tre deltagare ingår i analysen av 

identitetsfaktorer (4.3.3.1) och individuell stajling (4.3.3.3). De utvalda delta-

garna ingår även i kartläggningen av intonation. 

Den kvalitativa analysen av de tre deltagarna introduceras med hjälp av 

stilporträtt som består av deltagarnas berättelser med koppling till faktorer 
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som ingår i analysen av identitet och språklig stil och en beskrivning av deras 

språkliga stil. Den språkliga beskrivningen i porträtten utgår från deltagarnas 

stilprofil som den ser ut i analysen av samvariation i kapitel 7, dvs. vilka va-

rianter tillhörande västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska delta-

garen använder, vilka varianter hen har frekvent användning av och vilka va-

rianter hen inte använder. Stilporträtten fungerar som bakgrund och introdukt-

ion av de tre deltagarna inför analysen av identitet, registrering och deras in-

dividuella stajling.  

4.3.3.1 Analys av identitetsfaktorer och språklig stil 

Syftet med den kvalitativa analysen av identitetsfaktorer är att komplettera 

korrelationsanalysen mot bakgrundvariabler (se 4.3.2.4) med ett uttalat delta-

garperspektiv genom att lyfta den enskilda individens uppfattningar om fak-

torer relaterade till flytten och de aktuella orterna samt till språk och språkför-

ändring och analysera eventuella kopplingar till deras språkliga stil.  

Deltagarnas identitet i relation till flyttkontexten och de geografiska orterna 

har jag valt att kalla ställesidentitet. Med hjälp av begreppen flyttkontext, men-

talt avstånd, flyttbenägenhet och hemkänsla analyserar jag deltagarnas berät-

telser och uttryckta uppfattningar kopplat till flytten och deras relation till or-

terna. Deltagarnas identitet i relation till språk och språkmiljöer kallar jag för 

språkidentitet, och jag undersöker den utifrån begreppen språklig självbild 

och språklig självkänsla (Vaattovaara 2009). 

Målet för analysen av ställesidentitet och språkidentitet är att undersöka om 

det går att hitta kopplingar mellan identitetsaspekter och deltagarnas språkliga 

stil. I det första steget av analysen av identitet och språklig stil utgår jag från 

den språkliga stilen i form av tillhörighet i stilgrupp. Stilgrupperna är att be-

trakta som generaliserade stilar som karakteriseras av olika grader av språk-

bevarande och språkförändring.  

4.3.3.2 Indexikalitet och registrering av språkdrag  

Indexikalitet och registrering finns med som en grundförutsättning för all språ-

kanalys i avhandlingen. Urvalet av språkdrag som variabler baseras på att 

språkdragen dels varierar inom deltagargruppen, dvs. på gruppnivå är registre-

rade på indexikalitetsnivå två, dels att de registrerats med koppling till varie-

teterna västnyländska, finlandssvenska eller sverigesvenska i tidigare forsk-

ning. Dessutom har jag redan i urvalet beaktat om dragen omnämns i meta-

kommentarer eller metadiskussioner bland deltagarna, eftersom syftet var att 

analysera variationen i belysning av registrering på olika indexikalitetsnivåer. 

I analysen av indexikalitetsnivå och språklig stil lyfter jag de språkdrag 

som kommenteras metaspråkligt inom kategorierna rytm, fonologi, lexikon 

och intonation (jfr kapitel 5 och 6). Analysen av registrering och social bety-

delse hos hela varieteter behandlas i första hand som en del av analysen av 

språkidentitet, och resultatet av den analysen fungerar som en referensram för 

analysen av enskilda språkdrag. 
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Jag illustrerar diskussionen med citat av metakommentarer för dragen som 

är registrerade på indexikalitetsnivå tre. I analysen diskuterar jag hur och med 

vilken betydelse språkdragen är registrerade. Registrering är kopplat till språk-

lig medvetenhet och jag analyserar faktorer som gjort att språkdragen registre-

rats (se 3.2.2) och vilken betydelse det kan ha för hur språkdragen används i 

den språkliga stilen. Jag undersöker relationen mellan registrering och språk-

lig stil dels på gruppnivå, dels hos enskilda deltagare med fokus på de tre del-

tagarna som valts ut för stilporträtten. I sammanställningen lyfter jag också in 

språkdrag som registrerats på indexikalitetsnivå tre hos andra deltagare. Syftet 

med att beakta metakommentarer från också övriga deltagare är att belysa 

komplexiteten hos en del av språkdragen och att nyansera och fördjupa bilden 

av resultaten av den variationslingvistiska undersökningen (4.3.2). Metakom-

mentarerna och deltagarnas användning av språkdragen som kommenteras 

analyseras med hjälp av begreppen tillgänglighet, specificering och kontroll 

(Preston 1996; 3.2.2). 

4.3.3.3 Språklig stil och stajling på individnivå  

Syntesen av den tolkande analysen presenteras i en analys av de tre deltagar-

nas individuella stajling.  

Analysen av den individuella stajlingen utgår från individernas stilprofil 

som den presenteras i stilporträtten och deltagarnas metakommentarer om 

språk och språkförändring. På detaljnivå inriktas analysen på hur deltagarna 

använder språkdrag som är särskilt framträdande i deras språkliga stil med 

betoning på hur de använder drag som kategoriserats som sverigesvenska. Fo-

kus på de sverigesvenska dragen har sin grund i att stajling i avhandlingen 

främst definieras som språkförändring. Deltagarnas användning av språkdra-

gen betraktas i kombination med näranalys av deltagarnas språkliga metakom-

mentarer och av deras redogörelser med anknytning till analysen av ställesi-

dentitet och språkidentitet. Målet för näranalysen av kommentarer och an-

vändningen av språkdrag är att utifrån begreppet ”acts of identity” (Eckert 

2008; LePage och Tabouret-Keller 1985; Johnstone 2004) identifiera den so-

ciala betydelsen hos den enskilda individens personliga stajling.  

Den individuella stajlingen diskuteras utifrån begreppen språklig medve-

tenhet och indexikalitetsordningens indexikalitetsnivå två och tre. 

4.4 Min forskarroll  

Med min bakgrund som uppvuxen i Västnyland och utflyttad till Stockholm 

hade jag (om man bortser från min språkvetenskapliga utbildning) själv kun-

nat vara deltagare i studien. Inom dialektologin och sociolingvistiken har det 

alltid varit vanligt att forskare undersöker språket i sitt hemområde (Anders-

son 2013:61). T.ex. Coupland (2007:26–27) understryker att den primära re-

sursen för att nå etnografisk förståelse i en undersökning av stil är forskarens 
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förståelse för den sociala kontext som undersöks. Coupland menar att tolkande 

sociolingvistisk forskning som analys av stil och stajling är svårt att göra ”out-

side a familiar ecosystem”.  

I avhandlingsarbetet har jag använt min språkkänsla och mina kunskaper 

om de varieteter och språkdrag som ingår i studien. Det har varit en viktig 

utgångspunkt, men jag har också varit mån om att arbeta materialnära och att 

förhålla mig kritiskt till min egen roll och de effekter jag själv kan ha för 

forskningsprocessen. Under arbetets gång har jag genom deltagarna uppmärk-

sammats på att en del av mina tankar om den aktuella situationen och blivit 

utmanad till att ompröva dem. Jag ser mina förkunskaper som en tillgång, men 

jag har också insett att jag burit på subjektiva föreställningar som måste utma-

nas.  

I kommentarer i materialet framkommer det att deltagarna har ett stort för-

troende för att jag ska kunna tolka deras berättelser och kommentarer på ett 

rättvisande sätt. Ibland leder det här förtroendet till att de låter bli att förklara 

saker för intervjuaren eller avbryter berättelser och hänvisar till att jag säkert 

känner till hur det är. Det här har framför allt gällt förhållanden i hemregionen 

i Finland och såvitt jag bedömer har det inte lett till luckor i analysen. Det är 

enligt Johnstone (2004:75) viktigt att forskaren har god kännedom om det 

språksamhälle som undersöks och det inbegriper att forskaren har insikt i sam-

hällets indexikalitetsordning, dvs. vilken betydelse olika språkdrag har. I fråga 

om indexikalitetsordningen har jag funderat över om bristen på konkreta ex-

empel i fråga om vissa språkliga kategorier skulle kunna bero på att deltagarna 

tar för givet att jag vet vad de avser utan att ge exempel, men jag har följt upp 

detta i samband med smågruppssamtalen utan att det genererat fler spontana 

exempel. Ibland har dock smågruppssamtalen gett upphov till fler exempel 

genom att deltagarna då haft tid att fundera. Jag har sett det som en av mina 

viktigaste uppgifter att lyssna och förutsättningslöst tolka vad deltagarna avser 

och sedan översätta detta till språkvetenskapens terminologi. I avhandlingen 

strävar jag efter att inte bara forskarens tolkning utan även deltagarnas formu-

lerade uppfattningar om språk ska synliggöras (se t.ex. Monka 2013; Anders-

son 2013). 

En av de mest centrala uppgifterna som forskare är att göra val (jfr t.ex. 

Quist 2012:261f.). Hela forskningsprocessen karakteriseras av en rad val som 

bör göras välgrundat, medvetet och väl motiverat. Det gäller både stora val 

som val av metod för materialinsamling till lite mindre val i form av vilka 

språkdrag som ska analyseras enligt vilken metod, till vilket citat man ska 

välja för att konkret belysa ett fenomen. Ett stort och svårt område är också 

vad man ska välja bort. Arbetet med avhandlingen har i perioder präglats av 

prövande av olika förhållningssätt och metoder. Somligt har förkastats men 

annat har kunnat behållas, ibland efter viss modifikation. En del val som kan 

ses som kontroversiella har föranletts av valet att anamma det nya sociolingv-

istiska paradigmet som kanske fortfarande kan betraktas som ett paradigm i 

vardande (jfr Blommaert 2010:5) och vars metoder ännu inte fullt ut etablerats 
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och stabiliserats. Det var i alla fall fallet när jag utformade intervjuerna och 

gjorde materialinsamlingen, vilket på många sätt påverkade materialet. Många 

val har också styrts av materialet, vilket varit särskilt uttalat i och med att min 

strävan har varit att arbeta materialnära och med fokus på individer. Utöver 

det har vissa val motiverats av sådant som väckt mitt intresse. Alla val har 

givetvis påverkat avhandlingen på olika sätt. 

4.5 Etiska överväganden  

Materialet som avhandlingen baseras på samlades in under 2010–2013 och 

förfaringssättet i fråga om etiska överväganden som var aktuella i samband 

med materialinsamlingen gällde i första hand information till deltagarna och 

användningen av materialet.  

I Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer inom humanist-

isk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) formuleras fyra huvudkrav: in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och  

nyttjandekravet. Kraven om information och samtycke innebär att forskaren 

ska informera om studien och deltagarna ska godkänna sin medverkan. Delta-

garna i undersökningen har fått information om undersökningen och syftet 

med den i samband med att jag kontaktat dem och de har haft möjlighet att 

ställa frågor både muntligt och skriftligt både i samband med att de blev kon-

taktade och i samband med inspelningarna, och utanför dessa tillfällen. Delta-

garna har också informerats om att de kan avbryta sin medverkan. De som 

deltar har skriftligt gett sitt samtycke till att delta i intervjusituationerna och 

till att materialet används i forskningssyfte. Därmed uppfylls även nyttjande-

kravet. Konfidentialitetskravet brukar tolkas som att deltagarna är anonyma, 

men innebär också att uppgifter i materialet inte sprids till obehöriga (God 

forskningssed 2017:40). Anonymitet brukar i språkvetenskapliga samman-

hang oftast innebära att deltagarna får fingerade namn och att all information 

som eventuellt kan leda till identifikation utelämnas eller skrivs om i t.ex. 

transkriberade exempel. Deltagarna har informerats om att materialet inte 

sprids utanför forskningssammanhang (jfr God forskningssed 2017:41). 

Materialet i form av digitala inspelningar och viss information i pappersform 

förvaras och hanteras så att inga obehöriga kan få tillgång till dessa. 

Jag har valt att sträcka mig längre i fråga om anonymiseringsprinciper ef-

tersom det handlar om minoritetsmedlemmar som kommer från små orter. Ut-

över fingerade namn och att transkriptionerna som ingår i avhandlingen är 

anonymiserade kopplas analysen inte på individnivå till specifika bakgrunds-

uppgifter och även bakgrundsinformation som yrke återger jag endast grovt i 

form av SEI och huruvida yrket innebär externa kontakter eller inte. Också 

material i form av ljudprov och transkriptioner som visats i samband med se-

minarier och föredrag under min forskarutbildning har anonymiserats. Inne-

hållet i de inspelade samtalen är inte att betrakta som särskilt känslig. 
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Samtalen rör i första hand språk och deltagarnas berättelser är att betrakta som 

personliga, men inte privata. Ortnamn har bevarats i de fall där de inte riskerar 

att avslöja deltagarnas identitet och i de fall där de spelar specifik roll för ana-

lysen (se Henricson 2013:40). Eftersom undersökningen har en specifik geo-

grafisk kontext och orterna som är deltagarnas hemorter i Finland är små väljer 

jag att inte specificera exakt hemort utan endast region (Västnyland/Rase-

borgsregionen) och jag har heller inte specificerat var i Stockholmsområdet 

deltagarna bor. Befolkningsmängden i Västnyland är inte stor och antalet per-

soner som utgör möjliga deltagare i denna studie är begränsat och jag har där-

för också valt att inte uppge deltagarnas exakta födelseår eller migrationsår 

och inte heller exakt tidpunkt för när inspelningarna ägt rum (jfr Henricson 

2013:40, med ref. till Kuula 2006:204).  

4.6 Sammanfattning  

I det här kapitlet presenteras undersökningens material och metod. Det pri-

mära materialet är en intervjuserie som är utförd av en stockholmsk intervju-

are och kompletterande inspelningar i form av smågruppssamtal med mig som 

inspelningsledare. Deltagarna är finlandssvenska migranter som flyttat från 

Västnyland i södra Finland till Stockholmsregionen. Analysen är metodiskt 

indelad i en huvudsakligen kvantitativt inriktad variationslingvistisk del och 

kvalitativ tolkande innehållsorienterad analys. I kapitlet diskuterar jag också 

min forskarroll och de etiska överväganden jag har beaktat. 

 



 

 75 

5 Variation i rytm, fonologi och lexikon 

I det här kapitlet undersöker jag med ett kvantitativt anslag den språkliga va-

riationen i materialet som ett möte mellan de registrerade varieteterna västny-

ländska, finlandssvenska och sverigesvenska. De variabler som undersöks har 

excerperats auditivt, dvs. utan teknisk analys. Urvalet av variabler är baserat 

dels på den process som jag i avsnitt 4.3.1 beskrivit som variabelinventering, 

dels på vilka variabler tidigare forskning uppmärksammat samt vilka språk-

drag som tas upp i metaresonemang av deltagarna själva (se 4.3.2). 

Syftet med variationsanalysen i det här kapitlet är att göra en beskrivning 

av deltagarnas språkliga stil och hur deltagarna använder språkdrag på olika 

språkliga nivåer. Genom att undersöka hur språkdragen används, dvs. vilka 

språkdrag och varianter av dem som används av olika individer och i vilken 

utsträckning de använder dem syftar analysen också till att etablera en förstå-

else för vilka språkdrag som har potential som resurser för stajling (4.3.3). 

Variabelinventeringen ger visserligen svar på vilka språkdrag som förekom-

mer i materialet, och vilka varianter som förekommer, men det är omöjligt att 

endast genom att lyssna avgöra hur frekvent de förekommer eller hur relat-

ionen mellan varianter ser ut hos enskilda talare. T.ex. kan jag som lyssnare 

uppfatta ett drag som markerat och därför uppleva att det förekommer i högre 

utsträckning än det verkligen gör. Därför har jag utifrån intervjusekvenser om 

20 minuter per deltagare och transkriptioner av dem räknat belägg för varje 

variabel och varianter av dem. I kapitlet för jag också en diskussion om språk-

dragens betydelse för helhetsintrycket av deltagarnas språkliga stil, dvs. mo-

dellmatchningen (se 4.3.1) utifrån hur olika varianter finns representerade i 

deltagargruppen. 

För att utgöra material för en variationsstudie är det här materialet litet. Det 

är få deltagare, de är inte strategiskt utvalda och materialet består endast av 

spontant tal i intervjuer. En del variabler förekommer endast ett fåtal gånger i 

vissa intervjuer och vissa varianter förekommer endast en gång. Det är svårt 

att återge så små tal relativt och räkna om förekomst i procent. Sett ur ett stil-

teoretiskt perspektiv är det dock viktigt hur frekvent en variant förekommer, 

inte bara i relation till förekomsten av varianten för samma variabel utan totalt. 

Jag har därför valt att presentera antalet belägg i absoluta tal. 

Resultaten för varje variabel presenteras i tabeller där antalet belägg för 

varianterna således återges i absoluta tal. Resultaten ges också så att antalet 

belägg för varje variabel syns för var och en av deltagarna, och deltagarna står 
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i tabellerna i den ordning som genererats i modellmatchningen. Det betyder 

att de deltagare vars språk jag i modellmatchningen skattat som mest västny-

ländskt står överst, i mitten finns de deltagare som jag ansett talar mest fin-

landssvenskt och längst ner finns de deltagare vars språk jag uppfattat som 

mest sverigesvenskt.  

I avsnitt 5.1 undersöker jag språkdrag som har med den prosodiska egen-

skapen rytm att göra, i 5.2 ligger fokus på variation hos konsonant- och vo-

kalljud under samlingsrubriken fonologisk variation och i 5.3 studerar jag lex-

ikal variation. Varje avsnitt inleds med en presentation av variablerna och de-

ras betydelse i tidigare forskning och för deltagarna i den här undersökningen. 

Därefter presenterar jag variationen för varje enskilt språkdrag. 

5.1 Rytmisk variation 

I det här avsnittet undersöker jag några språkdrag som är kopplade till den 

prosodiska kategorin rytm. Variationen hos de här språkdragen utgör variation 

i relationen mellan tryck och kvantitet och rytm på satsprosodisk nivå.  

För att kartlägga rytmiska egenskaper i deltagarnas talspråk undersöker jag 

stavelsekvantitet (förekomster av kortstavigt uttal) (5.1.1) och förekomsten av 

apokope (5.1.2). 

5.1.1 Stavelsekvantitet  

Kortstavigt uttal är mycket vanligt i alla finlandssvenska varieteter (Reuter 

2015:27) och förekommer både i enstaviga och flerstaviga ord. Kortstavighet 

innebär att en vokal i öppen betonad stavelse följd av kort konsonant uttalas 

kort, vilket bryter mot den standardsvenska kvantitetsregeln som kräver att 

varje betonad stavelse skall vara lång i ord som betonas (se t.ex. Elert 2000). 

Även om obetonade ord också i sverigesvenskan uttalas kortstavigt, är reali-

seringarna av kortstavighet i finlandssvenskan och sverigesvenskan olika. De 

ord som oftast förekommer med kortstavigt uttal är pronomen, prepositioner, 

adverb och hjälpverb som ofta står trycksvaga i satsen, men dessa kan i fin-

landssvenskan bli kortstaviga också uttalade med starkt tryck (betoning) (Reu-

ter 2015:26). Jag avgränsar här till att undersöka enbart tvåstaviga ord och 

endast finlandssvensk kortstavighet. I västnyländskan förekommer kortstavigt 

uttal i högre utsträckning och också i mer innehållstunga ord, framför allt verb 

(se 2.3.2). Under excerperingen har det inte alltid varit helt enkelt att bedöma 

om ett uttal är kortstavigt (se 2.3.1). I min bedömning av huruvida ett uttal är 

kortstavigt eller inte har jag tagit hänsyn till individens generella realisering 

av kvantitet. I några fall har jag vidtalat finlandssvenska kolleger för medbe-

dömning. 

Jag undersöker variationen i materialet relativt frekvent förekommande ord 

som kan ha kortstavigt uttal i finlandssvenskan: blivi(t), över, bara, 
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vara/vari(t) och göra. I tabellen presenteras resultaten för orden var för sig 

och i kolumnen längst till höger finns totalsumman av kortstavigt respektive 

långstavigt uttal för varje deltagare. 

Tabell 2. Variation för kortstavigt resp. långstavigt uttal  

 
Blivi(t) 
Kort/lång 

Över 
Kort/lång 

Bara 
Kort/lång 

Vari(t) 
Kort/lång 

Göra 
Kort/lång 

Totalt 
Kort/lång 

1. Kalle 3/0 - 2/0 3/0 3/1 11/1 
2. Olle 5/0 4/0 2/0 2/1 2/0 15/1 
3. Karin 2/0 3/0 3/0 8/2 - 16/2 
4. Agda 1/0 - 8/2 2/0 - 11/2 
5. Bosse - 0/3 3/3 0/6 - 3/12 
6. Micke 1/0 1/0 4/6 0/2 2/3 8/11 
7. Ebba 3/0 1/0 12/0 3/0 4/0 23/0 
8. Hedda 3/0 1/0 1/0 1/1 1/0 7/1 
9. Maria 3/0 0/1 5/2 0/5 1/1 9/9 
10. Anja - 0/5 0/3 3/6 0/3 3/17 
11. Alma - 1/3 5/3 0/3 0/2 6/11 

Det förekommer variation mellan kortstavigt och långstavigt uttal hos alla del-

tagare utom Ebba (7), som har genomgående kortstavigt uttal. Generellt ser för-

delningen mellan kortstavigt och långstavigt uttal ut så att ungefär hälften av 

deltagarna har relativt få belägg för kortstavigt uttal medan den andra hälften 

har övervägande kortstavigt uttal och endast enstaka belägg för långstavigt uttal. 

En deltagare, Maria (9), har balanserad variation mellan kortstavigt och långsta-

vigt uttal. Alla deltagare har inte belägg för alla ord som undersöks, men det är 

bara Agda (4) och Bosse (5) som saknar belägg för fler än ett av orden. Delta-

garna uttalar relativt ofta de enskilda orden kategoriskt, dvs. de väljer genom-

gående ett kortstavigt uttal eller genomgående ett långstavigt uttal. T.ex. uttalas 

blivi(t) kategoriskt kortstavigt av samtliga deltagare som använder det ordet. 

Uttalet för de andra undersökta orden varierar i deltagargruppen, men de uttalas 

ofta kategoriskt kort- eller långstavigt av enskilda deltagare. 

Andelen belägg för kortstavigt uttal är högre bland de deltagare jag i mo-

dellmatchningen skattade som mest västnyländska (överst i tabellen) medan 

övervägande långstavigt uttal finns främst bland de två deltagare som låter 

mest sverigesvenska (längst ner), men också hos dem finns en inte obetydlig 

variation framför allt hos Alma (11). Bland deltagarna i mitten finns stor va-

riation.  

5.1.2 Apokope  

Apokope är ett framträdande drag i många finlandssvenska varieteter och inne-

bär att obetonad ändelsevokal faller bort (se t.ex. Harling-Kranck 1998:142). 

Användningen av apokoperade ordformer har inverkan på talrytmen, särskilt 

om användningen är frekvent (jfr allmänt västnyländskt ”ja kund int säj någå” 
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med ”jag kunde inte säga något”). Apokope är mer allmänt förekommande i 

västnyländskan än i finlandssvenskan (se 2.3.2) och variablerna som undersöks 

i det här avsnittet speglar detta. De variabler jag undersöker är apokope av verb 

i andra och tredje konjugationen preteritum (V), variationen mellan varianter av 

inte (V/F/S) och variationen mellan sku (VF) och skulle (S).  

5.1.2.1 Verbapokope i preteritum 

Variabeln verbapokope i preteritum illustrerar variationen mellan förekoms-

ten av verbapokope i preteritum, som är ett västnyländskt drag (V), och fin-

landssvenska och sverigesvenska (FS). Enligt Gullmets-Wiik (2004) är bort-

fallet av slutvokal i preteritum av andra och tredje konjugationens verb i hen-

nes västnyländska material mycket vanligt. Också Ivars (1996:132; även 

2015:297, 410, 418) studie av västnyländska ger resultatet att verbapokope är 

allmänt förekommande, men hon menar också att det finns en socialt förknip-

pad variation i användningen av verbapokope.  

Tabell 3. Variation mellan verbapokope och fullformer 

 Apokope (V) Fullform (FS) 

1. Kalle 13 13 
2. Olle 5 14 
3. Karin 6 32 
4. Agda 2 21 
5. Bosse 1 22 
6. Micke - 14 
7. Ebba - 48 
8. Hedda - 29 
9. Maria - 19 
10. Anja - 47 
11. Alma 11 30 

De verb som uttalas apokoperade i preteritum är had(e), bodd(e), trodd(e), 

hett(e), tänkt(e), använd(e), gjord(e), kund(e), gälld(e), visst(e), märkt(e), 

köpt(e). Ungefär hälften av deltagarna har belägg för västnyländsk verbapo-

kope. Hos de flesta av dem är antalet belägg relativt litet och vissa har endast 

ett fåtal belägg för apokope, men Kalle (1) har balanserad variation och Alma 

(11) har en hög andel apokope. De apokoperade formerna finns företrädesvis 

hos deltagare i den övre halvan av tabellen, dvs. hos dem som enligt modell-

matchningen gett intryck av att prata mest västnyländskt.  

5.1.2.2 Varianter av inte 

Den andra variabeln för apokope är variation hos ordet inte. Inte förekommer 

i materialet i tre varianter: it, int och inte.  I västnyländskan är it den vanliga 

varianten (Harling-Kranck 1998:151), i finlandssvenskan är det int som är den 
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allmänt förekommande formen i vardagligt språk (Reuter 2015:31 m.fl.) och 

den sverigesvenska formen är inte. 

Tabell 4. Variation mellan it, int och inte 

 it (V) int (F) inte (S) 

1. Kalle 3 19 1 
2. Olle 2 9 19 
3. Karin 13 17 3 
4. Agda - 10 19 
5. Bosse - 2 36 
6. Micke - 27 6 
7. Ebba 3 48 - 
8. Hedda - 23 21 
9. Maria - 19 36 
10. Anja - 1 46 
11. Alma - 3 32 

Samtliga deltagare uppvisar variation för den här variabeln. Några deltagare 

har belägg för alla tre varianter, och förutom Karin (3) har de som använder 

den västnyländska varianten it få belägg för den. Alla utom Ebba (7) har vari-

ation mellan finlandssvenska int och sverigesvenska inte. Hos de flesta är det 

någon av varianterna som dominerar, så att den mindre vanliga varianten fö-

rekommer med ett fåtal belägg, medan andra har jämnare fördelning mellan 

varianterna och Hedda (8) har balanserad variation.  

De som använder it-varianten är i första hand de som i modellmatchningen 

gett intryck av att prata mest västnyländska, medan en dominerande andel av 

int är mest koncentrerad till deltagarna i tabellens mitt. De sex deltagare som 

har inte som dominerande variant finns dock spridda i hela deltagargruppen, 

inte enbart hos dem som skattats som mest sverigesvenska.  

5.1.2.3 Variation mellan sku och skulle 

Den sista variabeln för apokope är variation mellan formerna sku och skulle. 

Sku är den form som allmänt används både i västnyländskan och finlands-

svenskan (Reuter 2015; Ivars 2015:402). Fullformen skulle används i sveri-

gesvenskan och är också skriftspråksformen.  
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Tabell 5. Variation mellan sku och skulle 

 Sku (VF) Skulle (S) 

1. Kalle 5 - 
2. Olle 10 - 
3. Karin 6 6 
4. Agda 10 - 
5. Bosse 1 6 
6. Micke 8 - 
7. Ebba 18 - 
8. Hedda 10 5 
9. Maria - 7 
10. Anja - 13 
11. Alma - 9 

Flertalet deltagare har enbart belägg för den finlandssvenska varianten sku, 

nämligen Kalle, Olle, Agda, Micke och Ebba. Tre deltagare varierar (Karin, 

Bosse och Hedda) och av dem har Hedda flest belägg för sku, Karin har lika 

många för sku och skulle och Bosse har övervägande skulle. Tre deltagare, 

Maria, Anja och Alma, använder enbart det sverigesvenska skulle. Tendensen 

är dock tydlig: ensam förekomst av sku finns i tabellens övre del medan ensam 

förekomst av skulle finns längst ner i tabellen.  

5.1.3 Rytm i deltagarnas språkliga stil 

Inom variationsforskningen är både stavelsekvantitet och förekomst av apo-

kope dels väldokumenterat inom Svenskfinland (t.ex. Ivars 1996, 2015), dels 

kartlagt i kontakt med sverigesvenskan i Ivars (1986:67f, 92f) avhandling, vil-

ket innebär att språkdragen är att betrakta som registrerade av forskningen.  

Kortstavigt uttal förekommer hos alla deltagare, även om en del deltagare 

till övervägande del använder långstaviga varianter. Både int och sku finns hos 

många deltagare, men de sverigesvenska varianterna inte och skulle dominerar 

hos en del deltagare. I vardagligt finlandssvenskt tal är såväl kortstavighet som 

de apokoperade formerna int och sku neutrala. Den finlandssvenska språkvår-

den förespråkar att både kortstavighet och apokoperade former undviks i for-

mellt och offentligt talspråk (se t.ex. Reuter 2015, Stenberg-Sirén 2014). I var-

dagen finns med andra ord de här språkdragen på indexikalitetsnivå 1 i den 

finlandssvenska språkmiljön, medan det finns en variation som är kopplad till 

formalitetsnivå (jfr stil enligt Labov, kap. 3) och uttal utan kortstavighet och 

apokope hörs t.ex. på nyheterna i radio och på tv. Variationen är inte okänd i 

den finlandssvenska språkmiljön, och i kontakt med sverigesvenska – via 

massmedia eller i Sverige – torde både kortstavighet och apokoperade ord och 

ordformer vara registrerade. I resultaten hos Tandefelt (2015) nämns både va-

rianterna int och sku och kortstavighet som språkdrag som finlandssvenskar i 
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Sverige uppmärksammar och menar att de kan välja att undvika, liksom kort-

stavigt uttal. 

I den här kategorin ingår två västnyländska varianter apokope i preteritum 

och it, som förekommer relativt sparsamt. Vissa deltagare har dock relativt 

många belägg för varianterna. Ivars (2015:418–419) anger båda dessa varian-

ter som exempel på språkdrag som skapar en lokal språklig identitet i Västny-

land. Hon menar att språkdragen inte används konsekvent (2015:419) men att 

de tillsammans stärker västnyländskans position, dvs. att de används som 

språkliga resurser för att markera tillhörighet i Västnyland. Användningen av 

apokoperade preteritumformer beskriver Ivars (2015:355, 410) som stabil och 

hon menar även att det förekommer ovillkorligt (2015:297). Eftersom de här 

språkdragen är betydelsefulla i Västnyland är det inte särskilt konstigt att de 

finns kvar i deltagarnas språk, och det faktum att de har social betydelse i 

Västnyland och samtidigt förekommer i så liten utsträckning i den här kontex-

ten indikerar att de kan ha betydelse när deltagarna gör språklig stil i Stock-

holm. 

De språkdrag som undersöks inom kategorin rytm varierar i vissa fall på 

ett sätt som ser systematiskt ut i relation till modellmatchningen. Både ifråga 

om den undersökta kortstavigheten och i fråga om apokope av verb och skulle 

uppvisar variationen i deltagargruppen att de som i modellmatchningen skat-

tades som mest västnyländska generellt sett använder de västnyländska och 

finlandssvenska varianterna medan de som språkligt framstår som mest sveri-

gesvenska i högre utsträckning använder de sverigesvenska varianterna. Vari-

ationen följer dock inte fullständigt eller systematiskt den principen och stora 

variationer finns. Variationen för variabeln inte bryter i alla fall delvis mot 

mönstret. Den västnyländska varianten it förekommer främst bland de som 

skattats som mest västnyländska, och den finlandssvenska varianten int finns 

i högre grad belagd i tabellens övre del, men det sverigesvenska inte förekom-

mer också som dominerande variant hos flera deltagare också högt upp i ta-

bellen. Mönstret för hur den sverigesvenska varianten förekommer i deltagar-

gruppen tyder på att den kan användas som resurs för stajling.  

5.2 Fonologisk variation  

I det här avsnittet undersöker jag variationen hos ett urval konsonanter (5.2.1) 

och vokaler (5.2.2). Jag inleder varje avsnitt med en beskrivning av variabeln 

inklusive en fonetisk beskrivning av artikulationen. Jag redogör också för för-

faringssätt vid excerpering och kategorisering av de olika varianterna för va-

riabeln och visar och kommenterar därefter resultaten. 
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5.2.1 Konsonanter 

Konsonanter är enligt Bruce (2010:142) den typ av språkljud i svenskan som 

varierar minst, frånsett den stora isoglossbildaren r-ljudet. När det gäller kon-

traster mellan finlandssvenska och sverigesvenska finns det dock markanta 

skillnader framför allt i fråga om sje- och tje-ljuden (Bruce 2010:160). I väst-

nyländskan uttalas sje- och tje-ljuden likadant som i finlandssvenskan, men 

däremot har västnyländskan ett frikativt r-ljud, som skiljer sig från finlands-

svenskans tremulant. Det västnyländska r-ljudet är sparsamt dokumenterat (se 

dock Wessen 1951). 

De tre konsonantljud jag valt att undersöka är finalt r-ljud och initialt sje-

ljud och initialt tje-ljud. Jag redogör först för förekomsten av variation hos r-

ljudet, därefter tar jag upp sje-ljudet och sist beskriver jag variationen hos tje-

ljudet. Excerperingen har gjorts auditivt.  

5.2.2.1 Finalt r-ljud [ɹ]  

R-ljudet i de nyländska dialekterna skiljer sig från finlandssvenskan. Wess-

man (1951:3–4) skriver om de nyländska r-ljuden att de är tremulerande men 

beskriver också hur västnylänningar upplevs ha ett ”skorrande” r-ljud. Det 

västnyländska r-ljudet har inte fått utrymme i dialektlitteraturen och Ordbok 

över finlandssvenska folkmål (FO) beaktar inte variation i r-uttal.  

Det västnyländska r-ljudet artikuleras palatalt som en frikativa [ɹ] (jfr 

Bruce 2010:150) och upplevs skilja sig från det östnyländska r-ljudet vars ar-

tikulation beskrivs som velar av Sandström (2010:372). 

Jag har begränsat excerperingen av variabeln finalt r-ljud till ord som inte 

står omedelbart före ord som inleds med s, eftersom r-ljudet i den här posit-

ionen blir frikativt också hos deltagare som inte har frikativt uttal av r i andra 

kontexter, och uttalet gränsar ibland till en supradental (jfr Stenberg-Sirén 

2014). Jag har också valt att enbart redovisa förekomster av detta r-ljud, utan 

att ställa det emot någon annan variant. Det blir svårt att avgränsa förekomster 

för andra varianter särskilt som r ofta faller bort i ordslut (Ivars 1996:38) fram-

för allt om efterföljande ord börjar på konsonant.  
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Tabell 6. Förekomst av finalt västnyländskt r-ljud 

 Enstaviga ord Verb i presens Övrigt Totalt  

1. Kalle 35 15 22 72 
2. Olle 35 8 20 63 
3. Karin 50 22 19 91 
4. Agda 2 - - 2 
5. Bosse 34 11 22 67 
6. Micke 19 - 6 25 
7. Ebba - - - - 
8. Hedda - - - - 
9. Maria - - - - 
10. Anja - - - - 
11. Alma - - - - 

Det västnyländska uttalet av r-ljudet uppträder finalt framför allt efter lång 

betonad vokal i t.ex. blir, tror, tar, där, när, stor, år, kvar. Enstaviga ord som 

de här utgör drygt hälften av alla förekomster av [ɹ]. Tvåstaviga verb i presens 

utgör ca 20 % av orden och resten tillhör gruppen ”övrigt” och innehåller bl.a. 

orden eller, frisör, kollegor. Antalet belägg hos de deltagare som har västny-

ländskt r-ljud varierar mycket, från ett fåtal (Agda) till relativt många. Flest 

belägg har de deltagare som skattats ha mest västnyländsk stil, framför allt 

Karin, Kalle och Olle, men också Bosse har många belägg.  

5.2.2.2 Initialt sje-ljud som [ʃ] eller [ɧ]  

Realiseringen av sje-ljud varierar mellan olika delar av det svenska språkom-

rådet (se Bruce 2010:163–166). Finlandssvenskans sje-ljud är en alveopalatal 

frikativa (Bruce 2010:164) medan det sverigesvenska s.k. mörka sje-ljudet [ɧ] 

som är det allmänt förekommandet i initial ställning i centralsvenska dialekter 

artikuleras velart med läpprundning, dvs. en labiovelar frikativa (Bruce 

2010:161). Det finlandssvenska sje-ljudet som det uttalas i västnyländskan 

och i finlandssvenska liknar det sverigesvenska tje-ljudet (Bruce 2010:160, 

164) så att t.ex. ordet stjärna uttalat på finlandssvenska kan av sverigesvens-

kar uppfattas som kärna. Finlandssvenskt sje-ljud liknar dock även det främre 

sje-ljudet [ʂ],  

Sje-ljudet har i Sverige s.k. fri variation (Andersson 2013:68) vilket betyder 

att variation i uttalet inte har direkt geografisk anknytning. Däremot har vari-

ationen sociala konnotationer och särskilt främre sje-ljud [ʂ] är starkt socialt 

markerat 

För variabeln initialt sje-ljud har jag excerperat samtliga belägg hos alla 

deltagare. När jag kategoriserat sje-ljud som sverigesvenska har jag inte krävt 

att uttalet ska vara korrekt sverigesvenskt, utan bedömningen utgår från att 

uttalet är ”likt ett sverigesvenskt uttal” eller ”icke-finlandssvenskt”. 
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Tabell 7. Variation för initialt sje-ljud 

 [ʃ] (VF) [ɧ] (S) 

1. Kalle 3 - 
2. Olle 3 - 
3. Karin 6 - 
4. Agda 5 - 
5. Bosse 10 - 
6. Micke 6 - 
7. Ebba 11 1 
8. Hedda 4 2 
9. Maria 8 - 
10. Anja 2 - 
11. Alma 2 5 

Det finlandssvenska uttalet [ʃ] är det dominerande i deltagargruppen. Också i 

Ivars (1986:128) är inslaget av [ɧ] hos österbottningar i Sörmland litet. Tre 

deltagare har variation för den här variabeln: Ebba, Hedda och Alma, och av 

dem är det bara Alma som har flest belägg för den sverigesvenska varianten. 

Antalet ord i materialet med initialt sje-ljud är överlag litet och beläggen för 

den sverigesvenska varianten är mycket få både totalt och hos enskilda delta-

gare. Uttalet med [ɧ] förekommer i orden skönare, sköta, skäl, sjuttio, sju, 

själv, skillnad, skiljer, choklad. Endast Alma har det sverigesvenska uttalet 

som dominerande variant och det är Alma som jag skattat som att hon låter 

mest sverigesvensk av alla deltagare.  

5.2.2.3 Initialt tje-ljud [ʨ] och [ɕ]  

Finlandssvenskt tje-ljud skiljer sig från det sverigesvenska genom att det fin-

landssvenska inte är en frikativa utan en affrikata [ʨ], dvs. som en kombinat-

ion av en klusil [t] och en frikativa [ɕ] (Bruce 2010:160,183). Uttal av tje-ljud 

som affrikata förekommer också i Sverige men är enligt Bruce (2010:164) ett 

drag som kan betraktas som individuellt snarare än ett drag med specifik geo-

grafisk spridning och han menar att språkdraget främst förknippas med den 

äldre generationen. För initialt tje-ljud har jag excerperat samtliga belägg hos 

alla deltagare och presenterar förekomsten av de varianter som förekommer.  

Kategoriseringen som finlandssvenskt eller sverigesvenskt tje-ljud utgår 

ifrån om jag auditivt har kunnat uppfatta ett t-förslag eller inte. Jag har alltså 

inte krävt ett ”korrekt” sverigesvenskt uttal av fonemet utan väljer att katego-

risera uttalet som sverigesvenskt om t-förslaget saknas. 
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Tabell 8. Variation för initialt tje-ljud 

 [ʨ] (VF) [ɕ](S) 

1. Kalle 9 - 
2. Olle 22 - 
3. Karin 10 - 
4. Agda 2 - 
5. Bosse 8 - 
6. Micke 6 3 
7. Ebba 11 - 
8. Hedda 7 - 
9. Maria 1 20 
10. Anja 6 5 
11. Alma 10 1 

I Ivars (1986:135) avhandling är det finlandssvenska uttalet vanligast och 

också i den här undersökningen dominerar detta [ʨ] stort. Fyra deltagare har 

variation och endast en deltagare, Maria (9), har övervägande det sveri-

gesvenska uttalet och även ett högt antal belägg för variabeln initialt tje-ljud 

jämfört med övriga deltagare. Anja har balanserad förekomst mellan den fin-

landssvenska och sverigesvenska varianten medan Micke och Agda har över-

vägande den finlandssvenska varianten. Sverigesvenskt tje-ljud [ɕ] uppträder 

mest frekvent i ordet känna/känner samt i tjugo(hundra), tjej, kärr, chilenare, 

kök. Deltagarna har inte konsekvent uttal utan t.ex. kan en individ ha varie-

rande uttal av samma ord. De deltagare som har belägg för sverigesvenskt tje-

ljud finns alla utom Micke bland de som i modellmatchningen skattats som 

mest sverigesvenska.  

5.2.2 Vokaler 

Vokalljuden varierar mycket inom det svenska språkområdet (Bruce 2010: 

102). Det gäller inte minst mellan finlandssvenska och sverigesvenska där 

skillnaderna är omfattande (se 2.3). I det här avsnittet redovisar jag variationen 

för fem olika vokalljud, för vilka jag har identifierat uttal som skiljer sig från 

det finlandssvenska. Utgångsläget för analysen av vokalljud är att vokaluttalet 

hos deltagarna generellt är finlandssvenskt. Det förekommer dock variation 

för några vokalljud hos en del deltagare. Jag har avgränsat kartläggningen och 

variationsanalysen av vokalljud till att endast omfatta de deltagare som har 

variation i sitt vokaluttal. De vokalljud jag undersöker är: 

• kort västnyländskt u-ljud   

• långt a-ljud som finlandssvenskt [a:] eller sverigesvenskt [ɑ:],  

• långt u-ljud som finlandssvenskt [ʉ:] eller sverigesvenskt [ա:]  

• långt ö-ljud som [ø:] eller [œ:] i andra positioner än före r. 

• långt i-ljud som [i:] eller frikativt [ɨ:].  
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Excerperingen av vokalerna har gjorts auditivt. Jag tar i fråga om de sveri-

gesvenska vokalerna inte ställning till om artikulationen och uttalet av de vo-

kalljud som jag klassar som sverigesvenska är ”korrekt”, utan klassificeringen 

bottnar helt i att jag ser det som en ansats eller tendens till sverigesvenskt uttal. 

I excerperingen av vokalerna beaktar jag enbart vokalkvaliteten och inte längd 

(se 2.3.2). Jag har vid genomlyssning identifierat de deltagare som har belägg 

för vokalvarianter och har sedan räknat beläggen för de olika varianterna av 

vokalen som just den deltagaren har. I tabellerna i det här avsnittet ser man 

förekomsten av vokalernas finlandssvenska variant respektive västny-

ländsk/sverigesvensk variant hos de deltagare som uppvisar variation. De öv-

riga deltagarna markeras med ett streck i tabellerna. Det betyder inte att de 

inte har belägg för de aktuella vokalerna utan att de har genomgående ett fin-

landssvenskt vokaluttal.  

5.2.2.1 Kort u-ljud som [u] eller [ɵ]  

Västnyländskan har samma vokaluppsättning som finlandssvenskan förutom 

i fråga om kort u-ljud, som i västnyländskan uttalas som [ω] (Ivars 

1996:112,122). Västnyländskan tillhör därmed dialektgeografiskt ett s.k. o-

målsområde, som innebär att kort u-ljud [ɵ] uttalas som ett s.k. europeiskt u-

ljud (se Ivars 1996:109; 2015:288, 405; Harling-Kranck 1998:151). 

Tabell 9. Variation för kort u-ljud 

 [ω] (=V) [ʉ] (=FS) 

1. Kalle 21 16 
2. Olle 4 40 
3. Karin - - 
4. Agda - - 
5. Bosse - - 
6. Micke - - 
7. Ebba - - 
8. Hedda - - 
9. Maria - - 
10. Anja - - 
11. Alma - - 

Kort u-ljud realiserat som [ω] förekommer endast hos de två deltagare. Kalle 

har ganska balanserad variation men hos Olle förekommer den västnyländska 

varianten endast ett fåtal gånger. Det västnyländska uttalet finns t.ex. i orden 

hundra, ännu, sku, fungera, numret, ju, du, nu och musik. Deltagarna som har 

variation för den här variabeln är de som i modellmatchningen skattats som 

mest västnyländska. 



 

 87 

5.2.2.2 Variation för långt a-, u-, i- och ö-ljud 

Skillnaderna mellan vokaluttal i finlandssvenska och sverigesvenska är bety-

dande (se 2.3) och här uppmärksammar jag variation för fyra långa vokaler: 

a-, u-, i- och ö-ljud.   

Uttalet av långt a-ljud är tillsammans med uttalet av långt u-ljud enligt 

Bruce (2010:182) de vokalkvaliteter som är mest karakteristiska i kontrasten 

mellan finlandssvenskan och sverigesvenskan. Långt a-ljud uttalas på fin-

landssvenska [a:] så att det liknar ett sverigesvenskt kort a-ljud. Artikulationen 

av ett finlandssvenskt långt [a:] är öppet och orundat och längre fram än för 

sverigesvenska långt a-ljud [ɑ:], dvs. ett ljust a-ljud (jfr Bruce 2010:138, 182). 

Ur finlandssvensk synvinkel uppfattas ett sverigesvenskt långt [ɑ:] ofta som 

lätt å-haltigt. 

Tabell 10. Variation för långt a-ljud 

 [a:] (VF) [ɑ:] (S) 

1. Kalle   
2. Olle   
3. Karin   
4. Agda   
5. Bosse   
6. Micke 15 29 
7. Ebba   
8. Hedda   
9. Maria   
10. Anja   
11. Alma - 77 

Sverigesvenskt uttal [ɑ:] av långt a-ljud förekommer hos två deltagare Det är 

framför allt det i intervjuerna frekventa ordet prata som uttalas med ett rundat 

och ”å-haltigt” a-ljud, men också vardag, kvar, bara, har, ska, jag, ha, var, 

stad, saker. De deltagare som har belägg för den sverigesvenska varianten är 

Alma, som har kategoriskt bruk av sverigesvenskt a-ljud, och Micke, som till 

övervägande del använder den sverigesvenska varianten.  

Finlandssvenskans långa u-ljud är en lätt rundad centralvokal [ʉ:] och lik-

nar till kvaliteten det centralsvenska korta u-ljudet [ɵ] (Bruce 2010:182) me-

dan det sverigesvenska långa u-ljudet artikuleras längre fram och är mer spet-

sigt rundat [ա:] (Elert 1995). 
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Tabell 11. Variation för långt u-ljud 

 [ʉ:] (VF) [ա:] (S) 

1. Kalle   
2. Olle   
3. Karin   
4. Agda 17 2 
5. Bosse   
6. Micke   
7. Ebba   
8. Hedda   
9. Maria   
10. Anja 16 13  
11. Alma 6 13 

Det sverigesvenska u-ljudet används av tre deltagare i t.ex. utbud, utbildning, 

ursprung, hus, ful, nu, nuförtiden, jul, studier, du, urusla. Deltagarna Alma 

och Anja har hög andel belägg för den sverigesvenska varianten, medan Agda 

endast har ett par belägg.  

Det öppna uttalet [œ:] av långt ö i andra kontexter än före r (och supra-

dentaler) är ett vokalljud som forskningen uppmärksammat som ett drag som 

står under utveckling och som når ökad spridning i sverigesvenskan.  

Tabell 12. Variation för långt ö-ljud 

 [ø:] (VF) [œ:] (S) 

1. Kalle - - 
2. Olle - - 
3. Karin - - 
4. Agda 4 3 
5. Bosse - - 
6. Micke - - 
7. Ebba - - 
8. Hedda - - 
9. Maria - - 
10. Anja 4 13 
11. Alma 6 4 

Det öppna uttalet [œ:] finns hos tre deltagare t.ex. i orden behöver, försöker, 

möte, över, hög. Det är framför allt ordet möte som uttalas med detta ö-ljud 

hos alla tre deltagare som har belägg för varianten. Alma och Agda har relativt 

få belägg för långt ö totalt och ganska balanserad variation mellan den fin-

landssvenska och den sverigesvenska varianten, medan Anja har relativt 

många belägg totalt och dominerande förekomst av den sverigesvenska 
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varianten. Öppet ö tas ofta upp i kombination med öppet ä men i materialet 

finns inga belägg på öppet ä-uttal i den här kontexten10.  

Det frikativa uttalet av långt i (och y) är precis som öppen artikulation av ö 

i andra positioner än före r ett drag som forskningen uppmärksammat som s.k. 

nya drag i sverigesvenskan (se t.ex. Leinonen 2010). Det långa frikativa i-

ljudet (även kallat viby-i) har dokumenterats och beskrivits på flera håll i Sve-

rige (Bruce 2010:132) och är ett språkdrag som förekommer i flera sveri-

gesvenska varieteter, bl.a. i östmellansvenskan (Bruce 2010:179) som är det 

som här kallas sverigesvenska. 

Tabell 13. Variation för långt i-ljud 

 [i:] (VF) [ɨ:] (S) 

1. Kalle - - 
2. Olle - - 
3. Karin - - 
4. Agda 20 5 
5. Bosse - - 
6. Micke - - 
7. Ebba - - 
8. Hedda - - 
9. Maria - - 
10. Anja 41 4 
11. Alma 45 2 

 

Samma tre deltagare som har förekomster av det öppna ö-ljudet använder 

också frikativt [ɨ] bl.a. i orden bli/blir, (på sätt och) vis, fin/fint, politik och 

precis.  

Det är totalt fyra deltagare som har sverigesvenskt uttal av någon av de 

långa vokalljuden. Den deltagare (Alma) som jag skattat som mest sveri-

gesvensk har belägg för samtliga sverigesvenska vokalvarianter, medan 

Micke bara har belägg för sverigesvenskt långt a-ljud och Agda och Anja har 

belägg för alla utom a-ljudet. 

5.2.3 Fonologiska drag i deltagarnas språkliga stil 

I det här avsnittet har jag undersökt variationen hos några konsonanter och 

vokaler. För alla variabler i det här avsnittet förutom sje- och tje-ljuden har 

undersökningen gått ut på att ringa in vilka deltagare som har variation och 

sedan kartlägga förekomst för den aktuella variationen. För r-ljudet redogör 

jag endast för antalet belägg för den västnyländska varianten, men för kort u-

                               

 
10 Deltagarna uttalar långt ä som typiskt ”stockholms-e” (se Bruce 2010:115,140) med sam-
manfall mellan långt e och långt ä i t.ex. iväg, kläder. 
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ljud och för de långa vokalerna a, u, i och ö redogör jag för variationen mellan 

den finlandssvenska varianten och för den västnyländska respektive de sveri-

gesvenska varianterna i relation till varandra hos de deltagare som har variat-

ion. 

De språkdrag i avsnittet som sedan tidigare är studerade i kontakt mellan 

finlandssvenska och sverigesvenska är sje- och tje-ljuden, som ingår i Ivars 

(1986) avhandling. Precis som i Ivars undersökning kan jag konstatera att be-

läggen för de sverigesvenska varianterna för både sje-ljud och tje-ljud är få. 

Det här gäller framför allt sje-ljuden. Det är de finlandssvenska varianterna 

som generellt används bland deltagarna. De deltagare som dock använder de 

sverigesvenska varianterna är i första hand deltagare som finns i tabellens 

nedre del, bland dem som jag i modellmatchningen ansåg hade mest sveri-

gesvensk språklig stil. Förutom Alma, som har belägg för både sverigesvenskt 

sje- och tje-ljud och som är den deltagare som jag uppfattat pratar mest sveri-

gesvenskt, är det dock inte enbart de deltagare som befinner sig allra längst 

ner i tabellen som har belägg för de här varianterna. Även Micke (6) i mitten 

av tabellen har belägg för sverigesvenskt tje-ljud och Ebba (7) har enstaka 

förekomster av sverigesvenskt sje-ljud.  

Det västnyländska r-ljudet har uppmärksammats men inte kartlagts och un-

dersökts närmare i tidigare forskning. Ungefär hälften av deltagarna använder 

det västnyländska r-ljudet, om än i varierande utsträckning. De sex som an-

vänder språkdraget är de deltagare som i modellmatchningen befunnits ha 

mest västnyländsk språklig stil, men det är fler än de som pratar mest västny-

ländskt som har belägg för det. Ivars (2015:33) framhäver det västnyländska 

r-ljudet som ett exempel på identitetsskapande språkdrag och dokumenterar 

det som förknippat med västnyländsk tillhörighet då hon citerar en informant 

som menar att det karakteristiska r-ljudet är något som informanten värnar 

om. Det faktum att så många deltagare har belägg för r-ljudet tyder på att det 

har en stark ställning. 

Antalet deltagare som har belägg för variation för vokaler är lågt. Det är 

bara två deltagare som har variation för kort u-ljud och belägg för den västny-

ländska varianten.  Av dem har Kalle relativt balanserad variation medan Olle 

endast några gånger använder den västnyländska varianten. De två är de del-

tagare som enligt modellmatchningen har mest västnyländsk språklig stil. En-

ligt Ivars (1996:130) är det västnyländska korta u-ljudet ett starkt drag i väst-

nyländskan (se även Ivars 2015:288, 405), men det förekommer mycket spar-

samt i det här materialet. Jämfört med r-ljudet verkar kort u inte ha samma 

funktion som identitetsmarkör.  

Fokus för undersökningen av de fyra övriga vokalljuden var att kartlägga 

förekomst av variation mellan finlandssvenskt och sverigesvenskt uttal. Det 

övergripande resultatet för samtliga långa vokaler är att de flesta deltagare har 

ett genomgående finlandssvenskt uttal. Det finns dock variation för alla fyra 

vokalljud bland deltagarna: det långa a-ljudet varierar hos två av deltagarna. 

Det är för det första Alma, och hon har kategoriskt sverigesvenskt uttal av 
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långt a-ljud. För det andra är det Micke, som för långt a-ljud främst använder 

den sverigesvenska varianten. Det är alltså endast två deltagare som har belägg 

för sverigesvenskt [ɑ:], men de har det som dominerande variant. Det långa u-

ljudet som sverigesvenskt [ա:] finns belagt hos Anja, Alma och Agda. Agda 

har dock endast några få belägg av den sverigesvenska varianten, medan Anja 

har balanserad variation och Alma till övervägande del använder den sveri-

gesvenska varianten. Samma tre deltagare har också belägg för långt ö-ljud 

som sverigesvenskt [œ:], men då är det Anja som har relativt många belägg 

och övervägande användning av den sverigesvenska varianten, medan Agda 

har några få belägg och Alma har relativt få belägg men balanserad variation 

mellan finlandssvensk och sverigesvensk variant. Leinonen (2010:13) menar 

att spridningen av öppna ö- (och ä-) ljud i Sverige går i en riktning som tyder 

på att de kan bli det nya standarduttalet. I Leinonens (2010) undersökning är 

det främst yngre talare som har detta öppna uttal, vilket kunde tyda på att ut-

talet är ett drag av ungdomsspråk. I en finlandssvensk kontext är ett öppet uttal 

av långt ö förknippat med åländska och hur det eventuellt inverkat på delta-

garnas perception och registrering av fonemet är svårt att slå fast. Också sve-

rigesvenskt långt i-ljud som [ɨ:] förekommer hos samma tre deltagare och då 

med få belägg hos alla tre. I Stockholm har det frikativa i-ljudet dokumenterats 

sedan 1950-talet och där har ljudet förknippats dels med överklassen, dels som 

ett drag som används av ungdomar (Kotsinas 1994; Svahn och Nilsson 2014). 

I finlandssvenskan har det inte dokumenterats. Det man kan slå fast angående 

förekomsten av de sverigesvenska vokalljuden är att det är några få och i första 

hand samma deltagare som har belägg för dem, även om de använder dem 

olika frekvent. Därför kommer jag i det här avsnittet och i fortsättningen i 

avhandlingen att behandla alla de sverigesvenska långa vokalljuden som en 

enda variabel (kap. 7).  

Johnstone (2004:75) lyfter fram fonologi som en språklig kategori som i 

låg utsträckning är föremål för språkförändring och resultaten i det här avsnit-

tet indikerar delvis det. De västnyländska fonologiska varianter som under-

söks förekommer ganska begränsat, vilket tyder på att de kan ha genomgått 

språkförändring. Samtidigt förekommer också de sverigesvenska varianterna 

med förhållandevis få belägg och hos ett mindre antal deltagare. Johnstone 

(2004:75) menar att de drag som mer sällan ingår i språkförändring samtidigt 

också mindre sannolikt kan användas som resurser för att göra social bety-

delse. Det faktum att det trots allt finns en variation och belägg för sveri-

gesvenska fonologiska varianter medger dock möjligheter för att stajla för de 

individer som har varianterna.  

Sett till modellmatchningen kan man säga att fördelningen av varianterna i 

det här avsnittet tyder på att såväl konsonantljud som vokalljud kan ha haft 

betydelse för helhetsintrycket. De båda västnyländska varianterna för kort u-

ljud och r-ljud finns belagda främst bland dem som jag uppfattat som mest 

västnyländska och de sverigesvenska varianterna för de långa vokalerna a, u, 
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i och ö förekommer i högre grad hos de deltagare vars språkliga stil jag skattat 

som mest sverigesvensk. Det gäller framför allt Alma, som har belägg för alla 

sverigesvenska varianter av vokalljud och också är den som i modellmatch-

ningen skattats som mest sverigesvensk. Fördelningen av de finlandssvenska 

och sverigesvenska varianterna av sje- och tje-ljud följer också övergripande 

mönstret med belägg för de sverigesvenska varianterna företrädesvis bland 

deltagarna med mest sverigesvensk stil. Sett till frekvens är det dock långt 

ifrån alltid så att den deltagare som jag skattat som mest västnyländsk har flest 

belägg för de västnyländska varianterna och den som utifrån helhetsintrycket 

är mest sverigesvensk har flest belägg för de sverigesvenska varianterna. Både 

sett till förekomst och frekvens finns det återkommande överraskande inslag 

sett till modellmatchningen, t.ex. Agdas sverigesvenska vokaler och Mickes 

sverigesvenska tje-ljud och a-ljud, som de använder frekvent trots att deras 

språkliga stil totalt sett skattats som relativt västnyländsk eller finlandssvensk. 

5.3 Lexikal variation 

I det här avsnittet tar jag upp variation hos lexikala variabler och de variabler 

jag undersöker är vardagliga ord och diskursmarkörer. Variabeln vardagliga 

ord avser att kartlägga förekomst av vardagliga sverigesvenska ord hos delta-

garna (5.3.1) och inom ramen för diskursmarkörer undersöker jag närmare 

varierande förekomst av modalpartiklar (5.3.2.1) och dialogpartiklar 

(5.3.2.2) som i tidigare forskning registrerats som finlandssvenska och sveri-

gesvenska. I likhet med Quist (2012:289) vill jag argumentera för att under-

söka variation i lexikon eftersom det handlar om att välja ett ord framför ett 

annat och därmed är lexikon en potentiell resurs för att göra stil. 

Jag inleder avsnitten nedan med att presentera variabeln och tidigare forsk-

ning och presenterar sedan resultaten dels i form av antal belägg (=tokens) för 

orden inom variabeln i hela materialet, sedan resultaten i antal tokens (=antal 

belägg) och types (=antal olika ord) för enskilda deltagare.  

5.3.1 Vardagliga ord 

Variabeln vardagliga ord avser att kartlägga förekomst och användning av 

talspråkliga ord och slangpräglade ord som förknippas med sverigesvenska. 

En del av de ord jag tar upp har registrerats som ”slang med ursprung i Sve-

rige” i finlandssvenska slangundersökningar (t.ex. Forsskåhl 2005, 2015) och 

orden är i SAOL markerade som vardagliga. I urvalet av ord har jag också 

beaktat deltagarnas metaspråkliga kommentarer (se kap. 8). I tabellen nedan 

presenteras orden som ingår i den här variabeln och antalet belägg för dem i 

hela materialet.  
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Tabell 14. Översikt av sverigesvenska vardagliga ord 

Ord Tokens (N) 

Kompis 55 
Kul 11 
Kille 8 
Typ 8 
Kolla på 7 
Tjej 4 
Plugga 3 
Polare 1 
Snack 1 

Det är stor spridning i hur frekvent olika sverigesvenska vardagliga ord före-

kommer i materialet. Ordet kompis är det överlägset mest frekvent belagda 

ordet (N=55) och näst vanligast förekommande ord är kul (N=11). Kompis i 

betydelsen ’vän’ används inte kategoriskt bland deltagarna utan förutom po-

lare (N=1) används också neutrala ord som vänner, väninnor och bekanta som 

synonymer eller alternativ. Orden kille (N=8) och tjej (N=4) förekommer 

främst i betydelsen ’pojkvän’ respektive ’flickvän’, men tjej används även i 

betydelsen ’flicka’ eller ’ung kvinna’. De andra orden i kategorin är kolla på, 

i betydelsen ’titta på’(teve), plugga för ’studera’ och snack istället för ’tal’ i 

frasen ”blev snack om”. Ordet typ (N=8) skulle kunna kategoriseras som dis-

kursmarkör (Lindström 2008:93), men eftersom det är tydligt registrerat och 

lexikaliserat hos deltagarna väljer jag att ta upp det under vardagliga ord.  

I tabellen nedan redovisar jag i kolumnen tokens för hur många belägg för 

vardagliga ord varje deltagare har och i kolumnen types framgår hur många 

olika vardagliga ord varje deltagare har belägg för. 

Tabell 15. Tokens och types för sverigesvenska vardagliga ord 

 Tokens (N) Types (N) 

Kalle 12 3 
Olle 23 7 
Karin 4 2 
Agda 1 1 
Bosse - - 
Micke 19 3 
Ebba 4 2 
Hedda 2 1 
Maria 15 5 
Anja 14 2 
Alma 4 2 

Antalet belägg för vardagliga ord varierar för olika deltagare mellan noll (-) 

och 23 tokens och variationen mellan olika ord är mellan noll (-) och sju (7) 
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types, Trots att variabeln avser att kartlägga förekomst av vardagliga sveri-

gesvenska ord är det inte de deltagare vars språk skattats som mest sveri-

gesvenskt som har flest belägg. Visserligen har Maria och Anja (9 och 10) 

jämförelsevis många belägg totalt och Maria har också näst högst antal olika 

ord, men det är Olle (2) och Micke (6) som har högst antal belägg totalt och 

det är Olle som har flest antal olika ord. Också Kalle (1), var språk jag skattat 

som mest västnyländskt, har 12 belägg och lika många olika ord som Micke. 

Det totala antalet belägg för vardagliga ord är inte särskilt stort, vilket kan 

bero dels på att intervjumaterialet är begränsat, dels på att intervjun med en 

okänd person inte upplevs som särskilt informell. Det faktum att lexikon är en 

språklig kategori där det är svårt att i ett begränsat material hitta ett större antal 

förekomster är antagligen orsaken till att man i traditionella kvantitativt inrik-

tade variationsstudier inte beaktat lexikon. Även om antalet belägg inte är högt 

finns det ändå ganska tydliga skillnader mellan deltagarna både vad gäller an-

tal ord (tokens) och antal olika ord (types). Varken antalet belägg eller antalet 

olika ord visar sig följa något tydligt mönster sett till den ordningsföljd som 

utgår från helhetsintrycket.  

5.3.2 Diskursmarkörer 

Den andra variabeln för lexikal variation är diskursmarkörer11. Diskursmar-

körer är ord, uttryck, fraser som inte förändrar det propositionella innehållet 

och betydelsen i ett yttrande men som modifierar och reglerar hur talaren och 

yttrandet kan tolkas (Lindström 2008:78). Typiskt för diskursmarkörer är att 

de inte påverkas av den språkliga strukturen utan står utanför syntax och mor-

fologi. Valet av diskursmarkör kan i vissa fall vara helt individuellt och vari-

ationen kan också vara beroende av region (t.ex. la i västra Sverige (Svahn 

och Nilsson 2014)). I olika regioner kan man också se olika former av samma 

diskursmarkör och även frekvensen av en diskursmarkör kan variera provin-

siellt.  

Diskursmarkörer har varit föremål för många undersökningar av språkkon-

takt (se Henricson 2013:148f) och skillnader i bruket av diskursmarkörer i 

finlandssvenska och sverigesvenska är väldokumenterade (Saari 1995 m.fl.). 

Jag undersöker förekomsten av diskursmarkörer som i tidigare forskning re-

gistrerats som specifikt finlandssvenska eller sverigesvenska och jag tar också 

upp diskursmarkörer som är gemensamma för finlandssvenskan och sveri-

gesvenskan (s.k. allmänsvenska diskursmarkörer) och undersöker om delta-

garna använder dem på ett sätt som utifrån tidigare forskning kan betraktas 

som finlandssvenskt eller sverigesvenskt, t.ex. genom frekvens eller uttal. 

                               

 
11 Ett stort antal studier av diskursmarkörer har lett till att terminologin varierar. I likhet med 
Henricson (2013) väljer jag här att som en utgångspunkt inte särskilja olika typer av diskurs-
markörer (jfr Lindström 2008: 78f) utan använder samlingsbegreppet diskursmarkörer.   
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Däremot beaktar jag inte eventuella skillnader i betydelse, t.ex. för nog (se 

5.3.2.1).  

I tabellen nedan visas antal tokens (förekomster) av diskursmarkörer i 

materialet och vilken varietet de förknippas med. Den diskursmarkör som är 

mest frekvent i materialet står först i tabellen och de minst frekventa längst 

ner. I spalten till höger står beteckningarna för vilken registrerad varietet av 

svenska diskursmarkörerna utifrån tidigare forskning förknippas med: A= all-

mänsvenska, F= finlandssvenska och S= sverigesvenska. I de fall en beteck-

ning står inom parentes vid sidan av A innebär det att diskursmarkören i fråga 

visserligen är allmänsvensk, men i tidigare forskning sett till frekvens förknip-

pas i högre grad med den varieteten. 

Tabell 16. Översikt av diskursmarkörer 

 Tokens (N) Registrerad i varietet 

Ju 598 A(S) 
Ja 243 A 
Alltså 116 A(S) 
Nog12 115 A(F) 
Väl 105 A 
Aa 26 S 
Jo 23 F 
Jå 14 F 
Absolut 11 A(S) 
Ju nog 7 F 
Precis 6 A(S) 
Dedär 5 F 
Nå 3 F 

Tabellens översta del, där de mest frekvent använda diskursmarkörerna finns, 

domineras av allmänsvenska diskursmarkörer och ju (N=598) är i särklass 

mest frekvent, följt av ja (N=243) och alltså (N=116). Av de diskursmarkörer 

som i tidigare forskning (t.ex. Bergroth 1928; Saari 1995; Melin-Köpilä 1996; 

Thelander, K. 2008; Lindström 2008) registrerats som finlandssvenska är nog 

(N=115) överlägset vanligast i det här materialet, medan jå, dedär och nå som 

alla är mycket vanliga i finlandssvenskt talspråk förekommer ytterst få gånger 

(se t.ex. Wide 2011, Henricson 2013 och Lindström 2008). 

Två kategorier av diskurmarkörer utmärker sig särskilt i sammanställ-

ningen och jag lyfter därför ut dem för särskild analys. Gemensamt för de här 

kategorierna av diskursmarkörer är att det finns skillnader i användningen 

mellan finlandssvenskan och sverigesvenskan.  

                               

 
12 Diskursmarkören nu, som betraktas som en variant av nog (Lindström 2008:98–99; se även 
Saari 1995:92f), förekommer ytterst få gånger i materialet och räknas därför in under nog. 
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5.3.2.1 Modalpartiklar 

Den första kategorin är vad Lindström (2008:80f, 95f) kallar modalpartiklar, 

dvs. ju nog, nog, väl och ju. De här diskursmarkörerna används för att signa-

lera talarens bedömning av sanningshalten eller sannolikheten i det som yttras 

(2008:96).  

Två av modalpartiklarna är registrerade som finlandssvenska: ju nog och 

nog. Ju nog är en kombination av diskursmarkörer som Bergroth (1928: 135) 

definierat som typiskt finlandssvensk (se även Melin-Köpilä 1996). I finlands-

svenskan kan man använda flera diskursmarkörer i en kedja, men i det här 

fallet betraktas ju nog som en diskursmarkör och inte som en kedja. Nog före-

kommer frekvent i finlandssvenskan (se t.ex. Lindström 2008:98) medan fö-

rekomsterna i sverigesvenskt material i jämförelse är få (se Saari 1995 och 

Eriksson 1988:110f). Nog har också olika betydelse i de olika varieteterna: i 

sverigesvenskan betyder nog ’troligen’ eller ’visst, förvisso’ medan ett fin-

landssvenskt nog är en försäkran ’visst’, men uttrycker också en reservation 

som lämnar utrymme för att senare nyansera det som sägs (Saari 1995:103). 

Ju är en vanligt förekommande diskursmarkör i svenskan överlag (Lindström 

2008:96) och är därför att se som allmänsvensk. Flertalet kontrastiva studier 

på sverigesvenskt och finlandssvenskt material har dock visat att ju generellt 

sett är betydligt mer frekvent i sverigesvenskt material (Saari 1995:92, 98). I 

likhet med ju har diskursmarkören väl ganska ospecifik betydelse, men signa-

lerar att det som sägs är ett antagande eller förslag och efterfrågar mottagarens 

samarbetsvilja (Lindström 2008:97). Eriksson (1988:101f) pekar på att an-

vändningen av väl i hans stockholmsmaterial delvis sammanfaller med bruket 

av ju, särskilt när den som talar har kunskap om innehållet. Saari (1995:91) 

visar i sin kartläggning att ju och väl kvantitativt är typiska i sverigesvenskt 

material medan nog utmärker det finlandssvenska materialet (se nedan). Saari 

(1995:97) sammanfattar sin analys av frekvensen av ju och väl i sveri-

gesvenskt material med att säga att den höga frekvensen indikerar att ju och 

väl överlappar eller ersätter nog i sverigesvenskt material.  

I tabellen visar jag hur beläggen för de olika modalpartiklarna fördelas mel-

lan deltagarna. 
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Tabell 17. Förekomst av olika modalpartiklar 

 Ju nog (F) Nog (F) Väl (A) Ju (A/S) 

Kalle 1 18 12 30 
Olle - 5 6 37 
Karin - 8 8 76 
Agda 1 10 3 74 
Bosse - 1 4 32 
Micke - 10 24 77 
Ebba 1 14 2 44 
Hedda 3 23 16 38 
Maria 1 7 20 73 
Anja 1 12 4 27 
Alma - 7 6 90 

Det finns endast ett fåtal belägg för den finlandssvenska modalpartikeln ju nog 

och den förekommer hos ungefär hälften av deltagarna och spritt över hela 

tabellen. Endast en deltagare, Hedda, har flera belägg än ett. Däremot används 

nog av samtliga deltagare. Trots att frekvent användning av nog är starkt för-

knippat med finlandssvenska har många deltagare spritt över hela skalan 

många belägg. Kalle högst upp har många (N=18) men också Anja näst längst 

ner har tolv belägg. Även här sticker Hedda ut med ett högre antal belägg än 

de andra. Beläggen för nog är hos Hedda anmärkningsvärt många sett i relat-

ion till antalet belägg för väl och ju, som är färre i proportion till hennes an-

vändning av nog än hos de andra. I fråga om nog sticker Bosse till skillnad 

från Hedda ut med endast ett belägg. Bosse har anmärkningsvärt få belägg för 

samtliga modalpartiklar totalt, i jämförelse med de andra. Ett högt antal belägg 

för ju skulle enligt resonemanget ovan kunna indikera sverigesvenska och 

Alma längst ner i tabellen är den som har flest belägg för ju och Kalle högst 

upp har få belägg. Men även Anja, som skattats som näst mest sverigesvensk 

har få belägg, liksom Bosse. Samtidigt har flera deltagare bland dem som 

framstår som mest västnyländska, t.ex. Karin och Agda, också många belägg.  

Övergripande går det inte att urskilja något mönster för hur modalpartik-

larna används förutom att Alma, som skattats som mest sverigesvensk, har få 

belägg för nog men absolut flest belägg för ju, medan Kalle som skattats som 

mest västnyländsk har relativt många belägg för nog men få belägg för ju. 

5.3.2.2 Dialogpartiklar  

Den andra kategorin av diskursmarkörer jag särskilt lyfter fram är dialogpar-

tiklar, främst responsiver (Lindström 2008:80–81, 226), dvs. diskursmarkörer 

som fungerar som en respons på det samtalspartnern precis sagt och de flesta 

kan stå ensamma som svar på en tidigare yttrande. De jag undersöker frekven-

sen av är nå, jå, jo, ja och aa. Jag har beaktat alla belägg för de här diskurs-

markörerna, även när de inte förekommer precis i början av ett yttrande utan i 

mitten eller slutet.  
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Svenskan har flera varianter av jakande responsiver på tidigare påstående 

eller fråga (t.ex. Lindström 2008:81f). I det här materialet är det allmän-

svenska ja (N=243) mest allmänt förekommande, följt av sverigesvenska aa 

(N=26) och finlandssvenskans jo (N=25) medan beläggen för de finlands-

svenska jå (N=14) och nå (N=3) är betydligt färre. I tidigare forskning redogör 

bl.a. Green-Vänttinen (2001:97–98) för distributionen av diskursmarkörerna 

ja, aa och jå i sverigesvenskan och finlandssvenskan. Jå används frekvent i 

finlandssvenskan (Green-Vänttinen 2001:326; Lindström 2008:82) men före-

kommer inte alls i modern sverigesvenska. I sverigesvenskan tenderar ja och 

aa att betraktas som likställda varianter, men Green-Vänttinen (2001:327) hit-

tar i sitt finlandssvenska material bara ett enda belägg på aa och det är i en 

dialektstilisering av sverigesvenska. Jo (N=17) är i allmänsvenskt språkbruk 

en jakande respons på en nekande fråga, men i finlandssvenska (och norr-

ländska) används det synonymt med ja (se t.ex. Bergroth 1928). Den absoluta 

majoriteten av förekomsterna av jo är i det här materialet av den finlands-

svenska varianten. 

Nå är i likhet med jå mycket vanligt förekommande i finlandssvenskan 

(Finlandssvensk ordbok 2008). Nå placeras i början av satser och yttranden 

och enligt Lindström (2008:91) signalerar ett inledande nå ”disprefererade 

handlingar”, vilket kan vara t.ex. om man vill ifrågasätta ett tidigare yttrande 

eller avböja ett förslag. Nå kan enligt Finlandssvensk ordbok (2008) ersättas 

med ja. Tabellen nedan visar belägg för de olika dialogpartiklarna hos delta-

garna.  

Tabell 18. Förekomst av olika dialogpartiklar 

 nå(F) jå(F) jo(F/A) ja (A) aa (S) 

Kalle - 3 4 52 3 
Olle 1 - 3 14 2 
Karin - - 3 21 2 
Agda - - 1 16 20 
Bosse - - - 30 - 
Micke - - 1 43 2 
Ebba 2 11 - 8 2 
Hedda - - 6 30 - 
Maria - - 3 14 1 
Anja - - - 7 6 
Alma - - 2 8 - 

Utmärkande är för det första att de typiskt finlandssvenska nå och jå har väl-

digt få belägg och förekommer hos få deltagare. Endast två deltagare har be-

lägg för jå: Kalle som skattats som mest västnyländsk; men mest frekvent an-

vänds det av Ebba som har 14 belägg. Ebba använder också nå som i övrigt 

bara finns i en förekomst hos Olle, som skattats som näst mest västnyländsk. 

Jo, som beroende på om det svarar på en jakande eller nekande fråga kan 
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betraktas som finlandssvenskt eller sverigesvenskt, finns med relativt få be-

lägg hos alla utom Bosse och Ebba. Det sverigesvenska aa är belagt nästan 

lika många gånger som jo och förekommer hos de flesta, spritt över hela ta-

bellen. Alla utom Bosse, Hedda och Alma har belägg för aa. Sammantaget är 

det dock det allmänsvenska ja som dominerar. Undantaget från det är Agda, 

som har fler belägg för aa än för ja. Sett till types är det vanligast att samma 

deltagare använder två eller tre olika dialogpartiklar. Kalle och Ebba uppvisar 

dock belägg för fyra olika och använder såväl finlandssvenska nå/jå som sve-

rigesvenska aa medan Bosse endast har belägg för det allmänsvenska ja. 

Generellt visar distributionen att de finlandssvenska nå, jå och jo tenderar 

att förekomma mest hos de deltagare som övergripande skattats som mest 

västnyländska – men inte enbart, eftersom Ebba är den som har överlägset 

flest belägg. Hedda, som upplevs som ganska sverigesvensk, har också relativt 

många belägg för jo. För det sverigesvenska aa är det inte deltagarna som 

skattats som mest sverigesvenska som i första hand uppvisar belägg, utan det 

är framför allt Agda, som helhetsmässigt låter relativt västnyländsk, som har 

absolut flest belägg. 

5.3.3 Lexikala drag i deltagarnas språkliga stil 

I avsnittet har jag för det första undersökt förekomsten av vardagliga sveri-

gesvenska ord och hur de belägg för den kategorin ord fördelar sig bland del-

tagarna. Jag har också undersökt diskursmarkörer och för det första kartlagt 

olika diskursmarkörer som i forskning är registrerade som finlandssvenska, 

allmänsvenska och sverigesvenska i materialet. För det andra fokuserade jag 

på två kategorier diskursmarkörer: modalpartiklar och dialogpartiklar, och hur 

frekvent deltagarna använder olika varianter av dem. Både vardagliga (sveri-

gesvenska) ord och framför allt de olika kategorierna av diskursmarkörer är 

relativt väl dokumenterade i tidigare forskning.  

Nästan alla deltagare har belägg för något ord inom kategorin vardagliga 

ord. Förekomsten varierar dock markant mellan olika deltagare både sett till 

antalet belägg totalt och hur många olika ord de har belägg för. Ett resultat är 

att användningen av vardagliga ord inte följer helhetsintrycket baserat på mo-

dellmatchningen. Den deltagare som använder flest vardagliga ord och flest 

olika vardagliga ord är Olle, som utifrån helhetsintrycket skattats som näst 

mest västnyländsk. Andra som har många belägg är Micke, som är placerad i 

mitten, men också Maria och Anja, som hör till dem som skattats som mest 

sverigesvenska. Maria har inte bara många belägg utan också belägg för rela-

tivt många olika ord. Olika typer av ord är enligt Tandefelts (2015:169–171) 

resultat något som finlandssvenskar i Sverige särskilt uppmärksammar och i 

hög grad är medvetna om och också menar att de kan kontrollera genom att 

byta ut finlandssvenska ord mot ord man upplever som gångbara i Sverige. En 

del av orden som ingår i min undersökning är av uttalat informell karaktär och 

en frekvent användning av dem i en intervjusituation föranleder att man ställer 
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sig frågan i hur hög grad talaren som väljer att använda dem är medveten om 

ordens stilvalör. Man kan även fråga sig i vilket syfte talaren väljer att använda 

dem. Huruvida deltagarna i den här undersökningen använt sverigesvenska 

vardagliga ord före flytten och i så fall vilka ord och i vilken utsträckning är 

svårt att uttala sig om. Det är dock relativt troligt att de inte sett dem som 

neutrala ord före flytten, då framför allt Forsskåhls (2015) undersökningar vi-

sar att de här orden tydligt är registrerade som sverigesvenska bland hennes 

deltagare (se även Haapamäki 2009), men samtidigt menar Forsskåhl 

(2015:58) att de sverigesvenska slangorden blir fler och vanligare i finlands-

svenskan. Lexikon ingår oftast inte som kvantifierade variabler i variations-

undersökningar. Det beror givetvis på att det skulle krävas stora material för 

att kunna undersöka relativ frekvens av ord. Om man däremot kartlägger vilka 

ord som förekommer i ett material och jämför dem sinsemellan så kan lexikon 

säga något om den språkliga stilen även i ett begränsat material. 

Alla deltagare har belägg för diskursmarkörer, men förekomsten av dis-

kursmarkörer som förknippas med de olika varieteterna förekommer ojämnt i 

deltagargruppen. Vanligast förekommande är det som kategoriserats som all-

mänsvenska diskursmarkörer. Bland de finlandssvenska diskursmarkörerna 

förekommer nog relativt frekvent hos så gott som alla deltagare (jfr Tandefelt 

2015:170), men ett par deltagare har markant fler belägg. Bland dialogpartik-

larna förekommer de finlandssvenska nå och jå, i kombination med jo relativt 

lågfrekvent, särskilt sett till hur vanliga de är i finlandssvenskan. Framöver 

kommer dessa att behandlas som en variant (se 7.1). Endast en deltagare, 

Ebba, har relativt många belägg för nå och jå. Jo är mer vanligt förekom-

mande. Den sverigesvenska dialogpartikeln aa förekommer med få belägg hos 

de allra flesta deltagare, men absolut flest belägg har Agda, som utifrån hel-

hetsintrycket är ganska västnyländsk. Precis som för vardagliga ord följer inte 

heller variationen i fråga om diskursmarkörerna något entydigt mönster uti-

från modellmatchningen. 

5.4 Sammanfattande diskussion 

I det här kapitlet har jag gjort en variationsanalys med kvantitativ ansats och 

undersökt variabler på flera språkliga nivåer för att få en bild av vilka språk-

drag deltagarna använder i sin språkliga stil, och i vilken utsträckning de an-

vänder dem. Den språkliga stilen som dokumenteras är ett resultat av dialekt-

kontakt mellan västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska och syftet 

är att genom att studera stilen få en förståelse för vilka språkdrag som får be-

tydelse för hur stilen låter, och också vilka språkdrag som har potential för att 

utgöra resurser för stajling. Sammanfattningsvis är resultaten i de undersökta 

kategorierna rytm, fonologi och lexikon följande:  

Kortstavighet finns hos alla deltagare, översiktligt sett mer hos deltagarna 

som bedömts ha en mer västnyländsk och/eller finlandssvensk stil än hos dem 
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som bedömts ha en mer sverigesvensk stil. Också variationen mellan västny-

ländska och finlandssvenska apokoperade former och sverigesvenska fullfor-

mer av inte och skulle följer ett mönster där apokoperade former i något högre 

grad finns hos dem som generellt uppfattas som mest västnyländska och fin-

landssvenska och de sverigesvenska formerna övervägande förekommer hos 

dem som skattats som mest sverigesvenska. Det gäller framför allt variationen 

mellan sku och skulle. Variationen för olika varianter av inte är mer komplex. 

Den västnyländska varianten it förekommer hos några få deltagare och främst 

hos de mest västnyländska. Västnyländsk verbapokope finns däremot hos 

flera, ungefär hälften av deltagarna, framför allt hos de mest västnyländska 

och finlandssvenska men även hos Alma, som skattats som mest sveri-

gesvensk. I fråga om rytm finns det med andra ord ganska stor variation. Det 

faktum att alla deltagare har belägg för kortstavighet och nästan alla har belägg 

för int gör att det finlandssvenska inslaget är stabilt, och det västnyländska är 

inte heller obetydligt. Samtidigt är användningen av sverigesvenska varianter 

utbredd: De flesta varierar stavelsekvantitet och så gott som alla använder inte, 

och dessutom är det många som använder skulle. Den utbredda variationen 

tyder på att man har en språklig medvetenhet om de här språkdragen och sär-

skilt den frekventa användningen av inte också hos deltagare som i övrigt inte 

framstår som sverigesvenska tyder på att varianten utgör en potentiell resurs 

för stajling. 

Angående vokal- och konsonantljud är deltagarnas stil övervägande präg-

lad av finlandssvenska. Det västnyländska inslaget i form av r-ljud är inte obe-

tydligt då hälften har belägg för det, men det korta u-ljudet används av få. Den 

absoluta majoriteten använder finlandssvenska sje- och tje-ljud, men sveri-

gesvenska varianter av sje- och tje-ljud förekommer – främst hos de deltagare 

som övergripande låter mest sverigesvenska, men även hos andra. Detsamma 

gäller de långa vokaler a, i, u och ö där de flesta beläggen finns hos de vars 

stil framstår som absolut mest sverigesvensk, och de dominerande förekoms-

terna finns oftast hos dem. Däremot förekommer de sverigesvenska fonolo-

giska varianterna även hos enstaka deltagare som i helhetsbedömningen inte 

framstår som särskilt sverigesvenska. Fonologi är enligt t.ex. Johnstone 

(2004:75) en språklig nivå som sällan påverkas av språkförändring och därför 

blir fonologiska drag sällan resurser som används för stajling. Användningen 

av sverigesvenska fonologiska varianter är liten totalt sett i materialet. Det gör 

dock att det framstår som mycket framträdande att varianterna överhuvudtaget 

förekommer hos deltagarna. Särskilt framträdande blir de hos deltagare som i 

övrigt låter ganska västnyländska eller finlandssvenska och framför allt om 

beläggen är många. Det är en indikation på att de fonologiska dragen kan an-

vändas för stajling.  

Variationen på lexikal nivå uppvisar på ett övergripande plan något an-

norlunda tendenser än kategorierna rytm och fonologi. Det kan delvis bero på 

att kategorin sverigesvenska vardagliga ord består av en enda variabel och att 

flera av diskursmarkörerna är allmänsvenska med mer otydlig koppling till 
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enskilda varieteter. Vardagliga ord förekommer hos nästan alla deltagare. Det 

är dock inte de deltagare som enligt modellmatchningen skattats som mest 

sverigesvenska som har flest belägg. Flera deltagare har visserligen relativt 

många belägg, och Maria som framstår som en av de övergripande mest sve-

rigesvenska är den som har näst flest av såväl tokens som types. Den deltagare 

som har flest såväl types som tokens är dock Olle som övergripande skattats 

som näst mest västnyländsk. För diskursmarkörernas del är antalet belägg för 

alla finlandssvenska diskursmarkörer generellt sett få och de som finns före-

kommer i första hand hos deltagare som låter mest västnyländska och/eller 

finlandssvenska. Modalpartikeln nog är den finlandssvenska diskursmarkör 

som är vanligast, och den förekommer i hela deltagargruppen. Nog är den av 

modalpartiklarna som har tydligast koppling till en specifik varietet, men fö-

rekomsten bland deltagarna följer inte något tydligt mönster sett till modell-

matchningen. I fråga om dialogpartiklarna är kopplingen till finlandssvenska 

respektive sverigesvenska tydligare etablerad. De finlandssvenska dialogpar-

tiklarna förekommer sparsamt och följer inget tydligt mönster i relation till 

modellmatchningen. Dialogpartikeln aa, som är den av de undersökta diskurs-

markörerna som är tydligast förknippad med sverigesvenska förekommer ge-

nerellt med få belägg, förutom hos en av deltagarna (Agda) som har många 

belägg trots att hennes stil skattats som relativt västnyländsk.  

Typiskt för diskursmarkörer är att de står utanför syntaktisk struktur och 

inte har semantiskt innehåll (Lindström 2008:78; Henricson 2013:148) och de 

står därför utanför talarens fokus, vilket verkar innebära att de är svåra att 

medvetandegöra och kontrollera. Som exempel på det beskriver Henricson 

(2013:148f) att talare t.ex. inte stannar upp i talet för att leta efter rätt diskurs-

markör eller korrigera om de sagt fel. Nog finns hos alla deltagare, vilket in-

dikerar att nog i egenskap av modalpartikel inte är lätt att kontrollera utan 

hänger sig kvar. Dialogpartiklar verkar utifrån de få beläggen för finlands-

svenska varianter i mitt material att döma vara lättare att kontrollera än mo-

dalpartiklarna. Diskursmarkörer som inleder ett yttrande är enligt Lindström 

(2008:214) viktiga eftersom de spelar en viktig roll för hur yttrandet ska ut-

formas och för vad samtalspartnern kan förvänta sig av yttrandet. Eventuellt 

kan också den inledande positionen göra att man lättare registrerar dialogpar-

tiklar och de blir lexikaliserade på ett annat sätt än modalpartiklar, och då kan 

man välja ett allmänsvenskt ja som bäddar för en säkrare kommunikation än 

om man väljer en finlandssvensk dialogpartikel. Såväl de finlandssvenska mo-

dalpartiklarna ju nog och nog och de finlandssvenska dialogpartiklarna nå och 

jå förekommer hos de flesta relativt sparsamt. Eftersom de förekommer så 

frekvent i finlandssvenska varieteter (se Saari 1995, Lindström 2008, Henric-

son 2013) är det rimligt att anta att de här diskursmarkörerna ingår i deltagar-

nas variantbank, men resultaten här indikerar att man undviker att använda 

dem när man gör språklig stil i Stockholm.  

Många variabler varierar på ett sätt som indikerar att varianter av dem är 

betydelsefulla för vilket helhetsintryck man får av deltagarnas stil, och kanske 
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också vilket helhetsintryck de vill ge. I flera fall är den tendensen tydligast när 

det gäller de mest västnyländska deltagarna och de mest sverigesvenska del-

tagarna, men mönstret är inte entydigt. Ett annat viktigt mönster är att det i 

fråga om flera variabler förekommer variation som bryter mot mönstret man 

skulle kunna förvänta sig utifrån modellmatchningen. Det gäller framför allt 

frekvent förekommande sverigesvenska varianter hos deltagare vars språkliga 

stil i modellmatchningen skattats som relativt västnyländska och/eller fin-

landssvenska. De sverigesvenska varianter som förekommer på ett sätt som 

utmärker sig mest i förhållande till den ordning deltagarna fått utifrån modell-

matchningen är vardagliga ord och varianten inte som förekommer hos många 

deltagare och diskursmarkören aa. Även de fonologiska varianterna sveri-

gesvenskt tje-ljud och sverigesvenska långa vokalljud som förekommer hos 

färre deltagare bryter mot det förväntade enligt modellmatchningen. Variation 

som på det här sättet bryter mot mönstret ser jag som särskilt intressanta som 

potentiella resurser för stajling. Tandefelt (2015:169–171) lyfter i sina resultat 

språkdrag som finlandssvenskar i Sverige är mer eller mindre medvetna om 

och upplever som enklare eller svårare att förändra. Ord, vissa ordformer samt 

kortstavigt uttal hör till språkdrag som finlandssvenskar enligt Tandefelts re-

sultat är medvetna om och upplever att de kan kontrollera, men t.ex. uttal av 

sje-ljudet framhävs som ett exempel på språkdrag som upplevs som svårare 

att kontrollera. Hur talare mer eller mindre medvetet väljer språkdrag och va-

rianter av dem för att göra sin språkliga stil är en fråga om vilka språkdrag 

man registrerat och är språkligt medveten om och också en fråga om att olika 

språkliga kategorier och olika språkdrag av olika skäl i olika hög grad är till-

gängliga som språkliga resurser (Preston 1996; 3.2.2). Jag kommer att analy-

sera resultaten utifrån indexikalitet och registrering (kap 8) för att undersöka 

hur deltagarna använder olika språkdrag för stajling på olika indexikalitets-

nivåer.  

Det jag i avhandlingen betraktar som kontaktrelaterad språkförändring och 

potentiell stajling är belägg för språkdrag som talaren sannolikt inte skulle 

använda om det inte hade varit för kontaktsituationen. Det kan också vara 

språkdrag som används mer frekvent eller annorlunda som en följd av kon-

taktsituationen. I variationsanalysen har sådana varianter kunnat ringas in i 

alla undersökta kategorier. Analysen visar också att en del språkdrag används 

mer sällan eller inte alls som en följd av kontaktsituationen, enligt det som 

brukar kallas förenkling eller utjämning (3.1.2). Avsaknaden av en del tydliga 

västnyländska och finlandssvenska drag är påfallande. Det syns t.ex. i ana-

lysen av diskursmarkörer där mycket vanliga finlandssvenska jå och nå lyser 

med sig frånvaro. Istället är det neutrala ja den vanligaste dialogpartikeln (och 

då har jag valt att inte räkna mm eller eh som diskursmarkörer inom den här 

kategorin). En stor grupp ord som helt saknas är vardagliga finlandssvenska 

ord, som ofta är lån eller översättningslån från finskan eller från dialekterna 

(se t.ex. Ivars 2015:410–414; Forsskåhl 2015; Henricson 2013). Inom ramen 

för analysen av stajling utifrån indexikalitet och registrering kommer jag 
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också att undersöka vilka språkdrag som blir resurser för stajling genom att 

man undviker eller utelämnar dem. 

I det här kapitlet har variationen i deltagarnas stil undersökts i form av en-

skilda variabler, och även delvis gemensamt under kategorierna rytm, fono-

logi och lexikon. Jag vill dock slå fast att även om enskilda språkdrag har 

betydelse för en språklig stil och enskilda språkdrag framför allt har betydelse 

för stajling, så gör inte ett drag ensamt, eller en enda kategori av variabler, en 

stil västnyländsk, finlandssvensk eller sverigesvensk. Språklig stil är en hel-

het, och intrycket av helheten bygger på perception av användningen av vari-

anter av språkdrag och på samvariationen mellan dem. För att göra en beskriv-

ning av den språkliga stilen hos finlandssvenskar i Stockholm är det därför 

viktigt att gå vidare och undersöka eventuella mönster i variationen hos en-

skilda individer och mellan olika deltagare. 
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6 Variation i intonation 

I det här kapitlet kartlägger och beskriver jag några tonala drag hos ett urval 

av deltagarna. För att göra detta kombinerar jag auditiv och akustisk metod 

och undersöker några utvalda prosodiska variabler och vilka varianter av dessa 

variabler som förekommer hos deltagarna. 

Bakgrunden till att kartlägga intonation är att språkmelodi lyfts fram som 

en särskilt viktig identifikationsfaktor när det gäller svenska varieteter (Bruce 

2010:10, 78) och är en viktig del av en varietets s.k. grundröst (2010:170) och 

därmed också för helhetsintrycket av deltagarnas språkliga stil. Stora kontras-

ter mellan tonala mönster i olika varieteter gör att det är viktigt att undersöka 

om kontrasterna kan innebära att tonala drag registreras (se 3.2.2), och att de 

kan variera och utgöra möjliga resurser för språkstajling. Språkmelodi anses 

dock vara svårt att helt kontrollera (Coupland (2007:79, se 3.2.2) och definie-

ras av Gårding (1974, se Riad 2017:75, 84) som efterhängset för talare i språk-

förändringsprocesser. De här faktorerna gör att jag ser det som närmast nöd-

vändigt att undersöka språkmelodin i det här materialet.  

I modellmatchningen och variabelinventeringen (4.3.1) kunde jag uppfatta 

att det fanns variation i deltagarnas prosodi, och för att kartlägga den variat-

ionen valde jag att göra en akustisk analys av delar av materialet. Huvudsyftet 

med att undersöka de tonala dragen är att kartlägga vilka prosodiska varianter 

i materialet som förknippas med västnyländska, finlandssvenska och sveri-

gesvenska. Att göra akustisk analys på spontant tal i intervjuer är arbetsdrygt 

(se även Aho 2010b). För den prosodiska analysen har jag därför valt ut fem 

deltagare: Olle, Agda, Micke, Hedda och Maria som tillsammans represente-

rar den tonala variationen i hela deltagargruppen. Deltagarna har valts ut dels 

utifrån ordningen i modellmatchningen, där de är nästan konsekvent varannan 

deltagare, dels utifrån mitt auditiva intryck av att de här deltagarna är olika 

sett till prosodin och mitt intryck är att de tillsammans realiserar ett stort antal 

varianter av de tonala variablerna. Genom att i den akustiska analysen visua-

lisera de här deltagarnas tonkonturer kan jag också jämföra dessa visuali-

seringar med mitt auditiva intryck av de övriga deltagarnas tonala variation 

och genom det kunna dra slutsatser om den tonala variationen i hela deltagar-

gruppen. Jag kartlägger belägg för varianter av fokusaccent i tvåstaviga ord 

som i sverigesvenskan har akut respektive grav accent samt accentuering i 

sammansättningar. Resultaten av den akustiska analysen presenteras med 

hjälp av bilder som gjorts i analysprogrammet Praat (se 4.2, 4.3). 
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Tonkonturerna har inte bearbetats på något sätt och bilderna är gjorda direkt i 

Praat. Bilderna i kapitlet är därför inte alltid helt tydliga, men de har fyllt sin 

funktion för analysen. 

I avsnitt 6.1 redogör jag för variablerna och varianterna av dem samt hur 

jag valt att illustrera och beskriva variationen i intonation. I avsnitt 6.2 visar 

jag resultaten av kartläggningen av variabeln fokusaccent i tvåstaviga ord och 

i 6.3 visar jag resultaten för sammansättningar. Kapitlet avslutas med en sam-

manfattande diskussion. 

6.1 Variablerna 

Precis som begreppet språkmelodi antyder kan intonation beskrivas med hjälp 

av toner. Till skillnad från toner i musik behöver man enligt Riad (2017:75) 

endast två toner, nämligen hög (H) och låg (L) ton. Tonerna har inte exakta 

värden utan står för deras inbördes relation till varandra, men följer ett mönster 

i olika varieteter sett till tonkonturens form, antal tontoppar och tajming i re-

lation till stavelserna. När jag beskriver hur tonkonturer ser ut använder jag ett 

system som är baserat på Riad (2017) med höga (H) och låga (L) toner, men 

till skillnad från Riad beaktar jag enbart tonkonturens utseende och tajming 

och utelämnar andra parametrar. 

För att illustrera hur tonkonturer och höga respektive låga toner ser ut och 

kan tolkas i sammanhanget inleder jag med att beskriva generaliserade ton-

konturer i finlandssvenskan och sverigesvenskan. 

Figur 2. Accenttypologi för tvåstaviga ord efter Gårding (1977) 
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I figur 2 illustreras tonkonturer i finlandssvenskan (FINL) och sverigesvens-

kan (SVEA) efter en sammanställning av Gårding (1977). Rutorna till vänster 

illustrerar tonkonturen i ord med akut accent och rutorna till höger tonkonturer 

i ord med grav accent. Det vertikala strecket mitt i de respektive rutorna illu-

strerar stavelsegräns. Modellen visar att finlandssvenskan (FINL) inte gör nå-

gon skillnad mellan akut och grav accent utan alla tvåstaviga ord med betoning 

på första stavelsen följer samma entoppiga mönster med hög ton i första sta-

velsen (H) och lägre ton i den andra stavelsen (L). Sverigesvenskan (SVEA), 

realiserar däremot akut accent med en entoppig tonkontur där toppen är nära 

stavelsegränsen (HL), medan grav accent realiseras med en tvåtoppig tonkon-

tur med en sänkning i samband med stavelsegränsen (HLH). 

6.1.1 Fokusaccent i tvåstaviga ord  

Det jag betecknar som fokusaccent (jfr Riad 2017 som använder stor accent) 

utgår ifrån det traditionella systemet med ordaccent (se ovan samt 2.3) och 

utgör mönster för hur ord framhävs i satser med hjälp av intonationen (Bruce 

2010:36, 85, 87; Riad 2017:75f). De ord som har fokusaccent är ord som i 

satsen har prominens eller satsbetoning (Aho 2010b:14; Bruce 2010:36). Ord 

framhävs inte enbart med hjälp av intonationen utan även kvantitativt så att 

betonade ord är längre än andra ord (högre duration) och de är också mer 

tryckstarka (t.ex. Bruce 2010:85). Här koncentrerar jag analysen i första hand 

till grundtonsvariation, men kommenterar även de andra parametrarna. Argu-

menten för att undersöka specifikt fokusaccent är framför allt att realiseringen 

av fokusaccent skiljer sig åt mellan de aktuella varieteterna (Bruce 2010:70, 

90f), vilket gör att fokusaccenterna genom kontrast har potential att utgöra en 

resurs för stajling. Stajlingpotentialen är också hög genom att fokusaccenterna 

har en framhävd position i talet i och med att de markeras tydligt och därför 

kan tänkas vara drag som registreras av både talare och lyssnare.  

Fokusaccent realiseras olika i olika varieteter av svenskan (Bruce 

2010:87f). Av de varieteter som ingår i den här undersökningen är finlands-

svenskan (F) en entoppig varietet medan västnyländskan (V) och sveri-

gesvenskan (S) är tvåtoppiga. I tvåtoppiga varieteter som västnyländskan och 

sverigesvenskan är fokusaccent komplext. För ord med akut accent i sveri-

gesvenskan innebär fokusaccent att det finns en hög tontopp som kommer i 

slutet av ordet (se Bruce 2010:199) (LH), till skillnad från ordaccenten där 

tontoppen ligger på första stavelsen men nära stavelsegränsen (se figur 2). Ord 

med grav accent får med fokusaccent i sverigesvenskan två tontoppar (HLH) 

och den andra tontoppen tenderar att bli högre än den första när ordet har fo-

kusaccent HLH+, särskilt om det fokuserade ordet står sist i en fras (Bruce 

2010:87–88; Riad 2017:79).  
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För västnyländskans del saknas aktuell forskning om fokusaccent13, men 

jag stödjer mig förutom på Selenius (1972) på Eija Ahos (2010b:26–28) 

undersökning av fokusaccent i Åboland, som gränsar till Västnyland, som ty-

der på att fokusaccent i västnyländskan kan följa ungefär samma mönster som 

i sverigesvenskan. Skillnaden mellan realiseringen av grav accent i västny-

ländskan och sverigesvenskan är att tonstigningen i den andra toppen inträffar 

senare i västnyländskan – i vokalen i den andra stavelsen (Selenius 1972:72–

98, 252). Det är med andra ord frågan om en skillnad i tajming av tontoppar i 

relation till stavelsegränserna. Den sena tajmingen av tontoppen i andra sta-

velsen gör enligt Ivars (2015:285) att det auditiva intrycket av den västny-

ländska accenten blir mer framträdande än den sverigesvenska. När jag i det 

här kapitlet kategoriserar tonkonturer som västnyländska eller sverigesvenska 

utgår jag dels från visualiseringen av tonkonturer och tidigare beskrivningar 

av accentuering i varieteterna (se 2.3), dels från mitt auditiva intryck.  

I finlandssvenskan (och andra entoppiga varieteter) markeras fokusaccent 

genom att tontoppen i den betonade stavelsen i det framhävda ordet blir 

större/högre (H+) än den är vid vanlig ordaccent (Aho 2010b:14, 26–28; Bruce 

2010:87, 91, 181). I finlandssvenskan innebär fokusaccent att tontoppen som 

finns i den första stavelsen blir högre är vanligt, vilket jag markerar som H+. 

En tonkontur för fokusaccent blir då H+L. 

6.1.2 Intonation i sammansättningar 

Accentuering av sammansatta ord har kommit att betraktas som ännu vikti-

gare för att särskilja olika svenska varieteter än accent i enkla ord (Bruce 

2010:78). Mönstret för intonation i sammansättningar bygger på samma prin-

cip som för enkla ord, dvs. på antalet tontoppar och på hur det infaller i relation 

till de betonade stavelserna samt i de olika sammansättningsleden. Jag avgrän-

sar den här delen av undersökningen till sammansättningar med fler än två 

stavelser. 

Västnyländskans accent i sammansatta ord följer ett mönster som Selenius 

(1972) kallar skenbar grav accent. Selenius (1972:123, 131–132, 138–143, 

250–253) beskriver tonkonturen som tvåtoppig där första ledet har grav och 

andra ledet akut accent och där det andra sammansättningsledets tontopp ofta 

är dominerande. För långa sammansättningar (med fler än fyra stavelser) me-

nar Selenius (1972:132) att det typiska är att den första tontoppen flackas ut 

och hon visar också på att tontoppen i det andra ledet tenderar att bli högre ju 

fler stavelser ordet innehåller (Selenius 1972:134, 142). Spektrogrammen i 

Selenius (1972, bilaga figur 7 och 8) är relativt svårtolkade, men utifrån dem, 

och med stöd i Ahos (2010b:23) tonkonturer från Åboland, menar jag att en 

                               

 
13 Berg (2002, 2004) undersöker ordaccent i snappertunamålet med fokus på förekomst av be-
tydelseskiljande accentuering (se 2.3.2). 
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tonkontur för västnyländska sammansättningar skulle kunna beskrivas som H-

L-H-L. Om förleden blir flack kunde tonkonturen se ut på följande sätt: L-L-

L-H. Ett tonalt särdrag för sammansättningar i västnyländskan är efterledsbe-

toning (eller slutledsbetoning, Ivars 2015:286), som förekommer endast i sam-

mansättningar med enstavigt förled (Selenius 1972:210f, 253; Ivars 

2015:286). Vid efterledsbetoning (eller efterledsaccentuering) hamnar sam-

mansättningens huvudbetoning på efterledets sista led. Selenius (1972: bilaga 

figur 29–33) är svårtolkad då exemplen består av tvåstaviga ord respektive 

ortnamn och samtliga exempel är i bestämd form. Min slutsats utifrån spekt-

rogrammen och Selenius beskrivningar är att en tonkontur för efterledsbeto-

ning är som högst i den betonade stavelsen i slutledet, och kan betecknas som 

L-L-H-(L).  

Finlandssvenskans intonation i sammansättningar följer samma princip 

som för tvåstaviga ord, vilket betyder att finlandssvenskan kategoriskt har 

akut accent (Bruce 2010:80, 181; Aho 2010b:21). Den typiska tonkonturen 

för en sammansättning i finlandssvenskan är att tonen är högst i mitten eller 

slutet av den stavelse som har huvudbetoning (ofta första stavelsen) och faller 

genom hela ordet (Bruce 2010:80) enligt mönstret H-L-L-L. Tonkonturen ser 

med andra ord ganska likadan ut som i tvåstaviga ord (se exempel Bruce 

2010:81, jfr Figur 2). 

Sverigesvenskan har kategoriskt grav accent i sammansättningar (Bruce 

2010:172), vilket innebär att sammansättningar har två tontoppar. Mellan ton-

topparna bildas en s.k. lågplatå som är olika lång beroende på antalet stavelser 

i sammansättningen (Bruce 2010:82). Riad (2017:80) påpekar att tonkonturen 

i slutledet av en sammansättning ser likadan ut som tonkonturen i ett tvåstavigt 

ord med akut accent (se Figur 2) och att ord som i sig själva har grav accent 

får ”fel” accent när det uppträder som efterled i en sammansättning. I en fyr-

stavig sammansättning skulle tonkonturen med andra ord följa mönstret H-L-

H-L (se exempel t.ex. Bruce 2010:83; Riad 2017:79). 

För att sammanfatta följer finlandssvenskan också i fråga om sammansätt-

ningar ett tydligt eget mönster, som i stort sett liknar mönstret i enkla 

tvåstaviga ord med hög tontopp i början av ordet och sedan fallande ton. Skill-

naderna mellan västnyländskan och sverigesvenskan är i fråga om samman-

sättningar dels det västnyländska fenomenet efterledsbetoning i ord med en-

stavig förled, dels att tontoppen i det andra ledet ofta dominerar och att ton-

konturen i första ledet tenderar att vara flack. Sverigesvensk tonkontur i sam-

mansättningar har en tontopp i första ledet och en i andra ledet. 

6.2 Tonkonturer i tvåstaviga ord i materialet  

I det här avsnittet redogör jag först för förekomsten av varianter av tonkonturer 

för ord som i sverigesvenskan har grav accent (6.2.1) och sedan varianter av 

tonkonturer för ord som i sverigesvenskan har akut accent (6.2.2). Jag 
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presenterar förekomsterna av västnyländska tonkonturer först, sedan de fin-

landssvenska och sist de tonkonturer som följer sverigesvenskt mönster. Som 

utgångspunkt för resultaten kan jag slå fast att de finlandssvenska tonala dra-

gen förekommer hos alla deltagare som ingår i kartläggningen, men hos alla 

finns det också variation i hur fokusaccenten realiseras. 

6.2.1 Variationen i ord som har grav accent i sverigesvenskan 

När det gäller ord som i sverigesvenskan (och västnyländskan) har grav accent 

finns det i materialet förekomster av både en- och tvåtoppiga tonkonturer. Ord 

som jag analyserat akustiskt för den här kategorin är t.ex. hundar, byta, skolan, 

pengar, sälja, märka, finskan, kronor, vänner, kille, fickan och pratar. Det 

första exemplet nedan visar tonkonturen för ordet pengar med fokusaccent. 

 
Figur 3. ja sku bara komma hit några år å tjäna pengar 

Att pengar har fokusaccent syns på att tonen varierar mycket i ordet, dvs. kur-

van rör sig mycket. Tontopparna är också högre än i de föregående orden, och 

ordet är dessutom längre än de tidigare. Tonkonturen i pengar följer mönstret 

HLH och det är här frågan om en västnyländsk tvåtoppig accent. Det kan man 

sluta sig till genom att studera tajmingen av den andra tontoppen, där tonen 

inte stiger förrän i vokalen på -ar. Sänkan (L) mellan tontopparna består av 

ng-ljudet. I pengar är det den första tontoppen som dominerar (dvs. är högst) 

men Riad (2017:79) menar att det inte är ovanligt att det är den andra tontop-

pen som dominerar, eftersom det är den som är bärare av prominenstonen 

(dvs. tonen som signalerar att ordet är betonat).  
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Ett exempel på en markant högre andra tontopp finns i ordet byta nedan. 

 
Figur 4. ja jag sku vara tvungen att byta ja 

Tonkonturen i byta är ganska flack i första stavelsen och följer mönstret 

(H)LH och den höga tontoppen hamnar på vokalen i den andra stavelsen. Sän-

kan (L) finns i stavelsegränsen i slutet av vokalen i första stavelsen. Fokuse-

ringen syns förutom i form av den höga tontoppen på att ordet är längre än 

omkringliggande ord, särskilt första stavelsen, by-.  

Finlandssvenska tonkonturer är som nämnts tidigare välrepresenterade i 

materialet, vilket lära nedan är ett exempel på: 

Figur 5. hon fick aldrig lära sig svenska  
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Ordet lära har i sverigesvenskan grav accent och uttalas här enligt finlands-

svenskt mönster för fokusaccent (HL), med en tontopp i första stavelsen och 

en ton som sedan faller så lågt (knarr) att tonkonturen inte är synlig i andra 

stavelsen. Att ordet är fokuserat ser man framför allt på att tontoppen på första 

stavelsen är mycket högre än de andra orden i frasen. Fokusaccenten signale-

ras alltså genom att tongesten (tonrörelsen) får större omfång.  

Förutom fokusaccent enligt västnyländskt och finlandssvenskt mönster 

finns det i materialet också exempel på ord som i sverigesvenskan har grav 

accent och som uttalas enligt sverigesvenskans mönster med två tontoppar 

(HLH). Exemplet nedan visar en tvåtoppig tonkontur i vänner (Bild 6). Ordet 

vänner uttalas med två tontoppar varav toppen på andra stavelsen är lite högre 

än den första. Förutom tongesten syns fokuseringen genom att ordet är längre 

i jämförelse med övriga ord och stavelser. Till skillnad från exemplet pengar 

(ovan) kommer stigningen av tonen för den andra tontoppen tidigare i vänner, 

i den tonande konsonanten, och tontoppen är högst på den andra stavelsen. 

Tonkonturen är mycket rörlig genom hela vänner och tonen faller också brant 

direkt efter den höga toppen i andra stavelsen varefter ordet övergår i ett 

tvekljud. 

Figur 6. och vi har fått massa vänner 

För att sammanfatta finns såväl västnyländska, finlandssvenska och sveri-

gesvenska tonkonturer representerade för variabeln fokusaccent i tvåstaviga 

ord med grav accent. 
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6.2.2 Variationen i ord som har akut accent i sverigesvenskan 

För ord som i sverigesvenskan har akut accent finns i materialet i stort inte 

lika många belägg och varianter som för ord med grav accent, men det finns 

belägg för varianter som representerar såväl västnyländskan, finlandssvens-

kan och sverigesvenskan. Exempel på ord som jag analyserat akustiskt för den 

här kategorin är landet, jobbet, vägen, åren, havet, barnet, språket och staden.  

Den första bilden (se Figur 7) som visar fokusaccent i ord med akut accent är 

ordet landet, som uttalas med västnyländsk fokusaccent. Landet uttalas med 

en tonkontur som följer mönstret LH och att ordet är fokuserat syns framför 

allt på att tontoppen på andra stavelsen är mycket hög i relation till omgivande 

tonkontur. 

Figur 7. och bo ute på landet 

Min kategorisering av den här tonkonturen som västnyländsk snarare än sve-

rigesvensk grundar sig i mitt auditiva intryck. Det låter västnyländskt på ett 

sätt som kan vara kopplat till tryck. De västnyländska akuta fokusaccenterna 

finns hos flera deltagare. 

De finlandssvenska tonkonturerna finns hos alla deltagare. Tonkonturen i 

språket (Figur 8) är ett exempel på finlandssvensk fokusaccent i ord med akut 

accent. Tonkonturen följer mönstret HL med en brant fallande ton genom vo-

kalen i första stavelsen. Att språket är fokuserat syns framför allt på att ton-

toppen är avsevärt högre än i intilliggande stavelser men även på att ordet är 

längre.  
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Figur 8. och kanske lite språket också 

Ett exempel på sverigesvensk tonkontur i ord med akut accent är havet i figur 

9. Tonkonturen i havet följer mönstret LH och fokusaccenten syns främst på 

den stora tongesten i ordet. 

Figur 9. så jag känner mig nog hemma på båda sidor av (.) havet 

Anledningen till att den första tonen i ordet är så låg i relation till resten av 

frasen är antagligen den korta (ordletnings)pausen som föregår ordet. Även 
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här baserar sig min kategorisering av fokusaccenten som sverigesvensk på det 

auditiva intrycket. 

Det sista exemplet visar ett ord som enligt distributionsprinciperna i sveri-

gesvenskan borde ha akut accent, men där talaren gör en tvåtoppig tonkontur. 

 
Figur 10. [---] bara en ren förälskelse tror jag (.) i staden 

Ordet staden uttalas med fokusaccent i slutet av en lång fras och får en tydligt 

tvåtoppig tonkontur. Exemplet visar att distributionsfaktorn, dvs. vilka ord 

som får akut respektive grav accent, är värd att beakta. Det här är ett av flera 

exempel på akutord som får tvåtoppig accent i det här materialet. Det tyder på 

att tvåtoppig accent är ett drag som registrerats av deltagare som sveri-

gesvenskt, men där det är svårt att kontrollera distributionen. 

6.2.3 Deltagarnas variation i fokusaccent i tvåstaviga ord  

Även om jag redan inledningsvis konstaterade att de finlandssvenska varian-

terna av fokusaccent dominerar på så sätt att de finns hos samtliga deltagare 

är variationen stor för hur fokusaccent i tvåstaviga ord realiseras i materialet. 

Antalet belägg för ord som i sverigesvenskan har grav accent är totalt sett i 

hela materialet mycket högre än antalet belägg för ord som i sverigesvenskan 

har akut accent, vilket beror på att urvalet är ganska begränsat. De ord som 

har akut accent är här enstaviga substantiv i bestämd form, medan både 

tvåstaviga substantiv, tvåstaviga verb och enstaviga substantiv i pluralis får 

grav accent.  
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I tabellen nedan är de fem deltagarna som valts ut för den här delen av 

undersökningen placerade så att den deltagare som i modellmatchningen 

framstod som mest västnyländsk är överst och den deltagare som var mest 

sverigesvensk är sist. I framställningen har jag utgått från om orden har akut 

eller grav accent i sverigesvenskan, och jag har hittat såväl västnyländska, fin-

landssvenska som sverigesvenska realiseringar av fokusaccent för båda kate-

gorierna. 

Tabell 19. Variation för fokusaccent i tvåstaviga ord 

 Akut accent Grav accent 

Olle VF VF 
Agda VF VF 
Micke VF VF 
Hedda FS FS 
Maria FS FS 

De finlandssvenska tonkonturerna finns hos alla deltagare som ingår i delun-

dersökningen både i fråga om ord som i sverigesvenskan har akut accent och 

i fråga om de som har grav accent, medan de västnyländska mönstren finns i 

båda kategorierna av tvåstaviga ord för deltagarna i den övre delen av tabellen. 

Hos de två deltagare som enligt modellmatchningen framstod som mest sve-

rigesvenska, dvs. längst ner i tabellen, finns belägg för sverigesvenska möns-

ter. Det faktum att det finns tonkonturer som jag kunnat kategorisera som sve-

rigesvenska tyder på att fokusaccent är ett registrerat språkdrag och en poten-

tiell språklig resurs för stajling. Variationen mellan västnyländska och fin-

landssvenska tonkonturer hos deltagarna i den övre delen av tabellen går inte 

säkert att kategorisera som stajling då variation mellan västnyländsk och fin-

landssvensk intonation enligt tidigare forskning förekommer hos talare av 

västnyländska i Västnyland (se 2.3.2).  

6.3 Tonkonturer i sammansatta ord  

I det här avsnittet visar jag exempel på tonkonturer för sammansatta ord. 

Mönster för tonkonturer i sammansatta ord består precis som för enkla ord av 

höga toner (H) och låga toner (L), antalet tontoppar och hur de infaller i relat-

ion till betonade stavelser i sammansättningsleden. Exempel på sammansätt-

ningar som jag analyserat akustiskt är: gångavstånd, tunnelbana, fritidssyssel-

sättning, åttahundra, försommarn, mumintrollen, produktionsledare, mark-

nadsavdelning, tvåtusen, kompiskretsen, folkhögskolan, utbildningsår, stor-

stadslivet och finlandssvenska. I avsnittet presenterar jag först tonkonturer 

som jag kategoriserar som västnyländska, sedan tonkonturer som är finlands-

svenska och sist mönster som representerar sverigesvenskan. 
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6.3.1 Västnyländska tonkonturer i sammansättningar 

Särskiljande för västnyländsk intonation i sammansättningar är dels efterleds-

betoning eller slutledsbetoning i sammansättningar med enstavig förled, dels 

s.k. skenbar grav accent (se 6.1.2). Figur 11 visar tonkonturen i det samman-

satta ordet gångavstånd som uttalas med västnyländsk efterledsbetoning. 

Figur 11. och jag ska ha gångavstånd till jobbet 

Typiskt för efterledsbetoning är att huvudbetoningen hamnar på efterledets 

sista led. I exemplet gångavstånd följer tonkonturen mönstret L-L-H-L med 

en gradvis höjning av tonen och den höga toppen på vokalen i slutledet varef-

ter tonen sjunker tvärt i den sista konsonantkombinationen. Det finns ett rela-

tivt stort antal belägg för sammansättningar med efterledsbetoning i materi-

alet. 

Den andra västnyländska varianten av tonkonturer i sammansättningar är 

det Selenius (1972) kallar för skenbar grav accent. Exempel på varianter av 

skenbar grav accent är tunnelbana och kompiskretsen. 
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Figur 12. och nära till en tunnelbana 

Figur 13. kompiskretsen 

Enligt Selenius (1972:123f) beskrivning av västnyländskans skenbart grava 

accent är tonkonturen tvåtoppig med dominerande tontopp i det andra ledet, 

och i sammansättningar med många stavelser kan tonkonturen i första ledet 

bli flack (1972:132). I exemplet tunnelbana får första ledet flack tonkurva me-

dan andra ledet får en stor tongest på vokalen i första stavelsen, enligt mönstret 

L-L-H+-L. I kompiskretsen är tonkonturen snarlik den i tunnelbana förutom 

att det i kompiskretsen finns en tontopp också på första stavelsen i första ledet, 
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dvs. H-L-H+-L. Bland de exempel jag analyserat är mönstret med flack ton-

kontur i första ledet något vanligare.  

6.3.2 Finlandssvenska tonkonturer 

De finlandssvenska tonkonturerna är väl representerade i materialet. Enligt 

tonkonturen i Figur 14 nedan uttalas sammansättningen bekantskapskretsen 

med en finlandssvensk fallande tonkontur. 

Figur 14. det var nu bara att man liksom i bekantskapskretsen liksom... 

En finlandssvensk tonkontur i en sammansättning stiger fram till mitten eller 

slutet av den huvudbetonade stavelsen och därefter faller tonen genom hela 

ordet (Bruce 2010:80). I bekantskapskretsen finns tontoppen på vokalen i 

andra stavelsen varefter tonen sjunker stadigt, om än inte särskilt brant, genom 

hela ordet, enligt mönstret H-L-L-L. Det finlandssvenska intonationsmönstret 

i sammansättningar förekommer i olika utsträckning hos de undersökta delta-

garna, men det har varit svårt att visualisera tonkonturerna på grund av att 

tonen tenderar att sjunka ner till ett knarr som saknar grundton, vilket händer 

framför allt när sammansättningarna inte uttalas fokuserat. Ofta syns tonen 

endast i den inledande stavelsen – eller de första inledande stavelserna – så 

det är utifrån intrycket vid lyssning som jag kan sluta mig till att finlands-

svenskt mönster i sammansättning är vanligt bland deltagarna, men det före-

kommer endast undantagsvis hos en del av dem. 
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6.3.3 Sverigesvenska tonkonturer 

Sverigesvenska mönster för tonkonturer är inte lika många i det här materialet, 

och de har i allmänhet inte heller ett helt typiskt sverigesvenskt utseende. Två 

exempel som jag tolkar som ansatser till sverigesvenska tonkonturer finns i 

storstadslivet och folkhögskolan nedan: 

 
Figur 15. storstadslivet 

Figur 16. då studerade jag och gick på folkhögskolan där 

Sverigesvenskans tonkontur i sammansättningar har typiskt två tontoppar med 

en topp på den första huvudbetonade stavelsen och en andra tontopp som 
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börjar samtidigt som den bibetonade stavelsen. Mellan tontopparna ska det 

bildas en lågplatå, dvs. en flack låg ton (Bruce 2010:82). Både storstadslivet 

och folkhögskolan uttalas med en tonkontur som följer ett mönster som närm-

ast kan beskrivas som H-L-H-L-H, dvs. en topp på första stavelsen i första 

ledet och sedan ytterligare två tontoppar i det andra ledet (-livet respektive -

skolan). Efterledet i båda sammansättningarna följer därmed inte mönstret för 

enkla ord med akut accent, som efterled i sverigesvenska sammansättningar 

brukar ha (se 2.3.3 samt Riad 2017), utan istället det tvåtoppiga mönstret för 

enkla ord med grav accent. I storstadslivet är alla tre tontoppar ganska lika 

höga, även om tontoppen på första stavelsen i varje led är högst och toppen på 

sista stavelsen i andra ledet är något lägre. I folkhögskola är tontopparna i ef-

terledet däremot högre och allra högst är tontoppen i sammansättningens sista 

stavelse. 

Anledningen till att jag kategoriserar de här tonkonturerna som ansatser till 

sverigesvenska är framför allt den höga tonen på slutstavelsen. Jag skulle vilja 

beskriva de här sammansättningarna som att deltagarna som producerar dem 

hanterar leden i sammansättningarna som enskilda ord enligt finlandssvenskt 

betoningsmönster (Reuter 2015:29; Bruce 2010:49), men istället för att som i 

finlandssvenskan lägga ett tryck på den första stavelsen i det andra ledet blir 

det en tonaccentuering med två tontoppar i slutledet som i tvåstaviga ord med 

grav accent. Sannolikt är det den höga sluttonen i sverigesvenska sammansätt-

ningar som är markerad för en finlandssvensk, men tonförloppet är svårkon-

trollerat och efterledet får istället för en tonkontur som motsvarar enkel 

tvåstavig akut en tonkontur som motsvarar enkel tvåstavig grav accent. 

6.3.4 Deltagarnas variation i intonation i sammansättningar 

Antalet belägg för sammansättningar varierar mycket mellan olika deltagare. 

Hos en del finns det många, medan det är svårt att hitta tydligt artikulerade 

sammansättningar hos andra.  

Tabell 20. Variation för intonation i sammansättningar. 

 Sammansättningar 

Olle VF 
Agda VF 
Micke VF 
Hedda FS 
Maria FS 

De deltagare som i modellmatchningen framstod som mest västnyländska, 

överst i tabellen, har belägg för västnyländska tonkonturer i sammansätt-

ningar. Det gäller såväl slutledsbetoning som s.k. skenbar grav accent. Typiskt 

för de deltagare som har västnyländsk intonation i sammansättningar är att de 
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mönstren är de dominerande hos dem. Samtliga har dock även belägg för fin-

landssvenska tonkonturer och det är ganska troligt att de haft den variationen 

även före flytten till Sverige (se Ivars 1996). De deltagare som framstår som 

språkligt mest sverigesvenska, dvs. längst ner i tabellen, har exempel på ten-

denser till sverigesvenskt mönster för tonkonturer i sammansättningar.  

6.4 Sammanfattande diskussion 

Språkmelodin är intressant på många sätt i ett mobilitetsdialektologiskt sam-

manhang. För det första är intonationen mycket viktig när vi identifierar en 

svensk varietet (Bruce 2010:10, 78) och för det andra inbjuder stora skillnader 

mellan tonala mönster i svenska varieteter som möts till att tonala drag regi-

streras och används som resurser i språkförändring och språkstajling. Intonat-

ion är också relativt lite utforskat inom traditionell dialektologi. Alla variabler 

i den här delundersökningen uppvisar variation, vilket innebär att de är regi-

strerade på den andra indexikalitetsnivån och potentiellt kan förknippas med 

social betydelse (se 3.2). 

För den som önskar använda intonation som språklig resurs i språkföränd-

ring eller stajling ringar Riad (2017:87) in en rad utmaningar. Man behöver 

registrera skillnader och ha förmåga att lära sig producera en melodi och man 

behöver dessutom behärska regler för distribution, dvs. använda rätt melodi-

struktur vid rätt tillfälle. Intonation anses vara en språklig nivå som är svår att 

kontrollera, vilket bland annat leder till att ursprungsvarietetens melodi har 

betecknats som efterhängsen (Riad 2017, efter Gårding 1974). I den här under-

sökningen finns flera resultat som bekräftar tendensen till efterhängsenhet. De 

västnyländska tonkonturerna är t.ex. påfallande allmänt förekommande för 

samtliga variabler, och i fråga om språkmelodi i sammansatta ord är de väst-

nyländska mönstren dominerande hos de deltagare som använder dem. Fin-

landssvenska tonkonturer förekommer hos samtliga deltagare, framför allt i 

tvåstaviga ord där det finns en tydlig variation hos deltagarna. Samtidigt finns 

det som sagt en utbredd variation och belägg för tonkonturer som kan förknip-

pas med olika varieteter hos alla deltagare i den här kartläggningen. 

Man kan ganska säkert slå fast att de sverigesvenska varianterna av såväl 

fokusaccent som accent i sammansättningar är språkförändring eller tendenser 

till språkförändring. Det är högst osannolikt att talarna skulle producera den 

typen av accenter utanför stockholmskontexten. I Tandefelts (2015:170–172) 

undersökning beskrivs grav accent som något som är svårt, onödigt eller omöj-

ligt att förändra, men eventuellt kan en tonal förändring vara en del av den 

”gradvisa glidning” av språket som Tandefelts informanter vittnar om. Coup-

land (2007:79) menar att prosodi befinner sig i ytterkant för vad som är troligt 

att talare både kan registrera och kontrollera i språket. Han menar att accentu-

ella glidningar skulle kunna uppstå som ett sätt att undvika ”semiotisk disso-

nans” i en kontaktsituation (se 3.2.2), dvs. att talare gör språkliga förändringar 
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för att utjämna kontraster mellan sin egen språkliga stil och omgivningens. 

Det faktum att det finns tonkonturer som kan kategoriseras som sveri-

gesvenska indikerar att tonala drag har potential som språklig resurs i språk-

förändring och stajling. Det är framför allt tvåtoppig grav accent och mönstret 

med hög tontopp i slutet av sammansättningar som verkar vara drag som re-

gistrerats som sverigesvenska bland deltagarna. Det som tyder på det är att det 

finns belägg för tvåtoppiga tonkonturer i både ord som i sverigesvenskan har 

grav accent och i ord som i sverigesvenskan har akut accent. Resultaten som 

visar att också akutord tilldelas tvåtoppig accent, dvs. ”fel” typ av tonkontur, 

tyder på att det draget är registrerat hos deltagarna men distributionen är svår 

att kontrollera. Uppenbart svårkontrollerad är också intonationen i samman-

sättningar, där den sverigesvenska tontoppen i efterledet har registrerats och 

eftersträvas, men inte är under fullständig kontroll. Resultaten av kartlägg-

ningen av variationen hos de undersökta tonala dragen antyder att de i alla fall 

för en del deltagare är åtminstone delvis tillgängliga som resurser för stajling.  

Kartläggningen åskådliggör hur de tonala variablerna realiseras hos fem av 

deltagarna. Deltagarna är dock representativa för hela gruppen och i och med 

att den akustiska analysen av de här deltagarnas fokusaccent och accent i sam-

mansättningar bekräftar mitt auditiva intryck innebär det att jag tack vare kart-

läggningen också kan uttala mig om de övriga deltagarnas tonala variation 

utifrån mitt auditiva intryck. Språkmelodi, dvs. de tonala dragen, är centralt 

för hur en språklig stil registreras. Därför är den här kartläggningen en viktig 

del av beskrivningen av deltagarnas språkliga stil och för att förklara hur talare 

kan stajla i den aktuella kontaktsituationen. I kapitel 8 går jag närmare in på 

exempel på hur deltagare kan stajla med hjälp av tonala drag. 
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7 Språklig stil som samvariation 

I det här kapitlet undersöker jag för det första huruvida det förekommer möns-

ter i hur deltagarna använder språkdrag på individ- och gruppnivå och för det 

andra huruvida det finns korrelation mellan användningen av språkdrag och 

bakgrundsvariabler. Det gör jag genom att i kapitlets första del ta ett helhets-

grepp om den språkliga variationen som hittills presenterats variabelvis i ka-

pitel 5 och 6 genom att sammanställa variationen hos deltagarna i en implikat-

ionsanalys. Resultaten av implikationsanalysen prövar jag sedan mot utvalda 

bakgrundsvariabler.   

Traditionellt organiseras både deltagare och variabler i en implikationsana-

lys, men här väljer jag att låta deltagarna stå kvar i ordningen utifrån modell-

matchningen och endast systematisera varianterna utifrån förekomst. På det 

sättet kan jag diskutera varianternas roll för hur deltagarnas språkliga stil upp-

fattas, och det är också ett steg i utvärderingen av modellmatchningen som 

metod (se 9.1). Syftet med att göra en implikationsanalys är att åskådliggöra 

vilka varianter som samvarierar hos enskilda deltagare och i hela deltagar-

gruppen. Bakgrunden till att göra en analys av samvariation är det faktum att 

även om enskilda språkdrag kan ha betydelse för den språkliga stilen kan inget 

ensamt språkdrag eller användningen av en variant ensamt avgöra vilket hel-

hetsintryck en språklig stil gör (se 5.4). I en stil förekommer språkdrag som 

pekar mot olika betydelser samtidigt (Eckert 2000:41) och genom att under-

söka mönster för variation och samvariation mellan varianter som förknippas 

med västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska försöker jag ringa in 

vad som skapar helhetsintrycket i deltagarnas språkliga stil. En individs sam-

lade variation kallar jag i det här kapitlet för stilprofil, och utifrån deltagarnas 

stilprofiler systematiserar jag deltagarna i stilgrupper. 

I kapitlets andra del (7.2) prövar jag bakgrundsfaktorer som tidigare forsk-

ning funnit relevanta mot stilgrupperna. Syftet är att undersöka om det finns 

någon korrelation mellan språkförändring – här betraktat som olika stilar – 

och bakgrundsfaktorer som födelseår, ålder vid migrationen, tid i Sverige, 

kontextkontinuitet/kontextbrott och integration samt självrapporterat moders-

mål. Bakgrundsuppgifterna i det här avsnittet återges med försiktighet och i 

relativt grova drag för att undvika att enskilda individer identifieras (se 4.5). I 

analysen av korrelation med bakgrundsvariabler utgår jag från de stilgrupper 

som deltagarna delats in i avsnitt 7.1.3.  
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7.1 Mönster i variationen 

I det här avsnittet undersöker jag genom att göra en implikationsanalys hur 

varianter som förknippas med de olika varieteterna i kontaktsituationen sam-

varierar hos olika deltagare och mellan olika deltagare.  

I avsnitt 7.1.1 gör jag en implikationsanalys som visar hur varianter av de 

variabler jag analyserar i kapitel 5 samvarierar i deltagargruppen och diskute-

rar hur varianterna tillsammans utgör varje deltagares stilprofil. I avsnitt 7.1.2 

tar jag upp samvariation hos de tonala variabler som undersöktes i kapitel 6 

hos ett urval av deltagarna och undersöker deras plats i implikationsanalysen 

för de aktuella deltagarna samt diskuterar de prosodiska varianternas bety-

delse för deltagarnas språkliga stil. I 7.1.3 tar jag sedan ett samlat grepp om 

mönster i samvariationen och lyfter fram de stilgrupper som bildas utifrån lik-

heter och olikheter i deltagarnas stilprofiler.  

7.1.1 Samvariation mellan varianter 

Implikationsanalys (se 4.3.2.3) används för att illustrera språkförändring som 

ett kontinuum som visualiseras i en implikationstabell. Analysmetoden gör det 

möjligt att på både grupp- och individnivå få en bild av vilka varianter som 

förekommer hos olika individer och vilken roll de här varianterna kan sägas 

ha i relation till språkförändring.  

I den här undersökningen studerar jag variation som uppstår i en kontakt-

situation mellan språkdrag som representerar tre registrerade varieteter: väst-

nyländska, finlandssvenska och sverigesvenska. I en implikationstabell ska de 

språkliga variablerna (i det här fallet varianterna) organiseras så att det bildas 

en obruten följd av belägg för varianter på raderna i tabellen, utifrån vilka 

deltagare som har belägg för en variant och hur många deltagare som har be-

lägg för varianten. Den inbördes ordningsföljden mellan varianterna ska om 

möjligt visualisera varianternas roll i språkförändringen i en s.k. s-kurva 

(Sundgren 2013:99). Man kan analysera språkförändring på gruppnivå genom 

att man i tabellen ser vilka varianter i ursprungsvarieteten som försvinner, 

vilka som bevaras och samtidigt vilka varianter i den nya varieteten som an-

vänds i hög grad och vilka som används mer sporadiskt. Implikationen gör att 

man kan studera samvariationen mellan olika varianter sett till hela gruppen, 

och på individnivå kan man se alla varianter som förekommer hos den en-

skilda deltagaren i det jag kallar deltagarens stilprofil. I tabell 21 står delta-

garna i likhet med de två föregående kapitlen i den ordning de fick utifrån 

modellmatchningen, men nu så att de deltagare som skattats som mest väst-

nyländska står längst till vänster och de som uppfattats som mest sveri-

gesvenska längst till höger. I den vertikala raden under varje deltagares namn 

finns alla varianter deltagaren har belägg för och som utgör deltagarens stil-

profil. 
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I implikationstabellen, tabell 21, redovisar jag vilka varianter som varje 

deltagare har belägg för på det sättet att kategorisk eller dominerande före-

komst av en variant betecknas som X medan en icke-dominerande variant eller 

lågfrekvent förekommande variant betecknas som O. Eftersom antalet belägg 

för olika variabler och varianter är mycket varierande är det svårt att ange en 

exakt siffra för vad som är dominerande eller icke-dominerande, men gränsen 

har dragits vid en relativ frekvens om ca 1/3 så att t.ex. Bosses belägg för F1 

sku (1) respektive S5 skulle (6) betecknas som O respektive X, medan Heddas 

belägg för F1 sku (10) och S5 skulle (5) betecknas som X respektive X. Rela-

tivt balanserad variation betecknas med andra ord som två X. De varianter 

som saknar belägg betecknas med -. Det är osannolikt att talare fullständigt 

kan kontrollera och på något sätt vara strategiska när det gäller hur frekvent 

deras användning av sociolingvistiska resurser är (Coupland 2007:79; se även 

Andersson och Thelander 1994:74). Beteckningen av O eller X är därför 

främst en notering för mig som forskare för att visualisera hur varianterna för-

delar sig och hur det kan spela in på mitt intryck av deras stil. Ur deltagarnas 

synvinkel sett är det sannolikt viktigare att notera att de använder en variant 

än hur frekvent de använder den.  

Varianterna står ordnade uppifrån och ner utifrån hur många av deltagarna 

som använder dem: Alla västnyländska varianter (V) står högts upp (vit bak-

grund), de finlandssvenska varianterna (F) i mitten (ljusgrå bakgrund) och de 

sverigesvenska varianterna (S) står längst ner (grå bakgrund). 

Tabell 21. Samvariation mellan varianter 

 Kalle Olle Kari Agda Bosse Micke Ebba Hedda Mari Anja Alma 

V1 O O - - - - - - - - - 
V2 O O X - - - O - - - - 
V3 X O O O O - - - - - O 
V4 O O X O O O - - - - - 
F1 X X X X O X X X - - - 
F2 O O O O - - X O O - O 
F3 X O X O O X X X O O O 
F4 X O O X O O X X O X O 
F5 X X X X O O X X X O O 
F6 X X X X X X X X X X O 
F7 X X X X X X X X O X X 
S1 O X O X X O - X X X X 
S2 X X O O - X O O X X O 
S3 O O O O X X - O X X X 
S4 O O O X - O O - O O - 
S5 - - X - X - - X X X X 
S6 - - - X - O - - - O X 
S7 - - - - - O - - X X O 
S8 - - - - - - O O - - X 
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Tabellens innehåll: 

V1 kort u-ljud uttalat som [u] 

V2 it  

V3 verbapokope i preteritum 

V4 r-ljud uttalat som [ɹ] 

F1 sku 

F2 finlandssvenska dialogpartiklar nå, jå, jo 

F3 int 

F4 finlandssvensk modalpartikel nog 

F5 kortstavigt uttal  

F6 sje-ljud [ʃ] 

F7 tje-ljud [ʨ] 

S1 inte 

S2 sverigesvenska vardagliga ord 

S3 långstavigt uttal av ord som i fi.sv. ofta uttalas kortstavigt 

S4 sverigesvensk dialogpartikel aa 

S5 skulle 

S6 långa vokalljud a [ɑ:] och u [ա:], frikativt i [ɨ:] och ö [œ:] 

S7 tje-ljud [ɕ] 

S8 sje-ljud [ɧ] 

Mönstret som framkommer i implikationstabellen är inte en total implikation, 

dvs. det finns belägg för varianter som hamnar utanför mönstret och det finns 

också luckor i mönstret för varianter som inte finns belagda hos vissa delta-

gare, men det övergripande mönstret visar att det finns en systematik i variat-

ionen i deltagargruppen. Ett av de övergripande resultaten av implikationen är 

att de deltagare som har flest västnyländska varianter är de som har belägg för 

lägst antal sverigesvenska varianter. Samtidigt är det generellt sett de delta-

gare som har belägg för lägst antal finlandssvenska varianter som har högst 

andel sverigesvenska varianter. Det gör det möjligt att visualisera variationen 

mellan alla tre varieteter i samma implikationstabell.  

Av de västnyländska varianterna (vit bakgrund i tabell 21) som undersökts 

är det V1 kort u-ljud uttalat som [u] som är minst frekvent förekommande. 

Endast två deltagare (Kalle och Olle) har belägg för det. Varianten V2 it finns 

belagd hos fyra deltagare och av dem har en deltagare (Karin) dominerande 

förekomst. Varianterna V3 verbapokope och V4 västnyländskt r-ljud [ɹ] finns 

hos sex deltagare, varav den enda dominerande förekomsten är av verbapo-

kope hos en deltagare (Kalle). Även om de västnyländska varianterna finns 

hos ganska många är de i de flesta fall inte dominerande utan förekommer 

med ganska få belägg. Det betyder att det västnyländska inslaget, även om det 

finns där, är relativt underordnat i deltagarnas språkliga stil. 

De finlandssvenska varianterna (ljusgrå bakgrund i tabell 21) förekommer 

betydligt mer stabilt i deltagargruppen. Nästan alla finlandssvenska varianter 

finns belagda hos alla deltagare, vilket understryker intrycket av att det 



 

 128 

finlandssvenska utgör den centrala s.k. grundrösten i deltagargruppens språk-

liga stil (Bruce 2010:172; 4.3.1). Förutom i fråga om sku (F1), och finlands-

svenska dialogpartiklar nå, jå, jo (F2) har alla deltagare belägg för samtliga 

finlandssvenska varianter, dvs. (F3) int, (F4) modalpartikel nog, (F5) finlands-

svensk kortstavighet, (F6) sje-ljud [ʃ], och (F7) tje-ljud [ʨ]. I och med att sku 

(F1) och dialogpartiklarna (F2) inte förekommer hos alla deltagare indikerar 

det att de är finlandssvenska varianter man i första hand väljer bort i en stock-

holmskontext. Trots att antalet deltagare som använder de här två varianterna 

är detsamma så skiljer sig användningen ändå åt. Av de deltagare som använ-

der sku (F1) är det den dominerande varianten för alla utom en (Bosse), men 

av de som använder dialogpartiklarna (F2), alla eller någon av dem, har föru-

tom en deltagare (Ebba) få eller endast enstaka belägg för dem. Varianterna 

(F3) int och (F4) nog förekommer hos alla deltagare och för dem båda gäller 

att i princip hälften (fem deltagare) har dominerande förekomst (int) eller re-

lativt högfrekvent (nog) användning. Kortstavigt uttal (F5) är dominerande 

hos drygt hälften, sju av elva deltagare, medan (F6) tje-ljud och (F7) sje-ljud 

är de dominerande varianterna för nästan alla (tio av elva deltagare). Det är 

med andra ord kortstavighet (F5) och framför allt de finlandssvenska initiala 

tje- och sje-ljuden (F6 och F7) som är de allra mest stabila finlandssvenska 

inslagen i deltagargruppens språkliga stil. 

De sverigesvenska varianterna (grå bakgrund i tabell 21) förekommer inte 

i lika hög omfattning som de finlandssvenska, men till skillnad från de väst-

nyländska varianterna förekommer de hos alla deltagare. De sverigesvenska 

varianter som förekommer hos flest deltagare är (S1) inte, (S2) sverigesvenska 

vardagliga ord och (S3) långstavigt uttal (av ord som i finlandssvenskan ofta 

uttalas kortstavigt = F5). De varianterna finns hos tio av de elva deltagarna, 

men inte samma tio deltagare. De tre varianterna förekommer inte heller i lika 

hög grad: I fråga om (S1) inte har sju av de tio deltagarna dominerande före-

komst av varianten, men för (S2) vardagliga ord och (S3) långstavigt uttal är 

det endast fem deltagare, dvs. hälften av dem som använder den, som har re-

lativt hög frekvens av varianten (S2) eller dominerande variant av (S3) 

långstavigt uttal. Man kan därför slå fast att (S1) inte är den absolut vanligast 

förekommande sverigesvenska varianten. 

När det gäller variant (S4) dialogpartikeln aa är det hela åtta deltagare som 

har belägg för varianten, men det är endast en deltagare (Agda) som använder 

den högfrekvent. De övriga har ett lägre antal eller enstaka belägg, så trots att 

varianten förekommer hos många tar den inte särskilt stor plats i deltagargrup-

pen. Varianten (S5) skulle finns till skillnad från (S4) hos endast sex deltagare, 

men hos samtliga är varianten den dominerande (ensamt eller i balans med F1 

sku). Det gör att varianten har en viktig roll i deltagargruppens språkliga stil. 

De tre sista sverigesvenska varianterna finns det belägg för hos endast fyra 

respektive tre deltagare. Varianterna (S6) sverigesvenska vokaler långt a [ɑ:] 

och långt u [ա:], långt frikativt i [ɨ:] och långt ö [œ:] och (S7) tje-ljud [ɕ] finns 

hos fyra deltagare. Två av deltagarna som har belägg för sverigesvenska 
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vokalljud (S6) har högfrekvent användning av något eller några av vokallju-

den och med tanke på att så få deltagare har belägg för sverigesvenska vokal-

ljud är det anmärkningsvärt att varianten inte bara förekommer utan förekom-

mer som dominerande variant. Av de som har belägg för sverigesvensk tje-

ljud har tre varianten som den dominerande. Precis som för (S5) skulle indi-

kerar det att varianten kan vara viktig för görandet av stil. Varianten (S8) sje-

ljud [ɧ] används av bara tre deltagare, men en deltagare (Alma) har den som 

dominerande variant. Precis som i fråga om vokalljuden (S6) är det anmärk-

ningsvärt att en variant som förekommer hos så få deltagare är den domine-

rande hos någon. 

För att sammanfatta resultatet av implikationsanalysen visar den att de väst-

nyländska dragen är de som förekommer minst i deltagargruppen. Det gäller 

främst kort u-ljud och it, medan verbapokope och r-ljudet förekommer hos 

flera. De finlandssvenska varianterna förekommer stabilt, vilket illustrerar in-

trycket av den finlandssvenska grundrösten hos majoriteten av deltagarna. Det 

är bara varianterna sku och dialogpartiklar som inte finns hos alla. Sveri-

gesvenska varianter finns också hos alla deltagare, men i mycket varierande 

grad och betydligt mer spretigt, dvs. implikationen håller inte ihop. Ingen sve-

rigesvensk variant förekommer hos alla deltagare, men de sverigesvenska va-

rianter som finns hos flest deltagare är inte, vardagliga ord och långstavigt 

uttal. De ovanligaste sverigesvenska varianterna är fonologiska: sveri-

gesvenska vokaler, tje- och sje-ljud. 

7.1.2 Intonation i samvariationen 

I kartläggningen av intonation ingick ett urval av deltagarna och i det här av-

snittet redogör jag för samvariationen hos de tonala varianterna och jag disku-

terar resultatet i kombination med deltagarnas stilprofiler i tabell 21.  

De tonala variablerna som kartlagts (se kap. 6) är fokusaccent i tvåstaviga 

ord med akut accent, fokusaccent i tvåstaviga ord med grav accent och accent 

i sammansättningar. För samtliga variabler finns västnyländska (V), finlands-

svenska (F) och sverigesvenska (S) varianter. I tabellen nedan visas de delta-

gare som ingår i undersökningen av intonation och vilka varianter de har be-

lägg för. 

Tabell 22. Samvariation för tonala variabler 

 Akut accent Grav accent Sammansättningar 

Olle VF VF VF 
Agda VF VF VF 
Micke VF VF VF 
Hedda FS FS FS 
Maria FS FS FS 
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Om man ser på alla deltagare som ingår i kartläggningen av intonation är ett 

av resultaten att det finns en genomgående variation hos alla tonala variabler, 

endera mellan västnyländska och finlandssvenska varianter eller mellan fin-

landssvenska och sverigesvenska varianter. Generellt präglas dock variat-

ionen av att det finns belägg för de finlandssvenska varianterna hos alla delta-

gare. Det förstärker de tidigare resultaten i samvariationen som visar att det 

finlandssvenska inslaget är stabilt i de här deltagarnas språkliga stil. 

Tabell 22 visar också att det västnyländska inslaget i deltagarnas språkme-

lodi är betydande och Olle, Agda och Micke har alla belägg på västnyländska 

varianter för samtliga variabler. Hedda och Maria har inga inslag av västny-

ländska tonkonturer. Istället har de båda belägg för sverigesvenska tonkontu-

rer. 

De tonala varianterna både nyanserar och fördjupar intrycket av deltagar-

nas stilprofiler (jfr tabell 21). Olle hade sedan tidigare belägg för alla västny-

ländska varianter och det faktum att han också har belägg för samtliga väst-

nyländska tonala varianter understryker det relativt starka inslaget av västny-

ländska hos honom. Agda och Micke har ett ganska försynt västnyländskt in-

slag i den tidigare redovisade samvariationen men belägg för alla tonala 

varianter hos dem stärker det västnyländska i deras stil. Både Agdas och 

Mickes variation har en dragning åt ett starkare sverigesvenskt inslag, men 

med de tonala varianterna inräknade blir variationen mer balanserad mellan 

västnyländska och sverigesvenska och bredden i deras stil understryks. För 

Heddas och Marias del innebär beläggen för sverigesvenska prosodiska vari-

anter att det sverigesvenska i deras stil blir förstärkt. Det gäller framför allt 

Hedda, vars stil i och med belägg för samtliga sverigesvenska tonala varianter 

får en mer kraftig tyngdpunkt i det sverigesvenska. 

Sammanfattningsvis tillför intonationen betydelsefulla aspekter till den ti-

digare samvariationen. För det första genom att förstärka det intryck som den 

tidigare samvariationen gett en bild av, dels genom att understryka det fin-

landssvenska hos alla deltagare, dels genom att förstärka stilprofilens intryck 

av västnyländska, som fallet med Olle, eller intryck av sverigesvenska, som 

Maria. För det andra har tillförandet av tonala varianter gett en mer komplex 

bild av Agdas och Mickes variation som tidigare verkade ha tyngdpunkten vid 

de sverigesvenska varianterna, och för det tredje understryka och förstärka det 

tidigare relativt modesta sverigesvenska inslaget hos Hedda. 

7.1.3 Stilgrupper 

Utifrån deltagarnas stilprofiler i implikationstabellen 21 delar jag i det här av-

snittet in deltagarna i tre övergripande stilgrupper och presenterar de karak-

teristiska drag som särskiljer varje stilgrupp (jfr begreppet stilklunga i Quist 

2012:180f, 252–257). Stilgrupperna representerar generaliserade språkliga 

stilar (jfr Ivars 1986:204–217; Sundgren 2002:240–242) som definieras av re-

lationen mellan vilka varianter förknippade med västnyländska, 
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finlandssvenska och sverigesvenska som förekommer i stilprofilerna hos del-

tagarna inom stilgruppen och även av vilka varianter som inte alls förekom-

mer, vilka varianter som dominerar och vilka som är relativt sett lågfrekventa. 

Intonationen spelar också en roll i stilgrupperna och jag beaktar dels resultatet 

av den akustiska analys av tonkonturer som en del deltagare ingått i, dels mitt 

auditiva intryck av de övriga deltagarnas intonation. 

Stilgrupperna har jag valt att kalla västnyländskt färgad stil (7.1.3.1), bred 

och blandad stil (7.1.3.2) och sverigesvenskt präglad stil (7.1.3.3). Utöver de 

tre stilgrupperna finns det några deltagare vars stilprofiler inte platsar i någon 

av stilgrupperna och dem beskriver jag i avsnitt 7.1.3.4. 

7.1.3.1 Västnyländskt färgad stil 

Stilgruppen västnyländskt färgad stil består av endast två deltagare, Kalle och 

Olle, vars språkliga stil karakteriseras av ett tydligt inslag av västnyländska 

och ett relativt svagt inslag av sverigesvenska. 

Tabell 23. Kalles och Olles stilprofiler 

V1 V2 V3 V4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

O O X O X O X X X X X O X O O - - - - 
O O O O X O O O X X X X X O O - - - - 

Den västnyländskt färgade stilen definieras av att talarna har belägg för samt-

liga västnyländska varianter, även de tonala (se 7.1.2). Även om alla västny-

ländska varianter inte är dominerande (markerade med X i tabellen) ger den 

samtidiga förekomsten av flera olika västnyländska varianter ett intryck av 

västnyländska och det understryks inte minst av den västnyländska intonat-

ionen. Båda deltagarna i den här stilgruppen har också belägg för samtliga 

finlandssvenska varianter och flertalet av de finlandssvenska varianterna är 

dominerande, framför allt hos Kalle. Också sett till intonationen finns det en 

variation med förekomst av finlandssvensk språkmelodi. Det sverigesvenska 

inslaget är jämförelsevis blygsamt, med i första hand lågt antal belägg för fyra 

varianter även om både Kalle och Olle har dominerande sverigesvenska vari-

anter i form av (S1) inte (Olle) och (S2) vardagliga ord (båda). De andra sve-

rigesvenska varianterna de har belägg för är långstavighet (S3) och dialogpar-

tikeln aa (S4). 

7.1.3.2 Bred och blandad stil  

Stilgruppen med bred och blandad stil består av de tre deltagarna Karin, Agda 

och Micke, vars språkliga stil karaktäriseras av att den består av en bred och 

mångfacetterad repertoar av språkliga resurser: ett ganska diskret inslag av 

västnyländska i kombination med dominerande förekomst av flertalet fin-

landssvenska varianter och ett betydande sverigesvenskt inslag i form av rela-

tivt många sverigesvenska varianter och dominerande förekomst av flera av 
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dessa. Vilka de sverigesvenska varianterna är varierar dock mellan deltagarna 

och det är framför allt detta som skapar variation inom stilgruppen. 

Tabell 24. Karins, Agdas och Mickes stilprofiler 

V1 V2 V3 V4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

- X O X X O X O X X X O O O O X - - - 
- - O O X O O X X X X X O O X - X - - 
- - - O X - X O O X X O X X O - O O - 

I den här stilgruppen förekommer ett varierande inslag av västnyländska men 

det finns inte belägg för alla varianter. Också prosodiskt finns belägg för samt-

liga västnyländska varianter inom den här gruppen, med en variation mellan 

västnyländska och finlandssvenska tonkonturer för alla prosodiska variabler. 

Deltagarna i stilgruppen har belägg för alla finlandssvenska varianter – un-

dantaget att Micke inte har belägg för (F2) finlandssvenska dialogpartiklar. 

De finlandssvenska varianter som är mest stabila (i betydelsen att alla har do-

minerande förekomster för varianterna) i den här stilgruppen är (F1) sku, samt 

(F6) sje-ljudet [ʃ] och (F7) tje-ljudet [ʨ]. Alla deltagare har belägg för någon 

sverigesvensk variant men spritt över flera olika varianter. Belägg för (S1) 

inte, (S2) vardagliga ord och (S3) långstavigt uttal, (S4) dialogpartikeln aa 

finns hos alla deltagare. Dessutom har samtliga belägg för, och även domine-

rande förekomst av, någon av de mer ovanliga sverigesvenska varianterna. 

Karin har balanserad variation mellan (F1) sku  och (S5) skulle, både Agda 

och Micke har belägg för (S6) sverigesvenska vokalljud och Micke har belägg 

för (S7) tje-ljud [ɕ]. Basen i stilen är stabilt finlandssvensk, men i och med 

beläggen för samtliga västnyländska varianter av de tonala dragen framträder 

det västnyländska inslaget i stilen tydligare, trots att de övriga västnyländska 

varianterna förekommer något sporadiskt. De sverigesvenska varianterna är i 

första hand inte särskilt frekventa, men på ett övergripande plan är det sveri-

gesvenska inslaget i den här stilgruppen inte alls obetydligt då även få belägg 

för betydelsefulla drag är viktiga. Bred och blandad är det som beskriver stilen 

i den här gruppen bäst. 

7.1.3.3 Sverigesvenskt präglad stil 

Stilgruppen sverigesvenskt präglad stil har avgränsats till tre deltagare: 

Hedda, Maria och Anja. De här deltagarnas språkliga stil kännetecknas av att 

det västnyländska inslaget saknas helt medan det istället finns ett betydande 

inslag av sverigesvenska varianter och det finlandssvenska är gradvis under-

ordnat. 
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Tabell 25. Heddas, Marias och Anjas stilprofiler 

V1 V2 V3 V4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

- - - - X O X O X X X X O O - X - - O 
- - - - - O O X X X O X X X O X - X - 
- - - - - -  O O X X X X X O X O X - 

Typiskt för den här stilgruppen är att stilen visserligen har en finlandssvensk 

bas, men den har ett starkt sverigesvenskt inslag i form av flera och mer ovan-

liga sverigesvenska varianter än de som finns hos deltagarna i de andra grup-

perna. Också sett till intonationen skiljer sig den här stilgruppen markant åt 

från de övriga genom att den finlandssvenska intonationen varieras med be-

lägg på sverigesvenska varianter för flera eller samtliga tonala variabler. Det 

finns också en tendens till vad som snarast kan liknas vid hyperkorrektion, 

dvs. man överanvänder eller generaliserar användningen av grav accent också 

till ord som inte har grav accent i sverigesvenskan. Det finlandssvenska är inte 

heller lika stabilt som i de andra stilgrupperna, i och med att det inte finns 

belägg för alla finlandssvenska varianter hos alla deltagare. Hedda har balan-

serad variation mellan int/inte (F3/S1) och sku/skulle (F1/S5), medan de andra 

helt saknar belägg för sku (F1) men har belägg för int (F3) även om inte (S1) 

dominerar. Finlandssvensk kortstavighet (F5), sje-ljud [ʃ] (F6) och tje-ljud [ʨ] 

(F7) finns men är inte den dominerande, eller ensamt dominerande, varianten 

hos alla. Det finns sammantaget för alla deltagare i gruppen belägg för samt-

liga sverigesvenska varianter och de är i flera fall dominerande. Varianterna 

vardagliga ord (S2) och långstavighet (S3) förekommer också hos alla, och 

dialogpartikeln aa (S4), sverigesvenska vokalljud (S6), tje-ljud [ɕ] (S7) och 

sje-ljud [ɧ] (S8) förekommer även om de inte alltid är dominerande och inte 

finns hos alla deltagare.  

Beläggen för sverigesvensk intonation tillsammans med de många och mer 

ovanliga sverigesvenska varianterna, samtidigt som det saknas belägg för 

vissa finlandssvenska varianter, ligger bakom valet att beskriva stilen som 

sverigesvenskt präglad. 

7.1.3.4 Individuella stilar 

Utöver de stilgrupper jag har beskrivit ovan är det tre deltagare vars stilprofil 

inte matchar med någon annan deltagare. De deltagarna är Bosse, Ebba och 

Alma och i det här avsnittet beskriver jag deras variation och på vilka sätt de 

skiljer sig från stilgrupperna. 

Tabell 26. Bosses stilprofil 

V1 V2 V3 V4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

- - O O O - O O O X X X - X - X - - - 
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Bosse har belägg för både västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska 

varianter, med en tydlig tyngd på det sverigesvenska på det sättet att de vari-

anterna är dominerande. Han har relativt få belägg för preteritumapokope (V3) 

och västnyländskt r-ljud (V4) och han har inte belägg för alla finlandssvenska 

varianter samtidigt som det bara är det finlandssvenska sje-ljudet (F7) och tje-

ljudet (F6) som är dominerande. De tre sverigesvenska varianterna Bosse har 

belägg för är däremot samtliga dominerande: (S1) inte, (S3) långstavigt uttal 

och (S5) skulle. Det auditiva intrycket av Bosses stil är att han har inslag av 

västnyländsk intonation, men det finlandssvenska dominerar tonalt. 

Bosses variationsprofil skiljer sig från den västnyländskt färgade stilgrup-

pen genom att han har belägg för färre västnyländska varianter än den grup-

pen, mer sporadiskt förekommande finlandssvenska varianter och domine-

rande förekomst av fler sverigesvenska varianter och andra sverigesvenska 

varianter än de som finns hos deltagarna i den västnyländskt färgade stilgrup-

pen. Han har t.ex. inga belägg för sverigesvenska vardagliga ord (S2) eller 

dialogpartikeln aa (S4). Även om Bosse har en viss bredd i sin variation skiljer 

hans språk sig också från stilgruppen med bred och blandad stil. I jämförelse 

med den gruppen har han för det första belägg för färre varianter totalt och 

framför allt har deltagarna i den gruppen belägg för fler och mer ovanligt fö-

rekommande varianter än de Bosse har. 

Tabell 27. Ebbas stilprofil 

V1 V2 V3 V4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

- O - - X X X X X X X - O - O - - - O 

Den andra deltagaren med en stilprofil som inte liknar någon annan är Ebba. 

Ebba har ett belägg för en västnyländsk variant (V2) it, dominerande före-

komst av samtliga finlandssvenska varianter och belägg för väldigt spridda 

sverigesvenska varianter i form av enstaka belägg på (S2) vardagliga ord, (S4) 

dialogpartikeln aa och (S8) sverigesvenskt sje-ljud [ɧ], dvs. dels sveri-

gesvenska varianter som förekommer hos många av deltagarna, dels ovanliga 

varianter. Ebbas intonation är helt och hållet finlandssvensk utifrån det audi-

tiva intrycket. 

Precis som Bosse skulle man utifrån spridningen av varianterna kunna 

tänka sig att placera Ebba i stilgruppen med bred och blandad stil, men i likhet 

med Bosse har Ebba belägg på betydligt färre varianter totalt än deltagarna i 

den gruppen. Dessutom skiljer sig hennes stil från den gruppen genom att hon 

har dominerande förekomst av samtliga finlandssvenska varianter samtidigt 

som de sverigesvenska varianterna förekommer mer sporadiskt, medan delta-

garna i den stilgruppen har växelvis dominerande finlandssvenska och sveri-

gesvenska varianter. 

Ebbas stil är, vilket illustreras av den stabila förekomsten av finlands-

svenska varianter, den i jämförelse mest särpräglat finlandssvenska av alla. 
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Det finlandssvenska intrycket består framför allt i att hon genomgående an-

vänder de finlandssvenska varianterna int (F3) och sku (F1) samt kortstavighet 

(F5), men också i att hon har väldigt många belägg för de finlandssvenska 

dialogpartiklarna jå och nå (F2) som knappt förekommer hos någon annan 

deltagare. 

Tabell 28. Almas stilprofil 

V1 V2 V3 V4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

- - O - - O O O O O X X O X - X X O X 

Också Alma, den tredje deltagaren som inte platsar inom någon av stilgrup-

perna, har belägg för både västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska 

varianter. Det är dock endast en västnyländsk variant (V3) verbapokope hon 

har belägg för, och hon har inte belägg för alla finlandssvenska varianter, samt 

dominerande förekomst av endast (F7) finlandssvenskt tje-ljud [ʨ]. Alma har 

däremot belägg för alla sverigesvenska varianter förutom (S4) dialogpartikeln 

aa. Tyngdpunkten i hennes stil ligger väldigt tydligt på det sverigesvenska, 

vilket också syns i att förekomsterna för de flesta är dominerande. Också in-

trycket av Almas intonation är sverigesvenskt. 

Man skulle kunna tänka sig att placera Alma både inom stilgruppen med 

bred och blandad stil och i sverigesvenskt färgad stil. Det som gör att hennes 

stil särskiljer sig är att tyngdpunkten i jämförelse med framför allt deltagarna 

med bred och blandad stil ligger så tydligt på det sverigesvenska. I jämförelse 

med de övriga deltagarna inom den sverigesvenskt färgade stilgruppen har 

hennes stil dels en större bredd i och med inslaget av västnyländska, dels är 

hennes stil också mycket mer sverigesvensk än enbart sverigesvenskt färgad. 

Intrycket av Almas stil är att den är särpräglat sverigesvensk och det kan dröja 

en stund innan man lyckats urskilja det finlandssvenska hos henne. 

7.1.4 Samvariation och språklig stil i deltagargruppen 

Analysen av variationen visar att det finns en systematisk samvariation mellan 

olika varianter i hela deltagargruppen och hos enskilda deltagare. Nästan alla 

deltagare har förekomster av samtliga finlandssvenska varianter, vilket illu-

strerar det faktum att deras språkliga stil i grunden låter finlandssvensk, deras 

grundröst (Bruce 2010:172) är finlandssvensk. Ett antal finlandssvenska vari-

anter är mycket stabila, t.ex. finlandssvensk kortstavighet (F4) och framför allt 

de finlandssvenska tje- och sje-ljuden (F6 och F7). Det finns ett tydligt möns-

ter i variationen mellan vissa av de finlandssvenska och sverigesvenska vari-

anterna, t.ex. (F1) sku och (S5) skulle, (F3) int och (S1) inte. De här varian-

terna är i första hand de som jag i kapitel 5 tagit upp under rubriken rytm. 

Också samvariationen av intonationen, de tonala variablerna fokusaccent i 
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tvåstaviga ord och accent i sammansättningar, visar att det finlandssvenska är 

starkt bland deltagarna.  

De västnyländska varianterna förekommer totalt hos många av deltagarna, 

åtta av elva, men de enskilda västnyländska varianterna som förekommer hos 

flest deltagare finns hos sex deltagare, dvs. ungefär hälften. Det är (V3) 

verbapokope och (V4) r-ljud. Det västnyländska inslaget hos deltagarna är 

dock generellt sett relativt blygsamt, men det förstärks när man tillför beläg-

gen för de tonala dragen.  

Medan det västnyländska finns hos ungefär hälften av deltagarna finns sve-

rigesvenska varianter hos alla deltagare, men i olika hög grad. De vanligaste 

sverigesvenska varianterna är (S1) inte, (S2) vardagliga ord och (S3) långsta-

vigt uttal, medan fonologiska varianter är ovanligare. De sverigesvenska vari-

anterna i intonation finns inte heller hos många deltagare. Hur många sveri-

gesvenska varianter deltagarna har varierar dock mycket och likaså hur fre-

kvent de förekommer. Även ovanliga sverigesvenska varianter kan dock vara 

den dominerande varianten hos en del deltagare, t.ex. sverigesvenskt initialt 

sje-ljud.  

Förutom att implikationsanalysen bekräftar intrycket av det finlands-

svenska visar den också den övergripande tendensen att de deltagare som har 

flest västnyländska varianter är de som har belägg för lägst antal sveri-

gesvenska varianter. Dessutom har de deltagare som har belägg för lägst antal 

finlandssvenska varianter också högst andel sverigesvenska varianter. Impli-

kationen visar alltså en gradvis övergång från västnyländska via finlands-

svenska till sverigesvenska varianter i deltagargruppen. Rörelsen i tabellen in-

dikerar att man väljer finlandssvenska varianter framför västnyländska och i 

andra hand sverigesvenska varianter framför finlandssvenska. De finlands-

svenska varianternas ställning kan jämföras med Thelander (1979), som be-

skriver vad han kallar en mellanvarietet som används av flyttarna i hans studie 

och som karakteriseras av att det är den omarkerade varianten för varje varia-

bel som används. Finlandssvenska varianter är dock inte omarkerade att an-

vända i Stockholm. Förekomsten av finlandssvenska varianter kan också jäm-

föras med Ivars (1986: 172–179, 218) resultat som tyder på att språkdragen 

geografiska utbredning är avgörande för om det finns kvar i migranternas 

språk. Finlandssvenska varianter kan ses som gångbara inom ett större geo-

grafiskt område än västnyländska varianter, men inte i jämförelse med sveri-

gesvenska varianter. 

Den individuella variationen är betydande och individernas språkliga stil-

profiler skiljer sig från varandra sett till såväl distributionen som frekvensen 

av användningen av olika varianter. Det finns ganska stora individuella skill-

nader mellan deltagarna, men de flesta deltagare har en stilprofil som liknar 

någon annan deltagare så mycket att de kan indelas systematiskt i stilgrupper 

utifrån vilka varianter förknippade med de olika varieteterna de använder och 

i hur stor utsträckning. De tre stilgrupperna västnyländskt färgad stil, bred och 

blandad stil och sverigesvenskt präglad stil illustrerar tre generaliserade 
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språkliga stilar där den första stilgruppen i hög grad bevarat västnyländska 

drag och har få sverigesvenska drag, medan den breda och blandade stilen 

karakteriseras av att deltagarna både använder västnyländska varianter (men i 

lägre grad än den västnyländskt präglade stilgruppen) och även sveri-

gesvenska varianter i högre utsträckning. Den tredje stilgruppen, sveri-

gesvenskt präglad stil, har tillsammans belägg för alla sverigesvenska varian-

ter, även de tonala, och använder delvis sverigesvenska varianter på bekostnad 

av finlandssvenska. 

Stilprofilerna och stilgrupperna åskådliggör tydligt att språklig stil innebär 

att talare väljer och använder varianter som har koppling till flera varieteter 

och det tyder också på att språkdragen i samma stil kan förknippas med olika 

betydelser samtidigt. Stilgrupperna kan förutom att de betecknas som genera-

liserade språkliga stilar också ses som olika grader av språkbevarande och 

språkförändring. 

7.2 Bakgrundsvariabler, stil och språkförändring 

Implikationsanalys är också en tillämpning som gör det möjligt att studera 

samband mellan språk och utomspråkliga bakgrundsvariabler på individnivå 

(Thelander 1985:102). I det här avsnittet diskuterar jag samvariationen i 

materialet och eventuell korrelation med dels de klassiska bakgrundsfak-

torerna (utbildning, ålder och kön), dels bakgrundsfaktorer förknippade med 

migrationssituationen (ålder vid migrationen, tid i Sverige, poäng för kontext-

kontinuitet och integration) samt självrapporterat modersmål (i tabellerna end-

ast modersmål). Bakgrundsvariablerna anges av integritetsskäl med försiktig-

het (se 4.5). Avsnittet inleds med en översiktlig beskrivning av hur bakgrunds-

variablerna fördelar sig i deltagargruppen. I 7.2.1 undersöker jag hur fördel-

ningen av bakgrundsvariabler ser ut i respektive stilgrupp, och i 7.2.2 

diskuterar jag bakgrundsvariabler och språklig stil som språkförändring.  

I tabell 29 återges bakgrundsvariabler för hela deltagargruppen. I den första 

kolumnen finns deltagarnas födelseår, återgett i form av under vilket decen-

nium de är födda och i nästa kolumn deras flyttålder i form av om de varit 

under 20 år, 20–25 år, över 25 eller över 30 år vill flytten. Den tredje kolumnen 

år i Sverige återger ungefärligt antal år deltagarna bott i Sverige. Kolumnen 

med rubriken poäng max 4/4 avser de poäng för kontextkontinuitet respektive 

integration som deltagarna fått utifrån en tillämpning av Andersson och The-

landers (1994) modell. Vid sidan av poängen anges i vilken kategori 1–4 i 

modellen poängen placerar deltagaren. Den sista kolumnen modersmål avser 

vilket självrapporterat modersmål (västnyländska =V, finlandssvenska=F) 

deltagaren uppgett. 
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Tabell 29. Översikt av utomspråkliga bakgrundsvariabler 

 Födelseår Flyttålder År i Sverige 
Poäng 
Max 4/4 

Modersmål 

Kalle 
 
1970-tal 20-25 Ca 10 år 3/2=1 V 

Olle 1980-tal 20-25 <5 år 4/1=1 V 
Karin 1970-tal 20-25 Ca 10 år 3/3=2 V 
Agda 1950-tal <20 >30 år 3/2=1 V 
Bosse 1940-tal >25 >30 år 1/1=4 V 
Micke 1980-tal 20-25 <5 år 3/1=1 V 
Ebba 1970-tal >25 <5 år 4/1=1 F 
Hedda 1980-tal <20 Ca 10 år 2/4=3 F 
Maria 1980-tal 20-25 < 5 år 3/2=1 F 
Anja 1950-tal 20-25 >30 år 4/3=2 F 
Alma 1950-tal <20 >30 år 2/4=3 V 

Deltagarna i undersökningen kan utifrån antalet år i Sverige delas in i katego-

rier enligt följande: en grupp som bott i Sverige i mer än 30 år (fyra deltagare), 

en grupp som bott i Sverige ca 10 år (tre deltagare) och en grupp som bott i 

Sverige i mindre än fem år (fyra deltagare). En grupp av deltagare är födda på 

1940- och 1950-talet: Agda, Bosse, Anja och Alma. Samma deltagare har 

också bott i Sverige i mer än 30 år. En annan grupp är födda på 1970-talet, 

nämligen Kalle, Karin och Ebba, och en tredje grupp, Olle, Micke, Hedda och 

Maria, är födda på 1980-talet. Deltagarnas födelseår/ålder och antal år i Sve-

rige överensstämmer i stort så att de yngsta bott i Sverige kortast tid och de 

äldsta bott i Sverige längst tid. Undantag från detta är Ebba och Hedda där 

Hedda tack vare låg ålder vid flytten har hunnit bo i Sverige längre tid än Ebba 

som var äldre än 30 vid flytten, trots att Hedda är född på 1980-talet och Ebba 

är född på 1970-talet.  Majoriteten har flyttat när de varit i 20–25-årsåldern, 

förutom Agda, Hedda och Alma som flyttat före 20 års ålder och Bosse och 

Ebba som flyttat efter 30. 

Deltagarna har tilldelats mellan 1 och 4 poäng (0 är det lägsta och 4 är det 

högsta) för kontextkontinuitet och integration för faktorer som utifrån Anders-

son och Thelanders (1994) resonemang skapar kontextkontinuitet och integ-

ration (se 4.3.2.4). I fråga om flyttkontext får deltagarna ett poäng vardera för 

om de flyttat som ett led i kedjemigration (dvs. om de haft släktingar och/eller 

vänner i Sverige före flytten), för flytt tillsammans med en finländsk partner, 

för umgänge med personer från Finland utanför arbetet och för täta resor till 

Finland eller täta besök från Finland. Integrationspoängen har delats ut om 

deltagaren har sverigesvensk partner, om man har barn som är födda och/eller 

uppvuxna i Sverige, om man har en umgängeskrets utanför arbetet som består 

av sverigesvenskar och om man har många sociala kontakter i arbetet (jfr 

Sundgren 2002; Andersson och Thelander 1994:82,83). Jag har betraktat 1–2 

som låga poäng och 3–4 som höga. En hög poäng på kontextkontinuitet inne-

bär hög grad av kontinuitet medan en låg poäng innebär kontextbrott. På 
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samma sätt signalerar en hög integrationspoäng hög grad av integration medan 

en låg poäng innebär låg integration. Andersson och Thelander (1994:81f, se 

3.1.3, 4.3.2.4) utformar fyra kategorier utifrån hur poängen för flyttkontext 

och integration korrelerar med den språkliga variationen: 

 

Kategori 1 har hög kontextkontinuitet + låg integrationspoäng: föränd-

rar inte sitt språkbruk utan använder sin ursprungsvarietet.  

Kategori 2 har hög kontextkontinuitet + hög integrationspoäng: beva-

rar drag från ursprungsvarieteten och använder lokala drag från den 

nya orten men få standardformer. 

Kategori 3 har låg kontextkontinuitet + hög integrationspoäng: använ-

der få drag ur ursprungsvarieteten och istället standardformer och drag 

som används på den nya orten.  

Kategori 4 har låg kontextkontinuitet + låg integrationspoäng: bevarar 

få drag av ursprungsvarieteten och använder få drag från den nya va-

rieteten och väljer istället standardformer. 

I tabell 29 anges i samband med poängen för kontextkontinuitet och integrat-

ion vilken kategori deltagarna placerar sig i (1–4). De flesta deltagare placerar 

sig utifrån poängen i kategori 1 och ska enligt modellen inte förändra sitt 

språk. Karin och Anja placerar sig i kategori 2, och ska både bevara drag och 

använda nya lokala drag. Hedda och Alma hamnar enligt modellen i kategori 

3 som använder få ursprungsdrag men både standarddrag och nya lokala drag. 

Bosse hamnar i kategori 4, som främst ska använda standardformer. Eftersom 

poängen är få blir skillnaderna små.  

Sett till de traditionella bakgrundsvariablerna kan man sammanfatta att 

samtliga deltagare har eftergymnasial utbildning (jfr 2.4.3). Åldersmässigt 

finns det en spridning där den äldsta deltagaren är född på 1940-talet och de 

yngsta är födda på 1980-talet. Fördelningen mellan kvinnor och män är något 

sned (fyra män och sju kvinnor). Sju deltagare rapporterar att de har västny-

ländska som modersmål och fyra rapporterar finlandssvenska som modersmål. 

I översikten i tabell 29 syns att deltagargruppen är heterogen sett till bak-

grundsvariabler. Det gemensamma är att de alla har någon form av eftergymn-

asial utbildning. I följande avsnitt redogör jag för hur bakgrundsvariablerna 

fördelas i de olika stilgrupperna.  

7.2.1 Bakgrundsvariabler i stilgrupperna 

I det här avsnittet redogör jag för bakgrundsvariablerna i de olika stilgrup-

perna och diskuterar eventuella mönster och korrelation utifrån resultat i tidi-

gare forskning. 
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7.2.1.1 Västnyländskt färgad stil och bakgrundsvariabler 

Den första stilgruppen är den västnyländskt färgade stilgruppen där två delta-

gare ingår. Gruppens stil karakteriseras av belägg för många västnyländska 

drag och finlandssvenska drag, men relativt få sverigesvenska drag. För att 

generalisera har den här stilgruppen låg grad av språkförändring, men de väst-

nyländska varianterna är ändå ganska underordnade och det finns ett inslag av 

sverigesvenska varianter.  

Tabell 30. Västnyländskt färgad stil och bakgrundsvariabler 

 Födelseår Flyttålder År i Sverige 
Poäng 
Max 4/4 

Modersmål 

Kalle 1970-tal 20-25 Ca 10 år 3/2=1 V 
Olle 1980-tal 20-25 <5 år 4/1=1 V 

Det Kalle och Olle i stilgruppen har gemensamt är att de båda varit mellan 20 

och 25 år vid flytten och de har båda angett västnyländska som modersmål. I 

övrigt skiljer de sig åt så att Kalle är född på 1970-talet och har bott i Sverige 

ca 10 år medan Olle är född på 1980-talet och ännu inte har bott i Sverige fem 

år. Båda två är också män, och män brukar generellt sett vara mindre benägna 

till språkförändring (se t.ex. Sundgren 2002:260; Svahn och Nilsson 

2014:123f; Mattfolk 2011:128). Också sett till poängen för kontextkontinuitet 

och integration skiljer de båda deltagarna sig åt en del. Gemensamt är att de 

har högre kontextkontinuitet än integrationspoäng vilket innebär att båda två 

och framför allt Olle tillhör kategori 1 i Anderson och Thelanders modell (se 

ovan), vilket skulle innebära att de inte förändrar sitt språk utan använder sin 

ursprungsvarietet. 

7.2.1.2 Bred och blandad stil och bakgrundsvariabler 

I stilgruppen bred och blandad stil är spridningen relativt stor mellan olika 

bakgrundsvariabler. Typiskt för gruppens stil är att man använder både en del 

västnyländska varianter, de finlandssvenska varianterna och också ganska 

många olika sverigesvenska varianter. Sett till stilprofilerna i 7.1.1 ligger 

tyngdpunkten mer på de sverigesvenska varianterna, men intonationen (7.1.2) 

väger upp och ger stilen mer balanserad bredd åt det västnyländska hållet. 
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Tabell 31. Bred och blandad stil och bakgrundsvariabler 

 Födelseår Flyttålder År i Sverige 
Poäng 
Max 4/4 

Modersmål 

Karin 1970-tal 20-25 Ca 10 år 3/3=2 V 
Agda 1950-tal <20 >30 år 3/2=1 V 
Micke 1980-tal 20-25 <5 år 3/1=1 V 

Alla i gruppen är födda under olika årtionden, de har bott väldigt olika länge 

i Sverige och Karin och Micke kom till Sverige efter att de fyllt 20 år medan 

Agda kom redan innan. Gemensamt är att de alla har västnyländska som själv-

rapporterat modersmål. Sett till poängen för kontextkontinuitet och integration 

är de delvis lika: alla har samma förhållandevis höga poängsumma för kon-

textkontinuitet, men sett till integration har Karin högst poäng (samma som 

hennes kontinuitetspoäng) medan Agda och Micke har lägre integrationspo-

äng. I Andersson och Thelanders modell innebär hög poäng för både kontinu-

itet och integration (kategori 2) att man tenderar att bevara drag från ur-

sprungsvarieteten och även använda lokala drag från den nya orten men att 

man tenderar att använda få standardformer, vilket beskriver den här stilen på 

ett bra sätt. Poängmässigt stämmer detta in på Karin, medan Agda och Micke 

enligt Andersson och Thelanders modell hamnar i kategori 1, som inte föränd-

rar sitt språk. För Agdas del korrelerar dock den höga andelen sverigesvenska 

varianter med att hon bott i Sverige under lång tid och med att hon var ung vid 

flytten. 

7.2.1.3 Sverigesvenskt präglad stil och bakgrundsvariabler 

Precis som i de två tidigare stilgrupperna är deltagarna i den sverigesvenskt 

präglade stilgruppen olika varandra sett till bakgrundsvariabler, även om det 

finns faktorer som deltagarna i gruppen har gemensamt. Det typiska för den 

språkliga stilen i den här gruppen är belägg för många sverigesvenska varian-

ter men däremot inga västnyländska varianter och alla i gruppen har inte heller 

belägg för samtliga finlandssvenska varianter. 

Tabell 32. Sverigesvenskt präglad stil och bakgrundsvariabler 

 Födelseår Flyttålder År i Sverige 
Poäng 
Max 4/4 

Modersmål 

Hedda 1980-tal <20 Ca 10 år 2/4=3 F 
Maria 1980-tal 20-25 < 5 år 3/2=1 F 
Anja 1950-tal 20-25 >30 år 4/3=2 F 

Hedda och Maria är båda födda på 1980-talet, men Anja är född på 1950-talet. 

Anja och Maria var båda 20–25 år vid flytten medan Hedda flyttade innan hon 

fyllde 20 år. För Heddas del korrelerar hennes låga ålder vid flytt med att hon 

har många sverigesvenska drag. Maria var äldre vid tidpunkten för flytt, och 

har bott i Sverige väldigt kort tid och har trots det väldigt hög andel 
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sverigesvenska varianter. Hos Anja korrelerar det stora sverigesvenska insla-

get med många år i Sverige. De har bott i Sverige olika länge och deras poäng 

för kontextkontinuitet och integration skiljer sig åt. Hedda har högre integrat-

ionspoäng medan Marias och Anjas poäng för kontextkontinuitet är högre än 

deras integrationspoäng och de hamnar alla i olika kategorier enligt modellen. 

Enligt kategorierna skulle Maria (kategori 1) inte förändra sitt språk, medan 

Hedda (kategori 3) i låg grad skulle bevara ursprungsdrag och istället använda 

standarddrag eller nya drag och Anja (kategori 2) skulle bevara drag och an-

vända nya lokala drag men få standarddrag. Gemensamt för alla är att de har 

finlandssvenska som självrapporterat modersmål och alla är kvinnor, vilka ge-

nerellt brukar vara mer benägna till språkförändring än män. 

7.2.1.4 Individuella stilar och bakgrundsvariabler 

Den sista gruppen deltagare är de som utifrån sin stilprofil inte passar in i 

någon av stilgrupperna: 

Tabell 33. Individuella stilar och bakgrundsvariabler 

 Födelseår Flyttålder År i Sverige 
Poäng 
Max 4/4 

Modersmål 

Bosse 1940-tal >25 >30 år 1/1=4 V 
Ebba 1970-tal >25 <5 år 4/1=1 F 
Alma 1950-tal <20 >30 år 2/4=3 V 

De deltagare som har individuella stilprofiler är också på många sätt olika 

sinsemellan sett till bakgrundvariablerna, men de har vissa saker gemensamt. 

En sådan gemensam faktor är att både Bosse och Ebba var över 30 år vid flyt-

ten. För dem båda korrelerar det med att de är de deltagare som använder lägst 

andel sverigesvenska varianter. Bosse passar också in i kontinuitets- och in-

tegrationspoängsmodellens kategori 4 i och med att han har låg kontextkonti-

nuitet och låg integrationspoäng och bevarar få drag av ursprungsvarieteten 

(västnyländska) och använder få drag från den nya varieteten (sverigesvenska) 

och istället väljer standardformer. För Bosses del stämmer det mycket väl in 

på beskrivningen av hans stil då har använder de former som här registrerats 

som sverigesvenska, dvs. inte, skulle och långstavigt uttal framför de finlands-

svenska varianterna, vilket gör hans stil mycket välvårdad. Också Ebba platsar 

i kategori 1 med hög kontextkontinuitet, låg integrationspoäng och en stil som 

präglas av låg grad av förändring, t.ex. använder hon till skillnad från alla de 

övriga i hög grad finlandssvenska dialogpartiklar och konsekvent kortstavigt 

uttal. I Ebbas fall korrelerar detta dessutom med hög ålder vid flytt och kort 

tid i Sverige. 

Alma å sin sida har helt andra bakgrundsvariabler. Hon var ung vid tid-

punkten för flytt, hon har bott i Sverige lång tid och hon har hög integrations-

poäng i kombination med låg kontextkontinuitet. Hon passar väl in i mo-

dellens kategori 3, där det typiska är att man använder få drag ur 
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ursprungsvarieteten och istället använder standardformer och drag som an-

vänds på den nya orten. Alma har ju väldigt litet västnyländskt inslag och har 

inte heller belägg för finlandssvenska varianter men använder istället nästan 

samtliga sverigesvenska varianter. 

7.2.2 Bakgrundsvariabler och språkförändring 

I det här avsnittet undersöker jag hur bakgrundsvariablerna korrelerar med 

graden av språkförändring i deltagarnas språkprofiler och med förekomst av 

enskilda språkliga varianter. 

7.2.2.1 Ålder vid flytt och språkförändring 

Den faktiska åldern vid flytten är enligt Ivars (1986:188f, 210–211) den faktor 

som främst korrelerar med mönster i språkanvändningen bland migranterna 

från Närpes. I den här undersökningen är mönstret att de som var yngst vid 

flytten, dvs. under 20 år (Agda, Hedda och Alma) har en hög andel sveri-

gesvenska varianter och utifrån det kan man säga att de har en hög grad av 

språkförändring. Samtidigt har de som varit äldst vid tidpunkten för flytt – 

Bosse och Ebba, som båda var över 30 år – det till antalet varianter sett minsta 

sverigesvenska inslaget i sin stil. I den stora mittengruppen som varit mellan 

20 och 25 år vid flytten är variationen stor. Sett till ytterligheterna och enskilda 

individer kan man dock se en korrelation mellan ålder vid flytt och grad av 

språkförändring om man med det menar användningen av sverigesvenska va-

rianter, men sett till stilgrupperna är det svårt att se ett mönster.  

7.2.2.2 Antal år i Sverige och språkförändring 

Bakgrundsvariabeln antal år i Sverige korrelerar enligt Hedberg (2008) med 

graden av språkförändring hos migranter, medan både Ivars (1994) och Nor-

denstam (1979) visat på att antal år på den nya orten inte nödvändigtvis kor-

relerar med hur mycket man förändrat språket. Det man kunde vänta sig är att 

de som bott i Sverige längst tid skulle prata mer sverigesvenskt och de som 

bott kortast tid minst sverigesvenskt.  

I den här undersökningen är de som bott kortast tid i Sverige, mindre än 

fem år, Olle, Micke, Ebba och Maria, kanske mest heterogena sett till språk-

förändring. Olle i den västnyländska stilgruppen har bevarat en stor del av det 

västnyländska och kan sägas ha låg grad av språkförändring i och med att han 

använder relativt få sverigesvenska drag. Däremot är Maria i den sveri-

gesvenskt präglade stilgruppen en av de deltagare som har många sveri-

gesvenska drag och hög grad av språkförändring då hon dessutom inte har 

belägg för alla finlandssvenska varianter. Även Micke i den breda och blan-

dade stilgruppen har relativt hög andel sverigesvenska varianter, och därmed 

inte obetydlig språkförändring, samtidigt som han också har belägg för många 

västnyländska varianter. Det är i första hand Ebba av dem som varit kort tid i 

Sverige som kan bedömas ha förändrat sin stil minst (se ovan) som korrelerar 
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med hypotesen om kort tid och liten språkförändring. Gemensamt för flertalet 

av de deltagare som bott kortast tid i Sverige är att de använder fler vardagliga 

ord än de andra.  

De som bott i Sverige lång tid (Agda, Bosse, Anja och Alma) har eventuellt 

stilprofiler som i högre grad korrelerar med antal år i Sverige. För Almas del 

korrelerar det definitivt, då hon har den i särklass mest sverigesvenska stilen 

av alla. Också Anja i den sverigesvenskt präglade stilgruppen passar in på 

hypotesen och även Agdas stil med belägg för många sverigesvenska varianter 

stämmer in. Bosses stil kan däremot, om man beaktar belägg för sveri-

gesvenska varianter, inte sägas korrelera med detta. Det sverigesvenska drag 

som förekommer främst hos dem som bott längst tid i Sverige är de sveri-

gesvenska långa vokalerna. 

7.2.2.3 Flyttkontext, integration och språkförändring 

Den tredje bakgrundsvariabeln är poäng för kontextkontinuitet och integration 

utifrån Andersson och Thelander (1994:81f, se 3.1.3), som formar fyra kate-

gorier utifrån hur poängen korrelerar med den språkliga variationen. Den 

bakomliggande hypotesen är att ju starkare sociala band (kontextkontinuitet) 

en individ har till den tidigare hemorten desto mer bevarar individen drag ur 

sin ursprungsvarietet. Ett kontextbrott gynnar däremot språkförändring. En 

hög grad av integration ska hypotetiskt leda till högre användning av drag som 

förknippas med den nya orten. Kontextpoängen och integrationspoängen ska 

enligt modellen läsas tillsammans och de språkliga mönstren är i kategori 1 

att man inte förändrar sitt språkbruk utan använder ursprungsvarieteten, kate-

gori 2 bevarar drag från ursprungsvarieteten och använder lokala drag från den 

nya orten men få standardformer, kategori 3 använder få ursprungsdrag och 

istället standardformer och drag som används på den nya orten medan kategori 

4 bevarar få drag från såväl ursprungsvarieteten som den nya lokala varieteten 

och väljer istället standardformer. Mönstren finns enligt Andersson och The-

lander på individplanet. 

I diskussionen kring stilgrupperna i 7.2.1 har jag kunnat konstatera att flera 

enskilda deltagares poäng och kategoritillhörighet korrelerar med mönster i 

deras stilprofil. Det mest utmärkande kan sägas vara att samtliga deltagare 

vars stil inte passar in i någon stilgrupp, dvs. Bosse, Ebba och Alma, korrelerar 

med modellen. På stilgruppsnivå kan man sammanfattningsvis säga att mo-

dellen delvis korrelerar med de karakteristiska dragen för stilgrupperna genom 

att det finns enskilda deltagare i varje stilgrupp som passar in i modellen: Olle 

i den västnyländskt präglade stilgruppen har hög grad av kontextkontinuitet 

samtidigt som integrationspoängen är lägre i enlighet med kategori 1 som inte 

förändrar sitt språk, Karin i gruppen med bred stil har typiskt jämna och höga 

poäng på både kontextkontinuitet och integration som kategori 2 där man an-

vänder både drag från ursprungsvarieteten och nya lokala drag och Hedda i 

stilgruppen sverigesvenskt präglad stil har förhållandevis låg 
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kontextkontinuitet men hög integrationspoäng, dvs. enligt mönstret för kate-

gori 3 som använder få ursprungsdrag och istället använder standardformer 

och nya drag.  

Det mest utmärkande är dock att poängen och kategoritillhörigheten för de 

deltagare som inte platsar i någon stilgrupp alla korrelerar med migrations-

kontextmodellen. Modellen är enligt Andersson och Thelander utformad för 

analys på individplanet och även om det som sagt finns deltagare i alla stil-

grupper som matchar modellen så har t.ex. deltagarna Kalle, Agda och Maria 

samma poäng, men helt olika stilprofiler. Utöver att modellen fungerar bäst 

på individnivå kan man även diskutera det faktum att den är utformad i en 

annan språklig kontext, där man har en tydlig standardnorm och standarddrag 

att relatera till. Modellen är alltså inte helt applicerbar i den här undersök-

ningen, eftersom finlandssvenskan som skulle kunna betraktas som såväl del-

tagarnas standardnorm och mellanvarietet inte alls säkert själva betraktar fin-

landssvenskan som standard och finlandssvenskan har inte heller den statusen 

i kontexten där undersökningen är utförd (se 7.1.4). 

7.2.2.4 Självrapporterat modersmål och språkförändring 

Deltagarna i den här undersökningen har olika språklig utgångspunkt för sin 

språkförändring och språkliga stajling i Stockholm (jfr Tandefelt 2015:165). 

Den övervägande delen (sju deltagare) uppger västnyländska som moders-

mål/ursprungsvarietet och fyra deltagare rapporterar att deras modersmål är 

(standard)finlandssvenska. I stilgrupperna fördelar sig deltagarna med västny-

ländska respektive finlandssvenska som självrapporterat modersmål i olika 

stilgrupper: De med västnyländska som modersmål finns i den västnyländskt 

färgade stilgruppen och i stilgruppen med bred och blandad stil medan alla 

deltagare i stilgruppen sverigesvenskt präglad stil har finlandssvenska som ur-

sprungsvarietet. Deltagarnas ursprungsvarietet verkar korrelera med det över-

gripande valet av varianter på det sättet att de som har västnyländska som mo-

dersmål är de som har förekomster av västnyländska varianter (förutom Ebba), 

medan de som har finlandssvenska som modersmål generellt använder fler 

sverigesvenska varianter – även de sverigesvenska varianterna i intonationen. 

Allra mest sverigesvensk stil har dock Alma som har västnyländska som mo-

dersmål. De av deltagarna med västnyländska som modersmål som har lägre 

andel västnyländska varianter har också fler förekomster av sverigesvenska 

varianter än de som har flest västnyländska drag, vilket kan jämföras med 

Svahn och Nilsson (2014:140) som visar att deltagare som är mer standard-

språkliga också använder mest nya språkdrag. I den här undersökningen är det 

de sverigesvenska varianterna som i första hand betraktas som nya drag.  
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7.2.3 Stil och språkförändring i korrelation med 

bakgrundsvariabler i deltagargruppen  

I det här avsnittet har jag analyserat den språkliga variationen i relation till i 

första hand bakgrundsfaktorerna födelseår, ålder vid migrationen, tid i Sve-

rige, kontextkontinuitet (respektive kontextbrott) och integration samt själv-

rapporterat modersmål. 

Analysen i avsnitt 7.2.1 av variationen i form av stilgrupper i relation till 

bakgrundsfaktorer visar på vissa mönster, t.ex. är båda deltagarna i den väst-

nyländskt färgade stilgruppen män medan alla deltagare i den sverigesvenskt 

präglade stilgruppen är kvinnor. För flertalet bakgrundsfaktorer tenderar kor-

relationen mellan enskilda individers variation och olika bakgrundsfaktorer 

vara mer tydlig än korrelationen med stilgrupperna. Avsnitt 7.2.2 visar att det 

verkar finnas en korrelation mellan antal år i Sverige och användningen av de 

lexikala resurserna sverigesvenska vardagliga ord och finlandssvenska dialog-

partiklar och tid i Sverige, dvs. de som använder dessa varianter i högst ut-

sträckning har varit relativt kort tid i Sverige. Det finns även korrelation mel-

lan användningen av framför allt mer ovanliga sverigesvenska varianter – 

även sverigesvensk prosodi – och självrapporterat modersmål. De som använ-

der de ovanliga dragen har i första hand finlandssvenska som självrapporterat 

modersmål. De flesta som använder sverigesvenska vokaler har dock varit 

lång tid i Sverige. 

Sammanfattningsvis finns det mönster i korrelationen mellan olika bak-

grundsvariabler och deltagarnas variation, till viss del sett till stilgrupperna 

men främst på individplanet. Det finns också korrelation mellan enskilda 

språkdrag och bakgrundsvariabler. Det är framför allt deltagarnas ur-

sprungsvarietet och könstillhörighet som korrelerar med stilgrupperna och 

Andersson och Thelanders modell med kategorier utifrån poäng för kontext-

kontinuitet och integration som korrelerar på individplanet. På individplanet 

korrelerar också ytterligheterna i fråga om ålder vid flytt och även antal år i 

Sverige med det förväntade mönstret för språkförändring, om man med språk-

förändring menar stajling med sverigesvenska varianter. Typexemplet på det 

är Alma, som är den som har absolut mest sverigesvenska drag i sin språkliga 

stil. Hon var både ung vid flytten, har bott lång tid i Sverige och har hög in-

tegrationspoäng. 

7.3 Sammanfattande diskussion 

I det här kapitlet har jag kunnat visa att det finns en systematik i den språkliga 

variationen hos deltagarna. Implikationsanalysen i 7.1 bildar ett mönster av en 

s-kurva som illustrerar att den språkliga stilen bland deltagarna karakteriseras 

av att de västnyländska varianterna bevaras i gradvis lägre utsträckning och 

hos ett lägre antal av deltagarna, medan de finlandssvenska varianterna 
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överlag förekommer stabilt hos samtliga deltagare samtidigt som även sveri-

gesvenska varianter förekommer hos alla deltagare om än i varierande grad. 

Implikationen synliggör också att de deltagare som har belägg för flest väst-

nyländska varianter samtidigt har belägg för lägst antal sverigesvenska vari-

anter. Det visar sig också att de deltagare som har belägg för lägst antal fin-

landssvenska varianter har högst andel sverigesvenska varianter. De mönstren 

är de övergripande för den språkliga variationen i deltagargruppen.  

Den kompletterande analysen av samvariation av de tonala variablerna 

(7.1.2) från kartläggningen av intonation hos några utvalda deltagare (kapitel 

6) visar att variationen i intonation både förstärker och nyanserar intrycket av 

den övriga samvariationen. Det generella resultatet av samvariationen i into-

nation visar att de västnyländska och/eller finlandssvenska tonala dragen finns 

hos samtliga deltagare som kartlagts. De västnyländska tonkonturerna före-

kommer hos de deltagare – Olle, Agda och Micke – som också i övrigt har 

belägg för någon eller flera västnyländska varianter, vilket gör att de bekräftar 

eller förstärker det västnyländska i de deltagarnas stil. Finlandssvenska ton-

konturer finns hos alla deltagare i delstudien, medan belägg för sveri-

gesvenska tonkonturer finns hos de deltagare – Hedda och Maria – som också 

har belägg för många andra sverigesvenska varianter. Det gör att de sveri-

gesvenska tonala dragen förstärker intrycket av sverigesvenska i deras språk-

liga stil. 

Samvariationen hos de västnyländska varianterna visar att det västny-

ländska inslaget är relativt litet och finns främst hos de deltagare som skattats 

som mest västnyländska, men även hos några andra. De västnyländska vari-

anter som är vanligast är verbapokope i preteritum och r-ljudet, som båda är 

drag som uppmärksammats i tidigare forskning. Preteritumapokope är enligt 

Ivars (2015:297, 410) ovillkorligt i västnyländska, dvs. förekommer genom-

gående och det är därför inte oväntat att det förekommer i så här hög utsträck-

ning även i stockholmskontext. Ivars (2015:33) nämner även r-ljudet som ett 

västnyländskt identitetsskapande drag som talare av varieteten vill bevara, vil-

ket här korrelerar med att relativt många har belägg för det. 

I samband med modellmatchningen konstaterade jag att deltagarna överlag 

låter finlandssvenska och den bild som träder fram av samvariationen i impli-

kationsanalysen synliggör ett mönster där de finlandssvenska varianterna ut-

gör fundamentet i deltagargruppens språkliga stil, vilket styrker intrycket av 

finlandssvensk grundröst hos deltagarna (se 4.3.1). Analysen ger också en bild 

av att finlandssvenska varianter kan ha funktionen som en övergång mellan 

västnyländska och sverigesvenska. Den bilden kan man få dels genom att del-

tagarna som har flest västnyländska varianter faktiskt har stabil användning 

av finlandssvenska varianter men belägg för få sverigesvenska varianter, dels 

i och med att de som har flest sverigesvenska varianter faktiskt också använder 

färre finlandssvenska varianter. De finlandssvenska varianter som inte före-

kommer hos alla deltagare är sku och dialogpartiklar. Sku hör till de språkdrag 

som Tandefelt (2015) tar upp som exempel på ord som finlandssvenskar 
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registrerar och säger sig undvika i Sverige, medan dialogpartiklarna inte 

nämns explicit, men som (tillsammans med andra finlandssvenska vardagsord 

som är lån från finskan) skulle kunna vara registrerade som mindre gångbara 

i Sverige (se 5.4). 

De sverigesvenska varianter som används av flest deltagare är inte, vardag-

liga ord och långstavigt uttal, medan sverigesvenska vokaler, tje- och sje-ljud 

är ovanliga. Gemensamt för de sverigesvenska varianterna som förekommer 

hos många deltagare är att de tagits upp som registrerade drag i tidigare forsk-

ning (Tandefelt 2015), medan de ovanliga dragen i likhet med intonationen 

inte tas upp som registrerade drag eller omnämns som drag som finlandssvens-

kar upplever är svåra att kontrollera. Det faktum att sverigesvenska vokalljud 

och tje-ljud i Tandefelts undersökning inte tas upp som exempel på språkdrag 

som man vill eller kan förändra kan indikera att de också skulle kunna ingå i 

en uttalsglidning som Coupland (2007:79) menar uppstår för att talare vill ut-

jämna semiotisk dissonans (se 5.4, 6.4), dvs. i likhet med glidning i intonation. 

När jag noterat belägg för fonologiska drag som sverigesvenska har jag (se 

5.2) inte krävt att uttalet ska vara ”korrekt” sverigesvenskt, utan jag har noterat 

belägget som sverigesvenskt om jag uppfattat det som en tendens till ett sve-

rigesvenskt uttal, i paritet med tendenser till sverigesvenska tonkonturer för 

t.ex. accent i sammansättningar (6.3.3). 

Resultatet av implikationsanalysen visar också en systematik i samvaria-

tionen mellan olika deltagare på ett sätt som gör det möjligt att dela in delta-

garna i tre stilgrupper. Deltagarnas individuella samvariation har jag kallat för 

deras stilprofil och stilgrupperna består av deltagare vars stilprofiler liknar 

varandra, dvs. likheter i vilka varianter de använder och i vilken utsträckning 

de använder dem. Stilgrupperna har jag kallat västnyländskt färgad stil, bred 

och blandad stil och sverigesvenskt präglad stil utifrån den samvariation som 

karakteriserar stilprofilerna i gruppen. Variationen i stilprofilerna och stil-

grupperna visar att deltagarnas språkliga stil aldrig kan sägas vara entydigt 

västnyländsk, finlandssvensk eller sverigesvensk utan precis som Eckert 

(2000:41) beskriver det pekar olika drag i de språkliga stilarna åt olika håll, 

mot olika betydelser. I alla stilar finns drag som tyder på språkförändring sam-

tidigt som det finns drag som visar på att språkdrag ur ursprungsvarieteten 

bevarats. Li Wei (2008:7) understryker att bevarande av språk inte förutsätter 

att inga som helst språkförändringar sker, och det illustreras tydligt i samvari-

ationen i det här kapitlet. Li Wei (2008:8) menar också att det är viktigt att 

komma ihåg att även om flera faktorer utgör förutsättningar för språkbeva-

rande eller språkförändring så är det de enskilda språkbrukarna som väljer att 

fortsätta använda en variant eller varietet eller ta till sig nya språkdrag. I den 

här undersökningen är det de sverigesvenska varianterna som i första hand 

betraktas som nya drag. Med tanke på deltagarnas olika ursprungsvarieteter 

och med tanke på hur samvariationen i det här kapitlet ser ut, finns det skäl att 

gå vidare med att undersöka både varieteterna och de olika språkdragens och 

varianternas indexikalitet, dvs. om och hur deltagarna resonerar kring deras 
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betydelse i den aktuella kontaktsituationen och vilka åsikter de har om dem. 

Kan det vara så att det inte bara är förekomsten av sverigesvenska varianter 

som är att betrakta som språkförändring och stajling?  

I kapitlets andra del (7.2) undersöker jag en rad sociolingvistiska variabler 

som tidigare forskning främst om variation i kontaktsituationer visat korrelera 

med språkförändring. Jag redogör för hur bakgrundsvariablerna är represen-

terade inom stilgrupperna (7.2.1) och hur bakgrundsvariablerna korrelerar 

med den språkliga variationen. (7.2.2). Resultaten antyder att det är svårt att 

generalisera med så få deltagare och få variabler. Det är för det första flera 

deltagare som faller utanför grupperna när utrymmet för olikhet är begränsat. 

Värt att notera är att korrelation med bakgrundsvariabler inte är detsamma 

som social betydelse i språklig stil (Coupland och Mortensen 2018:10). Även 

Eckert (2000:41, 43) understryker att social betydelse i språk inte är statisk i 

form av kopplingar mellan språkliga variabler och sociala variabler utan istäl-

let skapas av talarna själva. Det faktum att stilgrupperna och bakgrundsvari-

ablerna inte fungerar särskilt väl indikerar att det finns mer bakom individer-

nas språkliga val än att de styrs av bakgrundsfaktorer. Deltagarna är inte pas-

siva bärare av en varietet utan aktiva skapare av språklig stil. Att göra stil eller 

stajla är att kontextualisera språkliga stilar (Coupland 2007:5) för att med 

språklig variation uppnå social betydelse. 

Det är därför skäl att angripa frågeställningen om vad som inverkar på ta-

larnas språkliga val ur en annan synvinkel. Andersson och Thelander 

(1994:81) sammanfattar att generaliseringar inte kan ge tillfredsställande svar 

på enskilda individers språkliga val och bl.a. Monka (2013) och Ivars (1986) 

har formulerat frågeställningar att gå vidare med som handlar om individernas 

identitet. Identitet i det här fallet är att undersöka vilka betydelser deltagarna 

själva tillskriver olika faktorer i flyttkontexten och deras egen uppfattning om 

språk och språkförändring. Talarnas språkliga val utgår från vad de vill göra 

språkligt och även från tillgång till och kontroll över de språkliga resurserna i 

individens variantbank. Hittills i avhandlingen har perspektivet varit främst 

forskarens och den tidigare forskningens förklaringar, men det är dags att låta 

deltagarna komma till tals. 
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8 Variation med betydelse 

I det här kapitlet fokuserar jag analysen till att handla om enskilda individer i 

en tolkande mer kvalitativt inriktad undersökning av tre deltagare och deras 

identitet och språkliga stil samt språkstajling. Syftet med undersökningen är 

att diskutera kopplingar mellan identitetsfaktorer i form av tillhörighet och 

språklig identitet och individernas språkliga stil och språkstajling. Individper-

spektivet syftar till att fördjupa och nyansera bilden som den kvantifierande 

analysen i tidigare kapitel gett. Deltagarna får här visa vilka faktorer de själva 

tillskriver betydelse för flytten och för upplevelsen av Stockholm, men också 

beskriva hur de ser på språk, och deras upplevelse av språkmiljön. Jag väljer 

att hänvisa till analysen i termer av deltagarnas ställesidentitet och språkiden-

titet (se 3.2.3). 

Bakgrunden till analysen i kapitlet är att undersökningen av samvariation 

(kap 7) visade att det finns en systematik i variationen hos enskilda individer 

och i deltagargruppen som gjorde det möjligt att dela in deltagarna i stilgrup-

per (7.1.3) utifrån vilka varianter som samvarierade i deltagarnas stilprofiler. 

När jag undersökte korrelation mellan bakgrundsvariabler och stilgrupperna 

(7.2.1, 7.3) kunde jag dock konstatera att det fanns få mönster på stilgrupps-

nivå, men att man kunde se antydan till fler korrelationer på individnivå.  

Ingången till analysen i det här kapitlet är tre stilporträtt med deltagare som 

representerar varsin stilgrupp: Olle representerar den västnyländskt färgade 

stilen, Agda ingår i gruppen med bred och blandad stil och Maria är en av 

deltagarna i den sverigesvenskt präglade stilen. Även om de representerar stil-

grupperna representerar de främst sig själva som individer. Stilporträtten be-

står av sammanfattningar av deras berättelser om flytten, orterna och språk-

miljöerna och av en beskrivning av det som är typiskt för deras språkliga stil. 

I beskrivningen av deltagarnas språkliga stil lyfter jag särskilt språkförändring 

i form av hur de använder sverigesvenska varianter.  

Analysen av identitetsfaktorer, registrering och språklig medvetenhet och 

individuell stajling baserar sig på innehåll i materialet. I intervjuerna och i 

gruppsamtalen har deltagarna fått frågor om sin upplevelse av flytten och sina 

erfarenheter och upplevelser av orterna i migrationssituationen. De har också 

fått frågor om språk, språklig variation och språkförändring och om upplevel-

ser i språkmiljöerna. Strävan var att formulera frågorna så öppet och neutralt 

som möjligt för att både få svar på hur deltagarna benämner språk och varie-

teter, vilka ord de använder för att beskriva språk och språklig variation och 
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för att få fram hur detaljerat och precist de beskriver språk och språkanvänd-

ning.  

Kapitlet är uppbyggt så att de tre individuella stilporträtten utgör avsnitt 8.1 

och i 8.2. gör jag en tolkande och jämförande analys av deltagarnas berättelser 

och de uppfattningar om orterna, språk och språkförändring som de delar med 

sig av i intervjuerna och diskuterar detta i termer av ställesidentitet och språk-

identitet. Därefter diskuterar jag huruvida man kan hitta kopplingar till deras 

språkliga stil och språkförändring – i första hand relaterat till deras tillhörighet 

i stilgrupp. I 8.3 går jag vidare med undersökningen av språklig stil och språk-

stajling till att fokusera på enskilda språkdrag på olika språkliga nivåer som 

tas upp av deltagarna i deras metakommentarer, i syfte att utreda hur språkdrag 

registrerats hos deltagarna och hur de använder dem för språklig stajling. Ka-

pitlet avslutas med en sammanfattande analys av den sociala betydelsen i de 

tre deltagarnas individuella stajling i 8.4. 

8.1 Tre deltagare i närstudie 

I det här avsnittet presenterar jag i form av stilporträtt de tre deltagarna Olle, 

Agda och Maria som valts ut för analys av individuell stil och stajling med 

bakgrund i identitetsfaktorer. I porträtten gör jag en översiktlig beskrivning av 

deras flyttkontext, deras uppfattning om språk, språkmiljö och språkföränd-

ring och av typiska drag i deras språkliga stil. Syftet med det här avsnittet är 

att berättelserna och beskrivningarna ska utgöra en bakgrund för en teoretiskt 

förankrad diskussion i avsnitt 8.2.   

I avhandlingen ser jag på identitet i stil för det första som individens egen 

framställning av vilka faktorer som är betydelsefulla för känslan av tillhörig-

het. Exempel är bl.a. den betydelse som individen själv tillskriver faktorer som 

att man har haft släktingar i Sverige som man besökt under uppväxten, att man 

har barn som fötts och vuxit upp i Sverige osv. Det är individens upplevelse 

av sådana faktorer som avgör vilken typ av ställe Stockholm (och Västnyland) 

är (se 3.2.3.1) och blir för den enskilda individen. Mitt andra fokusområde är 

individens språkliga identitet (3.2.3.2) som jag här ringar in genom individer-

nas framställningar av deras uppfattning om språkmiljöerna i Stockholm och 

Västnyland, deras uppfattningar om sitt eget språk och språkförändring samt 

deras tolkningar av omgivningens uppfattningar om språk och språkföränd-

ring och hur de förhåller sig till det.  Beskrivningarna av deltagarna handlar 

alltså konkret om deltagarnas subjektiva uppfattning om orterna och hur de 

upplever sin egen relation till orten samt uppfattningar om och attityder till 

språkmiljöer och språkbruk och vilka avsikter de förmedlar att de har för sin 

sociala framtoning med de språkliga val de gör.  
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8.1.1 Stilporträtt av Olle 

Olle representerar den västnyländskt färgade stilgruppen. Hans stilprofil ka-

raktäriseras av att han har belägg för alla västnyländska och finlandssvenska 

varianter, men ganska få sverigesvenska varianter. Olle är en av de deltagare 

som bott kortast tid i Sverige. Han flyttade till Sverige efter avslutad utbild-

ning och han har fulla poäng för kontextkontinuitet men endast ett integrat-

ionspoäng. Poängen för kontextkontinuitet står för att han haft släkt i Sverige 

före flytten, han har flyttat tillsammans med en partner, han har ett finländskt 

kontaktnät i Sverige och han har tät kontakt med Finland. och hans självrap-

porterade modersmål är västnyländska. Hans integrationspoäng kommer från 

att han har ett socialt nätverk av sverigesvenskar.  

8.1.1.1 Olle fick ett jobberbjudande 

Även om Olle har bott i Stockholm kort tid ger han ett väletablerat intryck. 

Det visar sig också att Olle har haft ganska mycket kontakt med Sverige och 

Stockholm före flytten och det mentala avståndet till Stockholm har varit kort.  

I: hade du varit här och hälsat på när du var yngre också? 

Olle: jo hela mitt liv egentligen så dom här då mina [släktingar] har ju dom har 
ju bott här hela mitt liv dom har aldrig bott i Finland så länge jag minns över 
huvudtaget och mina kusiner är nu dom är eh är dom sex och nie år äldre än 
mig så dom va dom här stora häftiga kusinerna så det var ju jätteroligt att åka 
till Sverige en-två gånger per år ungefär åkte vi om jag minns rätt när jag var 
yngre så att vi- en hel del [---] och jag kollade på- det finns jag brukade kolla 
myky på svensk tv faktiskt den här den hette- den hett int SVT då eller kanske 
den allti ha hett SVT men det är ju den där kanalen man kolla på som barn 
liksom (.) så att 

I: så du fick en del influenser från Sverige? 

Olle: jo absolut absolut liksom det har vart naturligt Sverige har aldrig känts 
främmande över huvudtaget  

Olle menar att det är en kombination av att han vuxit upp med släkt i Sverige 

och att han tagit del av sverigesvensk media som gjort att Sverige känts nära 

för honom. Det är både nätverk och kulturell närhet som spelar roll för Olle 

och han menar att det hade känts som ett större steg att flytta till någon mer 

finskspråkig ort i Finland. Den konkreta anledningen till flytten var att Olle 

fick ett jobberbjudande i Stockholm, och eftersom han kände att arbetstill-

fällena var begränsade i Finland tvekade han inte att tacka ja. Olle flyttade 

tillsammans med sin sambo och förutom släkt har Olle också ett nätverk av 

vänner och bekanta från Finland, som flyttat ungefär samtidigt som han. I Ol-

les sociala nätverk ingår också nya sverigesvenska bekanta.  
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Olle ger intryck av att vara hemmastadd i Stockholm både i arbetet och 

socialt. Han planerar inte att flytta tillbaka till Finland i närtid, men eventuellt 

någon gång i framtiden. Därför har han inte planer på att skaffa sig svenskt 

medborgarskap. Olle reflekterar kring att han efter flytten fått en stark känsla 

för allt finländskt och han följer både politik och kulturliv. Trots det ser han 

sig inte som invandrare i Sverige utan understryker att han är i Stockholm 

främst för jobbets skull. Förutom att Olle regelbundet tar del av finländsk me-

dia har han tät kontakt med familj och vänner på hemorten både genom sociala 

medier och telefon samt täta resor, minst tre gånger om året med ojämna in-

tervall.  

8.1.1.2 Olle kände sig osmidig men har hittat en lagom nivå 

Olle säger att det största problemet för honom när han flyttade till Sverige var 

att han kände sig språkligt osmidig. Olle pratar västnyländska hemma, men 

den svenska han använder på jobbet (och under intervjun) menar han skiljer 

sig mycket från den. Olles strategi när han pratar med helt okända personer i 

Stockholm, och särskilt på telefon, är att prata finlandssvenska: 

Olle: jag tycker det har fungerat bättre när man ringer och beställer pizza det 
är kanske det vanligaste som man inte har möjlighet att peka på pappret att då 
blir det den här riktigt tydliga muminsvenskan [---] för det känner dom igen då 
vet dom hur dom ska tolka den hela vägen igenom’ 

Olle menar att sverigesvenskar känner igen den finlandssvenska varietet han 

benämner ”muminsvenska” så att han slipper upprepa sig och han undviker 

missförstånd. Han menar att ganska många i Stockholm reagerar på hans sätt 

att prata och att de flesta frågar om han kommer från Åland. Olle tror själv att 

folk placerar honom på Åland för att hans svenska är ”hårdare” än stockholms-

kan. Olle berättar också om att bekanta i Finland kommenterar hans sätt att 

prata, t.ex. om de hör honom prata i telefon med någon sverigesvensk, och att 

reaktionerna då är ganska negativa, om än skämtsamma. I övrigt menar han 

att ingen kan märka någon förändring i hans sätt att prata när han åker hem på 

besök, vilket han menar beror på att han inte bott i Stockholm så länge och att 

han pratar västnyländska hemma.  

Olle är övertygad om att språkliga förändringar är ett aktiv val, och han 

nämner både sin sambo, äldre släktingar och kollegan Kalle som exempel på 

olika strategier. Han visar förståelse och tolerans inför andras val av språkför-

ändring, och menar att han själv ser det som nödvändigt att göra vissa föränd-

ringar på grund av att han blivit missförstådd och ofta får upprepa sig om han 

inte gör det. Olle menar att han anpassade sig mer i början, men att han nu 

hittat en lagom nivå som fungerar för honom. Olle berättar att han hade en 

negativ inställning till att använda vad han kategoriserar som sverigesvenska 

ord, men att han ser sig tvungen. Däremot vill han inte anpassa uttalet till sve-

rigesvenskan, och menar att det skulle känns onaturligt: 
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Olle: man känner sig osmidig det var kanske största problemet länge när vi 
flytta till Sverige liksom att de här finlandssvenskan att få den att passa så att 
dom först och främst förstår vad man säger så det är lite som att man sku prata 
ett annat språk och då tappar man humorn i synnerhet man får int liksom riktigt 
den här tajmingen i det här saker man säger men nu har det liksom börja gå 
men man måst anamma en massa liksom svenska uttryck  

 

För Olle är västnyländskan viktig. Han säger att det kanske inte är den vackr-

aste svenska varieteten som finns, men han tycker att den är effektiv och rolig 

att prata. Han berättar också om att han lär kolleger och vänner finlands-

svenska och finska ord och uttryck och han ger på alla sätt intryck av att odla 

sin finlandssvenska och finländska språkliga självbild i vardagen. 

8.1.1.3 Olle använder sverigesvenska ord  

Olles språkliga stil framstår som förhållandevis västnyländsk. Variationsana-

lysen visar att det intrycket bottnar i att han har belägg för många västny-

ländska varianter på olika språkliga nivåer. Hos Olle förekommer också flera 

mer ovanliga västnyländska drag som inte undersökts som variabler, t.ex. 

västnyländsk kortstavighet (se 2.3.2). Det ska understrykas att han inte är en-

tydigt västnyländsk i fråga om någon variabel utan det är snarast de finlands-

svenska varianterna som dominerar överlag, samtidigt som han också använ-

der sverigesvenska varianter. Det västnyländska intrycket blir dock framträ-

dande i kontrast till de andra deltagarna och genom att flera västnyländska 

varianter för olika variabler förekommer tillsammans. Framför allt stärks in-

trycket genom att Olle har en intonation som är starkt västnyländsk, även om 

han också har finlandssvenska tonkonturer för alla undersökta prosodiska va-

riabler. Det faktum att Olle är språkligt kreativ och använder många samman-

sättningar – egna sammansättningar – och det västnyländska intonations-

mönstret därför upprepas relativt ofta gör att det tonala intrycket av stilen blir 

västnyländskt.  

De mest frekvent förekommande sverigesvenska dragen i Olles stil är va-

rianten inte och vardagliga ord. Olle har belägg för alla tre varianter av vari-

abeln inte, men han använder den sverigesvenska varianten mest frekvent. 

Olle: [---] ja tror ja ha hitta en- nå: så där mellanting nu: där som passar för 
mej att de behöv- behöv int ändra mera behöv inte liksom- känner it att ja 
ändrar för mycke än- ändå så att (.) de e en del en del utmjukas av språke fö 
annars blir dom så här att ”vad sa du nu?” de: och de e jobbit att inte bli för-
stådd 

Olles användning av de olika varianterna av inte ser typiskt ut som i det här 

exemplet. Varianterna förekommer blandat, men det sverigesvenska inte do-

minerar i frekvens.   
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Det allra mest utmärkande med Olles språkliga stil i jämförelse med samt-

liga deltagare i undersökningen är att han profilerar sig som den deltagare som 

mest frekvent använder sverigesvenska vardagliga ord. 

Olle: jag har faktiskt rätt många kompisar här från Finland faktiskt (.) [---]dom 
här [förnamn] som jag nämnde och sen en [förnamn] han ha bott här längre än 
mej [---] så att de finns en del och sen umgås jag rätt mycke med mina- ja har 
ganska fantastiska kolleger så vi umgås mycke me dom och deras- mina kol-
legers polare som ja ha blivi bra kompis med också så att de e väldit blandat 

Olle använder vardagliga ord genom hela intervjun och helt omarkerat, dvs. 

han gör inga språkliga signaler som antyder att han anstränger sig för att an-

vända orden. Utmärkande för Olles användning av sverigesvenska lexikala 

resurser är inte bara att han har många belägg utan också att han använder 

många olika ord. Utöver kompis och polare använder också t.ex. min tjej och 

hennes kille för ’flickvän’ respektive ’pojkvän’. Olle använder dock inte de 

här orden kategoriskt utan han varierar med att t.ex. säga min sambo och när 

han vid ett tillfälle berättar en anekdot om en släkting i föräldrarnas generation 

använder han pojkvän istället för kille.  

8.1.2 Stilporträtt av Agda 

Agda ingår i stilgruppen ”bred och blandad stil”, vilket innebär att hennes stil-

profil karakteriseras av att hon har belägg för ett stort antal varianter av både 

västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska. Agda har bott lång tid i 

Sverige och flyttade från Finland när hon var mycket ung. Hon har relativt 

hög poäng för kontextkontinuitet och relativt låg integrationspoäng. Hennes 

poäng är dock jämnare än Olles trots att de tillhör samma kategori i Andersson 

och Thelanders modell. Agdas poäng för kontextkontinuitet står för att hon 

hade släkt i Sverige före flytten, hon flyttade tillsammans med finlandssvensk 

partner och hon har ett socialt nätverk av finlandssvenskar i Sverige. Integrat-

ionspoängen kommer från att hon har barn som är födda och uppvuxna i Sve-

rige och hon har ett sverigesvenskt socialt umgänge. Agdas självrapporterade 

modersmål är västnyländska. 

8.1.2.1 Agda åkte på ett äventyr   

Agda var mycket ung, under 20 år, när hon flyttade till Sverige. Hon beskriver 

flytten som en följd av en inbjudan från en äldre släkting och att planen från 

början var att stanna i några år.  

I: Och vad var anledningen till att du flyttade till Sverige?    

Agda: alltså egentligen (.) egentligen var det väl att jag hade tänkt att jag sku 
bara koma hit några åt och tjäna pengar (.) och så flytta tillbaka igen det var 
liksom- för jag hade en [släkting] eller har fortfarande en [släkting] som bodde 



 

 156 

i [ortnamn] och så var dom hemma på sommaren- på försommaren och det var 
här i juni sjuttifem tror jag det var så satt vi i bersån och då sa han så här ”men 
[Agda] ska inte du komma till Sverige” liksom så (mm) och jag funderade varf- 
varför inte liksom och så bara bestämde vi det [förnamn] och jag då vi var 
tillsammans redan så och så flyttade vi i augusti (.) vi hade inget jobb nåndera 
av oss och vi hade ingen bostad (ne) vi hade tvåtusen kronor i fickan och så 
hade vi en varsin kartong med kläder men vi fick ju bo hos min [släkting] då 
och så ja så- ja så på den vägen är det SKRATT 

Agda beskriver att hon hade hemlängtan i början, men småningom flyttade 

hela hennes familj också till Sverige och när hon insåg att hon skulle stanna 

blev hon svensk medborgare. Agdas flytt är en del av en nätverksmigration 

och förutom att hon har all släkt i Sverige är Agda del av en större bekant-

skapskrets av västnylänningar och andra finlandssvenskar som delvis kände 

varandra före flytten. Agda berättar om att nätverket av finlandssvenskar ak-

tivt och medvetet byggt ut umgänget i Stockholm till att innefatta sveri-

gesvenskar, för att inte isolera sig. Agda menar att en flytt till Finland nu känns 

relativt otänkbar, dels på grund av hennes otillräckliga kunskaper i finska men 

också för att hon inte har någon social anknytning kvar till Finland.  

Agda har ingen tät kontakt med Finland i form av resor eller media. Däre-

mot har hon något av en egen västnyländsk diaspora med kontextkontinuitet 

genom att släkten och vännerna flyttat till samma ort och bildat ett tätt socialt 

nätverk i Stockholm.  

8.1.2.2 Agda har upplevt språkrelaterade svårigheter 

De första åren i Sverige berättar Agda om att hon lärde sig mycket om språk-

liga skillnader:  

Agda: jaa nä det är ju till viss del också för att ja (.) det är det ju nog alltså som 
finlandssvenskan är ju annorlunda i till vissa delar som till exempel om man- 
ja vet int om jag kommer ihåg när man flytta till Sverige så man liksom sa fel 
saker när man menade att det- ”slipper jag med” säger man på finlandssvenska 
och då- då menar jag att liksom ”får jag plats ska jag komma med” men i- i 
rikssvenskan så betyder de ju att jag slipper så förstår du- så att såna saker har 
man ju fått lära sig att tänka om (.) och det- det tog jättemånga år att liksom få 
in i huvet och nu när jag är i Finland så får jag liksom tänka tvärtom ”hur fan 
ska jag säga nu” alltså du vet så där så man kan bli lite…    

Agda menar att det tog lång tid för henne att anpassa sig språkligt efter flytten 

till Stockholm, men numera tycker hon istället det är svårt att minnas hur man 

säger i Finland, trots att hon ju pratar västnyländska med familjen. Det viktiga 

för Agda är att bli förstådd och att det hon säger tas på allvar. Hon ser språk-

förändring hos både sig själv och andra som en förutsättning för att få varda-

gen att fungera.  

Inom familjen och bland bekanta menar Agda att det inte förekommer 

språkliga kommentarer. Däremot har hon många erfarenheter av kommentarer 
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från sverigesvenskar. Hon menar att folk ibland tror att hon pratar gotländska, 

och hon tycker själv att det finns likheter mellan gotländska och västnyländska 

som hon beskriver som att båda låter ”hårdare” än t.ex. stockholmska. Van-

ligast verkar dock vara att Agda blir placerad i Finland. Att bli kategoriserad 

som ”finne” är inte oproblematiskt för Agda. Hon är dels noga med att fram-

hålla att hennes finländska tillhörighet är finlandssvensk snarare än finländsk, 

dels menar hon att hennes kunskaper i finska är så bristfälliga att det begränsar 

hennes möjligheter att flytta tillbaka till Finland. Bland övriga kommentarer 

angående hennes språkanvändning nämner Agda att sverigesvenskar ibland 

kan tro att hon är arg när hon avser att yttra sig sakligt. Agda säger att kom-

mentarerna om språket kändes jobbiga när hon var nyinflyttad i Sverige, men 

idag menar hon att hon inte bryr sig om det lika mycket. Det irriterar henne 

dock om det känns som att folk lyssnar mer på hur hon säger än på vad hon 

säger, och hon menar att hon förr kunde uppleva att hon inte togs på allvar på 

grund av sitt sätt att prata. Idag tänker hon att detta inte enbart beror på dia-

lekten utan även är kopplat till ålder. 

Agda uttrycker sig i generella termer när hon pratar om språkförändring. 

Den språkförändring hon beskriver är att hon väljer att prata en vad hon kallar 

helsingforsfinlandssvenska, som hon i samtal med den sverigesvenska inter-

vjuaren exemplifierar med referenser till mumintrollen och Mark Levengood. 

Hon motiverar strategin med att finlandssvenska är lättare att förstå, men det 

framkommer samtidigt att hon egentligen inte väljer bort västnyländskan på 

grund av begripligheten utan för att hon själv har en ganska negativ uppfatt-

ning om västnyländskan. Agdas språkliga strategi i Stockholm är att prata fin-

landssvenska, men hon framhåller att hon pratar västnyländska med sin man 

och med familjen. Hon ser västnyländskan som kopplad till sin personlighet 

som kommer fram t.ex. när hon är ivrig eller upprörd. 

8.1.2.3 Agda använder sverigesvenska vokaler 

Agdas språkliga stil tillhör dem som inledningsvis var svår att skatta, vilket 

variationsanalysen har visat sannolikt beror på att Agdas stil består av ett brett 

register av varianter som representerar både västnyländska, finlandssvenska 

och sverigesvenska. Agda har relativt få belägg för västnyländska varianter 

medan beläggen för flera av de finlandssvenska varianterna är dominerande 

liksom några av de sverigesvenska varianterna.  

Även om det finlandssvenska på många sätt dominerar i Agdas stil är hen-

nes intonation relativt västnyländsk, och hon har en framträdande västny-

ländsk grav accent i tvåstaviga ord (t.ex. pengar i 6.2.1, bild 2). Utöver into-

nationen är det västnyländska inslaget hos Agda relativt litet men intonationen 

förstärker det västnyländska intrycket. Det finlandssvenska i Agdas stil visar 

sig i att de finlandssvenska varianterna dominerar för de allra flesta variabler 

och hon använder t.ex. genomgående det finlandssvenska sku. Däremot vari-

erar hon mellan int och inte och hon använder de formerna enligt olika möns-

ter, vilket gör att valet av form ger en stor effekt på Agdas språkliga stil.  
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I: mm Har du funderat om du skulle flytta tillbaka nångång?    

Agda: nä inte nu längre alltså (.) dom första tio åren kan man säga att man 
lever som i något slags vakuum när man liksom tycker att ”nä, jag vill nog 
flytta” och man har hemskt mycket hemlängtan och så där men näeh [.] jag sku 
nog inte klara av att bo där längre… 

I: Varför inte?   

Agda: näe alltså dels så v- min finska jag sku inte klara mig liksom jag sku 
inte… man behöver ju ha båda språken för att klara sig och det sku jag inte 
och sen asså jag har ingen anknytning dit längre [---] 

I flera av fallen här uppträder inte i kombination med sku. Agda använder 

alltså den sverigesvenska formen inte i nära kombination med den apokope-

rade finlandssvenska formen sku, vilket skapar en intressant kontrast där den 

ena varianten pekar mot finlandssvenskan medan den andra antyder sveri-

gesvenska. Den finlandssvenska formen int förekommer hos Agda betydligt 

mer framträdande än inte. Hälften av beläggen hittas i frasen ja vet int och de 

andra beläggen finns också i kontexter där ordet är fokuserat, t.ex. absolut int 

och ”de(t) gör ja int”. Formen inte är den mer frekventa (19 respektive 10 

förekomster), men int förekommer starkt betonat i uttryck som kan ses som 

frusna fraser medan inte oftast förekommer mer obetonat. Det spontana in-

trycket är att Agda använder int oftare än inte, men analysen visar att före-

komsterna av inte är nästan dubbelt så hög. Även om frekvensen antyder att 

varianten inte är dominerande hos Agda gör sättet hon använder int på att den 

framhävs så mycket att den upplevs som dominerande i hennes stil och gör att 

stilen känns mer finlandssvensk. 

I fråga om de sverigesvenska varianterna använder hon fler än de flesta och 

har också dominerande förekomst av formen inte samt balanserad förekomst 

av långstavigt och kortstavigt uttal. Det sverigesvenska inslaget i Agdas stil är 

relativt omfattande: hon använder inte, långstavigt uttal av formord, dialog-

partikeln aa samt har förekomster av såväl traditionella som nya sveri-

gesvenska vokaler. Det som främst utmärker Agdas stil i fråga om sveri-

gesvenska varianter är beläggen för sverigesvenska vokaler och hon är den 

deltagare som har överlägset högst antal belägg för dialogpartikeln aa. 

De sverigesvenska långa vokalerna: sverigesvenskt u [ա:], öppet ö [œ:] i 

andra kontexter än före r och ”surrande” i [ɨ:] förekommer ganska sporadiskt 

hos Agda. Sverigesvenskt långt u-ljud förekommer i några ord med stark be-

toning, som t.ex. nu i ”inte nu längre” och ful i ”jag tycker den är så ful!”. Hon 

har dock också belägg på orden nu och ful när de uttalas med finlandssvenskt 

[ʉ:]. Öppet ö-ljud [œ:] finns i två ord: möte och försöka. Att ordet möte uttalas 

med [œ:] skulle kunna förklaras av att det är ett ord som Agda antagligen ofta 

använder i formella sammanhang där hon pratar med sverigesvenskar och att 

det motiverar henne att ändra uttalet. Vokalerna u och ö förekommer inte så 
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många gånger i materialet, men däremot har Agda relativt många belägg för i 

som [ɨ:]. Det förekommer bland annat i ordet precis. Hon uttalar dock också 

precis med ”vanligt” i-ljud men förekomsten av i-ljud är i proportion ganska 

få – de förekommer dock i framträdande ord. Det faktum att hon har sveri-

gesvenskt uttal av flera olika vokaler och använder dem i ord som är framträ-

dande gör att vokalerna ger hennes språkliga stil en sverigesvensk karaktär.  

Det andra utmärkande sverigesvenska inslaget hos Agda är den sveri-

gesvenska dialogpartikeln aa. Agda använder genom hela intervjun aa (N=25) 

mycket mer frekvent än någon annan av deltagarna.  

I:  mm hm brukar du få kommentarer från folk över hur du pratar?    

Agda: aa aa de får man ju    

I: mm vad kan det vara?   

Agda: aa de e: ju (..) hm ja de e ju framför allt de här att ja: (.) att man e finne(.) 
man låter annorlunda [---]  

Ur ett finlandssvenskt perspektiv är aa starkt markerad som sverigesvenska 

och det faktum att Agda använder det så frekvent ger hennes stil en sveri-

gesvensk prägel.  

Generellt sett är Agdas stil heterogen vilket syns i att Agda både har belägg 

för några västnyländska varianter (om relativt få) och också dominerande sve-

rigesvenska varianter samtidigt som hon t.ex. kategoriskt använder den fin-

landssvenska varianten sku. Mycket i det övergripande intrycket av Agdas stil 

är finlandssvenskt men många element drar åt sverigesvenskt håll. Det mest 

påfallande är hennes användning av diskursmarkören aa och de sveri-

gesvenska vokalerna. Diskursmarkörerna är en språklig resurs som gör Agdas 

stil mer stockholmsk, men hon kommenterar det inte metaspråkligt och den 

stajling de åstadkommer är av allt att döma omedveten.  

8.1.3 Stilporträtt av Maria 

Maria representerar stilgruppen sverigesvenskt präglad stil, som karakterise-

ras av att hon har belägg för många sverigesvenska varianter men inte har 

belägg för en enda västnyländsk variant och inte heller belägg för samtliga 

finlandssvenska varianter. Hon flyttade från Finland efter avslutad utbildning 

och har bott i Sverige ungefär fem år. Maria har precis som Agda relativt hög 

poäng för kontextkontinuitet och relativt låg integrationspoäng och hon tillhör 

samma kategori som Agda i Andersson och Thelanders modell. Hennes poäng 

för kontextkontinuitet är baserade på att hon flyttade med en finlandssvensk 

partner, hon har kontakt med andra finländare i Sverige och hon får besök av 

och träffar familjen i Finland relativt ofta (även om de inte längre bor i Västra 
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Nyland). Integrationspoängen kommer från hennes sociala nätverk bestående 

av sverigesvenskar och många sociala kontakter i yrket. Marias självrapporte-

rade modersmål är finlandssvenska. 

8.1.3.1 Maria har alltid sett Sverige som ett alternativ 

För Maria var det arbetsmarknaden och språket i kombination som lockade 

henne till Stockholm. Maria beskriver arbetsmarknaden inom sitt yrkesom-

råde som väldigt begränsad i Finland och framför allt är den begränsad på 

svenska. Det är hennes självskattade kunskaper i finska som har gjort att hon 

alltid sett en flytt till Sverige som en möjlighet för framtiden.  

Maria: Ehm först och främst har ja nog alltid haft Sverige som ett stort alter-
nativ eh för att i och med att jag är finlandssvensk och kan inte så jättebra 
finska så är de ju väldigt begränsat om var var man kan bo eller var man liksom 
vill bo tror jag eh så att för mig var det på nåt sätt väldigt naturligt och jag 
visste liksom när jag kom upp i den åldern att ja visste vad jag ville jobba med 
och så där så kände jag liksom att om jag vill göra [det] så finns det ju mera 
[alternativ] i Sverige att välja på 

Däremot har hon inte haft särskilt nära kontakt med Sverige före flytten. Hen-

nes tidiga kontakt med Sverige har varit genom att ta del av svensk kultur och 

media. Hon valde dock att göra en del av sin utbildning i Sverige, vilket skap-

ade förutsättningar för flytten. Maria betraktar sin tid i Stockholm som väldigt 

positiv och upplever att hon etablerat sig både i yrket och socialt. Maria flyt-

tade tillsammans med sin sambo och hon har även syskon som bor i Stock-

holm och hon menar att många faktorer samverkar för att hon ska känna sig 

hemma. Hon framhåller språket som en starkt bidragande orsak till att hon inte 

känner sig som invandrare och både flyttbeslutet och känslan av tillhörighet 

är för Maria med andra ord starkt kopplade till språket. Hon tror att hon tänker 

göra en anmälan om svenskt medborgarskap, men mest för att hon tycker att 

det vore praktiskt. 

Marias kontakt med Finland består främst i att hon får besök av vänner och 

bekanta. Själv åker hon helst inte till Finland. Ingen i hennes familj bor kvar i 

Västnyland så hennes kontakt dit är så gott som helt bruten. Däremot kan hon 

se sig själv flytta till regionen där hennes släkt kommer ifrån i en avlägsen 

framtid som pensionär.  

8.1.3.2 Maria vill undvika krångel 

Maria tycker att de första åren i Stockholm har inneburit att lära sig hur det 

svenska samhället fungerar och även att lära sig språket. Trots att hon kände 

att Sverige var bekant och hon redan var medveten om vissa skillnader mellan 

finlandssvenskan och sverigesvenskan menar hon att det varit en språklig lär-

process.  

Maria säger att hon aldrig har upplevt något negativt bemötande i Sverige 

på grund av språket, men hon upplever att så fort hon pratar med någon märker 
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de att hon inte är från Stockholm och att folk då kommenterar och undrar om 

hon kommer från Dalarna, Norrland eller Åland. Det händer också ibland att 

hon blir identifierad som finlandssvensk och får kommentarer om att hon ”är 

ett mumintroll”. Bekanta från Finland har enligt Maria i högre utsträckning 

värderande kommentarer om hennes sätt att prata och de är kritiska till att hon 

i deras tycke pratar sverigesvenskt.  

I: Brukar dom kommentera hur du pratar? Eller tycker att du pratar annorlunda 
sen du kom till Sverige? 

Maria: Jo eh eller nja jo det tycker dom nog (.) men eh men om vi till exempel 
här i Sverige och jag pratar med mina svenska kompisar med dom i närheten 
så då hör dom ju liksom mer å tycker att ”nämen [Maria] du ska hålla fast vid 
din finlandssvenska” och så vidare men det är- åååh jag blir väldigt påverkad 
(.) min kille till exempel han är inte alls- han är inte som jag han pratar mer 
finlandssvenska och jag tror det är ju det vi gör här hemma liksom eh och så 
visst jo men det tycker dom nog SKRATT det har jag hört SKRATT 

Maria uppger att hon särskilt som yngre varit väldigt noga med språkriktighet 

och att hon upplevt västnyländskan som brott mot språknormen och hon säger 

att hon aldrig har tyckt om västnyländskan. Därför har hon valt att inte prata 

västnyländska trots att hon under uppväxten haft vänner och familj som använt 

dialekten. I Stockholm kommer Marias språksyn till uttryck i att hon känner 

att det är viktigt att anpassa språket genom att undvika finlandssvenska ord 

och översättningslån från finskan och att det är a och o för henne att folk för-

står henne. Maria uttrycker en viss känsla av konflikt mellan att bevara det 

finlandssvenska och viljan att följa normer. Hon menar att både den familje-

medlem som bor i Stockholm och hennes sambo (Micke) verkar påverkas 

mycket mindre av språket i Stockholm än hon. Maria säger att hon hemma 

pratar finlandssvenska även om hon kommer på sig med att använda en del 

vad hon kallar sverigesvenska ord också hemma. Utanför hemmet tar viljan 

att undvika missförstånd över och hon hänvisar framför allt till sitt jobb där 

hon träffar väldigt mycket olika människor. Hon menar också att hon föränd-

rar sitt språk mer med nya människor än med bekanta. Maria talar i princip 

enbart i generella ordalag om språkförändring och ger förutom sverigesvenska 

ord inga konkreta exempel på hur hon förändrat språket i Stockholm. De orden 

menar hon att de småningom börjat använda också hemma, även om de annars 

talar finlandssvenska. Det faktum att hon säger att de talar finlandssvenska 

hemma tyder dock på att hon anser att hon inte helt och hållet talar finlands-

svenska utanför hemmet. 

8.1.3.3 Maria glider mot sverigesvenskt uttal 

Marias stil karakteriseras av att hon använder finlandssvenska och sveri-

gesvenska varianter. Hon har inga belägg för västnyländska varianter och hon 

har inte heller belägg på alla finlandssvenska varianter utan saknar helt det 
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finlandssvenska sku. Maria använder tre finlandssvenska varianter relativt fre-

kvent: int, intialt sje-ljud som [ʃ] och finlandssvensk kortstavighet. Hon har 

också relativt många belägg för finlandssvenska diskursmarkörerna nog och 

jo. Det finlandssvenska inslaget är med andra ord inte helt obetydligt i Marias 

språkliga stil. 

Mer påfallande är ändå det sverigesvenska inslaget, som på flera sätt präg-

lar Marias stil. Hon har många belägg för de flesta sverigesvenska varianterna: 

inte, långstavigt uttal, och dessutom kategorisk användning av skulle och näs-

tan kategorisk användning av sverigesvenskt tje-ljud [ɕ]. Rytmiskt utmärker 

sig Marias stil för att hon undviker de apokoperade formerna och istället an-

vänder skulle och hon har även dubbelt så många belägg för inte som för int 

och t.ex. säger hon genomgående ”jag vet inte”, vilket bara det ger hennes stil 

ett mer sverigesvenskt intryck (jfr Agda 8.1.2.3). 

Fonologiskt är det i första hand tje-ljudet som representerar det sveri-

gesvenska i Marias stil. Med ett enda undantag använder hon det sveri-

gesvenska tje-ljudet och uttalar t.ex. årtalet 2007 som [ɕʉ:gωhʉndraʃʉ:] ’tju-

gohundrasju’. De allra flesta förekomsterna av [ɕ] har Maria i verbet känna, 

som hon använder påfallande ofta: 

I: Känns det som att du kommer att stanna här eller? 

Maria: som- ne allså som de känns nu så vill jag stanna ehm jag trivs jättebra 
och ha fått en massa- eller så min kille så vi har fått massa vänner och vi har 
liksom ja, vi trivs här men visst kan man ju tänka så här att när- när man blir 
lite äldre och liksom då kanske det är [ortnamn] som gäller inte [Västra Ny-
land] utan då i så fall tillbaka till [ortnamn] det känner jag liksom starkare för 
mm 

Många belägg för ordet känna i kombination med att hon uttalar ordet med 

sverigesvenskt tje-ljud i början bidrar till att ge Marias stil ett sverigesvenskt 

intryck14. Maria använder i likhet med Olle sverigesvenska lexikala resurser i 

form av vardagliga ord som min kille (pojkvän/sambo), tjej osv.  Hon är vis-

serligen den deltagare som använder vardagliga ord näst mest efter Olle, men 

hon använder dem inte alls i lika hög utsträckning.  

Det är Marias användning av sverigesvenska prosodiska mönster som 

framstår som det mest utmärkande sverigesvenska draget hos henne, vid sidan 

av tje-ljudet, inte och skulle och vardagliga ord. Hon har belägg för sveri-

gesvenska varianter för samtliga tonala drag som ingår i kartläggningen av 

variation i intonation (kap. 6), men hon använder inte kategoriskt sveri-

gesvenska mönster utan det finns en variation mellan finlandssvenska och 

                               

 
14 Att välja verbet känna är ett markerat ordval ur finlandssvensk synvinkel, se t.ex. Nyroos 
2012; Mazzarella 2012) 
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sverigesvenska tonkonturer. Hos Maria finns belägg för sverigesvensk tvåtop-

pig fokusaccent för tvåstaviga ord som i sverigesvenskan har grav accent t.ex. 

i vänner (se 6.2.1, figur 6). I fråga om ord som i sverigesvenskan har akut 

accent har Maria belägg för vad man kan se som hyperkorrektion: hon har 

tvåtoppig fokusaccent också för dem, t.ex. i ordet staden (se 6.2.2, figur 10). 

För Maria är den tvåtoppiga fokusaccenten som inte finns i finlandssvenskan 

ett drag som hon uppenbart har registrerat, och hon använder den som en re-

surs för stajling. Även om hon inte gör det på ett ”korrekt” sätt så är det en 

tydlig ansats till att göra anspråk på ett sverigesvenskt uttal. Samma tendens 

till att på det här sättet överanvända tvåtoppig fokusaccent finns hos andra 

deltagare, t.ex. Anja. Också för sammansättningar har Maria belägg för sveri-

gesvenska varianter. I exemplet storstadslivet (6.3.3, figur 15) gör Maria en 

tonkontur som liknar en sverigesvensk tonkontur, men innehåller en extra hög 

ton på första stavelsen i sammansättningens andra led. Min tolkning är att Ma-

ria (och Hedda, se figur 16) realiserar en kombination av hur de uppfattar in-

tonationen i efterled i sverigesvenska sammansättningar kopplat till deras per-

ception av sverigesvenskans bibetoning på den sista stavelsen. De registrerar 

att prosodin inte är densamma som i finlandssvenskan och tolkar det då som 

att efterledet har grav accent.  

Det sverigesvenska i Marias stil är en sammansatt kombination av fonologi, 

lexikon och prosodi. Mest unikt är dock Marias användning av sverigesvenska 

prosodiska mönster. Även om det inte blir helt ”korrekt” så är det en markerad 

gest av stajling mot sverigesvenska. Typiskt för Marias språkliga stil är dock 

att hon inte alltid kombinerar de sverigesvenska dragen på olika språkliga ni-

våer. Hon använder t.ex. många sverigesvenska vardagliga ord, men uttalar 

t.ex. genomgående ordet kille med finlandssvensk akut accent. Dock anpassar 

hon tje-ljudet i tjejen precis som hon gör i ordet känna, som hon använder 

mycket frekvent på ett sätt som jag också ser som stajling mot sverigesvenska. 

8.1.4 Sammanfattning 

I det här avsnittet presenteras deltagarna Olle, Agda och Maria i stilporträtt. 

Deltagarna har valts ut som representanter för de tre stilgrupperna västny-

ländskt färgad stil, bred och blandad stil samt sverigesvenskt präglad stil. För-

utom att de representerar varsin stilgrupp representerar de framför allt sig 

själva som individer och individuella språkliga stilar och sätt att stajla. 

Stilporträtten består av sammanfattande beskrivningar av deltagarna som 

baseras på intervjuerna och smågruppssamtalen. För det första presenteras de-

ras upplevelse av flytten till Sverige och deras relation till orterna och för det 

andra deras upplevelser av språkmiljöerna och uppfattningar om språk och 

språkförändring. Stilporträtten avslutas med en beskrivning av deltagarnas 

språkliga stil utifrån resultaten av variationsanalysen, med särskild tyngd-

punkt på vilka sverigesvenska varianter de använder och hur de använder dem.  
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De delar av stilporträtten som handlar om deltagarnas flytt och relation till 

orterna utgör bakgrund för analysen av deltagarnas ställesidentitet (8.2.1) och 

delarna som sammanfattar deras upplevelse av språk och språkmiljöer samt 

uppfattning om språk och språkförändring ligger till grund för analysen av 

deltagarnas språkidentitet (8.2.2). Beskrivningarna av deltagarnas språkliga 

stil i kombination med de uppfattningar om språk och språkförändring de ger 

uttryck för är utgångspunkt för analysen av registrering av språkdrag (8.3) och 

deltagarnas individuella stajling (8.4). 

8.2 Ställesidentitet och språkidentitet 

I det här avsnittet sammanfattar jag faktorer som kan relateras till deltagarna 

Olle, Agda och Marias ställesidentitet och språkidentitet (se 3.2.3) och under-

söker kopplingar mellan identitetsfaktorer och deras språkliga stil – främst i 

form av deras tillhörighet i respektive stilgrupp. Jag gör i avsnitt 8.2.1 en tol-

kande och jämförande analys av vad deltagarna uttrycker i frågor som rör stäl-

lesidentitet, dvs. om migrationen i förhållande till mentalt avstånd och deras 

hemkänsla i form av upplevelse av tillhörighet och utanförskap på den gamla 

och nya orten, och eventuell flyttbenägenhet. I avsnitt 8.2.2 gör jag en lik-

nande analys av vad deltagarna uttrycker i fråga om hur de upplever och vär-

derar sitt eget och andras språk och deras inställning till språkförändring samt 

hur de upplever språkmiljöerna, dvs. deras språkidentitet. Både i fråga om 

ställesidentitet och språkidentitet diskuterar jag därefter eventuella mönster 

och hur man kan relatera det deltagarna säger till deras språkliga stil.  

Diskussionen i det här avsnittet är en sammanfattning av uppgifterna om 

hur deltagarna förhåller sig till de olika ämnena relaterat till ställesidentitet 

och språkidentitet som i stora drag presenteras i stilporträtten i avsnitt 8.1. 

8.2.1 Deltagarnas ställesidentitet  

I det här avsnittet analyserar jag deltagarnas berättelser om sin egen flyttkon-

text i relation till begreppet mentalt avstånd och faktorer som deltagarna rele-

vantgör som betydelsefulla för deras upplevelse. Jag analyserar också delta-

garnas berättelser om sin relation till orterna och känsla av tillhörighet utifrån 

begreppen hemkänsla och flyttbenägenhet. Sammantaget skapar de här fak-

torerna det jag valt att kalla deltagarnas ställesidentitet och syftet är att under-

söka huruvida det går att hitta kopplingar mellan deltagarnas ställesidentitet 

och deras språkliga stil. 

8.2.1.1 Flyttkontext och mentalt avstånd 

Deltagarnas flyttberättelser är olika, men ingen av dem ger en bild av att flyt-

ten upplevdes som negativ. Olle fick ett jobberbjudande i samband med att 

han blev klar med sin utbildning och såg sig närmast tvungen att flytta i och 
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med att han upplevde att hans jobbmöjligheter i Finland var begränsade. Agda 

blev inbjuden av en släkting som bodde i Sverige och såg flytten som en möj-

lighet till ett litet äventyr, men blev sedan kvar och Maria menar att hon alltid 

haft en tanke om att flytta till Sverige för jobbmöjligheterna och språkets skull. 

Alla tre deltagare nämner arbete som betydande eller helt styrande för mi-

grationsbeslutet (jfr Kepsu 2016:5). Agda flyttade till Sverige under en tid då 

jobbmöjligheterna var fler och bättre än i Finland, så hon såg en möjlighet att 

tjäna pengar. Olle blev klar med sin utbildning inom ett område som han me-

nar just då hade fler arbetstillfällen i Sverige, och erbjudandet om ett högkva-

lificerat arbete i Stockholm var avgörande för hans flyttbeslut. Maria å sin sida 

menar att hon alltid tänkt sig den svenska arbetsmarknaden som sitt första-

handsalternativ. Det praktiska skälet till flytten i både Olles, Agdas och Marias 

historier är i någon mån arbete, men anledningen till att man väljer att flytta 

till just Sverige och Stockholm är att det känns bekant och närmare än andra 

alternativ (Hedberg 2009:165–168; även Kepsu och Henriksson 2019:53f). 

Både Olle och Maria menar att de känner större avstånd till finskspråkiga delar 

av Finland än till Stockholm och menar att det inte känns som att flytta utom-

lands när man flyttar till Sverige (Kepsu 2016, se även Hedberg och Kepsu 

2008), dvs. de upplever flytten som en intern migration och som mycket 

mindre dramatisk än en flytt över språkgränsen.  

En faktor som bidrar till närhetskänslan är för både Olle och Agda att de 

hade släkt i Stockholmsområdet före flytten (jfr Kepsu och Henriksson 

2019:48f). Båda berättar att de upplevde trygghet och stöttning från dem i 

samband med denna. Maria anger inte att hon haft släkt i Sverige som hon 

träffat eller hälsat på före flytten, men hon hade en del bekanta som flyttat (jfr 

Hedberg 2007:465). Förutom det personliga kontaktnätet av släkt och vänner 

menar både Olle och Maria också att Sverige upplevs nära i och med att de 

har vuxit upp med svensk populärkultur via media (Kepsu och Henriksson 

2019:51; Hedberg 2009:169). Både Olle och Maria anger att de tittat nästan 

enbart på sverigesvensk tv som barn, och menar att det varit viktigt för dem i 

deras flyttprocess i och med att det gjort att Sverige känts bekant. 

Det är alltså en kombination av sociala kontakter i form av släkt, en känsla 

av att man känner till Sverige genom media och populärkultur och framför allt 

språket som har gjort att man upplever ett kort mentalt avstånd till Sverige. 

Sammantaget har deltagarna en positiv flyttupplevelse och deras mentala av-

stånd till Sverige och Stockholm har upplevts som kort.  

8.2.1.2 Känsla av tillhörighet och flyttbenägenhet 

Alla tre deltagare menar att de känner sig hemma i Stockholm och hänvisar 

till arbete, familj och vänner som faktorer som skapar hemkänsla. De har alla 

mer eller mindre kontakt med finländska bekanta i Stockholm, och Agda och 

Maria har även familjemedlemmar som flyttat. För Agdas del har hela famil-

jen, även föräldrar, och de närmaste vännerna, flyttat till Sverige så hon känner 

att hon inte i princip har någon anknytning kvar till Finland. Olle är den av de 
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tre som har mest kontakt med Finland i form av resor. Han åker ganska ofta 

och med ojämna mellanrum, Agda har åkt sällan men på senare tid lite oftare 

(då ett av syskonen flyttat tillbaka) medan Maria menar att hon helst inte åker 

till Finland, men ser sig som tvungen ibland. 

I fråga om kontaktnät i Stockholm beskriver de tre deltagarna lite olika 

processer. Agda, som flyttade till Sverige för mer än 30 år sedan, beskriver att 

hon under lång tid hade ett privat social nätverk bestående av enbart finlands-

svenskar, och att den finlandssvenska bekantskapskretsen aktivt fattade ett be-

slut om att bjuda in sverigesvenskar till sammankomsterna för att de upplevde 

att de isolerade sig. Olle berättar också om att han har en stor finlandssvensk 

bekantskapskrets, men att den trots att han bott i Stockholm relativt kort tid, 

redan är blandad med nya stockholmsvänner och kolleger. Maria menar att 

hon i princip enbart umgås med sverigesvenska vänner, förutom det syskon 

som också bor i Stockholm, men att hon träffar andra finlandssvenskar i sam-

band med fritidsaktiviteter och i jobbet. Hon säger att hon inte förstod hur 

många finlandssvenskar som faktiskt bor i Stockholm och att hon trodde att 

hon ”skulle kunna vara anonym” i Stockholm, dvs. inte hamna i något fin-

landssvenskt kollektiv (jfr Hedberg 2009:172–173). 

Ingen av de tre deltagarna menar att de känner sig som invandrare i Sverige, 

och Maria hänvisar framför allt till det gemensamma språket och säger att hon 

antagligen hade känt sig mer som invandrare i t.ex. Danmark. Det är alltså inte 

den nordiska fria rörligheten och öppna arbetsmarknaden som skapar tillhö-

righetskänslan, utan i första hand det gemensamma språket.  

Agda säger att hon skaffade sig svenskt medborgarskap efter ett antal år i 

Sverige när hon insåg att en flytt tillbaka till Finland inte skulle bli aktuell. 

Maria tillskriver också medborgarskapet stor betydelse. Hon säger att hon 

känner sig svensk, men menar att hon inte kan säga att hon är svensk så länge 

som hon inte har svenskt medborgarskap, vilket hon säger att hon tänker 

skaffa sig även om hon inte har en konkret plan för när det ska ske. Olle menar 

dock att han inte vill bli svensk medborgare, eftersom han någon gång i fram-

tiden ändå har för avsikt att flytta tillbaka till Finland. Sedan 1950-talet är det 

fri rörlighet för nordiska medborgare mellan de nordiska länderna. Det krävs 

med andra ord ingen juridisk process för att flytta, bosätta sig eller arbeta i 

Sverige. För att erhålla ett svenskt medborgarskap krävs när man bott i Sverige 

i fem år endast en anmälan, och eftersom det inte är en praktisk nödvändighet 

som påverkar livet i Sverige förutom i samband med politiska val, menar Hed-

berg (2009:171) att frågan om medborgarskap blir ett personligt val och ett 

sätt att manifestera tillhörighet. 

Olle är den enda av de här tre deltagarna som menar att han eventuellt kan 

se att han flyttar tillbaka till Finland någon gång i framtiden. Agda ser inte en 

flytt tillbaka till Finland som ett alternativ och hänvisar till avsaknad av nät-

verk då hela släkten och bekantskapskretsen bor i Sverige och bristande språk-

kunskaper i finska som skäl till det (jfr Kepsu och Henriksson 2019:60). Maria 
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vill inte flytta inom en överskådlig framtid, men kunde eventuellt ”som pens-

ionär” tänka sig att flytta till den del av Finland där hennes släkt kommer ifrån.  

Olle har vid intervjutillfället endast bott i Sverige i två år och befinner sig i en 

fas när hans finländska tillhörighet upplevs som viktig (Hedberg och Kepsu 

2008:108, 112). Olle beskriver att han känner sig mer finländsk än förut och 

att både finländsk kultur och det finska språket har blivit viktigare för honom 

efter flytten till Stockholm. Enligt Hedberg och Kepsu kan fasen leda till att 

man flyttar tillbaka till Finland, men om den istället går över i att man känner 

starkare anknytning till det sverigesvenska. Maria eller Agda hänvisar både 

till trivsel på jobbet, socialt nätverk och språket som faktorer som gör att de 

vill stanna i Sverige. Hedberg och Kepsus (2008:112) statistiska resultat pekar 

på att fem år verkar vara en mental gräns för när finlandssvenskar i Sverige 

inte längre överväger att flytta tillbaka. 

Precis som i fråga om beslutet att flytta till Sverige och känslan av kort 

mentalt avstånd spelar det gemensamma svenska språket enligt deltagarna en 

betydande roll både för känslan av att höra hemma i Stockholm och för viljan 

att stanna i Sverige. Andra faktorer man tillskriver betydelse är det sociala 

nätverket av släkt, vänner och bekanta som i större eller mindre utsträckning 

består av både finlandssvenskar och sverigesvenskar.  

8.2.2 Deltagarnas språkidentitet  

Analysen i det här avsnittet handlar om uppfattningar om språk, språkföränd-

ring och språkmiljö som de tre deltagarna Olle, Agda och Marias ger uttryck 

för. Utifrån deltagarnas berättelser gör jag en tolkande kvalitativ analys av 

deras språkliga självbild och språkliga självkänsla (Vaattovaara 2009:98) och 

hur den kan sättas i relation till deras språkliga val och språkliga stil. 

8.2.2.1 Uppfattningar om språk och språkförändring 

I det här avsnittet analyserar jag de uppfattningar om varieteterna västny-

ländska, finlandssvenska och sverigesvenska och de uppfattningar om språk-

förändring som deltagarna ger uttryck för i materialet.  

Västnyländska är hos deltagarna tydligt registrerat som en varietet separe-

rad från standardfinlandssvenska. Varieteten kallas också ekenäsdialekt och 

kariska i materialet – oftast kopplat till var den enskilda talaren är uppvuxen - 

men majoriteten pratar om västnyländska som regional dialekt, vilket är i pa-

ritet med Ivars (1996, 2015). Alla tre deltagarna är tydliga med att västny-

ländska och finlandssvenska är två helt olika varieteter (se Leinonen 

2015:126). Olle har en positiv bild av västnyländskan. Han vill inte beskriva 

västnyländskan som vacker, men han menar att varieteten är effektiv och prak-

tisk och han tycker att det är roligt att prata västnyländska. Den åsikten delar 

han inte med Agda och Maria som båda uttrycker negativa uppfattningar om 

västnyländskan. Agda och Olle har västnyländska som modersmål, medan 

Maria har vuxit upp med västnyländskan i sin omgivning även om hon själv 



 

 168 

talat finlandssvenska. Ivars (1996) beskriver att västnyländskan fungerar som 

gruppspråk för ungdomar i Västnyland och de övriga som rapporterar fin-

landssvenska som modersmål i den här undersökningen bekräftar i stort sett 

detta. Maria menar dock att hon aldrig talat västnyländska. Västnyländskan 

betraktas inte som gångbar i Stockholm och både Olle och Agda menar att det 

vore svårt att göra sig förstådd på västnyländska. Det är framför allt vissa 

språkdrag som lyfts fram som exempel på vad som inte kan användas i stock-

holmskontexten. Samtidigt som Olle anser västnyländskan som inte gångbar 

tror han inte att folk i Stockholm hör skillnad på om han använder västny-

ländska eller finlandssvenska. 

Finlandssvenska benämns i materialet ibland också som högsvenska och 

helsingforsfinlandssvenska. Ingen av deltagarna har dock särskilt varma käns-

lor för finlandssvenskt standardspråk. De förknippar alla tre begreppet fin-

landssvenska med Helsingforsregionen och beskriver varieteten som ”irrite-

rande ” (Agda) och att det låter ”hårt” (Maria). Olle tycker det är pinsamt att 

höra finlandssvenska i svenska filmer och beskriver hur plågsam han upplever 

den stora kontrasten mellan finlandssvenska och sverigesvenska. När han re-

flekterar över varför han upplever det så tror han att det har att göra med att 

det är helsingforssvenska, som han menar att man inte gillar i Finland heller 

för att det ”låter högfärdigt” (se Wikner 2019:70f). Trots den negativa upp-

fattningen är det finlandssvenska som både Olle och Agda strävar efter att 

prata i Stockholm. En anledning till det är att de upplever att stockholmarna 

inte har någon negativ uppfattning om finlandssvenskan (se nedan). 

Sverigesvenskan, som i materialet även omtalas som rikssvenska, är för 

många finlandssvenskar som är födda på 1970-talet och senare välbekant från 

media, framför allt sedan SVT började sändas i södra Finland i slutet av 1980-

talet. Olle och Maria hänvisar (8.2.1.1) till sverigesvensk TV under barndo-

men som en faktor som gett dem en känsla av att Sverige är bekant och de gör 

det också tydligt att sverigesvenskan är en varietet som de registrerat genom 

media. Deltagarna ger dock inga utförliga detaljerade beskrivningar av hur 

sverigesvenska eller stockholmska låter. Maria nämner det ”surrande i-ljudet” 

(se 8.3.2) som något typiskt stockholmskt, och Olle kategoriserar stockholms-

kan som ”filmsvenska”, dvs. den varietet som han menar talas i svenska filmer 

som han sett även innan han flyttade till Sverige. Alla tre förmedlar en neutral 

eller positiv inställning till sverigesvenskan, eller i alla fall till stockholmskan 

(jfr Tandefelt 2015:177). Trots den lojala hållningen gentemot sverigesvens-

kan är det bara Maria som gör något anspråk på att använda sig av den (8.1.3).  

Gemensamt för alla tre deltagare är att de upplever att ett visst mått av 

språkförändring är nödvändigt i Stockholm och man har generellt sett en tole-

rant och pragmatisk inställning till språkförändring hos finlandssvenskar i 

Sverige. Skälet till att man anser att man behöver förändra sitt sätt att prata är 

att man upplever att man annars inte blir förstådd. Deltagarna beskriver att de 

t.ex. blir tvungna att ofta upprepa vad de säger om de inte anpassar sig (Olle), 

att det uppstår missförstånd och blir krångligt (Maria) och Agda menar att hon 
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framför allt tidigare kunde uppleva att hon inte blev tagen på allvar om hon 

inte anpassade sig.  

Även om de tre deltagarna generellt har en liknande och tolerant syn på 

språkförändring har de tre deltagarna lite olika inställning till hur språkföränd-

ringen ska göras och de beskriver sin språkliga process efter flytten olika. Olle 

menar att han anpassade sig mer alldeles i början men menar att han nu har 

hittat en nivå som passar honom.  Han har också ganska starka värderingar 

och åsikter gällande användningen av enskilda språkdrag (se 8.3). Sin egen 

språkliga resa till trots uttrycker Olle viss skepsis mot att finlandssvenskar 

som bott kort tid i Sverige gör stor språkförändring, men han kan också se 

anledningar till att man väljer att prata mer sverigesvenskt. Olle är den av de 

tre som verkar ha haft mest praktiska språkkunskaper om sverigesvenskt 

språkbruk före flytten. Både Maria och Agda ger uttryck för att det varit en 

process att lära sig vad som fungerar språkligt i Stockholmskontexten. Agda 

ser det som naturligt att man anpassar sig efter situationen och menar att hon 

och hennes vänner och släkt/familj alla gör det och att ingen ser det som något 

konstigt.  

Alla tre deltagare uttrycker i någon mån önskemål om att kunna prata stock-

holmska för att undvika att fokus hamnar på uttal och språkbruk framför in-

nehåll. Både Olle och Agda menar dock att deras främsta och generella stra-

tegi för språkanpassning är att prata finlandssvenska. Deras argument för det 

är att de menar att finlandssvenskan är lättare att förstå, dvs. de hänvisar till 

ett kommunikativt företräde (Preston 1996:46ff.; 3.2.2). Olle utvecklar också 

ett resonemang där han menar att stockholmare känner igen finlandssvenska 

och att de därför förstår den bättre. Olle menar också att han pratar finlands-

svenska för att sverigesvenska skulle kännas konstlat, som att det inte är hans 

språk på riktigt. Maria vill däremot gärna smälta in språkligt och indirekt ut-

trycker hon att hon strävar efter att prata sverigesvenskt. Som skäl till att hon 

gärna vill prata sverigesvenska ger hon att hon träffar mycket folk i jobbet och 

hon vill inte att språket ska vara en försvårande omständighet i kontakten med 

människor. Maria ger också uttryck för en normmedveten och normstyrd in-

ställning till språk och har en uppfattning om att det finns ett språkbruk som 

är ”rätt” och ett sätt att säga saker ”på riktigt”. Marias språkliga medvetenhet 

kretsar i stora drag kring vad hon uppfattar som språkligt korrekt i olika sam-

manhang (Preston 1996:46ff.; 3.2.2), och vad som är rätt språkbruk skiljer sig 

enligt den språksyn Maria förmedlar mellan Västra Nyland och Stockholm, 

dvs. hon hänvisar till olika indexikalitetsordning på orterna.  

För att sammanfatta har Olle den mest positiva inställningen till västny-

ländskan, som han tillskriver ett visst mått av dold prestige. Han ger intryck 

av att ha en stark språklig självbild och har starka åsikter om språk och språk-

användning. Agda ger en bild av att ha en betydligt mer problematisk språklig 

självbild. Hon har en negativ inställning till västnyländskan som är hennes 

modersmål och hon vittnar också om en långdragen och ställvis besvärlig lär-

process i den nya språkmiljön i Sverige där hon inte bara stött på missförstånd 
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utan också upplevt att hon inte blivit tagen på allvar på grund av sitt språk. 

Både Olle och Agda uttrycker att de strävar efter att prata finlandssvenska i 

Stockholm, eftersom de upplever att de blir bättre förstådda då. Maria har där-

emot en annan strategi och har som mer eller mindre uttalat mål att lära sig 

prata sverigesvenskt. Hennes motiv är att hon behöver det för jobbet och hon 

har en normstyrd språksyn som gör att hon vill prata på ett sätt som anses 

korrekt i den miljö hon vistas i. 

8.2.2.2 Omgivningens uppfattningar om språk 

Språklig identitet skapas i relation till omgivningen och i det här avsnittet sam-

manfattar jag de uppfattningar om språk i omgivningen som deltagarna ger 

uttryck för.  

Alla tre deltagare berättar om att de i Stockholm får kommentarer och frå-

gor om sitt språk, och vanligtvis blir de inte identifierade som talare av fin-

landssvenska (jfr Tandefelt 2015:165). De flesta kommentarer som deltagarna 

återger är generella och vanligast verkar vara frågor om var de kommer ifrån. 

Olle menar att han oftast får frågan om han kommer från Åland, medan Maria 

säger att hon får gissningar om både Åland och Gotland, Dalarna och Norr-

land, och detsamma gäller Agda. Agda berättar att hon förr kunde få kommen-

tarer med en negativ underton för att hon var finländare, men menar att in-

ställningen från omgivningen är mer positiv idag. Varken Olle eller Maria 

vittnar om negativa kommentarer.  

Gemensamt för deltagarna är att man drar en parallell mellan mumintrollen 

och sverigesvenskars uppfattning om finlandssvenska. Maria menar att hon 

uppfattar att sverigesvenskar är positiva när de identifierar henne ”som ett mu-

mintroll” när hon pratar finlandssvenska, och både Olle och Agda hänvisar till 

mumintrollen för att beskriva språk för den sverigesvenska intervjuaren. Agda 

beskriver västnyländskan som en varietet som inte är densamma som den som 

mumintrollen pratar och Olle säger att sverigesvenskar kallar finlandssvenska 

för muminsvenska, och det är den varieteten han strävar efter att använda i 

Stockholm, eftersom han menar att folk känner igen den.  

Om deltagarna menar att omgivningen i Stockholm i första hand fäller all-

männa kommentarer eller frågar om ursprung är deltagarnas berättelser om 

kommentarer och åsikter om deras språk och språkförändring bland släkt och 

vänner i Västnyland betydligt mer detaljerade. Agda förklarar att hon inte har 

erfarenhet av att släkt och vänner påpekat drag i hennes språkbruk, och det är 

enligt henne för att både familj, släkt och vänner också har flyttat till Sverige 

och att de alla delar samma erfarenhet.  Både Olle och Maria menar att kom-

pisar som bor kvar i Finland kommenterar deras sätt att prata i Sverige och 

med svenskar när de kommer på besök till Stockholm eller om de pratar i 

telefon med sverigesvenska kompisar när de är i Finland. Den gemensamma 

inställningen som förmedlas av bekanta som bor kvar i Finland är att de tycker 

att Olle och Maria inte ska förändra sitt sätt att prata. Olle och Maria förhåller 

sig dock olika till den typen av kommentarer. Olle påpekar att han dels inte 



 

 171 

bott så lång tid i Sverige och dessutom pratar västnyländska hemma så han 

menar att han lätt kan återgå till den västnyländska han pratade före flytten. 

Han ger intryck av att det är viktigt för honom, både för hans egen skull och 

för omgivningens, att han kan prata ”som förr”. Maria menar å sin sida att hon 

delvis kan hålla med kompisarna om att det vore fint att hålla kvar finlands-

svenskan, men hon känner att hon glider mot det sverigesvenska och hon har 

inget emot det. Enligt tidigare undersökningar om finlandssvenska migranter, 

deras språk och ursprungsmiljöns inställning (t.ex. Ivars 1994; Tandefelt 

2015) uppfattar finlandssvenska migranter i Sverige oftast att släkt och vänner 

i Finland är negativa till språkförändring hos flyttarna och man känner att för-

mågan att prata en oförändrad finlandssvenska vid besök på hemorten är ett 

slags lojalitetsbevis (Ivars 1994; Tandefelt 2015:174–175).  

Sammanfattningsvis upplever deltagarna att omgivningen både i Sverige 

och på den tidigare hemorten har både frågor, kommentarer och åsikter om 

deras språkbruk som de behöver förhålla sig till. Upplevelserna både i Sverige 

och med släkt och vänner är för Olles och Marias del relativt likadana, med 

skillnaden att de förhåller sig olika till kommentarerna från omgivningen. 

Agda har delvis andra upplevelser, främst från när hon var relativt ny i Sverige 

då hon kunde uppleva sitt annorlunda språk som en faktor till utanförskap, och 

för hennes del saknas kommentarer från släkt och vänner eftersom samtliga 

bor i Sverige och delar samma språkmiljö. 

8.2.3 Att vara västnylänning i Stockholm 

Sammanställningen av de tre deltagarna Olle, Agda och Marias berättelser och 

beskrivningar av faktorer kopplade till ställesidentitet och språkidentitet upp-

visar likheter men även skillnader mellan de tre. Likheter finns för det första i 

deras relation till Sverige och i hur de ser på språkets roll i flyttkontexten. 

Skillnaderna finns framför allt i deras inställning till olika språkliga varieteter 

och hur de ser på språkförändring. Eckert (2000:41) definierar identitet som 

hur man uppfattar sig själv och sitt språk i relation till omgivningen i olika 

sammanhang (3.2.3) och utifrån den samlade bilden av deltagarna kan man 

säga något om deras identitet och diskutera det i samband med deras tillhörig-

het i respektive stilgrupp. 

Gemensamt för deltagarna är att de ger uttryck för ett kort mentalt avstånd 

till Sverige före flytten och att det beror på flera faktorer, men framför allt på 

det svenska språket. De ser också migrationen mer som en flytt inom språk-

området och pratar om att en flytt över språkgränsen inom Finland hade känts 

mer främmande. Det gemensamma språket spelar enligt Hedberg (2007, 2009) 

en central roll i finlandssvenskars migration till Sverige genom att det skapar 

en känsla av kulturell likhet som förkortar det mentala avståndet till Sverige, 

och därför ökar sannolikheten för att finlandssvenskar ska flytta till Sverige. 

Även Kepsu och Henriksson (2019:53f) följer upp tidigare resultat och visar 

att finlandssvenska migranter flyttar till svenskan men också från finskan, och 
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att man på grund av att man upplever sig ha otillräckliga kunskaper i finska 

väljer att flytta till Sverige.  

Deltagarna förmedlar också alla att de upplever tillhörighet i Sverige och 

även om det är flera faktorer som spelar in också där hänvisar man till att 

språket bidrar till att man känner tillhörighet. Vaattovaara (2009:119) pekar 

på att för individer som känner stark tillhörighet på en ort tenderar varieteten 

som kopplas till orten vara en stor del av den personliga självbilden och ett 

sätt att konstruera identitet. Personer som istället har en svagare anknytning 

till orten använder enligt Vaattovaara inte drag som förknippas med varieteten 

som symbol för tillhörighet och ser inte heller varieteten som ett sätt att mani-

festera tillhörighet. Utifrån den förmedlade känslan av tillhörighet skulle alla 

tre deltagare enligt detta använda sverigesvenska, men i en migrationskontext 

är tillhörighetskänslan fördelad mellan ursprungsorten och den nya orten. De 

tre deltagarna har väldigt olika relation till hemorten, Västnyland. Olle för-

medlar mycket stark anknytning dit, medan hela Agdas kontext därifrån har 

flyttat till Stockholm så att hon upplever att hon saknar anknytning till den 

geografiska orten och Maria ger intryck av att ha klippt banden till Västnyland 

i princip helt förutom sambon och syskonet som också finns i Stockholm.  

Sambandet mellan ställesidentitet och språk är inte så enkelt som att en 

varietet talas på en fysisk plats så att om man känner tillhörighet dit pratar man 

den varieteten (3.2.3). Relationen mellan språk och plats är mer komplicerad 

än så, vilket visar sig på olika sätt. För Olles del kan man dra paralleller mellan 

att han förvisso känner sig hemma i Stockholm, men mycket av det som gör 

att han känner sig hemma där har sitt ursprung i Västnyland, och han har även 

stark tillhörighetskänsla till hemorten, vilket syns i hans språkanvändning. 

Agdas hela västnyländska sammanhang har hamnat i Stockholm och hon upp-

lever att hon saknar anknytning till Västnyland, men varieteten västnyländska 

är ju inte begränsad till den geografiska orten utan hennes anknytning till väst-

nyländskan är kopplad till personerna som nu finns i Stockholm. Maria däre-

mot, som sedan länge varit orienterad mot Stockholm, känner inte tillhörighet 

till Västnyland och har aldrig velat använda några drag av västnyländskan. 

Hennes tillhörighet finns i Stockholm och det syns också i språkanvänd-

ningen. Alla tre menar att det krävs ett visst mått av språkförändring för att 

inte kommunikationen ska bli lidande (jfr Tandefelt 2015:169). Vilka varian-

ter man använder har alltså många orsaker och kan inte enbart relateras till 

ställesidentitet eller språkidentitet och ens egen språksyn. Preston (1996; 

3.2.2) lyfter kommunikation som en central faktor som genererar språklig 

medvetenhet och det som fungerar för kommunikation har hög prioritet hos 

de här deltagarna. Hur de gör och vilka strategier de använder i sin strävan för 

god kommunikation ser dock lite olika ut och vilka val man gör avgörs bl.a. 

av språksyn men också av begränsningar i tillgänglighet och kontroll (se 3.2.2; 

8.3.) 

Analysen av samvariationen mellan varianter (7.3) visar mönster som an-

tyder att finlandssvenska varianter används som en övergång mellan 
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västnyländska och sverigesvenska. Diskussionen i det här avsnittet visar att 

både Olles och Agdas språkförändring i Stockholm syftar till att de ska låta 

finlandssvenska. Anledningen till det är enligt Agda att hon betraktar den va-

rieteten som ”finare” och mer lättförståelig än västnyländskan, och Olle menar 

att han använder finlandssvenska för att stockholmare känner igen finlands-

svenska som ”muminsvenska” och därför förstår den bättre. Både Olle och 

Agda förmedlar tydligt att de inte ursprungligen talar muminsvenska utan det 

är en varietet som de förknippar med Helsingfors och en varietet som de t.o.m. 

har negativa uppfattningar om (jfr Wikner 2019:70f). Däremot upplever de att 

sverigesvenskar varken uppfattar någon skillnad mellan olika finlandssvenska 

varieteter, eller har negativ inställning till finlandssvenska. Enligt Olles och 

Agdas resonemang och exempel har alltså finlandssvenska registrerats som 

muminsvenska hos sverigesvenskarna enligt Aghas (2003:241ff) teori om ex-

empeltalare (3.2.2), och det är en exempeltalare man har positiv inställning 

till. Registreringen av finlandssvenskan som muminsvenska har skett genom 

media och kultur (Preston 1996; även Coupland 2007; 3.2.2) och de finlands-

svenska migranterna använder det för att göra en språklig stil som fungerar 

för kommunikation i Stockholm. Den positiva inställningen till exempeltala-

ren överförs på övriga talare av finlandssvenska, vilket gör det lättare att tala 

finlandssvenska i Stockholm idag än för något decennium sedan (jfr Bijvoet 

1998; Bolfek Radovani 2002). 

Även om mycket är gemensamt eller likartat i Olles, Agdas och Marias 

resonemang kring faktorer som kan kopplas till ställes- och språkidentitet, 

finns det också en del betydande skillnader som kan sättas i samband med 

deras stilgrupp betraktat som olika grader av språkförändring: 

Olle, som representerar den västnyländskt färgade stilgruppen, flyttade till 

Sverige som en följd av ett erbjudande om arbete i ett läge där han upplevde 

jobbsituationen som problematisk i Finland. Thelander (1985;103f) understry-

ker att ingen annan bakgrundsfaktor korrelerar lika starkt med språkbevarande 

hos migranter som att ha tvingats flytta pga. arbetsbrist. Den delen av Olles 

flyttkontext kan kopplas till hans tillhörighet i den västnyländskt färgade stil-

gruppen, som ju karakteriseras av en hög grad av språkbevarande. Andra fak-

torer hos Olle som kan kopplas till språkbevarande är att han kan betraktas 

som flyttbenägen. Han har visserligen inga planer på att flytta tillbaka till Fin-

land i nuläget, men han ser det som en rimlig tanke i framtiden. Hans bild av 

västnyländskan är mycket positiv och han visar visserligen förståelse för and-

ras språkförändring, men uttrycker också att han själv endast motvilligt har 

förändrat sitt sätt att prata och han är mån om att inte förändra för mycket. För 

Olle är det också viktigt att kunna prata västnyländska utan de förändringar 

han valt att genomföra när han pratar i Stockholm när han åker till Finland. 

Olle är språkmedveten och ger intryck av att ha en stark språklig självbild och 

språklig självkänsla, men han ger också en bild av att vara mån om att framstå 

som lojal med den inställning till språk och språkförändring som finns i hans 

omgivning på hemorten. 
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Agda, som ingår i stilgruppen bred och blandad stil, flyttade också delvis 

för jobbmöjligheter, men främst som ett äventyr och i en nätverksmigration. 

Agda har en svag anknytning till Finland, men trots det stark kontextkontinu-

itet i och med att hela hennes sociala nätverk av familj, släkt och vänner också 

har flyttat till Sverige. I jämförelse med Olle har Agda en sämre språklig själv-

bild och hon har negativ uppfattning om västnyländskan, och hon har också 

negativa erfarenheter av språkmiljön från sina första år i Sverige, vilket på-

verkade hennes språkliga självkänsla. Hon har en neutral och praktiskt inrik-

tad inställning till språkförändring som något man gör för att göra vardagen 

smidigare. Agda säger att hon pratar västnyländska hemma med familjen, men 

upplever att hon genomgått en språkförändring så hon får tänka till när hon 

åker till Finland (jfr Tandefelt 2015:175). Agda förmedlar trots tidigare nega-

tiva erfarenheter och negativ språklig självbild en trygg språklig självkänsla. 

Hon säger att finlandssvenska språket är en del av hennes identitet, samtidigt 

som hon känner tillhörighet i sin sverigesvenska kontext. Hedberg 

(2009:173f) menar att språket längre fram i migrationsprocessen kan utveck-

las från att vara det som skapar tillhörighetskänsla till att bli den symboliska 

faktor som särskiljer de finlandssvenska migranterna från majoritetsbefolk-

ningen. Hedberg beskriver också att den kollektiva finlandssvenska identite-

ten förändras till att bli en del av den personliga identiteten, och att det fin-

landssvenska talspråket då kvarstår som identitetsmarkör, men minskar i be-

tydelse hos dem som bott i Sverige lång tid. Agdas tillhörighet i stilgruppen 

”bred och blandad stil” kan sannolikt främst kopplas till den starka kontext-

kontinuiteten, men samtidigt en pragmatisk inställning till språkförändring 

vilket gör att sverigesvenska drag etableras i den gemensamma språkmiljön. 

Utmärkande för Maria, som tillhör den sverigesvenskt präglade stilgrup-

pen, är att hon haft en flytt till Sverige som en långsiktig plan. Maria har inte 

ett lika stort nätverk av finlandssvenska bekanta i Stockholm och hon är sällan 

i Finland och vill helst inte åka dit. Marias språksyn karakteriseras av en stark 

önskan om att vilja smälta in språkligt. Anledningen till det är att hon inte vill 

att språket ska vara ett hinder i jobbet. Hon är dock också uttalat normstyrd, 

med en stark uppfattning om en språklig norm som styr hur man ska prata. 

Maria hänvisar med andra ord till den indexikalitetsordning som finns på en 

ort och hennes önskan är att behärska den stockholmska indexikalitetsord-

ningen så att hon kan prata på ett sätt som uppfattas som neutralt. Maria säger 

att hennes finlandssvenska kompisar uppmanar henne att bevara finlands-

svenskan, men Maria menar att hon dels upplever att hon påverkas starkt av 

språket i Stockholm, dels att hon vill smälta in. Det är framför allt Marias 

språksyn och språkliga självbild av att hon vill tala ”rätt” som förklarar hur 

hon trots jämförelsevis kort tid i Sverige tillhör den sverigesvenskt präglade 

stilgruppen. Hon har också redan före flytten varit starkt orienterad mot Stock-

holm och Sverige. 

Byte av språkmiljö gör människor mer medvetna om kontraster mellan de-

ras eget språkbruk och omgivningens språkbruk (se 3.2.3.3). Som talare av ett 
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språk i minoritetsställning är finlandssvenskar generellt ofta mer språkligt 

medvetna än sverigesvenskar och de flesta har också före flytten en föreställ-

ning om sverigesvenska (jfr Tandefelt 2015:168). En finlandssvensk migrant 

i Stockholm börjar inte språkligt från noll vid flytten utan de språkliga valen 

grundar sig på en komplex process och en förhandling mellan individen och 

hens tidigare och nuvarande miljö och individen och hens språkliga ideologi. 

Relationen mellan västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska kan i 

migrationskontexten inte betraktas som jämbördig utan det finns en skillnad i 

status och prestige mellan varieteterna, som syns i deltagarnas resonemang, 

vilket spelar in i benägenheten till språkförändring. Om ett språkdrag, en va-

rietet eller stil registrerats som förknippade med något negativt på en plats 

väljer man i större utsträckning att förändra det än om dessa har positiva kon-

notationer.  

8.3 Registrerade språkdrag och stajling  

För att språkdrag ska kunna användas för stajling måste de ha registrerats, men 

inte nödvändigtvis vara explicit och detaljerat kommenterade i metaresone-

mang som karakteriserar den tredje indexikalitetsnivån. Coupland och Mor-

tensen (2018) skriver att stajling är att använda kända kulturella tecken för att 

skapa betydelse. Jag definierar stajling som både när deltagare använder 

språkdrag på den tredje indexikalitetsnivån, (dvs. språkdrag som deltagarna är 

uttalat medvetna om att de använder, varför de använder dem och hur de an-

vänder dem), och när deltagare använder språkdrag på den andra indexikali-

tetsnivån som deltagarna själva inte tar upp i metakommentarer men där jag 

utifrån mönster i variationen, hur enskilda deltagare använder draget och med 

stöd i övergripande metakommentarer kan utläsa att variationen har en speci-

fik betydelse. 

En övervägande del av metakommentarerna om språk handlar om helheter 

och kan kopplas till registreringen av varieteterna västnyländska, finlands-

svenska och sverigesvenska (se 8.2.2, 8.2.3). Resultaten av kommentarerna 

om varieteterna har jag använt också som bakgrund för tolkningen av meta-

kommentarerna av enskilda språkdrag i det här avsnittet. Johnstone (2010:6) 

menar att när en språklig stil har registrerats, kan folk börja använda fragment 

ur stilen för att peka på sociala betydelser som förknippas med stilen och 

språkdraget som ingår i den. Om man då förändrar sitt språk genom att ”låna” 

ett tecken (dvs. ett språkdrag) ur en stil eller varietet som man menar egentli-

gen inte är ens egen, då är det frågan om stajling. En utgångpunkt för vad jag 

betraktar som stajling är också det som deltagarna säger sig ha som avsikt för 

sin språkförändring (8.2.2).  

I analysen av registrering ligger fokus på att lyfta fram metaspråkliga kom-

mentarer om enskilda språkdrag på olika språkliga nivåer och redogöra för 

faktorer som deltagarna relevantgör som anledningar till att de väljer att 
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använda språkdragen eller inte och det diskuteras i relation till begreppen till-

gänglighet och kontroll. De metaspråkliga resonemangen diskuteras i relation 

till resultat från variationsanalysen som visar om och hur de enskilda delta-

garna använder de språkdrag som kommenteras metaspråkligt. och använder 

resultat i tidigare kapitel för att belysa hur deltagarna använder de språkdrag 

som kommenteras. Målet för analysen är att ringa in språkdrag på olika språk-

liga nivåer som olika deltagare använder för stajling. 

När jag analyserar vilka språkdrag som deltagarna registrerat beaktar jag 

deras egna exempel, beskrivningar av vad omgivningen kommenterat, imitat-

ioner och andra typer av metakommentarer. Jag diskuterar också hur specifikt 

enskilda språkdrag och olika varieteter kommenteras, dvs. om det omtalas 

översiktligt, eller om det förekommer detaljerade kommentarer eller beskriv-

ningar (se 3.2.2, Preston 1996, Teinler 2016:157f). I det här avsnittet använder 

jag material från både intervjuer och smågruppssamtal och hela deltagargrup-

pen – inte enbart Olle, Agda och Maria.  

I följande avsnitt analyserar jag registreringen av språkdrag på olika nivåer 

och språkdragens potential som resurser för stajling. I 8.3.1 diskuteras språk-

drag kopplade till rytm, i 8.3.2 lyfts fonologiska drag, därefter lexikon i 8.3.3 

och intonation diskuteras i 8.3.4. I 8.3.5 sammanfattas resultaten av analysen 

i en diskussion om hur stajling kan se ut och om stajling på olika indexikali-

tetsnivåer. 

8.3.1 Rytm som resurs för stajling  

Språkdrag relaterade till rytm (5.1) förekommer relativt ofta i deltagarnas me-

taspråkliga kommentarer. Både Olle och Agda hör till dem som tar upp apo-

kope och kortstavighet. I exemplet från Agda är det frågan om en beskrivning 

av västnyländskan och vad som är typiskt för den varieteten: 

Agda: det är ju en helt annan dialekt(mm) så här väldigt vad ska jag säga lite 
rotvälska och det är mycket så där avhugget och förkortningar allså så (.) 
(.) ful dialekt tycker jag SKRATT    

Agda värderar västnyländskan negativt (se 8.2.2.1) och utifrån hennes be-

skrivning tolkar jag att hon avser apokoperade ordformer som exempel på vad 

hon anser som negativt med varieteten. Olles exempel bjuder på fler detaljer 

och även tydliga exempel: 

Olle: [---] då behärskade folk sig så att dom mjukade ut sin dialekt och pratade 
så som jag gör nu liksom ”men sen börj de far över så man bara tala [västny-
ländska] och då börj han tapp bårt sej liksom at ho de rikit fonka at” att de där 
liksom att det faller det blir mycket snabbare vi kapar ord vi rullar ut orden 
mer än att vi helt uttrycker dom hela vägen till slut (.) så att ”jag vet inte 
riktigt” skulle vi säga” it vet ja rikit”   
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[---] han har bott här längre än mig men han gör- han gör ganska långt samma 
grej som jag att han bara mjukar ut sin finlandssvenska att han säger hela 
orden att det blir int speciellt rikssvenskt [---] 

Olle beskriver apokope och vad jag tolkar som kortstavighet när har tar upp 

språkdrag som är typiska i västnyländskan och som exempel på västnyländska 

drag som han förändrar i Stockholm. I beskrivningen gör Olle stiliseringar för 

att illustrera hur västnylänningarna låter när de småningom slappnar av och 

slutar anstränga sig för att prata så att sverigesvensken ska förstå. I de stilise-

rade sekvenserna (i exemplets första del) använder Olle apokope både i prete-

ritum och infinitiv och han har kortstavigt uttal i såväl enstaviga som 

tvåstaviga ord. I den andra stiliseringen (sist i exemplets första del) ger han en 

kontrastering mellan hur han skulle säga i samtal med en sverigesvensk och 

på västnyländska och där ingår bl.a. ordformerna inte respektive it som ett 

tydligt exempel på ett ord som enligt Olles beskrivning är ”kapat”. I sin be-

skrivning och stiliseringarna täcker Olles med andra ord in alla drag som här 

tas upp under rytmisk variation, förutom skulle.  

Verbapokope i preteritum har konstaterats vara ett mycket stabilt västny-

ländskt språkdrag (5.1.3). Hos Olle och Agda förekommer det, trots att man 

säger att man har för avsikt att undvika det, vilket tyder på att det är svårt att 

helt kontrollera. Såväl kortstavighet som int och sku är typiska och allmänt 

förekommande i finlandssvenskan (se 5.1.3) men varierar i Finland med for-

malitetsgrad, vilket gör att deltagarna sannolikt har en medvetenhet och even-

tuellt också ett varierande bruk redan före flytten. Gemensamt för kommenta-

rerna och stiliseringarna av kortstavighet och apokope är att man resonerar 

som att det är språkdrag som är mindre gångbara i Sverige och man strävar 

efter att undvika de dragen. Relationen mellan metakommentarer och den fak-

tiska variationen i den här undersökningen antyder dock att varken apokope 

eller kortstavighet är helt enkelt att kontrollera, dvs. varianterna används i re-

lativt hög grad trots att man anser att de inte är gångbara i stockholmskontex-

ten. 

I Olles språkliga stil spelar varianten inte en särskild roll. Han visar genom 

stilisering och kommentarer att han har registrerat språkdraget och han ut-

trycker tydligt att han medvetet strävar efter att uttala ord utan apokope och 

han exemplifierar variationen mellan it och inte. Analysen visar att han har 

flest belägg för varianten inte, även om han i övrigt har belägg för relativt få 

sverigesvenska varianter. Olles användning av inte hamnar därför på den 

tredje indexikalitetsnivån som beskriver ett medvetet och stiliserande sätt att 

göra stil för stockholmskontexten (Johnstone m.fl. 2006:84, se ovan). 

Sammanfattningsvis visar det faktum att det finns variation för språkdragen 

i den här kategorin att de registrerats på den andra indexikalitetsnivån och an-

vänds för att stajla i stockholmskontexten, och i specifika fall finns även en 

registrering och metaspråklig medvetenhet för stajling på den tredje indexika-

litetsnivån. 
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8.3.2 Fonologiska drag som resurs för stajling  

Flera av de fonologiska dragen tas på olika sätt upp av deltagarna i metaspråk-

liga kommentarer och resonemang. Det första konsonantljudet som omnämns 

är det västnyländska r-ljudet: 

Olle: Raseborg ja, [---] för nog e de ganska lika i hela området det här rul-
lande r:et förekommer nog i hela att 

Olle beskriver det västnyländska frikativa r-ljudet som ”rullande”, och hans 

uppfattning är att det inte är gångbart i Stockholm. Det västnyländska r-ljudet 

skiljer varieteten från finlandssvenskan och är ett drag som är registrerat som 

en västnyländsk identitetsmarkör (se 5.2.3). Draget har därför sannolikt regi-

strerats före flytten till Sverige och både metakommentarer och den begrän-

sade användningen indikerar att man undviker det. 

 Sje-ljudet är som nämnts det enskilda språkdrag som tas upp allra mest i 

deltagarnas metaspråkliga kommentarer. Sje-ljudet kommenteras i första hand 

som exempel på språkdrag som ger upphov till kommunikationsproblem, men 

det ingår också i värderande kommentarer och som exempel på språkdrag del-

tagarna förändrat i samband med flytten till Sverige.  

Olle: Ålänningarna säger väl sje-ljud som svenskarna [---] jag försöker hålla 
mig ifrån- jag vill inte börja med nåt så där väsande sje-ljud [---] jag tycker 
man börjar höra nu här också på tv och i nyheter att man börjar höra här att 
man börjar säga ”sju”  

Olle har en värderande inställning till sverigesvenskt sje-ljud och det är ett 

drag som han inte vill använda. Han formulerar dock att han ”försöker” att 

inte börja använda det, vilket tyder på att han inte upplever full kontroll. Olle 

har registrerat en likhet och gör en koppling mellan sverigesvenskt och 

åländskt sje-ljud. Han har också noterat ett främre sje-ljud som han uppfattar 

som likadant som det finlandssvenska sje-ljudet i media, och han använder det 

som en hänvisning till att det borde vara gångbart i Sverige. Sje-ljudet är i hög 

grad tillgängligt för metakommentarer hos nästan samtliga deltagare, men det 

är få deltagare som använder den sverigesvenska varianten (se 5.2). Enligt 

deltagarnas kommentarer är sje-ljudet ett drag som föranleder missförstånd, 

framför allt i ordet sju (se även Tandefelt 2015:170), vilket motiverar till att 

använda den sverigesvenska varianten. Flera deltagare menar dock att det är 

svårt eller omöjligt att uttala den sverigesvenska varianten, och på grund av 

det är det en variant som inte är tillgängligt som resurs för dem. En deltagare 

(Anja) säger att hon undviker ord med sje-ljud, framför allt ordet sju, för att 

det är svårt att uttala så att sverigesvenskar förstår. Ebba säger att hon övat 

och lärt sig att uttala explicit ordet sju med sverigesvenskt sje-ljud för att und-

vika missförstånd. Hedda nämner sje-ljudet som ett drag som hon noterat att 

hon uttalar lite olika mycket finlandssvenskt eller sverigesvenskt och hon 
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verkar inte göra anspråk på att uttala det ”rätt” utan med ett uttal som glider 

mellan olika alternativ. Sje-ljudet och särskilt ordet sju är alltså ett drag som 

registrerats hos deltagarna framför allt på grund av att det orsakar missför-

stånd. Däremot finns det en upplevelse av brist på tillgänglighet som gör att 

man avstår från att använda den sverigesvenska varianten. Undantaget är Ebba 

som ytterst medvetet använder ordet sju som stajling på den tredje indexikali-

tetsnivån, trots att hon i övrigt knappt har några belägg för sverigesvenska 

varianter. För Olles del skulle man kunna säga att hans stajling av sje-ljudet 

är omvänd, i och med att han strävar efter att inte börja glida över till ett mer 

sverigesvenskt uttal. 

Till skillnad från sje-ljudet som kommenteras av många är det ingen av 

deltagarna som kommenterar tje-ljudet, trots att det finns en variation hos tje-

ljudet bland deltagarna. Framför allt är det Marias användning av sveri-

gesvenskt tje-ljud som är uppseendeväckande (se 8.1.3). Anledningen till att 

Maria har så många belägg för tje-ljud är att hon använder ordet känna mycket 

frekvent och kombinationen av frekvent användning av känna och uttal med 

sverigesvenskt tje-ljud anser jag vara ett exempel på stajling på den andra in-

dexikalitetsnivån (jfr Johnstone m.fl. 2006; 3.2.1). 

De vokalljud som tas upp för metaresonemang är det västnyländska korta 

u-ljudet, sverigesvenskt långt i-ljud och långt a-ljud. Det västnyländska u-lju-

det ingår i en stilisering av västnyländska som Olle gör (se exempel i 8.3.1). 

Stiliseringen innehåller orden hur uttalat som /ho/ och fungerade som /fonka/, 

dvs. kort u uttalas som /o/. Det korta u-ljudet är det vokalfonem som skiljer 

västnyländskan från finlandssvenskan (se 2.3.2, 5.2), vilket gör att det sanno-

likt är ett språkdrag som Olle registrerat före flytten. Det är också den västny-

ländska variant som förekom minst i det här materialet. Språkdraget bedöms 

med andra ord inte som gångbart i stockholmskontexten.  

Det andra vokalljudet, sverigesvenskt långt i-ljud uttalat som frikativt [ɨ:] 
är ett exempel på hur man pratar i Stockholm som ges av Maria, som beskriver 

det som ett ”surrande” och ”långt” i-ljud som hon imiterar. Språkdraget är ett 

väldokumenterat stockholmsdrag (se 5.2). Maria använder inte draget, men 

Agda är en av de tre deltagare som har belägg för det sverigesvenska långa i-

ljudet (se 8.1.2) och både hon och de andra deltagarna som har belägg på det 

använder det framför allt i ordet precis. Det sverigesvenska a-ljudet omnämns 

av Hedda, som säger att hon märker att hennes eget a-ljud ibland inte låter 

finlandssvenskt utan mer sverigesvenskt. Jag har inte noterat variation för a-

ljudet hos Hedda, men hos andra deltagare vars variation av a-ljudet kan tolkas 

på en glidande skala (se 5.2).   

På fonologisk nivå tas de västnyländska varianterna inom kategorin (r-lju-

det och kort u-ljud) upp i metakommentarer som drag som inte anses gångbara 

i Stockholm, och båda dragen förekommer också sparsamt i materialet. Det 

sverigesvenska uttalet av långt a-ljud och långt i-ljud nämns i metaresone-

mang, men inte av samma personer som använder dem. Sje-ljudet intar något 

av en särställning som det enskilda språkdrag som kommenteras mest specifikt 
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och mest detaljerat. Anledningen till det är att deltagarna upplever att det or-

sakar kommunikationsproblem, vilket enligt Preston (1996, se 3.2.2) är en av-

görande faktor när språkdrag registreras. Trots det är det få deltagare som an-

vänder ett sverigesvenskt sje-ljud, och anledningen till det är att man upplever 

att det är svårt att artikulera och därmed är det inte tillgängligt som resurs för 

stajling. Exempel på andra strategier hos deltagarna är att undvika ord med 

sje-ljud, vilket också kan ses som ett medvetet sätt att stajla (indexikalitetsnivå 

tre).  

Variationen hos de fonologiska dragen är de facto betydligt mindre än 

mängden metakommentarer skulle kunna låta påskina. Deltagarnas resone-

mang för framför allt sje-ljudet visar dock att fonologiska drag av olika skäl 

inte alltid är tillgängliga som resurser i praktiken (jfr Johnstone 2004:75) och 

istället för att göra anspråk på ett sverigesvenskt uttal tillämpar de undvikande 

strategier. I variationsanalysen av de fonologiska dragen kategoriserade jag ett 

belägg som sverigesvenskt om jag noterade en ansats till sverigesvenskt uttal 

för både sje- och tje-ljuden och för vokalljuden. Heddas kommentar om a-

ljudet tyder på att också deltagarna själva kan acceptera uttal på en glidande 

skala som en ansats till stajling. 

8.3.3 Lexikon som resurs för stajling  

Lexikon är den språkliga kategori och nivå som förekommer mest i deltagar-

nas metakommentarer. Ofta är kommentarerna relativt ospecifika, men det fö-

rekommer också detaljerade exempel.  

Maria: [---] men jag vill också bli förstådd så det är ju därför jag känner att jag 
vill byta ut några ord som jag vet att man inte använder sig av här och 
som jag vet- jag har testat det faktiskt alltså så att säga ord som vi säger i Fin-
land (.) finlandssvenska och då har det blivit lite missförstånd här eller liksom 
så att folk inte förstår 

[---] 

och kanske inte använda dom där eh liksom sådana finlandssvenska ord som 
ingen annan vet egentligen som är en översättning från finskan eller lik-
som en slags böjning på ett finskt ord eller så där(.) utan för mig är det ju 
liksom viktigt att folk förstår mig [---] 

Maria har misslyckats i sina försök att använda finlandssvenska ord i Stock-

holm. Hon ger inga exempel, men förklarar att det t.ex. handlar om översätt-

ningslån från finskan. Maria är medveten om vilka ord hon vill undvika och 

liknande kommentarer förekommer hos många deltagare. En del av delta-

garna, t.ex. Agda (se 8.1.2) menar att de lärt sig genom erfarenheter efter flyt-

ten till Sverige och att de i början upplevt många missförstånd och det har 

uppstått besvärliga situationer, medan andra ger intryck av att ha haft en 
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relativt stor medvetenhet med sig och flera nämner begreppet finlandismer. 

Medvetenheten är hög (se även Tandefelt 2015:169f) och det finns inga egent-

liga lexikala finlandismer i det här materialet (se 5.4).  

Flera deltagare nämner också lexikon som exempel på nya språkdrag de 

börjat använda i Sverige. En av dem är Olle, som ger tydliga exempel: 

Olle: men jag känner att jag kan- det känns det känns fejk för mej om jag sku 
börja vrida det helt till rikssvenska jag använder hellre lite så där just kul kom-
pisar de det är inte ord jag sku använda i Finland nånsin så att [---] man var 
ju hård motståndare mot alla dom här svenska orden som man aldrig sku 
liksom använda innan man kom hit men nu är man illa tvungen att använda 
dom för att få liksom i synnerhet humor att fungera  

Olle menar (se även 8.1.1) att han har valt att börja använda ord som han ka-

tegoriserar som sverigesvenska. Han säger att han hade en starkt negativ in-

ställning till att använda den typ av ord som han ser som sverigesvenska, men 

han ser sig tvungen för att kunna framstå som den han vill i sin nya kontext. 

Olle är den deltagare som har flest belägg för den lexikala kategori som jag 

kallar vardagliga ord, och hans metaspråkliga kommentarer visar att hans an-

vändning är mycket medveten, dvs. ett typexempel på stajling med språkdrag 

på indexikalitetsnivå tre. För Olles del är vardagliga ord ett av ett fåtal sveri-

gesvenska drag som han använder och han väljer att använda dem uttryckligen 

för att skapa ett medvetet och specifikt intryck av sin personlighet. Också 

Kalle, som precis som Olle använder få sverigesvenska drag, ger exempel på 

sverigesvenska ord som han börjat använda och som han menar har förändrat 

hans sätt att prata: 

Kalle: alltså jag är nog ganska nöjd med min dialekt som jag har men den är 
väl ganska svårdefinierbar nu eftersom man använder en massa rikssvenska 
ord men som jag uttalar nu på ett finlandssvenskt sätt- med finlandssvenskt 
uttal (.) "käka" som man aldrig har använt tidigare (nä) "typ" det är de som du 
använder väldigt ofta (till Karin) (.) "fika"[---]   

Kalle understryker att han uttalar orden finlandssvenskt (t.ex. käka med fin-

landssvenskt tje-ljud), vilket ytterligare nyanserar bilden av hur medveten 

stajlingen med sverigesvenska ord kan vara för deltagarna. 

Kommunikationsproblem och missförstånd är en faktor som kan leda till 

att ett språkdrag registreras och registreringen kan leda till språkförändring (se 

Preston 1996; 3.2.2). En del språkdrag är dock svåra att kontrollera, och dis-

kursmarkörer hör till en kategori som sällan används medvetet (Henricson 

2013:148). Diskursmarkören nog förekommer i metakommentarer som exem-

pel på ord som sverigesvenskar kommenterat att deltagare använder ”fel”: 

Alma: det säger jag ofta ännu säger jag "nog" eh nog det är då menar jag att så 
är det (.) här blir det ju mera att ”då vet jag inte riktigt” men ”nog” då kommer 
jag då är det bestämt och då kan jag liksom få backning på det att ”vadå nog? 
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kommer du eller kommer du inte?” att det ja så det finns nog många såna där 
att om det inte låter som i dialekten så använder man ord som fortfarande som 
är från finlandssvenskan [---] 

 

Nog är den finlandssvenska diskursmarkör som förekommer mest frekvent 

(5.3.2) och det som gör nog finlandssvenskt är dels semantiken som Alma 

beskriver i exemplet, dels frekvensen som är högre i finlandssvenskt språk-

bruk (se 5.3.2, Saari 1995). I Löfström (2014b) undersökte jag några deltaga-

res användning av diskursmarkörer och noterade då att frekvensen av nog var 

hög när deltagarna svarar på frågor som de verkar uppfatta som svåra eller 

besvärliga att svara på, vilket tyder på att det är väldigt svårt att förändra an-

vändningen av modalpartiklar. Jag har diskuterat (se 5.4) huruvida de få be-

läggen för finlandssvenska dialogpartiklar indikerar att de skulle kunna falla 

innanför ramen för kategorin finlandssvenska ord som man undviker på grund 

av risk för missförstånd.  

Lexikon kommenteras på flera olika sätt och det är en språklig nivå som 

deltagarna är medvetna om i mycket hög grad och de för mer eller mindre 

utförliga metaresonemang om dem. Både finlandssvenska ord och kategorin 

vardagliga ord finns per definition på indexikalitetsnivå tre för de flesta delta-

gare, och de använder ord för stajling på olika sätt. Det vanligaste är att delta-

garna medvetet stajlar sitt språk genom att undvika finlandssvenska ord, men 

sverigesvenska vardagliga ord ges också som ett vanligt exempel på medveten 

språkförändring och stajling. Det mest utförliga och nyanserade exemplet står 

Olle för. Orden som omnämns tillhör oftast specifikt kategorin vardagliga ord, 

och frågan är hur medvetna deltagarna är om ordens formalitetsgrad. En del 

ord omnämns i sammanhang som orsakat missförstånd, t.ex. diskursmarkören 

nog, som genom uppmärksamhet från sverigesvenskar blivit tillgänglig för 

metaresonemang. Alma upplever dock nog som svårt att kontrollera. Det finns 

även kommentarer som tyder på att de ord som till en början används för med-

veten stajling automatiseras så att språkförändringen inte avgränsas enbart till 

när man pratar med sverigesvenskar (t.ex. Agda). 

8.3.4 Intonation som resurs för stajling 

Intonation kommenteras sällan och ospecifikt. Bosse, som har ett intresse för 

språk, nämner begreppet grav accent som något som han inte försöker sig på 

att använda. Av de tre deltagarna Olle, Agda och Maria är det endast Olle som 

kommenterar intonation:  

Olle: nä, det är nog bara muminsvenska säger dom dom hör nog knappast skill-
nad på vår svenska och den där helsingforsfinlandssvenskan att det är ju det att 
det är hårdare och mer monotont än vad deras sjungande svenska är 
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Olles kommentar är allmänt hållen och han visar med beskrivande ord att det 

är intonation han pratar om, men han visar indirekt också att den här språkliga 

nivån inte är tillgänglig för mer detaljerade kommentarer för honom. 

Resultaten för kartläggningen av variationen för tonala drag visar att det 

förekommer sverigesvenska varianter för samtliga undersökta variabler (se 

kap 6, 7.1.2) hos flera deltagare, bl.a. Maria (se 8.1.3.3). Hon har tonkonturer 

som är sverigesvenska eller kan ses som ansatser till sverigesvenska och hen-

nes variation indikerar att hon inte fullt ut har kontroll över dels distributionen 

av akut respektive grav accent i tvåstaviga ord, dels att hon inte har kontroll 

över distributionen av tontoppar inom sammansättningar. Även om Maria 

överanvänder tvåtoppig accent och inte lyckas tajma in tontopparna i samman-

sättningen på ett sätt som helt överensstämmer med ett sverigesvenskt möns-

ter, visar hennes ansatser och det faktum att hon har variation att hon har re-

gistrerat de tonala dragen på indexikalitetsnivå två och använder dem för staj-

ling. 

Att ett språkdrag eller en språklig nivå är svår att beskriva och svår att kon-

trollera betyder dock inte att den inte är registrerad. Coupland (2007:79) dis-

kuterar intonation i relation till språklig medvetenhet och menar att intonation 

sällan diskuteras metaspråkligt men att variation ändå förekommer, eventuellt 

som ett sätt att minska kontraster mellan ens eget och en samtalspartners 

språk. Enligt Coupland vill talare undvika vad han kallas semiotisk dissonans. 

Språkförändring i form av variation hos tonala drag kan liknas vid en språklig 

glidning mot att gradvis prata mer sverigesvenskt (jfr Tandefelt 2015:170–

172). T.ex. Alma säger att hon upplever att hennes sätt att prata på vissa sätt 

förändrats utan att hon försökt, medan hon gjort ansträngningar för att t.ex. 

använda andra ord. Alma har en intonation som enligt mitt auditiva intryck är 

mestadels sverigesvensk. Deltagarna som ingår i den sverigesvenskt präglade 

stilgruppen, där Maria ingår, har sverigesvenska tonala varianter men kom-

menterar inte detta. Det tyder på att intonation hör till de språkliga resurser 

som för de flesta är svåra att kontrollera och som inte heller är tillgängliga för 

detaljerade metaspråkliga kommentarer eller beskrivningar. Intonation är trots 

det tydligt registrerad på den andra indexikalitetsnivån och används för staj-

ling.  

8.3.5 Att göra språklig stil i Stockholm 

I det här avsnittet har jag analyserat deltagarnas kommentarer om enskilda 

språkdrag på de språkliga nivåer som jag i tidigare kapitel har undersökt ur ett 

variationslingvistiskt perspektiv. Jag har visat på exempel där metaresone-

mangen kan förklara varför ett drag varierar på ett visst sätt och pekat på va-

riation som per definition kan ses som exempel på stajling.  

Sverigesvenska drag förekommer i samtliga stilgrupper (7.1.3), men i den 

västnyländskt färgade stilen finns de sverigesvenska inslagen i första hand på 

den tredje indexikalitetsnivån. Johnstone m.fl. (2006:84) beskriver att det är 
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utmärkande att språkdrag på den indexikalitetsnivån används av talare som i 

övrigt inte har särskilt många drag från den stilen eller varieteten och att dra-

gen då används nästan ironiskt och på ett stiliserande sätt för att markera att 

man har registrerat dragen. I den breda och blandade stilgruppen och framför 

allt i den sverigesvenskt präglade stilgruppen används betydligt fler sveri-

gesvenska drag och de är till övervägande del inte föremål för metakommen-

tarer, utan de är drag som används som en glidande stajling mot den sveri-

gesvenska varieteten som man har registrerat som en helhet och använder de-

lar av. 

 När jag har tolkat ett språkdrag som en resurs för stajling har jag analyserat 

både hur språkdraget kommenteras och hur det används. Ett sätt att göra ett 

språkdrag till en resurs för stajling är att använda det frekvent. Själva upprep-

ningen av språkdraget gör det till en resurs för stajling. Lyngfelt (2011) un-

dersöker sällan förekommande stilistiska särdrag i finlandssvenska texter och 

menar att dessa skulle kunna finnas också i sverigesvenska texter men att de i 

kombination med varandra ger ett finlandssvenskt intryck. Liknande forsk-

ning i fråga om talat språk finns inte men principen är densamma: enstaka 

belägg för en sverigesvensk vokal, en sverigesvensk diskursmarkör eller en 

sverigesvensk fokusaccent ger inte omedelbart intryck av en sverigesvensk 

stil, men en upprepning av samma drag och speciellt i kombination med andra 

drag som pekar åt samma håll gör att stilen får ett drag av sverigesvenska. 

Exempel på det är Olles många och olika sverigesvenska vardagliga ord, Ag-

das upprepade diskursmarkör aa och Marias upprepade sverigesvenska initi-

ala tje-ljud i ordet känna. 

En uttalad strategi för stajling bland deltagarna är att undvika språkdrag 

som man registrerat som icke-gångbara. Det är framför allt undvikandet av 

finlandssvenska ord som omnämns specifikt, liksom att man undviker apo-

koperade ordformer och t.ex. västnyländskt r-ljud, men t.ex. Anja nämner att 

hon undviker att använda ord som innehåller sje-ljud eftersom det vållar pro-

blem.  

En iakttagelse är att ett språkdrag inte behöver användas normenligt eller 

”korrekt” för att vara en resurs för stajling. Det kan räcka med en gest (Eckert 

2000:43) för att göra anspråk på en betydelse. T.ex. är Marias ansatser till att 

använda tonala drag enligt sverigesvenskt mönster eller några deltagares gli-

dande realisering av ett sverigesvenskt sje-ljud och sverigesvenska vokalljud 

sådana tendenser till att göra en språklig stil med sverigesvensk prägel. Även 

om ett språkdrag inte är fullt tillgängligt så att man kan sätta ord på hur man 

vill använda det och även om man inte till fullo kan kontrollera ett språkdrag, 

kan språkdraget ändå användas som ett tecken för att göra anspråk på bety-

delse och andra kan också identifiera tecknen och förstå värdet talaren gör 

anspråk på.  

Johnstone m.fl. (2006:84) understryker att det endast är ett axplock av alla 

språkdrag i en varietet eller stil som registreras på den tredje indexikalitetsni-

vån och aktivt och reflexivt används för stajling. Det är framför allt Olles 
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användning av vardagliga sverigesvenska ord som når upp till den nivån och 

även hans användning av inte (8.3.1). Stajlingen på den andra indexikalitets-

nivån, som t.ex. användningen av sverigesvenska fonologiska drag, sveri-

gesvenska diskursmarkörer eller sverigesvenska tonala varianter (se ovan) är 

betydligt mer omfattande. En sammanfattande analys av metakommentarerna 

tyder på att deltagarna själva i stor utsträckning ser på sin användning av sve-

rigesvenska drag på olika nivåer som en förändring av lexikon. Deltagarnas 

kommentarer om ord, som vilka ord de undviker och vilka de börjat använda 

samt enskilda ord som inte (8.3.1) och sju (8.3.2) tyder på detta. Man specifi-

cerar att det är ordet sju som vållar problem snarare än uttal av sje-ljud. Det 

intrycket förstärks också av hur fonologiska drag används t.ex. av att Marias 

belägg för sverigesvenskt tje-ljud är fokuserat till ordet känna, och bl.a. Agdas 

användning av sverigesvenskt långt i-ljud i precis. En betydande del av den 

fonologiska variationen är knuten till specifika ord. 

Diskussionen om stajling har hittills handlat så gott som enbart om hur del-

tagarna kommenterar och använder språkdrag och varianter som förknippas 

med sverigesvenska. Olles och Agdas resonemang om språkförändring är 

dock tydliga med att deras uttalade avsikt är att som ett förstahandsval prata 

finlandssvenska i Stockholm (8.2). Det betyder att de som en helhet stajlar sitt 

språk till att låta finlandssvenskt och använder finlandssvenska varianter fram-

för västnyländska för att göra det. Därför är det berättigat att betrakta det fak-

tum att västnyländska varianter förekommer så sparsamt som ett resultat av 

stajling. Metakommentarer om västnyländska varianter visar att deltagarna 

uppfattar att varken apokope, kortstavighet eller västnyländskt kort u-ljud el-

ler r-ljud är gångbara i Stockholm och man väljer bort varianterna. Det syns 

t.ex. i att varianten it och verbapokope används sparsamt. Deltagarna har san-

nolikt haft en viss variation mellan västnyländska och finlandssvenska varian-

ter redan före flytten (se Ivars 1996, 2015) framför allt i fråga om tonala drag 

men även fonologiskt, vilket gör det svårare att på detaljnivå ringa in vilka 

finlandssvenska varianter som är stajling.  

8.4 Att uttrycka sin identitet – tre sätt att stajla  

I det här avsnittet sammanfattar jag deltagarnas stilporträtt i form av en pre-

sentation av deras individuella stajling. Resultatet grundar sig på analysen av 

deltagarnas ställesidentitet, språkidentitet, hur de registrerat enskilda språk-

drag och deras språkliga stil. 

Variationsforskningen idag är ganska ense om att språkliga val handlar om 

identitet. Avhandlingen handlar om mötet mellan finlandssvenska och sveri-

gesvenska varieteter men identitetsfrågan kan inte förenklas till att den som 

väljer finlandssvenska varianter vill vara finlandssvensk medan den som väl-

jer sverigesvenska varianter strävar efter att vara sverigesvensk. Talare använ-

der olika medel för att orientera sig mot Stockholmskontexten (Johnstone 
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(2004:66), och de valen grundar sig i att de använder språkliga resurser som 

de registrerat som tillhörande den språkliga indexikalitetsordningen i Stock-

holm för att åberopa tillhörighet i olika sociala kategorier på ett sätt som är 

relevant för den enskilda individen. Den individuella stajlingen består ofta av 

mer subtila språkliga ”acts of identity” (Eckert (2008:463, efter LePage och 

Tabouret-Keller 1985) som visar att man med sin språkliga stil tar plats i den 

aktuella indexikalitetsordningen, utan att göra anspråk på att tala en varietet 

helt och hållet eller göra anspråk på tillhörighet i ett land eller en stad. Vad 

den individuella stajlingen går ut på finns istället att hitta i kopplingen mellan 

individen och den sociala betydelsen individen vill göra anspråk på.  

I följande avsnitt presenterar jag min tolkning av deltagarnas individuella 

stajling. Olles stajling presenteras i 8.4.1, Agdas i 8.4.2 och Marias i 8.4.3. 

8.4.1 Olle vill förmedla sin humor 

Olle är tydlig med vad hans stajling går ut på: han vill jämna ut sin västny-

ländska och som helhet strävar han efter att prata muminsvenska, dvs. fin-

landssvenska (se 8.2), som han upplever fungerar bra i Stockholm. Han har 

dock medvetet valt att använda framför allt sverigesvenska vardagliga ord. 

Olles uttalade syfte med att göra det är att han upplevde att han förlorade sin 

humor och kände sig språkligt osmidig när han inte använde dem. Förutom 

vardagliga ord använder han den sverigesvenska formen inte, som är en del 

av att han vill undvika apokoperade ordformer och vill prata tydligt. 

Olles val av stajling bottnar i han positiva bild av västnyländskan och hans 

godmodiga inställning till hur finlandssvenskan betraktas i Sverige, som indi-

kerar en god språklig självkänsla som får honom att vilja bevara västnyländs-

kan. Samtidigt har han en syn på språkförändring som säger att idealet är att 

förändra språket så lite som möjligt. Olle hade god kunskap om sverigesvens-

kan redan innan han flyttade och menar att han anpassar sig mindre nu än i 

början, och han hänvisar till att han har stöd i släktingar, bekanta och kolleger 

som har samma inställning till språkförändring som han. Den språkförändring 

mot sverigesvenska han ändå gör är extremt medveten (se 8.3.5) och utöver 

att han menar att han gör det för att bli förstådd menar han att han använder 

vardagliga sverigesvenska ord för att göra anspråk på en ungdomlig, humor-

istisk och avslappnad personlighet. Olles stajling på den tredje indexikalitets-

nivån är därmed inte enbart ett slags ironisk stilisering utan också ett sätt att 

göra anspråk på en koppling mellan individ och den sociala kategorin och 

egenskapen ”ungdomlig” och ”humoristisk”. 

För att sammanfatta är Olle i hög grad medveten om de språkliga val han 

gör och han för nyanserade diskussioner om vad och varför han väljer att prata 

som han gör. Han är tolerant mot språkförändring hos både sig själv och andra, 

med hänvisning till omgivningens förståelse, och han har också tillräcklig god 

språklig självkänsla för att göra språkliga val som strider mot åsikter om språk 

hos hans bekanta i Finland.  
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8.4.2 Agda är trygg i att vara annorlunda 

Agda lyfter inte fram något språkdrag på den tredje indexikalitetsnivån utan 

diskuterar språkförändring ur ett helhetsperspektiv, dvs. att hon väljer fin-

landssvenska framför västnyländska. Agdas sverigesvenska stajling finns med 

andra ord på den andra indexikalitetsnivån. Utifrån det hon berättar om sin 

relation till språk låter hon förstå att hon är nöjd med var hon befinner sig i 

livet och hänvisar till ålder som en särskild faktor som bidrar till stabilitet och 

trygghet samt till att finlandssvenskheten är en viktig del av hennes identitet. 

Tillhörigheten i sin åldersgrupp stajlar hon genom att hon inte använder var-

dagliga ord som främst används av de yngre deltagarna, utan istället stajlar 

hon framför allt med frekvent användning av sverigesvenska diskursmarkörer 

i form av dialogpartikeln aa, och med sverigesvenska vokalljud, t.ex. [ɨ:] i 

precis. Tillhörigheten som finlandssvensk visar hon genom att prata finlands-

svenska. 

Valet att prata finlandssvenska motiverar Agda med att den varieteten är 

finare än västnyländskan. Agda hade vid flytten till Sverige inte så stora för-

kunskaper om sverigesvenskan och hon vittnar om att den första tiden i Sve-

rige var språkligt utmanande med missförstånd och upplevelser av att inte bli 

tagen på allvar på grund av språket. Agda ger även uttryck för en negativ in-

ställning till västnyländskan och en negativ språklig självbild. Samtidigt hän-

visar Agda till att hon med stigande ålder upplever att hon fått en större språk-

lig trygghet och slår fast att språket och framför allt finlandssvenskheten är en 

stor del av hennes personlighet och identitet. Hennes språkliga identitet är 

knuten till hennes sociala nätverk av västnylänningar och finlandssvenskar i 

Sverige snarare än geografiskt till Västnyland och hennes metaspråkliga kom-

mentarer gör att man förstår att Agdas språkliga stil också i kontakt med nät-

verket är influerad av sverigesvenskan.   

Sammanfattningsvis tyder Agdas berättelse på att hon hade en ganska svår 

språklig start men upplever att hon med stigande ålder blivit trygg i sig själv 

och sin finlandssvenska identitet, trots att hon känner att hon betraktas som 

annorlunda av omgivningen (Hedberg 2009:173f; 8.2.3). Hennes stajling be-

står av små glidningar mot det sverigesvenska i form av fonologi och diskurs-

markörer men främst i att hon väljer att prata finlandssvenska. 

8.4.3 Maria vill vara professionell 

Marias språkliga stajling syftar till att skapa en professionell yrkesroll med 

hjälp av ett språk som inte sticker ut. Hennes stajling på detaljnivå befinner 

sig på den andra indexikalitetsnivån, men hon förmedlar en medvetenhet om 

att hon stajlar helheten mot sverigesvenska och det gör hon med sveri-

gesvenska vardagliga ord men även sverigesvensk fonologi (t.ex. tje-ljudet i 

ordet känna) och sverigesvensk intonation – även om hon ännu inte till fullo 

har kontroll över intonationen (se 8.1.3). 



 

 188 

Maria flyttade till Sverige som resultat av en långsiktig plan, med sikte mot 

arbetsmarknaden. Maria förmedlar en stark språklig självkänsla, som tar sig 

uttryck i en målmedvetenhet att stajla sitt språk som hon själv tycker är rätt 

oberoende av andras åsikter. Maria styrs av en språksyn inriktad på att det 

finns ett sätt att prata som är rätt i en kontext och den håller hon fast vid obe-

roende av omgivningens åsikter. För Maria är språkliga normer viktigt, och 

hon vill prata på ett sätt som gör att fokus inte hamnar på hennes talspråk. 

Hennes strävan är att ha en språklig stil på den första indexikalitetsnivån, och 

anledningen som hon hänvisar till är framför allt att hon tycker att språket är 

viktigt på jobbet där hon träffar mycket folk (jfr Ivars 1986:209–210; Sund-

gren 2002; 2013:113). 

Sammantaget ger Maria uttryck för att ha genomgått en språklig lärprocess 

efter flytten till Stockholm, och det är tydligt att det är viktigt för henne att 

använda en språklig stil som är lik sverigesvenskan för att undvika språkliga 

hinder. 

8.5 Sammanfattande diskussion 

Utifrån de samlade resultaten i det här kapitlet är det tydligt att de individuella 

skillnaderna i hur man stajlar för Stockholmskontexten är stor, och dessa skill-

nader kan kopplas till faktorer rörande individens identitet i form av ställesi-

dentitet och språkidentitet samt till hur man har registrerat enskilda språkdrag. 

Analysen i kapitlet har sin utgångspunkt i tre stilporträtt som beskriver in-

divider som representerar stilgrupperna västnyländskt färgad stil, bred och 

blandad stil respektive sverigesvenskt präglad stil. I stilporträtten återges hur 

de tre deltagarna uttrycker sin ställesidentitet och sin språkidentitet samt be-

skriver deras språkliga stil och stajling. I analysen av identitetsfaktorer i relat-

ion till tillhörighet i stilgrupp betraktas stilgrupperna i första hand som olika 

grader av språkförändring, och resultaten antyder att det finns kopplingar 

framför allt hos individerna som tillhör stilgrupperna som skiljer sig mest från 

varann, dvs. västnyländskt färgad stil och sverigesvenskt präglad stil. Det går 

att se ett samband mellan t.ex. flyttkontext, där Olle i den västnyländskt fär-

gade stilgruppen i princip varit tvungen att flytta på grund av arbetssituationen 

medan Maria i den sverigesvenskt präglade stilgruppen med ett långsiktigt mål 

aktivt sökt sig till den sverigesvenska arbetsmarknaden. Kopplingarna mellan 

stilgrupp och individernas språkidentitet är också markant, t.ex. i fråga om 

individernas uppfattning om språkförändring och i deras uppfattningar om 

språket i Västnyland. Medan Olle har en starkt positiv syn på västnyländskan 

och ser det som viktigt att bevara sin ursprungsvarietet så intakt som möjligt 

menar Maria att hon aldrig kunnat uppskatta västnyländskan och hon är mån 

om att tala på ett så omarkerat och korrekt sätt som möjligt i den miljö där hon 

befinner sig. 
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I syfte att söka förklaringar till individernas språkliga stil och stajling på 

detaljnivå utvidgas analysen av metaspråkliga resonemang från att handla om 

uppfattningar om varieteterna och språkförändring till analys av enskilda 

språkdrag. Analysen av språkdragen fokuserar på hur olika språkdrag registre-

rats, dvs. om och hur deltagarna resonerar om dem metaspråkligt och i vilket 

sammanhang de uppmärksammats, samt vilka uppfattningar, värderingar och 

betydelser man förknippar med olika språkdrag. Resultaten av analysen av 

metakommentarer om språkdrag kombinerat med hur dessa språkdrag an-

vänds av deltagarna visar dels på mönster i relation framför allt till deltagarnas 

stilgrupp, dels på mönster mellan användning av språkdrag och i hur hög grad 

deltagarna medvetet använder dem för stajling. Ett resultat är att det är förhål-

landevis få språkdrag som registrerats på den tredje indexikalitetsnivån, dvs. 

där man kan föra metaspråkliga resonemang. Det är i första hand lexikala 

språkdrag som registrerats på den här nivån. En grupp av ord som utmärker 

sig särskilt i metakommentarerna är finlandssvenska ord som deltagarna upp-

fattar som icke-gångbara i Sverige och därför undviker. Det gäller samtliga 

deltagare och den höga medvetandenivån förklarar avsaknaden av finlands-

svenska ord i materialet. Undvikande är enligt resultaten en uttalad strategi för 

stajling och andra språkdrag som enligt resultaten medvetet undviks av delta-

garna är sverigesvenska språkdrag som man upplever att man inte kan kon-

trollera, och västnyländska språkdrag som man registrerat som icke-gångbara 

i finlandssvenska (finlandssvenskt standardspråk) och därför inte heller ser 

som gångbara i Stockholm. En annan grupp av ord som ofta kommenteras är 

det som i avhandlingen kategoriseras som sverigesvenska vardagliga ord. Sär-

skilt utmärkande för dem är att de används i högre utsträckning av deltagare 

som i övrigt använder få sverigesvenska varianter, dvs. deltagarna i den väst-

nyländskt färgade stilgruppen där Olle ingår. En stor del av de sverigesvenska 

språkdragen som används av deltagarna kommenteras dock inte i metakom-

mentarer. De är med andra ord registrerade på den andra indexikalitetsnivån. 

Resultaten tyder på att dessa språkdrag används för stajling framför allt genom 

att användas ofta, dvs. genom upprepning (se 8.3.5.). Något annat som enligt 

resultaten utmärker stajling med sverigesvenska språkdrag på den andra in-

dexikalitetsnivån är att de inte alltid används ”korrekt”, dvs. följer inte alltid 

etablerade sverigesvenska mönster. Ett exempel på det är förekomsten av sve-

rigesvenska tonala drag, som inte alltid följer vare sig konventionell distribut-

ion eller de tonala mönster som är de ”korrekta” i sverigesvenskan. 

I fråga om tillhörighet i stilgrupp har analysen kunnat visa kopplingar mel-

lan ställesidentitet och språkidentitet och stilgrupp som olika grader av språk-

förändring. När det gäller den individuella stajlingen tyder resultaten på att det 

är den personliga identiteten, där ställesidentitet och språkidentitet visserligen 

ingår som delfaktorer, som är avgörande för vilka språkliga val man gör. Att 

den språkliga stajlingen ser så olika ut kan kopplas framför allt till att olika 

individer har olika sociala kategorier att förhålla sig till och därför behöver 

använda sig av olika språkliga resurser för att göra stil. Stajlingen äger till 
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stora delar rum på den andra indexikalitetsnivån, dvs. utan att man för ett me-

taspråkligt resonemang om det, men där variationen kan kopplas till utom-

språkliga kategorier. De språkliga resurserna i form av varianter signalerar 

inte enbart västnyländska, finlandssvenska eller sverigesvenska utan samtidigt 

också tillhörighet i olika sociala grupper som åldersgrupp, könstillhörighet el-

ler yrkesroll (Eckert 2000:41; 2008:463) eller sociala egenskaper som humor 

och professionalitet. 

Stajling handlar om kontraster och om att göra språkliga val som betyder 

något för en själv och för omgivningen man vistas i. Stil och stajling påverkas 

också av sammanhanget, plats och tid. T.ex. är förutsättningarna för Agdas 

stil och stajling annorlunda än Olles och Marias i och med att Agda inte hade 

haft samma tillgång till sverigesvensk kultur och media, framför allt barnpro-

gram, innan hon flyttade och hon flyttade också till ett ställe där inställningen 

till finlandssvenska var en annan. Därtill färgas stajlingen av individernas upp-

fattningar om stället och språk och av vilka språkliga resurser som är tillgäng-

liga för individen. För att en stil ska betyda något krävs kontrast till andra stilar 

(Quist 2012:329). I kontrasten till andra stilar och till de registrerade varieteter 

de förhåller sig till skapar varje individ social betydelse och identitet och varje 

individs personliga stil är individens unika produktion i en förhandling om hur 

hen kan och vill förhålla sig till omgivningen och indexikalitetsordningen.  
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9 Språklig stil och stajling i Stockholm 

I avhandlingen undersöker jag ur ett mobilitetsdialektologiskt perspektiv 

språklig variation och språkförändring hos finlandssvenska migranter i Stock-

holm, där jag betraktar språk och språkförändring som språklig stil och staj-

ling. Grundläggande för min teoretiska utgångpunkt är att problematisera re-

lationen mellan geografisk plats och språklig variation och utgå från att språk-

drag, både i allmänhet och i en kontaktsituation i synnerhet, har flexibel bety-

delse beroende på i vilket sammanhang och av vem de används, dvs. att de har 

olika indexikalitet. En ytterligare utgångspunkt är att individens språkliga stil 

och stajling kan kopplas till identitet, som i avhandlingen definieras i första 

hand som individens relation till orter som ställen, dvs. ställesidentitet, och 

relationen till språkmiljö och språk i form av språkidentitet.  

Konceptet språklig variation och språkförändring som stil innefattar att 

man beaktar inte bara den språkliga produkten utan samtidigt också det prak-

tiska görandet av stil: stajling. Stajlingen avser skapandet av hela stilen, och i 

avhandlingen ligger fokus främst på stajling som språkförändring, dvs. hur 

deltagarna genom stajling förändrar sin språkliga stil för att göra den gångbar 

i stockholmskontexten. Språkdragen som analyseras är förknippade med vari-

eteterna västnyländska, finlandssvenska och sverigesvenska och betraktas 

som språkliga resurser som deltagarna använder för att göra språklig stil. Den 

språkliga analysen har gjorts i flera steg som alla strävar efter att vara materi-

alnära och syftar till att bit för bit åskådliggöra deltagarnas stil och de kom-

plexa processer som ligger bakom de språkliga val som de gör i form av staj-

ling av språket. 

All analys av språkdrag är gjord på ca 20 minuter långa sekvenser ur inter-

vjuer där de elva deltagarna samtalar med en sverigesvensk intervjuare. I in-

nehållsanalysen av identitetsaspekter och metaspråkliga kommentarer och re-

sonemang beaktar jag däremot både intervjumaterialet (inte enbart de sekven-

ser som ligger till grund för språkanalysen) och de uppföljande gruppsamtal 

som jag själv gjort med deltagarna (se 4.3).  

Syftet med avhandlingen är att visa hur finlandssvenskar i Stockholm gör 

språklig stil och att förklara varför och hur de stajlar sitt språk. I det här ka-

pitlet sammanställer och diskuterar jag avhandlingens resultat utifrån syftet 

och mina forskningsfrågor. I avsnitt 9.1 utvärderar jag några teoretiska och 

metodiska val, i 9.2 sammanfattar jag avhandlingen resultat utifrån 
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forskningsfrågorna och det övergripande syftet och i 9.3 avslutar jag med en 

framåtblick mot nya forskningsfrågor och en sammanfattande kommentar. 

9.1 Utvärdering av teori och metod 

I det här avsnittet reflekterar jag kring några teoretiska och metodiska aspekter 

och utvärderar deras betydelse för arbetet med avhandlingen. 

För att diskutera registrering och språklig medvetenhet på olika nivåer och 

hos olika individer valde jag att tillämpa indexikalitetsteori enligt Silverstein 

(2003) som teoretisk ram. I Silversteins modell för indexikalitetsordning ingår 

tre indexikalitetsnivåer där den första är neutral, på den andra varierar språk-

dragen i korrelation med aktuella sociala kategorier och på den tredje nivån 

gör talarna medvetna val och kan kommentera dessa metaspråkligt. En reflekt-

ion kring modellen med tre nivåer är att den på individnivå fungerade relativt 

väl, men på gruppnivå är skillnaderna så stora vad gäller vilka språkdrag som 

uppmärksammas metaspråkligt att den här modellen blir begränsad. En annan 

iakttagelse är att det ofta förekommer att talare metaspråkligt uppmärksammar 

språkdrag som de inte själva använder. Ett förslag vore därför att utöka mo-

dellen med en fjärde nivå, så att den tredje indexikalitetnivån kunde utgöras 

av språkdrag som kommenteras metaspråkligt och den nuvarande tredje nivån 

blir en fjärde nivå. I avhandlingen har i praktiken den tredje nivån kommit att 

innefatta både fall där språkdrag kommenteras men inte alltid används av den 

enskilda individen och där språkdrag kommenteras och också används med-

vetet för stajling. En modell med fyra nivåer hade kunnat göra diskussionen 

om registrering och om stajling på olika indexikalitetsnivåer tydligare. Det 

hade troligtvis också varit något lättare att få syn på de enskilda individernas 

stajling på olika nivåer om den inskjutna nivån med enbart metaspråk hade 

gjorts tillgänglig. 

Ett metodiskt val var att låta min egen språkkänsla vara en utgångspunkt 

för variationsanalysen i den process som jag beskrivit som modellmatchning 

(Andersson 2013:45). Eftersom språklig stil utgör en helhet, var tanken att en 

gradering av deltagarna utifrån hur västnyländska, finlandssvenska och sveri-

gesvenska mitt intuitiva intryck av dem var, är ett första steg mot att hitta de 

språkdrag som varierar i de olika stilarna, de språkdrag som olika individer 

använder för stajling. Det var under modellmatchningen jag först upptäckte 

att det fungerade att placera deltagarna på ett kontinuum på skalan västny-

ländska, finlandssvenska och sverigesvenska. Det var relativt enkelt att peka 

ut de deltagare som lät mest västnyländska och mest sverigesvenska medan 

det fanns en större andel av deltagarna som var svåra att placera på en sådan 

rätlinjig skala. En anledning till svårigheten var att det finlandssvenska insla-

get är relativt starkt hos samtliga. En annan anledning var att flera deltagares 

stil innehåller motsägelsefulla element, dvs. starka drag av både västnyländska 

och sverigesvenska samtidigt. Som en utvärdering har jag reflekterat över vad 
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jag egentligen gick på, när jag utgick från min egen språkkänsla och min egen 

föreställning om varieteterna (jfr Andersson 2013:61). För att kunna genom-

föra ordningsföljden insåg jag tidigt att jag var tvungen att helt försöka tänka 

bort den lexikala nivån. Det var också i samband med modellmatchningen som 

nyfikenheten för intonationen väcktes, när jag upptäckte att deltagare som 

t.ex. lät övervägande västnyländska sett till intonationen samtidigt hade inslag 

av sverigesvensk fonologi.   

Modellmatchningen var en metod för att presentera deltagarna och den 

språkliga variationen. Valet att låta den processen styra ordningen mellan del-

tagarna i presentationen, istället för en slumpvis ordning eller alfabetisk ord-

ning, visade sig leda till att jag i ett tidigt skede kunde hitta språkdrag och 

varianter som på olika sätt utmärkte sig, t.ex. bröt mot ett mönster som man 

skulle kunnat förvänta sig utifrån modellmatchningen. Ett annat viktigt led i 

valet av metod för presentationen var också att återge antalet belägg i absoluta 

tal istället för relativa. Det gjorde att skillnader mellan individer blir tydliga, 

vilket var viktigt med tanke på att upprepning som leder till hög frekvens är 

ett sätt att stajla. 

I forskningsprocessen har jag också gjort valet att inte låta alla deltagare 

ingå i alla delar av undersökningen. Valen har dels gjorts av praktiska skäl, på 

grund av att t.ex. den akustiska analysen på material bestående av spontant tal 

var tidskrävande, men valen har också baserats på en tanke om att ett urval av 

deltagare kan representera inte bara sig själva utan också säga något om andra 

deltagare och deras språkliga stil. I fråga om analysen av de tonala dragen 

kunde jag genom att jag visualiserat vissa deltagares tonkonturer också säk-

rare säga vad jag hörde hos de andra deltagarna genom att jämföra det auditiva 

intrycket med det jag hade analyserat akustiskt. Valet av de tre deltagarna för 

stilporträtten och analys av identitet och stil samt individuell stajling kom del-

vis att styras av valet av deltagare för kartläggningen av intonation. Det var 

ändamålsenligt att ha alla språkliga nivåer handfast dokumenterade för de tre 

som ingick i den slutliga analysen. Det var också de tre deltagarna som ut-

gjorde de mest utpräglade ytterligheterna sett till språklig stil. Egentligen hade 

vem som helst av deltagarna kunnat väljas ut för stilporträtt, och då hade andra 

perspektiv och stajling av andra sociala betydelser spelat en mer framträdande 

roll.  

9.2 Avhandlingens resultat  

I det här avsnittet sammanställer jag avhandlingen resultat utifrån forsknings-

frågorna. I avsnitt 9.2.1 redogör jag översiktligt för resultaten från variations-

analysen och i avsnitt 9.2.2 sammanställer och diskuterar jag resultaten från 

den tolkande analysen. I avsnitt 9.2.3 gör jag en sammanfattning av resultaten 

utifrån det övergripande syftet.  
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9.2.1 Resultat av variationsanalysen 

I variationsanalysen har jag undersökt hur deltagarna använder språkdrag på 

olika språkliga nivåer, vilka mönster som finns i användningen mellan språk-

drag förknippade med de olika varieteterna på grupp- och individnivå och hur 

korrelationen mellan bakgrundsvariabler och språklig stil ser ut. 

9.2.1.1 Användningen av språkdrag på olika nivåer 

I variationsanalysen undersöker jag språkdrag på prosodisk, fonologisk och 

lexikal nivå. Språkdrag kopplade till rytm, fonologiska drag och lexikon ingår 

i en kvantitativ undersökning och intonationen undersöks genom en kartlägg-

ning. 

Språkdragen som jag kategoriserat som relaterade till språkets rytm är kort-

stavighet, verbapokope samt inte och skulle. Resultaten visar att kortstavighet 

förekommer hos alla deltagare men i olika utsträckning. Språkdragen i under-

kategorin apokope förekommer mer ojämnt. Verbapokope är en västnyländsk 

variant som förekommer hos ungefär halva deltagargruppen. De har få belägg 

men en deltagare har balanserad variation.  Varianterna sku och skulle fördelar 

sig bland deltagarna på ett sätt där flera deltagare kategoriskt använder den 

ena eller den andra varianten medan färre deltagare har variation. Variation 

för variabeln inte finns i hela gruppen, enligt ett mönster som antyder att va-

riabeln kan ha betydelse för stajling. 

I kategorin fonologiska drag finns en relativt blygsam variation, men på det 

stora hela är deltagarnas språkliga stil på fonologisk nivå finlandssvensk. De 

västnyländska varianterna kort u-ljud och r-ljud förekommer hos ett begränsat 

antal deltagare och överlag med få belägg. Detsamma gäller de sverigesvenska 

långa vokalljuden a, u, i och ö. Även de sverigesvenska varianterna för initialt 

sje- och tje-ljud förekommer hos ett fåtal deltagare. Sett till alla fonologiska 

drag har nästan samtliga deltagare någon form av variation i form av belägg 

för västnyländska eller sverigesvenska varianter. Sett till enskilda variabler är 

det däremot få deltagare som uppvisar variation. 

Resultaten för de lexikala variablerna vardagliga ord och diskursmarkörer 

är att sverigesvenska vardagliga ord förekommer hos nästan alla deltagare, 

men i väldigt olika omfattning. De undersökta diskursmarkörerna varierar så 

att de finlandssvenska dialogpartiklarna jå, nå och jo förekommer mycket 

sparsamt medan den finlandssvenska modalpartikeln nog finns hos alla delta-

gare men med varierande frekvens. Den sverigesvenska dialogpartikeln aa 

finns belagd hos flera deltagare, men oftast med få belägg, och endast en del-

tagare har mer frekvent användning. 

Kartläggningen av de tonala variablerna fokusaccent i tvåstaviga ord och 

intonation i sammansättningar visar att deltagarna använder sig av tonkonturer 

som representerar västnyländska, finlandssvenska respektive sverigesvenska 

för samtliga undersökta variabler. Ett resultat är också att de sverigesvenska 
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tonkonturerna inte helt följer distribution och mönster som är vedertaget sve-

rigesvenska. 

På alla språkliga nivåer finns språkdrag som varierar eller förekommer på 

ett sätt som väcker uppmärksamhet sett ur stajlingsynvinkel, t.ex. varianter 

som förekommer med få belägg hos de flesta men frekvent hos en eller enstaka 

deltagare.  

9.2.1.2 Mönster i variationen 

En analys av samvariation mellan de undersökta variablerna, s.k. implikat-

ionsanalys, visar att det finns mönster i variationen i deltagargruppen och hos 

enskilda deltagare.  

Ett mönster som visar sig är att samvariationen på gruppnivå är systematisk 

så att de västnyländska varianterna förekommer hos relativt få deltagare och 

relativt lågfrekvent, medan de finlandssvenska varianterna finns hos samtliga 

deltagare och de sverigesvenska varianterna förekommer hos alla deltagare 

men i olika hög utsträckning. På individnivå är de deltagare som använder 

flest västnyländska drag samtidigt de som använder lägst antal sverigesvenska 

varianter, och de deltagare som inte har belägg för samtliga finlandssvenska 

varianter är de som använder flest sverigesvenska varianter. Helhetsmönstret 

i implikationen ger en bild av finlandssvenskan som övergångsvarietet mellan 

västnyländskan och sverigesvenskan.  

De tonala dragen bidrar med att både fördjupa och nyansera mönster i del-

tagarnas språkliga stil. På ett övergripande plan förstärker de tonala dragen 

intrycket av finlandssvenska hos alla deltagare, och på individnivå bidrar de 

tonala dragen dels till att förstärka tendenser i individens språkliga stil, dels 

nyanserar de den språkliga stilen och förstärker tendenser som inte visat sig 

så tydligt i samvariationen av de andra dragen.  

Sammantaget illustrerar mönstren i implikationsanalysen och mönstren för 

samvariationen hos de tonala variablerna att det finlandssvenska utgör stom-

men i deltagarnas språkliga stil. Därmed visualiseras intrycket från modell-

matchningen om att deltagarnas språkliga stil har en finlandssvensk s.k. 

grundröst (Bruce 2010). 

Samvariationen hos de enskilda deltagarna, deras stilprofil, följer också till 

stora delar mönster som gjort att jag kunnat sammanföra deltagarna i stilgrup-

per. Stilgrupperna har jag benämnt västnyländskt färgad stil, bred och blandad 

stil och sverigesvenskt präglad stil utifrån vad som karakteriserar samvariat-

ionen hos deltagarna i grupperna. Stilgrupperna illustrerar ett generaliserat sätt 

att göra språklig stil i Stockholm med olika grader av språkbevarande och 

språkförändring. Mönster i stilprofilerna och stilgrupperna visar att deltagar-

nas språkliga stil inte kan sägas vara entydigt västnyländsk, finlandssvensk 

eller sverigesvensk. Alla stilprofiler innehåller språkdrag som förknippas med 

minst två av dessa varieteter (jfr beskrivning av delkomponenter i språklig stil 

hos Eckert 2000:41). 



 

 196 

9.2.1.3 Bakgrundsvariabler och språklig stil 

Bakgrundsvariabler har prövats mot stilgrupperna, och resultaten tyder på 

vissa korrelationer. 

Bakgrundvariabeln könstillhörighet korrelerar med stilgrupperna på det 

sättet att stilgruppen västnyländskt färgad stil består av män, medan deltagarna 

i stilgruppen sverigesvenskt präglad stil är kvinnor. Om man betraktar stil-

grupperna som olika grader av språkbevarande korrelerar detta med tidigare 

forskning om att män är mindre benägna till språkförändring än kvinnor.  

Självrapporterat modersmål korrelerar också med stilgrupperna så att samt-

liga deltagare i den sverigesvenskt präglade stilgruppen har finlandssvenska 

som självrapporterat modersmål, medan alla deltagarna i de två övriga stil-

grupperna rapporterar västnyländska som modersmål. Det resultatet går tvärt 

emot resultat i tidigare undersökningar (Allardt-Ljunggren 1994:90; Tandefelt 

2015:178) som tyder på att finlandssvenskar i Sverige som har någon lokalt 

anknuten finlandssvensk varietet som modersmål oftare använder sveri-

gesvenska, och förändrar sitt språk både i fråga om uttal och intonation när de 

är i Sverige, medan finlandssvenskar som talar finlandssvenskt standardspråk 

(här: finlandssvenska) i första hand rapporterar språkförändring i fråga om 

ordval och endast förändrar sitt uttal t.ex. av kortstavighet. De tidigare under-

sökningarna har dock endast baserats på deltagares självrapportering (enkäter) 

och inte analyserat faktiskt språkbruk.  

På individnivå finns flertalet exempel på deltagare vars poäng för kontext-

kontinuitet och integration går att infoga i Andersson och Thelanders (1994) 

modell. Resultaten för stilgrupperna som helheter går inte att applicera på mo-

dellen, men enstaka individer i stilgrupperna passar in. Detta gäller t.ex. Olle, 

i stilgruppen västnyländskt färgad stil, som har hög poäng för kontextkontinu-

itet och låg integrationspoäng, vilket enligt Andersson och Thelanders modell 

korrelerar med hög grad av språkbevarande. Ett resultat är att de tre individer 

vars stilprofil inte passar in i någon stilgrupp alla har poäng som överensstäm-

mer med modellen. Andersson och Thelander (1994) understryker att deras 

modell i första hand lämpar sig för analys på individnivå, vilket med andra 

ord också stöds av de här resultaten. 

Analysen av bakgrundsvariabler prövat mot enskilda variabler ger framför 

allt två intressanta resultat: användningen av sverigesvenska vardagliga ord 

korrelerar med bakgrundsvariablerna ålder och antal år i Sverige så att det i 

första hand är de deltagare som är yngst och har varit kortast tid i Sverige som 

använder vardagliga ord i högst utsträckning. De deltagare som använder sve-

rigesvenskt uttal, framför allt sverigesvenska vokaler, är däremot de som varit 

i Sverige längst tid. 

Resultaten visar viss korrelation för flera bakgrundsvariabler, men delta-

garantalet är för litet för att man ska kunna dra alltför långt gående slutsatser 

av resultaten. 
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9.2.2 Resultat av den tolkande analysen 

Inom ramen för den tolkande analysen har jag undersökt hur språkdrag som 

ingår i deltagarnas språkliga stil och språkdrag som används för stajling har 

registrerats, hur kopplingarna mellan ställesidentitet och språkidentitet och 

språklig stil ser ut och hur deltagargruppen och enskilda individer stajlar sitt 

språk och varför de gör det. 

9.2.2.1 Registrering av språkdrag och varieteter 

Språklig medvetenhet är centralt inom indexikalitetsteorin, där de olika nivå-

erna i indexikalitetsordningen definieras av i hur hög grad talare medvetet kan 

sägas använda språkdrag för att stajla.  Processen där språkdrag och varieteter 

blir medvetandegjorda kallas registrering och registrering kan ske med hjälp 

av flera faktorer där migration som leder till språkkontakt är en betydande 

sådan faktor (Johnstone m.fl. 2006:79). Registrerade varieteter är av betydelse 

för registrering av språkdrag, eftersom man kan se på stajling som ett sätt att 

anspela på den sociala betydelsen hos en varietet eller stil genom att använda 

språkdrag som registrerats som tillhörande en specifik varietet (Johnstone 

2010:6) för att stajla. Deltagarnas registrering och språkliga medvetenhet har 

analyserats med hjälp av frågor om språk och språkanvändning och analys av 

deras metaspråkliga kommentarer och resonemang för att ringa in vad som lett 

till att olika språkdrag och hela varieteter har registrerats. 

Enligt resultaten är varieteterna västnyländska, finlandssvenska och sveri-

gesvenska registrerade hos deltagarna, vilket innebär att varieteterna utgör re-

gister som deltagarna kan använda sig av för att göra språklig stil. En stor del 

av deltagarnas metakommentarer handlar om varieteter som språkliga helheter 

(Andersson 2013:45). Framför allt den sverigesvenska varieteten kommente-

ras överlag mycket ospecifikt och odetaljerat. Ett viktigt resultat i fråga om 

registrering av varieteter är att deltagarna uppfattar att finlandssvenskan är re-

gistrerad hos sverigesvenskar genom en exempeltalare eller stereotyp talare 

(Agha 2003; 3.2.2) i form av mumintrollen. Deltagarna använder sig av vad 

de uppfattar är sverigesvenskarnas föreställning om finlandssvenska när de 

gör språklig stil i Stockholm (9.2.6. De hänvisar också till stor del till media 

för sin egen registrering av sverigesvenska framför allt före flytten (se 8.1, 

8.2.1) och tillskriver med andra ord på flera sätt media stor betydelse för regi-

streringen av varieteter (Coupland 2007:171f; Preston 1996:46f; 3.2.2). 

De västnyländska språkdragen är enligt resultaten i hög grad registrerade 

och tillgängliga för metaresonemang eller för att nämnas som exempel. Del-

tagarna har genomgående registrerat västnyländska och västnyländska språk-

drag som mindre gångbara i sverigesvensk kontext. Bakgrunden är sannolikt 

att specifikt västnyländska drag ofta inte anses gångbara i Finland om man 

eftersträvar standardfinlandssvenskt språkbruk, och deltagarnas kommentarer 

tyder på att man uppfattar att de dragen inte heller är gångbara i stockholms-

kontexten, trots att t.ex. frikativt r-ljud också finns i Stockholm. Resonemang 
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tyder på att det är svårt att omtolka (se 3.2.1) betydelsen hos västnyländska 

drag i det nya sammanhanget, vilket också är en rimlig förklaring till att de 

västnyländska varianterna förekommer relativt sparsamt i materialet. 

Byte av språkmiljö är en faktor som leder till högre språklig medvetenhet 

(Johnstone m.fl. 2006:79). Samtliga deltagare anger att de förändrat sitt språk 

i samband med flytten till Sverige. Det genomgående argumentet för språk-

förändring är att en förändring behövs för förståelsens skull, och deltagarna 

berättar att de blivit medvetna om vad de behövt förändra genom missförstånd 

eller kommunikationssvårigheter som de upplevt i Sverige. Den viktigaste 

faktorn för registrering av språkdrag är enligt resultaten det som Preston 

(1996:46ff.) kallar kommunikativt företräde. Enligt resultaten är det enskilda 

språkdrag som ger upphov till flest kommunikationsproblem det finlands-

svenska sje-ljudet [ʃ], som sverigesvenskar ofta uppfattar som ett tje-ljud. 

Främst uppstår problemen specifikt kring ordet sju. Det är ofta viktigt att siff-

ror uppfattas riktigt i kommunikationssituationer, och deltagarnas beskriv-

ningar av hur de hanterar sje-ljudet och framför allt ordet sju ger en komplex 

bild av förutsättningarna för språkförändring och för stajling av språk utifrån 

ett specifikt drag. Resonemangen kring sje-ljudet visar att även om ett språk-

drag är registrerat och tillgängligt för metakommentarer påverkar andra fak-

torer, som t.ex. uppfattningar och upplevelser av ens förmåga att använda dra-

get på ”rätt” sätt, dvs. hur ett språkdrag används av den enskilda individen.  

Resultaten visar att de språkdrag som är registrerade på den tredje indexi-

kalitetsnivån främst finns på lexikal nivå. Det handlar för det första om lexi-

kala finlandismer, som helt saknas i intervjumaterialet (där intervjuaren var 

sverigesvensk) och som metakommentarer visar hög medvetenhet om. På den 

tredje indexikalitetsnivån finns också sverigesvenska vardagliga ord, och ord-

varianten inte som finns hos många deltagare. Metaresonemang i materialet 

tyder på att deltagarna i hög utsträckning uppfattar också stajling på fonolo-

gisk nivå som lexikal stajling, t.ex. sju med sverigesvenskt sje-ljud.  

9.2.2.2 Identitet och språklig stil 

I analysen av ställesidentitet och språkidentitet och språklig stil ingår tre del-

tagare: Olle, Agda och Maria, vilka representerar varsin stilgrupp. Analysen 

syftar till att undersöka om faktorer i deltagarnas identitet korrelerar med deras 

tillhörighet i respektive stilgrupp. Stilgrupperna ses som olika grader av språk-

bevarande och språkförändring.  

Resultaten pekar på att det finns detaljer i deltagarnas ställesidentitet som 

kan kopplas till deras stilgrupp. Det handlar om omständigheter i flyttkontex-

ten som är olika, och även deltagarnas relation och förhållningssätt till Väst-

nyland efter flytten är olika. Bland deltagarna kan på det sättet t.ex. Olles flytt 

till följd av upplevd arbetsbrist kopplas till hans förhållandevis låga grad av 

språkförändring i den västnyländskt färgade stilgruppen, medan Marias tillhö-

righet i den sverigesvenskt präglade stilgruppen kan förknippas med att hon 

alltid varit positiv till att flytta till Sverige och aktivt arbetat för en yrkeskarriär 
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i Sverige. Framför allt är det dock faktorer i språkidentiteten som korrelerar 

med stilgruppstillhörighet. En tydlig koppling är att deltagarnas uppfattning 

om västnyländskan korrelerar med i hur hög grad de använder drag förknip-

pade med den. Här är det Olle i den västnyländskt färgade stilgruppen som har 

en starkt positiv bild av västnyländskan, medan både Agda och Maria har en 

mer eller mindre negativ inställning till varieteten. 

Resultaten visar också att deltagarna aktivt väljer att använda finlands-

svenska i Stockholm (se även 9.2.2.3). Det valet görs enligt metaresone-

mangen dels utifrån att de ser på migrationen som en flytt inom ett språkom-

råde snarare än som en flytt utomlands, dels som en följd av att de uppfattar 

att sverigesvenskarna har registrerat finlandssvenskan på ett positivt sätt och 

känner att det är rimligt att möta den uppfattningen. Det är alltså både ställes-

identitet och språkidentitet som spelar in i det valet.  

Framför allt är det dock deltagarnas språkidentitet i form av deras syn på 

språkförändring och deras uttalade avsikt med språkförändring, och även hur 

de förhåller sig till eventuella språkrelaterade kommentarer från omgivningen 

kan kopplas till deras tillhörighet i stilgrupp. I de frågorna är det också Olle 

och Maria, som tillhör de stilgrupper som skiljer sig mest från varann som 

uppvisar störst skillnader i förhållningssätt. Olle ger uttryck för en uppfattning 

om att gärna vilja bevara sin ursprungsvarietet, medan Maria indirekt menar 

att hon vill sträva efter att prata mer sverigesvenskt. Agda som tillhör den 

mellersta stilgruppen uppvisar till stora delar uppfattningar både i fråga om 

ställesidentitet och språkidentitet som helt skiljer sig från de andras. 

9.2.2.3 Stajling bland deltagarna 

Språklig stil och stajling handlar om kontraster och om att göra språkliga val 

som betyder något för en själv och för omgivningen man vistas i. I avhand-

lingen gör jag näranalyser av den individuella stilen och stajlingen hos tre del-

tagare: Olle, Agda och Maria. Jag analyserar också hur språkdrag registrerats 

och övergripande strategier för stajling för hela deltagargruppen.  

Resultaten för analysen av variationen och metaresonemang visar att det 

finns flera sätt och strategier för att använda språkdrag för stajling. En uttalad 

och medveten strategi, dvs. på den tredje indexikalitetsnivån, är att undvika 

ord och andra språkdrag som man uppfattar som mindre gångbara. Dessa 

språkdrag kan medvetet ersättas med språkdrag som man upplever som fun-

gerande, och t.ex. sverigesvenska vardagliga ord är en kategori som används 

medvetet för stajling. Deltagarnas metakommentarer antyder att de även upp-

fattar användningen av vissa ordformer, t.ex. inte, och en del fonologiska drag, 

t.ex. sje-ljudet i ’sju’, som en förändring av ordval. Resultat i variationsana-

lysen pekar på att språkdrag som registrerats på den andra indexikalitetsnivån 

framför allt används för stajling genom upprepning och hög frekvens. En upp-

repad användning av enstaka drag som registrerats som sverigesvenskt eller 

annan användning av många olika sverigesvenska språkdrag skapar ett intryck 

av sverigesvensk stil. Ett annat resultat är att språkdragen som används inte 
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behöver användas korrekt utan en ansats till att använda ett sverigesvenskt 

fonologiskt drag eller sverigesvensk intonation är att betrakta som stajling.  

Resultaten av analysen av stajling på individnivå tyder på att olika individer 

stajlar på olika sätt och med olika avsikt, i syfte att skapa en specifik social 

betydelse för sig själva och sin språkliga stil. Enligt resultaten stajlar delta-

garna både den språkliga helheten och enskilda språkdrag, och endast en liten 

del av stajlingen är metaspråkligt formulerad, dvs. på den tredje indexikali-

tetsnivån. Resultaten tyder på att även om ett språkdrag är registrerat som 

mindre gångbart och i hög grad är föremål för metaspråkliga kommentarer kan 

det ändå finnas faktorer som gör att det inte är tillgängligt som resurs för staj-

ling 

Stajlingen av helheten handlar om vilken registrerad varietet man har för 

avsikt att använda. De flesta deltagare, däribland Olle och Agda, formulerar i 

sina metaresonemang att de har för avsikt att tala finlandssvenska i Stockholm. 

För Olle och Agda, som båda har västnyländska som självrapporterat moders-

mål, innebär det att inte bara de sverigesvenska varianterna i deras stil utan 

även deras användning av finlandssvenska varianter för variabler där det finns 

en västnyländsk variant är att betrakta som stajling. Ett fåtal av deltagarna, 

bland dem Maria, ger uttryck för en avsikt att tala sverigesvenskt. Det indike-

rar att hennes användning av sverigesvenska drag i någon mån är medveten 

stajling även om hon inte specifikt kommenterar enskilda språkdrag. 

På detaljnivå visar resultaten att den individuella stajlingen i form av an-

vändningen av sverigesvenska drag ser olika ut för de tre deltagarna, dvs. de 

orienterar sig mot stockholmskontexten med hjälp av olika språkliga resurser 

(Johnstone 2004:66). Olle utmärker sig som den deltagare som i metaresone-

mang mycket detaljerat redogör för hur han stajlar och varför. Han använder 

få sverigesvenska drag och hans stajling tycks vara stiliserad och lätt ironisk 

(jfr Johnstone m.fl. 2006:84). Olles stajling består i första hand av sveri-

gesvenska vardagliga ord, som han menar sig använda för att ge uttryck för 

sin humoristiska personlighet. Språkdrag på den tredje indexikalitetsnivån 

som medvetet och reflexivt används för stajling på det sätt som Olle gör, är 

ofta mycket få och har en social betydelse som är knuten till plats och används 

av individer som i övrigt inte använder många lokala drag (Johnstone m.fl. 

2006). Både Agda och Maria använder fler sverigesvenska drag och ingen av 

dem för metaspråkliga resonemang om sin stajling. Det är istället genom att 

tolka deras berättelser om vad som är viktigt för dem och i näranalyser av 

deras språkliga stil man kan ringa in deras stajling på den andra indexikalitets-

nivån. Exempel på stajling hos Maria är dels det höga totala antalet sveri-

gesvenska varianter, men också högfrekvent användning av sverigesvenskt 

tje-ljud i ordet ’känna’. Agda använder framför allt frekvent den sveri-

gesvenska diskursmarkören aa och surrande långt i-ljud i ordet ’precis’. 

Resultaten av den metaspråkliga analysen tyder på att individernas olika 

sätt att stajla har sin grund i att språkdrag registrerats på olika sätt och att del-

tagarna i låg utsträckning registrerat enskilda språkdrag de förknippar med 
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sverigesvenskan. Avsaknaden av metaspråkliga resonemang om enskilda sve-

rigesvenska språkdrag indikerar att de inte har registrerats hos deltagarna med 

en fast social betydelse och därför är de tillgängliga för flexibel användning 

(Coupland 2007:23; Mortensen och Coupland 2018). Den detaljerade staj-

lingen med sverigesvenska drag sker med andra ord i första hand på den andra 

indexikalitetsnivån, i det som Eckert (2008:463; 2000:43) beskriver som ett 

fält mellan sociala kategorier (t.ex. plats, ålder, könstillhörighet) och indivi-

den, där det finns utrymme för att använda språkliga resurser till att uttrycka 

den personliga identiteten genom stajling.  

Analysen av stajling på individnivå visar att individens stajling till syvende 

och sist inte handlar om att låta västnyländsk, finlandssvensk eller sveri-

gesvensk utan om att visa att man är en person med humor, som är profess-

ionell i sin yrkesroll eller att man med åldern vuxit in i sin identitet som fin-

landssvensk och funnit trygghet i att ses som annorlunda.  Deltagarna förhåller 

sig till olika sociala kategorier och olika sociala betydelser och därför blir de-

ras stajling olika.  

9.2.3 Sammanfattning av resultat 

Genom en rad frågeställningar har jag i den här avhandlingen strävat efter att 

dels visa hur den språkliga stilen hos finlandssvenskar i Sverige ser ut, dels 

förklara de enskilda individernas stajling utifrån frågor rörande identitet och 

den sociala betydelse de enskilda individerna tillskriver språk och språkdrag.  

Sammantaget pekar resultaten på att finlandssvenskar i Stockholm har en 

språklig stil som till övervägande del och i grunden kan kategoriseras som 

finlandssvensk. Variationsanalysen visar att de finlandssvenska varianterna 

förekommer genomgående och stabilt i hela deltagargruppen, på alla språkliga 

nivåer och är övergripande de dominerande varianterna. Analysen av samva-

riationen mellan varianter belyser också att finlandssvenskan utgör något av 

en mellanvarietet mellan västnyländska och sverigesvenska: de deltagare som 

har belägg för högst antal västnyländska varianter är samtidigt de som har be-

lägg för få sverigesvenska varianter, medan de deltagare som har få eller inga 

belägg för västnyländska varianter har belägg för ett högre antal sveri-

gesvenska varianter.  

Bilden av att finlandssvenskan dominerar den språkliga stilen speglas 

också i resultaten av analysen av deltagarnas metaspråkliga resonemang om 

språk och språkförändring: de deltagare som rapporterar västnyländska som 

modersmål menar att de strävar efter att tala finlandssvenska i Sverige, medan 

de som har finlandssvenska som självrapporterat modersmål i högre utsträck-

ning menar att de strävar efter att använda mer sverigesvenska. Anledningen 

till att man väljer finlandssvenskan är enligt resultaten framför allt kopplat till 

språkidentitet, då man uppfattar att finlandssvenska registrerats som något po-

sitivt i Sverige och det känns rimligt att använda den föreställningen av fin-

landssvenska för att göra språklig stil. Användningen av finlandssvenska kan 
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också kopplas till att man upplever flytten till Stockholm som en flytt inom 

det svenska språkområdet snarare än som en flytt utomlands, dvs. att en del 

av deltagarnas ställesidentitet är att man känner språklig tillhörighet genom 

det gemensamma språket, och finlandssvenskt standardspråk är den regionala 

standardvarieteten. Ytterligare anledningar till att den språkliga stilen är fin-

landssvensk är enligt de metaspråkliga kommentarerna att västnyländskan är 

registrerad hos deltagarna som mindre gångbar i Sverige, och sverigesvenskan 

upplevs svår att behärska, dvs. den är inte tillgänglig, och även som en varietet 

som en del inte vill använda, eller vågar göra anspråk på att tala. Faktorerna 

bakom valet av en övervägande finlandssvensk stil är alltså djupt förknippade 

med språkidentitet.  

Det framstår samtidigt tydligt att den språkliga stilen deltagarna benämner 

finlandssvenska och använder i Stockholm är en annan språklig stil än fin-

landssvenska som de skulle använda i Finland. Samtliga deltagare uttrycker i 

metakommentarer att de upplever att en språklig förändring mot sveri-

gesvenska är nödvändig för att kommunikationen inte ska bli lidande och för 

att undvika missförstånd. De medvetna strategier för stajling för ökad begrip-

lighet och förståelse som deltagarna rapporterar om, dvs. stajling på indexika-

litetsnivå tre, är dels att stajla helheten mot att vara finlandssvensk, dels att 

stajla med hjälp av sverigesvenska ord, och framför allt vardagliga ord. Re-

sultaten antyder att deltagarna också uppfattar stajling med varianter av ord, 

och stajling med sverigesvenska fonologiska drag som stajling med ord. I 

fråga om fonologiska drag tyder också resultaten av den språkliga analysen på 

att stajlingen isoleras till enstaka ord, t.ex. sje-ljud i ’sju’, tje-ljud i ’känna’ 

och surrande långt i-ljud i ’precis’. Stajlingen sker då ofta genom frekvent 

användning av dessa. Till skillnad från stajlingen av helheten och stajling med 

ord kommenteras stajlingen med fonologiska drag inte metaspråkligt i samma 

utsträckning. Utmärkande för stajling är enligt resultaten också att den inte 

alltid är ”korrekt”, t.ex. följer alla ansatser till stajling med sverigesvensk in-

tonation inte alltid vedertagna mönster för tonala drag i sverigesvenskan, och 

uttalet av sverigesvenska fonologiska drag är inte heller alltid exakt. 

Förutom stajling för att underlätta kommunikationen stajlar olika individer 

med hjälp av sverigesvenska varianter av olika skäl. Den individuella staj-

lingen, som enligt analysen av enskilda individer kan kopplas till individens 

personliga identitet, är enligt resultaten inte en fråga om att ha en språklig stil 

som är västnyländsk, finlandssvensk eller sverigesvensk utan om att göra 

språkliga val som har en mer nyanserad social betydelse i den livssituation 

man befinner sig i. Det handlar om att t.ex. förmedla en bild av sig själv som 

en humoristisk person eller som en professionell yrkesperson, och för att 

uppnå den effekten stajlar man med språkliga resurser som man lärt sig för-

knippas med dessa sociala betydelser i den aktuella indexikalitetsordningen, 

dvs. i Stockholm. Också när det är frågan om stajling för att göra anspråk på 

sociala betydelse förknippat med den personliga identiteten är stajlingen hos 

en del i hög grad medveten och kommenteras metaspråkligt och mycket 
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detaljerat, medan andra diskuterar stajling i mer svepande ordalag och all staj-

ling är inte heller tillgänglig för metaresonemang. 

 Stajling förekommer enligt variationsanalysen på alla undersökta språk-

liga nivåer, i olika hög utsträckning hos olika individer. En betydande del av 

stajlingen kommenteras inte metaspråkligt, dvs. är registrerad på indexikali-

tetsnivå två. Vilka språkdrag man använder för stajling och vilka språkdrag 

man kommenterar metaspråkligt kan enligt resultaten bero på olika faktorer. 

Det kan handla om hur språkdragen registrerats hos olika individer, t.ex. väljer 

man sällan att använda språkdrag som man förknippar med något negativt el-

ler om man uppfattar att ett språkdrag inte är gångbart. En betydande del av 

stajlingen går ut på att välja bort och undvika drag som man registrerat som 

icke-gångbara av olika skäl. Enligt metakommentarerna väljer deltagarna 

medvetet bort både västnyländska drag och flera finlandssvenska drag av detta 

skäl. All stajling är som sagt inte medveten i betydelsen att den kommenteras 

metaspråkligt. Språkdrag har i resultaten av variationsanalysen och den meta-

språkliga analysen visat sig vara i olika hög grad tillgängliga för metakom-

mentarer och också i olika hög grad tillgängliga som resurser för stajling för 

olika individer. Det kan vara svårt att som lekman beskriva alla språkliga de-

taljer även om man uppfattar dem, men ett språkdrag som man t.ex. inte kan 

uppfatta, inte kan kontrollera distributionen av eller inte känner sig säker på 

hur det ska uttalas används i lägre utsträckning som resurser för stajling.  

Sammanfattningsvis har kombinationen av språkanalys och innehållsana-

lys genererat resultat som både ger en utförlig bild av den språkliga stilen hos 

finlandssvenskar i Stockholm och ger nyanserade förslag på förklaringar till 

varför den språkliga stilen och stajlingen ser ut som den gör kopplat till både 

identitetsfaktorer hos deltagarna och deras metaspråkligt formulerade uppfatt-

ningar om den språkliga variationens sociala betydelse. 

9.3 Avslutande kommentar 

Avhandlingen syfte har varit att beskriva språklig stil och stajling hos fin-

landssvenskar i Stockholm och förklara deras språkliga val. Ett viktigt fokus 

har genom hela undersökningen varit den enskilda individens språkliga stil 

och den enskilda individens stajling, dvs. görandet av stil.  

I undersökningen har jag utgått från ett teoretiskt ramverk av mobilitetdia-

lektologi, som innefattar dels traditionellt inriktad dialektologi och variations-

lingvistik, dels modern sociolingvistisk teori som betonar variationens flexibla 

sociala betydelse genom indexikalitetsteori och som söker förklaringsmodel-

ler relaterade till aspekter i individens identitet. Det tvådelade teoretiska ram-

verket tar sig uttryck i val av metoder för analys och tolkning. De inledande 

mer kvantitativt inriktade variationslingvistiska delarna av undersökningen 

etablerar hur den språkliga stilen ser ut och ringar in möjliga språkliga resurser 

för stajling, medan de senare kvalitativt tolkande delarna av undersökningen 
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söker förklaringar till varför den språkliga stilen och stajlingen genom analys 

med hjälp av teoretiska begrepp som är centrala inom det moderna paradig-

met, bl.a. identitet och social betydelse. Ann-Marie Ivars (1986:220) avslutade 

sin avhandling om flyttares språk och språkförändring med en uppmaning till 

framtidens forskare om vikten av att uppmärksamma identitetsperspektivet 

och individernas egen uppfattning om omgivningen, språk och språkföränd-

ring. Utifrån Ivars slutsats, insikter från annan forskning av språk i migrat-

ionskontext och genom att kombinera traditionell och nyare teori och omsätta 

det i metod och analysmodeller har den här undersökningen inte bara kunnat 

beskriva den språkliga stilen och stajlingen hos finlandssvenskar i Stockholm 

utan också kunnat erbjuda förslag till förklaringar på varför stilen och staj-

lingen tar sig uttryck på detta sätt.  

Undersökningens resultat öppnar för nya forskningsfrågor. Till exempel vi-

sar analysen att arbetsmarknaden och arbetstillfällen spelar en central roll för 

finlandssvenskars beslut att flytta till Sverige, och kontexten runt individen 

och arbetsmarknaden i Sverige är en faktor inom ramen för ställesidentitet 

som kan kopplas till hur den enskilda individen förhåller sig till språk och 

språkförändring. Även kollegers inställning, mängden externa sociala kontak-

ter i arbetet och andra detaljer i yrkesrollen har visat sig vara centrala både för 

individens uppfattning om språkförändring och för faktiskt språkförändring i 

form av stajling. I den kvalitativa analysen har jag kunnat belysa att upplevel-

ser om behovet av och viljan till språkförändring på arbetsplatsen och i yrkes-

rollen spelar en central roll för individens val av stajling. Utöver det förekom-

mer hos deltagarna resonemang som tyder på att det finns sammanhang och 

situationer på arbetsplatserna där skillnader och ibland kommunikationsstör-

ningar och ett upplevt behov av anpassning eller förändring inte omfattas av 

de språkliga nivåer som undersöks i den här avhandlingen. Exempel på sam-

manhang och situationer är möten på arbetsplatsen, hur man framför åsikter 

och förslag i sin yrkesroll och kommunikation i yrkesrelaterade telefonsamtal. 

De frågor som öppnar sig faller snarast inom ramen för kulturella mönster och 

praktiker, liknande servicesituationer och lärandesamtal m.m. som undersökts 

inom projektet IVIP (Norrby m.fl. 2021). Utifrån resultaten om hur deltagarna 

registrerat finlandssvenska som en gångbar varietet i Stockholm och samtidigt 

förknippar den varieteten med Helsingforsregionen, anser jag att det kunde 

vara givande att nyansera de resultaten genom att undersöka hur finlands-

svenskar från andra regioner resonerar om finlandssvenskans roll i Stockholm. 

Det är också min övertygelse att begreppen ställesidentitet och språkidentitet 

och de faktorer som ingår i dessa kan vara användbara för att undersöka och 

skapa förståelse för språk i migrationskontext i andra sammanhang – inte bara 

i situationer som faller inom ramen för mobilitetsdialektologi utan också i 

större mobilitetslingvistiska sammanhang. 

Min strävan har genom hela arbetet varit att anta ett individperspektiv och 

att ge plats åt talarnas egna röster och uppfattningar. Även om urvalet av 

språkliga variabler avgränsades till varieteterna västnyländska, 
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finlandssvenska och sverigesvenska visar analysen av den individuella staj-

lingen att det egentligen inte handlar om vilken av dessa varieteter man talar 

eller vill tala. Den sociala betydelsen hos individens språkliga stil och stajling 

handlar om den personliga identiteten, vilka egenskaper hos en själv som är 

viktiga att ge uttryck för. För att lyckas med det måste man stajla med språk-

liga resurser som omgivningen förknippar med den betydelse man vill göra 

anspråk på. Att genomföra en stajlingprocess kräver framför allt i en kontakt-

situation ett stort mått av språklig medvetenhet och språklig experimentlust. 

Det kräver också ett stort mått av mod och tålamod eftersom man på den nya 

orten och i den nya språkmiljön tvingas omförhandla sin identitet, och man 

möter en stor utmaning i att tillägna sig resurser och strategier för att lyckas 

med att förmedla den genom sin språkliga stil och stajling. 
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English summary 

The present thesis is a study of linguistic variation and language change 

among Finland-Swedish migrants who have moved from western Nyland 

(Västnyland) in southern Finland to the Stockholm area in Sweden. To de-

scribe the linguistic variation and language change in this setting I use a theo-

retical framework which is referred to in the thesis as dialectology of mobility, 

where each speaker's linguistic production is seen as a linguistic style and the 

language change the speaker undertakes in the specific context is considered 

linguistic styling. What is defined in the thesis as linguistic style is the linguis-

tic product consisting of the linguistic features a speaker chooses to activate 

as resources in a specific situation. Styling, in turn, refers to the process and 

production of linguistic style with a focus on contact-induced change (Thom-

ason 2007:42), i.e., the migrant's activation of linguistic resources that would 

probably not exist in the linguistic style in another context. The core of the 

analysis of styling focuses on what social meaning the style and the styling 

carry from the speaker’s point of view: how and why the individual chooses 

the resources that are activated in that linguistic style. 

Considering linguistic variation and language change as style and styling 

implies that language and language features have different meanings in differ-

ent places and for different people, as well as different meanings depending 

on who uses them, i.e., languages have different indexicalities (Silverstein 

2003; Eckert 2008). In order to define the social meaning of styling, I examine 

the individual's linguistic choice in relation to identity. In the thesis, the term 

identity is considered partly as place identity, i.e., how the person views them-

self in relation to the migratory context and to geographical places, and partly 

as a language identity, i.e., the person’s perceptions of language, language 

change and language environments. 

The theoretical framework of the thesis, referred to as dialectology of mo-

bility, outlines the fact that the framework is based on two paradigms, with 

dialectology referring to traditional variational linguistics and sociolinguis-

tics and mobility referring to the paradigm emphasizing the flexible social 

meaning of variation. The two paradigms are followed through the thesis and 

are used in analytical methods and explanatory models. The traditional con-

cept is mainly used to describe the linguistic style, while the modern concept 

is used to trace the process behind the style in the form of styling, with social 

meaning rooted in aspects of identity.  
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The purpose of the thesis is to examine, using the theoretical framework 

described as dialectology of mobility, the linguistic style activated when Fin-

land Swedes in Stockholm talk to a Swedish person. The aim is also to seek 

reasonable explanations for the individuals’ linguistic choices in relation to 

their identity and to the social meaning they attach to language and language 

change. 

To describe the linguistic variation and language change of the migrants, I 

define the varieties of the western Nyland dialect, Finland-Swedish and Swe-

den-Swedish and their associated linguistic features and variants as a starting 

point. In this thesis, the term Sweden-Swedish refers to central Swedish as it 

is spoken in the Stockholm area (Bruce 2010: 198f), and Finland-Swedish to 

the southern Finland-Swedish spoken language (Wide and Lyngfelt 2009: 19; 

Bruce 2010: 179f). The western Nyland dialect (Swe. västnyländska) is a Fin-

land-Swedish regional variety associated with a geographical area and a tra-

ditional dialect area west of Helsinki (Harling-Kranck 1998; Ivars 1996, 

2015). In my study, however, the focus is not on the varieties as linguistic 

systems as such, but rather on how certain features of them are utilized in 

linguistic styles and styling. 

The data in my study consist of interviews and group interviews. The main 

focus is on the participants as individuals, but I also examine general patterns 

in the linguistic style of the participants as a group. In addition to the varia-

tional perspective, I discuss how the speakers themselves talk about language 

and linguistic choices and whether this could be linked to identity. Identity is 

considered in the thesis to be place identity and language identity, i.e., the 

subjective experience of the migration and the places, varieties and language 

environments to which the participants refer. Furthermore, I examine how the 

individuals are able to express their personal identity in the Stockholm context 

through styling.  

Content of the thesis  

The thesis consists of nine chapters, beginning with Chapter 1 that contains a 

presentation of aims and research questions. Chapter 2 is an orientation of the 

study’s geographical and linguistic basis and a summary of previous research. 

The chapter contains a brief introduction to the geographical regions relevant 

to the migratory context in the thesis, as well as an overview of the linguistic 

varieties that the survey examines, with definitions of the central linguistic 

concepts. In addition, an overview of previous research is provided, ending in 

a summary of the current research situation.   

Chapter 3 presents the theoretical framework of the thesis, which consists 

partly of traditional variational linguistics and sociolinguistics and partly of 

the sociolinguistic paradigm which emphasizes the flexible social meaning of 

linguistic variation and examines it with the help of terms such as indexicality 
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and identity. The traditional paradigm's focus on variation of linguistic varia-

bles and possible correlations with non-linguistic background variables con-

stitutes a necessary basis from which to pursue the analysis further towards an 

understanding of the individual's choice of linguistic resources. The mobility 

paradigm offers a conceptual framework for interpreting the participants’ ex-

perience of their relocation context and sense of belonging in the migratory 

locations in the form of place identity, as well as their experiences of language 

and language environments as language identity. In addition, the identity fac-

tors can be combined with an interpretation of how the participants registered 

individual language traits. Thus, an understanding can be reached concerning 

the individuals’ choice of linguistic resources in the form of their linguistic 

style and styling, which reflects their personal identity. 

In Chapter 4, I present the participants, the data on which the thesis is based 

and the methods I used in the different parts of the study. The eleven partici-

pants (seven women and four men) are Finland Swedes who have migrated 

from western Nyland to the Stockholm area. The main data consist of inter-

views conducted by a Sweden-Swedish interviewer. All linguistic analysis in 

the thesis is based on sequences from the interviews. The interview data are 

supplemented with group interviews that I myself have conducted with the 

participants. The study is methodically divided into two parts that reflect the 

two theoretical paradigms on which the study rests, and I combine quantita-

tively oriented variational linguistic methods with qualitative interpretive 

analysis of indexicality and identity to delineate the social meanings relevant 

to the individuals' linguistic style and styling. The study is based on sub-stud-

ies that move from a broader perspective focusing on language features in the 

first instance to a narrower examination of the individuals’ identity and lin-

guistic choices. 

Chapter 5 examines the linguistic variation of prosodic, phonological and 

lexical features from a quantifying perspective, and highlights the variation in, 

and role of, the language features in the participants’ linguistic style demon-

strated in the interviews. By examining how the language features are used, 

i.e., which language features and variants of them are used by different indi-

viduals and to what extent they use them, the analysis also aims to establish 

an understanding of which language features could have potential as resources 

for styling. 

In Chapter 6, I map variation in intonation through a number of tonal vari-

ables in a selection of participants. In this survey, I combine auditory and 

acoustic methods and examine evidence for variation in the participants’ into-

nation. The five participants for this sub-study have been selected to represent 

the tonal variation in the entire group of participants. By visualizing the par-

ticipants’ tonal contours in the acoustic analysis, it is possible to compare 

these with the auditory impression of the other participants’ tonal variation 

and thereby draw conclusions about the tonal variation in the entire group of 



 

 209 

participants. The results of the acoustic analysis are presented using images 

made in Praat. 

The results from Chapters 5 and 6 are compiled in Chapter 7 in an implica-

tion analysis, where I first explore patterns in how participants use language 

features at individual and group level and secondly whether there is a correla-

tion between the use of language features and background variables. The pur-

pose of an implicational analysis is to illustrate covariation of language fea-

tures among individuals as well as in the entire group of participants. The pur-

pose of analysing the covariation is that no single language feature or use of 

one variant alone can determine what overall impression a linguistic style 

makes. In this chapter, I describe an individual’s collective variation as a style 

profile, and I systematize the participants into style groups based on their style 

profiles. The style groups could then be regarded as different degrees of lan-

guage change. Sociolinguistic categories that previous research has found rel-

evant are studied in relation to the style groups. The purpose is to investigate 

any correlation between language change – considered as different styles – 

and sociolinguistic data such as year of birth, age at migration, time in Swe-

den, context continuity vs. context break, integration and self-reported mother 

tongue. The information in this section is reproduced with caution and in rel-

atively vague terms to avoid identifying individuals. 

Chapter 8 contains case studies of the linguistic style, styling and identity 

of three participants. In this chapter, the analysis is focused on individuals in 

an interpretive, more qualitatively oriented study of the participants and their 

identity, linguistic style and language styling. The analysis in this chapter be-

gins with the style portraits of the three participants, who each represent a style 

group: Olle represents the western Nyland style, Agda represents the mixed 

style and Maria represents the Sweden-Swedish style group. Although they 

represent the style groups, they mainly represent themselves as individuals. 

The purpose of the study is to discuss connections between factors related to 

identity and linguistic style, as well as to register linguistic varieties and fea-

tures and the social meaning associated with the individuals’ linguistic style 

and language styling. The individual perspective aims to deepen and nuance 

the results provided by the quantifying analysis in previous chapters. The anal-

ysis aims to highlight connections between the individuals’ experience of mi-

gration and the communities, as well as their experience of the language envi-

ronments and their attitudes to language and language change and their per-

sonal linguistic style and styling. The style portraits consist of summaries of 

the participants’ stories about their migration, the communities and the lan-

guage environments, along with a description of what is typical of their lin-

guistic style. In the description of the participants’ linguistic style, I particu-

larly highlight language change in the form of how they use Swedish variants. 

The last chapter consists of a concluding discussion evaluating the choice 

of theoretical framework and method, summarizing the most important results 

and raising issues that could be examined in the future. 
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Summary of the results  

Overall, the results indicate that Finland Swedes from western Nyland in 

Stockholm have a linguistic style that can be predominantly and essentially 

categorized as Finland-Swedish. The variational analysis implies that the Fin-

land-Swedish variants occur consistently in the group of participants, at all 

language levels and are overall the dominant variants. The analysis of the co-

variation also indicates that Finland-Swedish constitutes something of an in-

termediate variety between the western Nyland dialect and Sweden-Swedish: 

the participants who score the highest number of western Nyland variants are 

also those who only use a few Sweden-Swedish variants, while the partici-

pants whose style contains only a few or no western Nyland variants produce 

a higher number of Sweden-Swedish variants. 

The observation that Finland-Swedish dominates the linguistic style is also 

reflected in the results of the analysis of the participants’ metalinguistic rea-

soning about language and language change: the participants who report the 

regional dialect connected to western Nyland as their first language generally 

say that they strive to speak Finland-Swedish in Sweden, while those who 

have the Finland-Swedish standard variety as their self-reported first language 

strive to a greater extent to use more Sweden-Swedish as a whole. As the re-

sults suggest, the reason why the participants choose Finland-Swedish is pri-

marily linked to language identity, as it is commonly perceived that the Fin-

land-Swedish standard variety has been linked to positive values in Sweden, 

and it feels reasonable to use that perception to create a linguistic style. The 

use of Finland-Swedish may also be linked to the experience of moving to 

Stockholm as a move within the Swedish language area rather than as a move 

abroad, i.e., that part of the participants’ place identity is that they experience 

a sense of belonging through the common Swedish language. According to 

the metalinguistic comments, further reasons why the linguistic style is Fin-

land-Swedish are that the regional variety of western Nyland is often regis-

tered as less valid in Sweden, and Sweden-Swedish is perceived by many as 

difficult to master, i.e., it is not available as a resource, and is even seen as a 

variety that some do not want to use or dare to claim to speak. The factors 

behind the choice of a predominantly Finland-Swedish style are thus deeply 

associated with language identity. 

At the same time, it is clear that the linguistic style that the participants 

define as Finland-Swedish and use in Stockholm is a different linguistic style 

than the Finland-Swedish they would use in Finland. All participants express 

in metalinguistic comments that they feel a language change towards Sweden-

Swedish is necessary in order to avoid misunderstandings. The conscious styl-

ing strategies to increase comprehension and understanding reported by the 

participants, i.e., third order indexicality, is partly to style their spoken lan-

guage as a whole towards being Finland-Swedish, and partly to style using 

words associated with Sweden-Swedish. The results suggest that the 
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participants also perceive styling with variants of words and styling with Swe-

den-Swedish phonological features to be styling with words. In terms of pho-

nological features, the results of the linguistic analysis also indicate that the 

styling is isolated into single words, e.g. [ɧ] in 'sju' (Eng. seven), [ɕ] in 'känna' 

(Eng. feel) and buzzing [ɨ:] in 'precis' (Eng. exactly). The styling is often per-

formed through frequent use of these words. Unlike the styling of the linguis-

tic style as a whole and styling with words, the styling with phonological fea-

tures is not commented on to the same extent. According to the results, a char-

acteristic of styling is also that it is not always “correct”, that is, not all ap-

proaches to styling with Sweden-Swedish intonation follow conventional 

patterns for tonal patterns in Sweden-Swedish, and the pronunciation of Swe-

den-Swedish phonological features is not always accurate either. 

In addition to styling to facilitate communication, the participants style 

with Sweden-Swedish variants for various reasons. The individual styling, 

which is occasionally linked to the individual's personal identity, is, according 

to the results, not a question of having a linguistic style that is regional western 

Nyland, Finland-Swedish or Sweden-Swedish, but a question of making lin-

guistic choices that have a more nuanced social meaning. This could mean 

conveying a picture of oneself as a humorous person or as a professional, and 

in order to achieve that effect, they style with linguistic resources that they 

have learned are associated with these social meanings in the current indexical 

order, i.e., in Stockholm. Even when it comes to styling to claim social mean-

ing connected to personal identity, the styling of some individuals is highly 

conscious and commented on metaphorically and in great detail, while others 

discuss styling in more vague terms. 

According to the variational analysis, styling seems to occur at all exam-

ined language levels, to varying degrees in different individuals. A significant 

part of the styling is not commented on at a meta-level, i.e., second order in-

dexicality. According to the results, the linguistic features used for styling and 

those that are commented on can be related to various factors. One important 

factor is how the linguistic features are registered by different individuals, e.g., 

they rarely use linguistic features with negative connections or if they perceive 

that a linguistic feature is not viable. A significant part of the styling is thus 

about choosing to avoid features that have been registered as less valid in the 

current context. According to the meta-comments, the participants deliber-

ately avoid both western Nyland features and several Finland-Swedish fea-

tures for this reason. As mentioned, not all styling is conscious in the sense 

that it is commented on metalinguistically. Linguistic features have, both in 

the variationist analysis and in the metalinguistic analysis, proved to be avail-

able for meta-comments as well as to resources for styling to varying degrees. 

It can be difficult for a layperson to describe every linguistic detail even if 

they are able to perceive them, but a linguistic feature they are not able to 

perceive, nor whose distribution they are able to control, nor whose 
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pronunciation they are able to confidently predict, is used to a lesser extent as 

a resource for styling. 

In summary, the combination of language analysis and content analysis has 

generated results that provide both a detailed picture of the linguistic style of 

Finland Swedes in Stockholm and nuanced suggestions for explaining linguis-

tic style and styling linked to both participants’ identity and their metalinguis-

tically reported registrations and perceptions of the social meaning of linguis-

tic variation. 

Concluding remarks 

In this thesis, I have sought to describe the linguistic style of Finland Swedes 

in Sweden and to explain the individuals’ styling based on questions about 

identity and the social meaning they attribute to language and language fea-

tures. An important focus throughout the study has been the individuals’ lin-

guistic style and styling.  

In the study, I started with a theoretical framework of dialectology of mo-

bility, which includes both traditional-oriented sociolinguistics and variational 

linguistics, and modern sociolinguistic theory that emphasizes the flexible so-

cial meaning of variation through indexicality theory and seeks explanatory 

models related to aspects of the individuals’ identity. The two-part theoretical 

framework is expressed in the methods for analysis and interpretation. The 

initial parts of the study establish the characteristics of the linguistic style and 

delineate possible linguistic resources for styling, while the latter parts of the 

study seek explanations for the linguistic style and styling through analysis 

using theoretical concepts central to the modern paradigm, i.e. identity, index-

icality and social meaning. Like Mortensen and Coupland (2018), I see no 

contradiction in considering linguistic style as a relatively permanent phenom-

enon and a meaning-oriented way of analyzing style and styling, and I will 

argue that it is necessary to consider both static and dynamic aspects of style.  

Ann-Marie Ivars (1986: 220) concluded her thesis on migrants’ language 

and language change with a call to future researchers about the importance of 

paying attention to the identity perspective and individuals’ personal percep-

tion of the environment, language and language change. On the basis of Ivars’s 

conclusion, insights from other research into language in a migratory context 

and by combining traditional and newer theory and translating it into method 

and analysis models, this study has not only been able to describe the linguistic 

style and styling of Finland Swedes in Stockholm, but also to suggest reason-

able explanations for why they are expressed in a particular manner. 

Throughout my work, my aim has been to adopt the individual´s perspec-

tive and to highlight the speakers’ own voices and perceptions. Although the 

selection of linguistic variables was limited to the varieties of western Nyland, 

Finland-Swedish and Sweden-Swedish, the analysis of the individual styling 
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shows that it is not really a question of which of these varieties individuals 

speak or want to speak. Rather, the social meaning of the individuals’ linguis-

tic style and styling is related to their personal identity, the qualities of which 

they deem it important to express. To succeed in this, they must use linguistic 

resources that the environment associates with the meaning they want to pro-

duce. The styling process requires, particularly in a contact situation, a great 

deal of linguistic awareness and linguistic experimentation. It also requires a 

great deal of courage and patience, since they are forced to renegotiate their 

identity in the new community and the new language environment, and it is a 

major challenge to acquire resources and strategies to succeed in conveying 

this identity through individual linguistic style and styling. 
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