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Sammandrag 

Den här masteruppsatsen handlar om hur unga vuxna ålänningar varierar språket och använ-

der sig av dialektala drag på Facebook samt i sms-meddelanden och i e-post. Jag ser vilka 

nationella och regionala identiteter som de uppvisar i interaktion med främst andra ålänningar 

online. Jag undersöker om det är den åländska identiteten som märks mest när ålänningar 

kommunicerar på nätet, eller om de även identifierar sig som svenskar eller finländare. 

Uppsatsen delas upp i en kvalitativ och en kvantitativ del. I den inledande kvantitativa delen 

svarar 161 unga vuxna ålänningar på en enkät där dialektanvändandet i sociala medier är i 

fokus tillsammans med attityderna till den egna dialekten: ”När och till vem är det acceptabelt 

att skriva på dialekt?”, ”I vilka sammanhang skulle du aldrig använda typiskt dialektala 

drag?”. 

I den kvalitativa textstudien undersöker jag hur åländskan faktiskt används på Facebook samt 

i sms-meddelanden och e-brev. Jag gör en textanalys av det insamlade materialet, och ställer 

därtill frågor som har med språkval och dess sammanhang att göra. Förutom att undersöka hur 

den åländska identiteten kommer till utlopp ser jag också om det finns något genomgående 

tillvägagångssätt i valet mellan standardspråk och dialekt. 

Min hypotes är att informanterna varierar sitt språk beroende på genre och mottagare och att 

dialektala drag kan fungera som en slags identitetsmarkör för ålänningar, speciellt i inter-

aktionen ålänningar emellan. 

Resultaten visar att ålänningarnas åsikter till den egna dialekten är tudelad. Det är viktigt med 

identitet, och det är många som verkligen vill visa upp sin åländska identitet för andra utom-

stående, såväl för de egna. Och då känner de gemenskap. Sedan finns det många som håller 

sig till standardspråkliga former för att alla svenskspråkiga som läser ska kunna förstå direkt, 

och inte behöva fråga om betydelsen. Informanterna verkar ense om vilka ord och uttryck 

som faktiskt är åländska; i stort sett samma ord tas upp både i enkäten och i textmaterialet. 

Dialekten har funktion som gruppmarkör och används främst i vardagliga samtalsämnen, 

något som textanalysen understöder. 

Nyckelord: sociala medier, sociolingvistik, dialekt, attityd, Åland. 
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1. Inledning 

Vi skriver allt mer i dag, inte minst online. När vi uttrycker våra tankar och känslor i sociala 

medier är vi oftast fria i vår uttrycksform. Detta resulterar i att skriften närmar sig talet så pass 

mycket att ett nytt slags kommunikationsform mitt emellan tal och skrift uppstår, vilket skapar 

förutsättningar för en ny typ av dialektanvändande. 

Man talar sedan en tid tillbaka om ”det nya skrivandet” (Josephson 1997), och menar då 

skrivandet i elektroniska medier, till exempel i e-post, chatt och sms. Typiskt för det tradi-

tionella skriftspråket är att det är monologiskt, beständigt och planerat, samt obundet till tid 

och rum; man vet inte när texten kommer att läsas, så allting behöver förklaras. Talspråket 

däremot är dialogiskt, flyktigt, spontant och bundet till tid och rum eftersom kommunika-

tionen sker just i talögonblicket. I och med de nya kommunikationsmediernas intåg har en ny 

skriftspråklig mellanform framkommit Josephson (2004). När man skriver e-post, chattar och 

sms:ar blandas tal och skrift, och kommunikationen blir dialogisk, spontan, flyktig och 

obunden till tid och rum. Josephson (2004) säger att ”vi producerar mer skriftspråk under 

typiska talspråksförutsättningar och mer tal under typiska skriftspråksförutsättningar”. 

Även Gärdenfors och Holsanova (2008) säger att undersökningar visar att datorstött språk i 

många avseenden ligger närmare talspråket än skriftspråket. Anledningen till detta är att 

många av de särdrag som återfinns i datorstött språk är typiska för den kommunikation som 

sker ansikte mot ansikte och som innehåller olika inslag som fungerar som kompensation för 

mediets begränsningar. Detta gör att den talspråkliga karaktären förstärks. I och med att det 

ska gå fort sänks också kraven på korrekthet. Det finns helt enkelt inte tid för planering, och 

användarna är också mer toleranta (Gärdenfors & Holsanova 2008:39f.). 

Jag har valt att studera ålänningars språk på Facebook och i sms-meddelanden och e-brev 

eftersom just ålänningar i egenskap av öbor mitt i Norden har täta kontakter både österut och 

västerut. Åland tillhör Finland, och de flesta ålänningars hjärtan klappar för moderlandet, men 

mycket kulturellt inflytande kommer samtidigt från Sverige. Det självstyrda landskapet Åland 

utgör ett språkligt reservat i det tvåspråkiga Finland, där finskan är majoritetens språk och där 

finlandssvenskans andel stadigt går nedåt. År 2011 fanns det på Åland 89 % svensktalande, 

5 % finsktalande, och 6 % övriga (Åsub 2012). Eftersom Åland är enspråkigt svenskt är det i 

Sverige som den absoluta majoriteten unga väljer att studera. 

Ålänningar anser sig vara speciella, och om den nationella hemvisten skrev Erik Nervander 

redan 1872 (i: De Geer-Hancock 1986), att det är uppenbart att ålänningarna har en nationell 

identitet, ”även om de inte har ett fosterland i gängse mening.”. Det är till den egna ön man 

känner tillhörighet, och inte till grannarna i öst eller väst. Olof M Jansson, en tidigare 

landtingsmans, ord citeras i många sammanhang: ”Vi anser oss inte vara finlandssvenskar, 

svenskar i Finland, eller svenskar – utan ålänningar. Vi anser oss ha rätt att bli betraktade som 

en särskild folkgrupp, och att denna uppfattning erkänns och respekteras”. 

Allardt Ljunggren (2008) har i sin doktorsavhandling ”Åland som språksamhälle, Språk och 

språkliga attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv” bland annat som hypotes att åländska 
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ungdomar beter sig som en osäker majoritet på Åland och håller en hög profil gentemot 

minoriteter på Åland, framför allt finskspråkiga. De uppvisade resultaten stödjer överlag 

denna hypotes. Ungdomarna är i allmänhet negativt inställda till att stärka finskans ställning 

på Åland och till att undervisas på finska på Åland. 

Greggas Bäckström har i sin avhandling ”Jag bare skrivar som det låter” från 2011 studerat 

hur en grupp närpesungdomar använder sin dialekt i sms-meddelanden. Hon kom fram till att 

identiteten skapas i språket. För att undersöka om identiteten speglar sig i språket frågar jag 

mina informanter om attityder till dialekten i en enkät. I textanalys undersöker jag i vilka 

sammanhang dialekten faktiskt används på Facebook och i sms, och hur ortografin ser ut. I 

samband med det genomför jag även en kortare intervju för att fråga vad för relation de 

inblandade personerna vars kommentarer förekommer i de undersökta Facebook-statusarna 

har, vilka sms:en är skickade till och detsamma med e-breven. 

Andersson (1988) kom fram till att språket ofta fungerar som en identitetsmarkör på två olika 

sätt: som sammanhållande och som särskiljande element, vilket är vanligt bland öriken som 

ofta är isolerade från språken på närmaste kust. Om angränsande regioner använder ett likartat 

språk som i det här fallet åländskan, blir språket ett element som betonar gemenskapen mellan 

regionerna. På Färöarna och Island, vars språk inte talas någon annanstans i världen, blir 

språket lätt grunden för den egna identiteten. På Åland fungerar språket som sammanhållande 

element både inåt och utåt, men är till en väldigt liten grad särskiljande. Kodväxlingen är 

reducerad till en glidning mellan ett lokalt språk och ett neutralare högspråk, och man 

accepterar hela skalan mellan varianterna som sin (Andersson 1988). 

Föremål för denna studie är unga vuxna ålänningar. Jag undersöker vilka nationella och 

regionala identiteter som kommer till ytan när de kommunicerar med (främst ålänningar) på 

nätet. Förutom Facebook undersöker jag sms-meddelanden och e-post. Det finns en hel del 

forskning både om dialektanvändande online, och om ålänningars dialekt, men kombinationen 

av dem båda – ålänningars dialekt online – är denna uppsats mig veterligen först med. 

Perspektivet vidgas i och med detta ytterligare och fler digitala medier undersöks; nu finns 

ännu mer kunskap om språket i sociala medier. 

I detta inledande kapitel presenteras avhandlingens syfte och frågeställningar. Därefter följer 

en presentation av avhandlingens disposition. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är bidra till en vidare kartläggning av den nya skriftpraktiken i 

skärningspunkten mellan tal och skrift, och närmare bestämt ålänningars språkbruk i sociala 

medier. Jag vill undersöka hur den åländska dialekten kan ge utlopp för identiteten online; 

vilken social funktion har dialekten som skriftspråk för informanterna? I samband med det 

vill jag också åskådliggöra vilka ortografiska normer och konventioner som tillämpas: finns 

det en vedertagen stavning av åländska ord och uttryck eller väljer man att ”skriva som det 
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låter”? Hur skriver man elektroniskt; håller man sig till vedertagna skrivregler eller bryter 

ortografin mot normerna? 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar jag använder mig av för att ta reda på detta är: 

1. Vilka är ålänningars attityder till åländsk dialekt i sociala medier? 

2. När använder ålänningar dialekt i sociala medier? 

3. Vilka funktioner fyller dialektanvändningen i sociala medier? 

Mina frågeställningar kan utvecklas. I fråga 1 kartlägger jag hur ålänningarnas attityder mot 

åländska, men även rikssvenska och finlandssvenska, ser ut. Och vad säger de sig själva tala? 

I fråga 2 undersöker jag om det finns tillfällen då det ses som nästintill obligatoriskt att tala 

eller skriva dialekt. Och när är det rentutav olämpligt att låta dialekten skina igenom? Vistas 

de i formella sammanhang på internet som inte riktigt tillåter dialekt? 

I fråga 3 misstänker jag att identitetsfrågor och variationer i ortografin kan komma fram. Jag 

tar reda på varför de väljer att ta till dialektala ord när det finns ett fungerande skriftspråk på 

standardsvenska. Vilka ortografiska normer och konventioner förekommer, hur ser de ut och 

hur skapas de? Är det mycket individuella drag som kommer till utlopp? Finns det någon typ 

av meddelanden som skrivs på standardsvenska, och är mottagarna då av en speciell typ; till 

vem skriver man på dialekt? Uppvisar vissa samtalsämnen fler drag av dialekt än andra? Är 

det skillnad på samtalsämnena; åländska i den privata sfären och standardspråk när det 

skrivna handlar om till exempel arbete? 

Jag vill också se om det möjligen finns några sociala funktioner i uppvisad interaktion; kan 

man se ett ”vi och dom”-tänk? Hur identifierar ålänningarna sig genom dialekten? Anpassar 

de sig språkligt till samtalspartnern? Skriver de på dialekt även till andra än ålänningar, och 

tror de i så fall att de blir förstådda? Jag undersöker också graden av tal- och skriftspråklighet 

i textmaterialet; hur den anpassas efter sammanhanget. Detta undersöker jag dels i en enkät, 

och dels i ett textmaterial. 

1.3 Begreppsförklaring 

I den här uppsatsen använder jag mig av ord som dialekt, talspråk, standardspråk och 

åländska, och jag vill här föra ett resonemang om vad jag egentligen menar. Med dialekt 

menas i min uppsats all dialekt oavsett om det är frågan om genuin dialekt, utjämnad dialekt 

eller regional standard. Eftersom den genuina dialekten numera är väldigt sällsynt är det 

främst utjämnad dialekt och regional standard som åsyftas, utan att jag gör någon jämförelse 

mellan dem. 

Eftersom Åland är en del av Svenskfinland hade man kunnat se åländska som en 

finlandssvensk dialekt, men i min uppsats är perspektivet ett annat. Jag gör jämförelser med 
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finlandssvenska dialekter i allmänhet, och även med rikssvenskan, och ser då åländskan som 

något eget. När jag urskiljer åländska drag ur texterna är det skriven svenska jag jämför med, 

och med talspråklighet menar jag sådant som avviker från en skriven standardnorm till 

förmån för en mer talspråksnära stavning som efterhärmar uttalet; ja i stället för jag och å i 

stället för och. 

Här använder jag mig av dialekt som begrepp för att benämna det för ålänningarna typiska 

sättet att tala på – åländska – och standardspråk för att beskriva det språk som inte har någon 

lokal förankring. 

Åländskan skiljer sig uppenbart från finlandssvenskan, både prosodiskt och lexikalt, och 

inflytandet från sverigesvenskan är förstås med tanke på det geografiska läget högre på Åland 

än i Svenskfinland, även om många typiskt finlandssvenska drag i form av både ord och 

uttryck ryms med i det som kan betecknas åländska. Som exempel på typiskt åländska ordval 

kan nämnas inga (inte), jonä (nej) och tövla (fumla). Uppsatsen igenom kommer det visas 

prov på fler. 

1.4 Uppsatsens disposition 

I detta första kapitel har jag efter några inledande ord redogjort för syfte och frågeställningar. 

I nästa kapitel listar jag de teorier som ligger till grund för min uppsats: dialekt, identitet och 

attityder. I kapitel 3 presenterar jag metoderna, vilka variabler jag undersöker, och så disku-

terar jag vilken roll jag som forskare har då jag som ålänning undersöker åländska i medierna. 

I kapitel 4 redogör jag för och analyserar resultaten av min inledande enkätundersökning, 

samt för de attityder och tankar informanterna har om sin dialektanvändning. I kapitel 5 

diskuterar jag resultaten av den påföljande textanalysstudien. Och i det avslutande kapitel 6 

sammanfattar jag undersökningen samt presenterar svaren på frågeställningarna och hur väl 

syftet uppfyllts. Innan referenserna och bilagorna säger jag avslutningsvis några ord om 

möjlig vidare forskning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och 

forskningssammanhang 

Min uppsats anknyter till flera olika forskningsområden. I det följande tar jag upp tidigare 

studier om identitet och identitetsskapande online, samt allmän forskning om dialekter och 

attityder. 

2.1 Dialekt och identitet 

Identiteten är som nämnts ovan något personligt och socialt, och beroende på situation kan 

man jämföra sig själv med olika personer och grupper – eller ta avstånd från dem. 

Identiteterna är också olika viktiga beroende på sammanhang, och språket är en mycket viktig 

del av detta. Den är heller inte något konstant, utan är i högsta grad en föränderlig 

identifikationsprocess som ständigt pågår och som ter sig olika beroende på situation och 

sällskap. I Nationalencyklopedin definieras identitet som ”självbild, medvetenhet om sig själv 

som en unik individ”. Men identitetsbegreppet är inte helt okomplicerat, vilket främst beror 

på att ordet tillhör allmänspråket samtidigt som det är ett fackbegrepp. 

Att ha en identitet betyder att man upplever sig höra hemma någonstans, såväl på det 

personliga planet som på det kollektiva planet; att veta vilken grupp man tillhör och 

identifierar sig med. Samtidigt som man vill vara speciell och unik är det viktigt att känna 

samhörighet till en grupp: att man är en del av en gemenskap (Alsmark 1997). Mæhlum (2003) 

menar vidare att vi har två olika identiteter. En personlig identitet (jag), och en social identitet 

(vi). Dessa båda identiteter står enligt henne i beroendeställning till varandra. Hon menar 

också att vi kan tala om identitet i form av inre och yttre identitet; hur vi uppfattar oss själva, 

och hur ”de utifrån” ser oss. De vi möter har vissa förväntningar och förutfattade meningar 

om hur vi är, baserat på vårt språk och hur vi talar. Trots att denna identitet är något som 

tillskrivs oss och som inte nödvändigtvis är sann kan den påverka oss. Och eftersom vi gärna 

vill att vår uppfattning om oss själva ska stämma överens med andras syn på den kan man av 

just den orsaken ta på sig en sådan roll som andra förväntar sig att man ska ha. 

Røyneland kommer i sin avhandling (2005) fram till att dialekten är den viktigaste 

identitetsmarkören för att visa samhörighet med andra från en viss ort. Även mobilitet, lokal 

anknytning och grupptillhörighet är betydelsefulla i sammanhanget. Hon menar att 

dialektanvändning inte nödvändigtvis måste betyda att man känner en stark lokal identitet, 

även om hon i sitt material kunnat se hur ungdomar som känner starkt för sin hemort 

använder långt fler dialektala former i sitt språk än de ungdomar som är negativt inställda. 

Solheim (2006) är också av åsikten att identitet är något föränderligt som vi kan konstruera 

och påverka själv, ”nästan som en rock vi tar av och på”. Hon menar dock att en del 

identiteter går djupare än andra. Modersmålet tillhör de identitetsmarkörer som går långt ner 

på djupet. Hon undersöker detta, och menar att det sätt på vilket lokal tillhörighet och identitet 

hänger samman kan förklara varför språklig variation och förändring sker – eller inte sker – i 
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en lokal gemenskap. Har en individ en mycket stark anknytning till den lokala gemenskapen 

blir han eller hon inte så påverkad utifrån (Solheim 2006). 

Reimer (1994) menar att den åländska identiteten är något speciellt. Öbor i allmänhet tycker 

de är unika, och detta gäller för ålänningar i synnerhet. Det visar hans rapport om ålänningars 

kulturella identitet: andelen ålänningar som är stolta över sin åländskhet är något högre än vad 

som gäller för svenskar och finländare. Andelen ålänningar som ”inte alls” anser sig vara 

stolta över att vara ålänning är däremot högre än motsvarande andelar i de olika nordiska 

länderna. Där framkommer också att ålänningars kulturella identitet är knuten till Åland, och 

att Norden som region utgör den omvärld som ålänningar främst känner samhörighet med. 

Framför allt är det en större andel unga ålänningar som känner stolthet för sitt område än vad 

som gäller i andra länder. 

2.2 Dialekt och sociala medier 

Greggas Bäckström (2011) undersöker närpesdialekt främst i sms-meddelanden. Hon visar att 

informanterna vill upprätthålla och bevara sin dialekt, vilket de gör genom att använda den i 

skrift. Identiteten är så starkt sammankopplad med dialekten, vilket gör att närpesungdomarna 

varken kan eller vill sluta att skriva på dialekt. Ibland kan de till och med känna att de måste 

gå en omväg och översätta det de vill säga från dialekt till standardsvenska. De har dessutom 

lättare att uttrycka sig på dialekt än på standardspråket, och uttrycker oro för att tappa 

dialekten om de är borta ifrån hemorten en längre tid. Andra skäl till dialektskrivandet är att 

det enligt informanterna går snabbare att skriva på det viset eftersom de inte behöver tänka på 

stavningen, samtidigt som de uttrycker personlighet och gemenskap; ”alla andra skriver så”. 

De skriver som de talar, men den ortografiska realiseringen är för den sakens skull inte så 

enkel. Greggas Bäckström listar två huvudgrupper av dialektskrivare: de som skriver som de 

talar – ljudskrivarna – och de som tycker att det blir som det blir – de regellösa. Detta är 

något jag återknyter till i avsnitt 4.5. 

Dialekt och identitet är starkt sammanlänkade, speciellt bland minoritetsgrupper. I Norge där 

dialekterna har en stark ställning skriver ungdomarna på dialekt i sina sms- meddelanden. 

Skog (2007) har studerat norska ungdomars användning av dialekt i sociala medier och sms 

och kommit fram till att hela sex av tio norska Facebook-användare skriver på dialekt. En 

förklaring till det kan enligt henne vara att man på Facebook vill vara personlig och visa vem 

man är; signalera geografisk tillhörighet som en del i identitetsskapandet. Hon tror att 

dialektanvändningen i sms fungerar både som social markör och som identitetshandling; 

ungdomarna socialiseras in i andra språknormer än vuxna där talspråklighet skattas högt. De 

vill gärna sätta en personlig prägel på dialektanvändandet där likheten med vanliga samtal är 

hög. 

Dialekt signaliserer geografisk tilhørighet, og bidrar til å støtte opp om personens stil og 

identitet. Bruken av dialekt kan dermed ses som et ledd i den personlige imagebyggingen pa 

Facebook 
[…] 
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Et minibilde av avsenderen fronter alle meldinger. Både dette vignettfotoet og bruken av dialekt 

kan bidra til å personliggjøre kommunikasjonen (Skog 2009:24). 

Även i min studie undersöks hur identitetsskapandet sker i sociala medier och i sms. Jag 

bidrar vidare till forskningen då jag delvis undersöker just om ålänningarna är stolta över sin 

identitet, och till vilka de känner samhörighet med. Min studie kommer i stor utsträckning 

anknyta till Greggas Bäckström. Även jag undersöker hur och varför man skriver på – i mitt 

fall – åländska, och vad dialekten betyder för ålänningarnas identitet. Jag vill också se om det 

finns liknande tankegångar om stavningen av åländsk dialekt som för närpesdialekten i 

Greggas Bäckströms studie. Även Skog och Røyneland kan i en viss utsträckning återknytas 

till i min uppsats. De undersöker ungdomsspråk och hur viktig dialekten är för identiteten och 

för att uppvisa att man kommer från ett visst område. Huruvida ålänningarna identifierar sig 

som ålänningar är alltså en central fråga i min uppsats. 

2.3 Attityder till dialekt 

Attitydforskningen kommer ursprungligen från socialpsykologin, men är numera också 

aktuell inom sociolingvistiken. Bland andra Bolfek Radovani (2000) har undersökt attityder 

till svenska dialekter. Hon kunde påvisa att de flesta tycker att dialekt kan användas fritt i de 

flesta sammanhang, men inte i samband med politiska möten eller på universitetet. Hon tror 

att detta kan bero på att den allmänna uppfattningen om vad dialekt innebär skiljer sig från 

den lingvistiska definitionen. Det lekmannen benämner genuin dialekt menar lingvisten att är 

en utjämnad dialekt. Genuin dialekt så som den definieras av lingvisten är normalt svår att 

förstå för utomstående, eftersom grammatik, ordförråd och uttal skiljer sig väsentligt från 

standardspråket, såsom i exempelvis älvdalska. Just denna definitionsskillnad gör det lättare 

att förstå informanternas acceptans av dialekter i vardagslivet. En allmän åsikt tycks vara att 

det är acceptabelt att det språk man talar har en viss regional färgning, men om gemene man 

skulle tala genuin dialekt i alla sammanhang skulle kommunikationen mellan olika landsdelar 

bli lidande. 
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3. Metod och material 

Min studie består av två delar: enkätundersökning och textanalysstudie, den senare i huvudsak 

inriktad på åländska drag, med inslag av intervju. I detta kapitel berättar jag först om 

medierna, innan de båda undersökningarnas material och metod tas upp. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för informanterna och forskarens roll. 

3.1 Medierna: Facebook, e-post och sms 

Nuförtiden sker en stor del av interaktionen med omvärlden över internet. Alla som har ett 

Facebook-konto vet att där går ofta diskussionerna heta. Facebook är det nya vardagsrummet 

för väldigt många, vilket märks på det ofta väldigt lediga språket. Det finns enligt min 

uppfattning de som helt håller sig till standardspråkets skrivregler och låter bli att använda 

smilisar, eller emotikoner, medan många släpper på spärrarna rejält. Interpunktionen är vild: 

man kan se otaliga utropstecken i en följd blandat med frågetecken och punkter. 

Särskrivningarna frodas, och dialektorden flödar fritt – talet syns mer och mer. Det tycks vara 

viktigt att mottagarna får veta precis hur man känner sig. Att skrivsättet inte stämmer överens 

med standardsvenskans skrivregler gör det samma, då toleransen är betydligt högre än i 

formell text. Det är därför intressant att undersöka just Facebook; eftersom många avviker 

från standardskrivsättet finns det en stor chans att en hel del skrivs på dialekt.  

Mottagaren till e-brev kan vara allt ifrån myndigheter, chefer och arbetsgivare till bästa 

vännen. Jag tror mig kunna få se en viss formell respekt bland informanternas inrapporterade 

svar. När mottagaren är en nära vän släpper man ofta på spärrarna, och det är främst sms som 

gäller bland riktigt nära vänner. E-brev är i en större grad riktade till någon auktoritet, så 

språket blir troligen därefter. Ifall det ändå förekommer dialekt är det intressant att ta reda på 

varför. 

Sms är ett ändamålsenligt medium att undersöka för att se hur dialektanvändandet ser ut, med 

tanke på informalitetsgraden. Mottagaren till ett sms-meddelande är i de allra flesta fall någon 

man känner bra, och många tar då ut svängarna. Hård af Segerstad (2003) visar att sms främst 

används i informella sammanhang, och att det är vanligt att avsändaren använder en 

talspråksnära stavning som efterhärmar uttalet. Speciellt om mottagaren står i nära relation till 

avsändaren. Den talspråksnära stavningen inkluderar även kännetecken typiska för muntlig 

interaktion, exempelvis ljud och skratt. Dialektord finns i båda långa och korta former, och för 

ålänningars del är int ett passande ord att använda sig av, eftersom det ju är kortare än inte. 

Sms är med andra ord det perfekta mediet för att undersöka dialekt. 

3.2 Enkätundersökningens metod 

Vintern 2012 genomförde jag delundersökning nummer ett av två. Under en veckas tid lade 

jag ut en webbenkät vars länk jag skickade till mina åländska kontakter i åldern 15–35 på 
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Facebook. Länken till den lades också ut på olika Facebook-forum, och alltid med 

uppmaningen att sprida den vidare. Enkäten blev rätt lång med över femtio frågor, så jag 

bestämde mig för att som motivationshöjare lotta ut två biobiljetter bland alla som slutförde 

enkäten. Många av frågorna har öppna svarsalternativ, så informanterna fick dessutom skriva 

en del. Enkäten är gjord på webbenkätsföretaget SurveyMonkey, och den har 55 frågor som är 

av olika karaktär: både flervalsfrågor och öppna kommentarsfält. Inställningarna såg till så att 

de flesta frågorna var obligatoriska att svara på. Det gick inte att låta bli vissa frågor och 

klicka sig till nästa. Kanske var det detta som i kombination med det stora antalet frågor 

gjorde att relativt många valde att avsluta, men det hindrade inte att ett stort antal personer 

också fullföljde ifyllandet. 

Planen var att komma upp i 100 ifyllare av enkäten. Totala enkätstarter blev 161 och avslutade 

enkäter är 108. Det var alltså 67 % som valde att slutföra studien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Antalet svarande blev mindre för varje fråga i enkäten, som innehåller 55 frågor. 

Enkäten är inledningsvis utformad för att ge allmän information om informanternas datorvana 

för att få en bild av hur mycket tid de tillbringar på sociala medier, innan frågor om sociala 

medier och dialektattityder kommer. De variabler jag efterfrågade från informanterna var om 

de var födda på Åland, hur länge de bott på Åland totalt, om de studerat eller bott utanför 

Åland någon längre tid (med öppet svarsalternativ för valfria kommentarer), ålder, högsta 

avslutade eller påbörjade utbildning, samt några allmänna frågor om deras dialektanvändande. 

De personliga frågorna kom först mot slutet av enkäten, vilket var ett medvetet val från min 

sida; jag ville att de skulle få känna sig så anonyma i början av studien som möjligt, för att på 



15 

 

så vis kunna svara utan oro för att eventuellt kunna bli identifierade. Något som jag helt lät bli 

att fråga om var deras kön. I min studie har jag nämligen inget sådant fokus även om man 

kanske hade kunnat få fram något intressant om könsskillnader. 

En stor del av enkäten handlar om dialekten. För att få fram attityder frågade jag dem om 

associationer de får när de hör åländska, finlandssvenska och svenska, och vad de tycker om 

att skriva på de tre olika varieteterna. En fråga var om de tror att icke-ålänningar förstår dem 

när de använder åländska, för att på så vis se om attityder kunde avspegla sig i svaren. För att 

få veta något om dialektbruket frågade jag om de använder sig av åländska ord och uttryck 

när de skriver statusuppdateringar på Facebook samt i sms-meddelanden, chatt och e-brev, 

och hur stor sannolikheten är för dialektanvändandet i de olika forumen. En del av min 

frågeställning rörde ortografin, så jag frågade också om de tycker det är svårt att stava 

åländska och om det är lätt att vara konsekvent. Enkäten är uppdelad i en del för varje 

medium, delvis med samma återkommande frågor. 

3.3 Textanalysens material och metod 

Det visade sig vara svårt att samla in material till min textanalys. Innan jag våren 2013 satte 

igång med min textanalysundersökning hade jag ett intryck av att det finns mycket åländska 

på Facebook, och att det även förekommer rätt mycket i sms-meddelanden. Men när jag väl 

började leta aktivt efter det visade det sig vara väldigt sällsynt. Därför bad jag mina åländska 

kontakter om hjälp; jag delade en bild på Facebook där jag uppmanade dem att skicka in 

Facebook-statusar och -kommentarer samt sms-meddelanden och e-brev. På så vis kan man få 

reda på vad som är åländsk dialekt enligt ålänningar själva. De fick också berätta till vem det 

skrivna var riktat. Bilden där instruktionerna finns med återfinns i bilagorna. Facebook-bilden 

gav dock ingen större utdelning så jag började fråga de mest åländska ålänningarna jag vet på 

Facebook personligen om de hade något att bidra med, samt om de känner någon som skriver 

på åländska online – och detta angreppssätt gav till slut utdelning även om flertalet tipsade 

personer inte ville engagera sig. 

Jag gjorde alltså en textanalys för att se hur det faktiska bruket ser ut. Mitt insamlingssätt 

resulterade i att det i stort sett bara inkom åländskt material – knappt något finlandssvenskt 

eller engelskt till exempel, vilket passar bra eftersom mitt syfte är att studera just åländskan, 

som är i fokus i textanalysen. Man hade kunnat tänka sig en mer kvantitativ variant av detta 

för att se om det finns åländska. Detta material svarar bättre på frågan när det finns, och hur 

det används. Det svarar bra mot frågeställningen ”När använder ålänningar dialekt i sociala 

medier?”. Metoden är alltså ett medvetet drag, då den passar bättre in på mina frågeställningar. 

Ifall jag gjort på förstnämnda sätt hade jag i en större utsträckning kunnat se hur svenska 

dialekter används, hur engelska uttryck florerar och se en ännu större spridning på avvikelser 

från vanlig interpunktion och stavning. 

Jag letar inte bara efter åländska drag i texterna, utan även allt ortografiskt som avviker från 

standardskrivsättet: förkortade ord, emotikoner och interpunktion. Jag undersöker också när 
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och till vem man skriver på dialekt; bara till ålänningar eller även till andra? Tror de sig bli 

förstådda då?  

Allt som allt har jag 18 Facebook-statusar insamlade, 2 Facebook-kommentarer, 50 inlägg i 

privata Facebook-diskussioner samt 63 sms-meddelanden. Totalt antal: 133. Anmärkningsvärt 

nog har jag inte ett enda e-brev i mitt material. De som bidragit med material från Facebook 

och sms säger att de aldrig skriver någon åländska i sina e-brev eftersom de inte skickar 

sådana till kompisar, utan bara i yrket och då ofta på engelska. Allt i materialet är riktat åt 

vänner och syskon. En av informanterna säger att e-breven han skriver nästan bara är på 

engelska och tyska, när han söker jobb. Och då blir det givetvis mer formellt. Detta är ett 

resultat som stämmer bra överens med vad som framkom i enkäten där hela 40 % uppger det 

som mycket osannolikt att de skriver dialektala e-brev till ålänningar. 

3.3.1 Små intervjuer i anslutning till textanalysen 

I samband med insamlandet av textmaterialet ställde jag några korta frågor till dem som 

deltog för att få veta till vem de skrivit och om det är vanligt för dem att skriva på åländska. 

Jag ser hur de skriver på Facebook, men hur tankarna bakom dialektanvändandet går kan man 

inte veta utan att fråga. 

3.4 Metoddiskussion 

Här diskuterar jag valet av metod, som för min del är enkät samt textanalys med visst inslag 

av intervjuer. För- och nackdelar med enkät som forskningsmetod diskuteras av Ejlertsson 

(2005). Till nackdelarna hör antalet frågor, som ofta måste begränsas, att möjligheten till 

följdfrågor försvinner och att svar från personer som avslutat enkätifyllandet i förtid rensas 

bort vid svarssammanställningen. Därför får inte ifyllningstiden bli för lång; ett alltför omfat-

tande formulär har visat sig påverka svarsfrekvensen negativt. I valet mellan öppna och slutna 

frågor kan öppna frågor vara att föredra, eftersom de ger en mer varierad bild då de svarande 

har möjlighet att bidra med egna formuleringar. 

Till fördelarna hör att en enkät av kostnads- och tidsskäl kan genomföras på ett stort urval av 

deltagare, att dessa ges tid till att i lugn och ro överväga sina svar och att respondenterna inte 

påverkas olika på sättet vilket frågorna ställs. Om man standardiserar frågorna blir svaren lätta 

att sammanställa och jämföra. 

Många gånger är det en klar fördel att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. Holme 

och Solvang (1997) uppfattar de olika metoderna som jämbördiga redskap för att få en bättre 

förståelse av samhället. Eftersom svaga och starka sidor hos de olika metodiska redskapen 

ofta tar ut varandra finns det en hel del att vinna genom att kombinera kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Resultatets giltighet säkras och resultatinsamlingens trovärdighet stärks 

om man genom olika tillvägagångssätt får samma resultat om samma fenomen. När olika 

metoder leder till likartade analysresultat är det ett tydligt tecken på att resultaten inte är en 



17 

 

följd av de speciella metodredskap man använt sig av. Men om olika metoder leder till olika 

resultat, kan det vara en sporre till att göra nya tolkningar, vilket också kan bidra till en 

utveckling av nya tillvägagångssätt och en fortsatt teoriutveckling. På så vis får vi en mer 

nyanserad och helhetsinriktad uppfattning om de sociala och politiska fenomen vi studerar; 

fenomenen studeras och analyseras ur olika synvinklar. 

Jag tycker att en kombination av enkät och textanalys som metod passar min undersökning 

väldigt väl. Med enkäten kan jag på ett relativt enkelt sätt få in ett stort antal svar som lätt kan 

jämföras med varandra, och det är lätt att pricka av alla frågeställningarna. Trots att enkät-

undersökningen bara speglar hur informanterna själva uppfattar sin tillvaro och hur de väljer 

att ge uttryck för hur de uppfattar sitt språkbruk har jag fått en god inblick i ålänningars digi-

tala dialektanvändande. Eventuell över- och underrapportering i enkätmaterialet behöver dock 

tillsammans med risken för missuppfattningar vägas in i tolkningen av resultatet – det är inte 

alltid som frågorna tolkats på samma sätt man tänkt sig. För att se om svaren stämmer överens 

med hur de faktiskt använder språket behöver man utföra observationer, och det gör jag 

genom textanalys. För att lättare förstå på djupet vad informanterna menar när de skriver på 

dialekt är det bra att ha några kompletterande intervjuer, där samma informanter deltar som 

textanalysen görs på. Textanalys är en utmärkt metod just eftersom jag då får veta hur åländ-

skan verkligen används, och inte – som i enkäten – se bara hur ålänningarna i min studie tror 

de använder sin åländska. Naturligtvis spelar urvalet stor roll, och hade mitt material exem-

pelvis varit större, mindre eller insamlat från andra personer i en annan tid hade resultatet 

kunnat vara annorlunda. Dessutom kan min roll som forskare, i egenskap av ålänning, inverka 

på informanterna. Mer om det i avsnitt 3.6. 

3.5 Informanterna 

I enkätundersökningen har 161 unga vuxna ålänningar deltagit. Det enda kravet jag hade på I 

enkätundersökningen har 161 unga vuxna ålänningar deltagit. Det enda kravet jag hade på 

dem förutom att de skulle vara ålänningar var åldern; 15–35 år angav jag som åldersspann. 

Det visade sig dock att ett fåtal äldre personer än så också deltagit i testet, men jag har ändå 

valt att ta med deras svar. Jag upptäckte det på frågan om hur länge de bott på Åland, då det 

var någon som svarade ”50 år”. I gruppen 20–25 finns den absolut största delen ålänningar 

representerade: 61 personer (54 %). Informanternas åldersfördelning framgår av figur 2. Det 

är givetvis individuellt hur man använder sin dialekt på nätet, så åldern har möjligen en 

undanskymd betydelse i detta fall. 

Det är svårt att fastslå vem som egentligen är ålänning, men jag utgår från att de som fyllt i 

enkäten själva identifierar sig som ålänningar, eftersom det var ett kriterium. Ändå har 

åtminstone en person som inte ser sig som ålänning besvarat enkäten: ”Jag är svensk, 

identifierar mig inte som ålänning eftersom det bara är en del av mig men har vistats mycket 

där och på Kökar.” 
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Figur 2. Åldersfördelningen bland informanterna. 

En fråga i enkäten var om de var födda på Åland, vilket 75 % (85 personer) är. De resterande 

25 % (29 personer) alltså är födda någon annanstans. Jag frågade också hur länge totalt de 

bott på Åland och om de studerat eller jobbat utomlands en längre tid. De flesta har bott på 

Åland under den absolut största delen av sina liv, medan ett fåtal bara har bott här ett par år. 

Det framkommer att flera har rötter i Finland eller Sverige. Totalt besvarades denna fråga av 

114 personer. 

De allra flesta uppger att de bott utomlands. 81 av 113 personer har någon gång arbetat eller 

studerat utomlands, och utan att jag bad dem specificera var, vad eller hur länge har många 

nämnt Sverige eller Finland och studier som varat omkring 3–5 år. Andra länder som nämns 

är Norge (tre personer), Ryssland (en person), Irland (en person) samt Australien och 

Tyskland, som samma person bott i vid sidan av Finlandsboendet. 

Jag ville veta om utbildningsnivå kan ha något med nätspråket att göra, så jag frågade dem 

vilken nivå deras högsta avslutade eller nu pågående utbildning ligger på. Den absoluta 

majoriteten av mina informanter är högutbildade då hela 63 % uppger att de studerar eller har 

studerat på högskola eller universitet. Endast tre personer klickade i alternativet grundskola. 

3.6 Forskarens roll 

Det finns både risker, men främst fördelar, med att som ålänning studera andra ålänningar. 

Eftersom informanterna vet att det är dialekten i sociala medier som ska undersökas är det 

möjligt att de därför överdriver sitt intryck av dialektanvändande, för att de tror att det är 

sådana resultat jag vill få fram. Detta problem går inte att komma ifrån, och man får helt 

enkelt acceptera att en sådan risk finns. 
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Det finns givetvis också fördelar med att jag själv är ålänning. Det kan öka samarbetsvillig-

heten och förståelsen på så vis att till exempel dialektala ord jag frågar efter inte behöver 

förklaras av dem. Åland är ett litet samhälle och den absolut största majoriteten av de som 

fyllt i enkäten vet vem jag är, vilket kan ha påverkat ifyllandet av den. Ibland har de i svaren 

skrivit ”jag antar att du menar så här...” och liknande, och verkar således ha mottagaren (mig) 

i åtanke. Jag tror helt enkelt att min roll som ålänning för mycket gott med sig i detta 

sammanhang. 

I textanalysen är min roll som ålänning snarast nödvändig, för att kunna urskilja vad i texterna 

som är åländska, och vad som kanske inte är det trots att informanterna hävdar det. 
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4. Enkäten: uppfattningar om dialekt i sociala 

medier 

Jag har strukturerat resultatet från enkäten utifrån de tre frågeställningar som presenterades i 

inledningen. Avsnitt 4.1 handlar således om attityder och associationer till dialekter, främst 

åländska men även finlandssvenska och rikssvenska (Vilka är ålänningars attityder till åländsk 

dialekt i sociala medier?). I 4.2 redogör jag för vad som framkommit gällande användandet av 

dialekt (När använder ålänningar dialekt i sociala medier?), i 4.3 redovisas dialektens 

funktioner (Vilka funktioner fyller dialektanvändningen i sociala medier?) och i avsnitt 4.4 

nämner jag de enligt informanterna mest typiskt åländska orden. Avsnitt 4.5 handlar om orto-

grafin, och avslutningsvis säger jag i 4.6 några ord inför textanalysstudien och vad som 

fördjupas där. 

4.1 Attityder och associationer till dialekter 

Ett sätt att undersöka personers attityd till dialekt är att fråga om de talar dialekt. När de be-

skriver sitt dialektbruk kommer ofta attityder till dialekter fram. Jag frågade således infor-

manterna om de kan tala dialekt, i så fall vilken och hur ofta den används. Nedan redogörs 

förutom för åländska även för finlandssvenska och rikssvenska, som en jämförelse. 

På frågan om de kan tala dialekt svarar de flesta, 78 personer av 114, ja. Det är vidare 24 

personer som säger att de kan åtminstone lite dialekt (totalt 102 ”ja” alltså), medan 12 uppger 

att de inte kan tala dialekt. Flera av dem med tillägget ”tyvärr, skulle vilja”. Dialekt är alltså 

något högt skattat. ”Givetvis kan jag det, men kanske inte fullt lika bra som mormor”, skriver 

någon. Det är flera som säger att de i samband med sina Sverige-studier tappat dialekten, men 

att den smyger sig tillbaka under Ålandsvistelser. Några säger också att de är bra på att härma 

dialekter. Många säger sig kunna behärska flertalet dialekter, vilket tyder på att många är 

väldigt medvetna om sin dialekt. Många växlar mellan olika dialekter beroende på sällskap 

och miljö. Ett stort antal av de med åländska som dialekt säger att det är en självklar del av 

deras identitet. 

Det var inte en enda som uttryckte sig negativt när jag i enkäten frågade dem om vad de 

tycker om dialekt, även om många påpekade att det inte får gå till överdrift, och att 

stockholmskan ”inte är vacker”. Bred dialekt i allmänhet tyckte någon var jobbig, men menar 

samtidigt att ”den [dialekten] går bort i skrift”. Många var lyriska: ”Under-

bart!”, ”Härligt!”, ”Jättespännande!” var några av de glada tillropen. Flera betonade att det är 

kul att höra var en människa kommer ifrån, och att det är en stor del av identiteten. ”Det 

berikar språket, ger sammanhållning och står för en stor del av den muntliga traditionen.”. Det 

vore sorgligt om den dog ut, tyckte några. 

Så vilka dialekter talas? Bland de 114 som besvarade den frågan kom 105 olika dialektkom-

menarer fram: 66 säger sig tala åländska, 32 finlandssvenska och 7 svenska av olika slag. 

Många har en bred repertoar: ”Åländska, norrländska, skånska, kopparbergsmål, stockholms-
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dialekt, närkingska, ytterst lite göteborgska” är en mångfacetterad och ganska typisk 

kommentar; flera av informanterna nämner en rad vitt skilda dialekter. De säger sig behärska 

dialekter både från öst och från väst. Vissa har insett att de talar dialekt först när andra 

påpekat det: ”Enligt de svenskar jag känner pratar jag annorlunda, så tydligen hela tiden.” 

Bortaålänningarna menar ofta att de talar åländska 3–4 gånger per år då de är på Åland. Det 

verkar alltså finnas stora tendenser till dialektskiften. 

Dialekt har en tendens att vara mer eller mindre välkommen beroende på situation och plats. 

Finns det enligt mina informanter tillfällen då dialekt bör undvikas? Förvånande många 

svarade nej här, många med förklaringen att man aldrig ska tränga undan sin identitet. ”Larm-

centraler eller andra platser som har att göra med människors säkerhet” menar en, vilket är i 

stil med denna kommentar: ”Om man har en grov dialekt (närpesiska eller som längre in i 

Västerbotten i Sverige) så skulle jag inte rekommendera det i situationer inom vården p.g.a. 

risk för missförstånd.” En annan skriver: ”Affärsmöten och finare tillställningar”, med till-

lägget att ”men samtidigt varför inte? Man ska vara stolt över sitt ursprung”. 

Det är många som säger att man inte bör tala dialekt i formella sammanhang. Någon menar att 

man på nationell radio och tv inte ska tala dialekt: ”alla måste ju förstå en!”. Det är också 

många som poängterar att finskspråkigas attityd mot svenskspråkiga tyvärr ofta är dålig: ”Om 

man skulle hamna i ett gäng med sådana som är fientliga mot svenskspråkiga, annars så finns 

det väl ingen anledning.”, ”Nattetid på finska orter” och ”I Hesekön efter 03.30”, är kommen-

tarer i samma slag, och sistnämnda menar då den finländska hamburgerkedjan Hesburger.  

”Risk för rasistiska påhopp i utsatta situationer”, är en kommentar som pekar åt samma håll, 

även om detta handlar mer om svenska och finska som språk, och inte är något dialekt-

specifikt. Det är en som är lite mer drastisk och besvarar frågan med ”utanför hemmet”. Andra 

menar också att man bör anpassa sig och ta seden dit man kommer, och se till att man på 

finare tillställningar tonar ner dialekten, speciellt om det finns en brokig skara människor 

närvarande som kan ha svårt att förstå. En intressant kommentar är denna: ”Egentligen inte, 

men ibland på formella möten så kanske man behöver lämna bort åländska ord men inte sin 

dialekt”. Här definieras åländsk dialekt som något mer än bara användandet av åländska ord. 

Det verkar som att de som tagit sig en funderare över frågan betonar just säkerhet och 

förståelse, men att man inte behöver skala bort dialekten för sakens skull. 

4.1.1 Associationer till åländska 

Något som kan anknyta till attityder är associationer, vilket jag undersökte i enkäten både för 

åländska, finlandssvenska och rikssvenska. Informanterna ombads helt enkelt säga de tre 

första sakerna de kommer på när de hör orden åländska, finlandssvenska och rikssvenska. Jag 

valde att ha ett öppet kommentarsfält, vilket har gjort svaren väldigt olika, men jag har ändå 

kunnat se vissa tendenser. 

De tre första sakerna ålänningarna i min undersökning kommer att tänka på när de hör 

ordet ”åländska” väljer jag att dela upp i tre olika kategorier: egenskaper och personlighet, 

språk, och Åland i allmänhet. Jag tar här upp de mest frekventa orden, och de som på något 
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sätt känns som av informanterna typiska svar i sammanhanget. Efter att de tre kategorierna 

presenterats sammanfattar jag dem. 

1. Egenskaper och personlighet: bondiga, lugna, trygga, charmiga, identitet, äldre genera-

tion, rejält, stolthet, självgodhet, bräkigt, lite gnällig, avundsjuka, vet mycket om många, vill 

veta mycket om många, pratar om varandra, inskränkt, trygga, företagsamhet (många männi-

skor äger en firma men jobbar samtidigt någon annanstans).  

2. Språket: Förutom en hel del åländska ord nämndes även dialektala och språkliga ord som 

dessa: brett, charmigt, gammaldags fornsvenska, bondigt, lantlig, hemvant, fint, flummigt och 

unikt, svängigt, varmt, sävligt, annorlunda, roligt att lyssna på i tv, mycket förkortningar, 

svårförstått, grötigt, släpigt, fult, lättsamt, sticker ut ur mängden, grovt, säreget, gnälligt, 

bräkande vokaler (”som på norra Åland”), radioreklam, uttalar å, ä, ö väldigt starkt, runt 

mjukt språk (”till och med svordomar låter trevliga, inte så ofta man hör det utanför Åland”), 

breda vokaler, brett l-ljud, ”roligt med användningen av finska svordomar!”.  

3. Åländskt: kvalitet, ursprung, charm, rått, patriotiskt, skärgård, sommar, semester, turister, 

hav, bönder, landsbygdskommuner, fin natur, litet, alla känner alla, flaggan, dåliga hemsidor, 

ingen blinkar i rondeller, Pommern (berömt museifartyg), Arken (nattklubb och hotell), 

hemma, gamla tanter å gubbar, Stallhagen (lokalt öl), Janne o Maja (karaktärer i Stormskärs-

maja, känt litterärt verk), mamma, åländsk radio, släkten, skvaller, trygg, sprit, äpplen, ålands-

pannkaka, smör, fisk, öl, svartbröd, chips, messa Nyan (i båda lokaltidningarna Ålandstid-

ningen och Nya Åland finns på debattsidorna möjlighet att skicka in sms). 

En bild av det typiskt åländska träder fram. Den typiska ålänningen verkar vara gedigen och 

lite stolt, men inskränkt. En hel del av ålänningarna ser den egna dialekten som charmig, 

medan minst lika många menar att den är ful och bräkande. En vanlig uppfattning – som jag 

vet att många delar – kommer fram här: den åländska litenheten som leder till skvaller. ”Alla 

känner alla” sägs det ofta. Många ser åländskan som sin egen, som det ursprungliga, trygga 

och hemvana. Även om ön ibland känns aningen liten – på gott och ont. 

4.1.2 Attityder och associationer till finlandssvenskan 

När det gäller finlandssvenskan framträder följande tre kategorier bland informanternas 

spontana associationer: personligheter och egenskaper, språk samt kultur. Även här har jag 

sållat lite så att inte varenda kommentar tas med. I stället har jag försökt se mönster och sett 

till att urvalet blir representativt för gruppen. Efter grupperna presenterats sammanfattar jag 

intrycken. 

1. Personligheter och egenskaper: Mumintrollen, Tove Jansson, minoriteter, Arja Saijonmaa, 

Mark Levengood, svärföräldrar, jag och mina släktingar, lärare, fulla personer, Finlandsbåten, 

ser bra ut, snygga killar, snobbism, adidaskläder, lättsamhet, en svenskpratande från Finland 

hunsade av finsktalande, arbetsamma, mysigt, trevligt, snällt, hård attityd, pratar högt, allvar-

liga utan humor.  
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2. Om språket: muminsvenska, tje–ljud, mer korrekt än rikssvenska, dialekter, fiiiin, för-

nämnt, jobbigt, charmigt, finlandismer, gulligt, halvbondigt, helsingforsiska, österbottniska, 

stor variation, avkortade ord, fult, roligt, bestämt, varierande, gammaldags på ett bra sätt, 

kraftig brytning, ”egna ord”, pampigt, prydligt, humor, hemtrevligt, hårt, mjukt, lustigt, svårt 

att ta på allvar, härligt, pondus, tvåspråkighet, å–ljud, trygg, svårt att förstå, ursprungligt, talar 

snabbt, sjungande, snobbig/högfärdig, stekigt, smart, välartikulerat, stor spridning på dialekter, 

seriositet, coolt, okomplicerat, lite töntig, drygt att lyssna på, mysigt, vackert språk, gammal-

dags svenska, förnämt, pretentiös.  

3. Kultur: Radio X3M, HBL, kultur, snö, flaggan, åkrar, färja, modersmålets sång, karkki 

(godis), Pleppo (radio), muminmammans handväska, snorkfrökens ankelring, FST, Buu-

klubben, scouting, sprit. 

Åsikterna var många och orden likaså, men det som fick flest röster var ändå Mumin tillsam-

mans med den ambivalenta attityden till finlandssvenska i allmänhet. Antingen tyckte de att 

det var charmigt och genuint eller så var det svårt att förstå och ”fult”. Klart är att mycket 

pondus inges för vissa, och många nämner kända finlandssvenska personligheter som Tove 

Jansson och Mark Levengood. 

4.1.3 Attityder till rikssvenskan 

Jag frågade också informanterna om de tre första sakerna de kommer att tänka på när de hör 

ordet rikssvenska. Då är följande synpunkter vanliga, även dessa uppdelade i tre olika 

kategorier: egenskaper, språk och sysselsättningar och platser.  

1. Om språket: standardsvenska, högsvenska, boksvenska, neutralt, mycket fina ord, 

stockholmska, överdrivet, fint, språkfel, svengelska, korrekt uttal, ”small talk”, ljusa 

röster/högt tonläge, pratar långt fram i munnen, pratar en massa onödigt, i skriftspråk 

svårigheter att skilja på de, dem och dom.  

2. Egenskaper: fjollig, överklass, brats, fjortis, akademi, snobb, skrytsam, stöddig, stekare, 

wannabe, låtsasstatus, glassigt, homo, drygt, larviga, ärthjärnor, bortskämda ungdomar, tror 

man är något, arbetsskygga, backslick, blondin. 

3. Sysselsättningar och platser: latte, fika, shopping, Stockholm, Stureplan, Plattan.  

Sammanfattningsvis ser det ut som att de flesta åsikterna mot det svenska språket är negativa. 

Jag räknade andelen positivt och negativt laddade ord bland associationerna i enkäten. De 

neutrala räknades inte med. Rikssvenskan fick 79 % negativa kommentarer, åländskan 38 % 

och finlandssvenskan 20 %, och de syns i figur 3. Ålänningarna i min studie uppvisar en 

mycket tydlig stockholmsorientering, speciellt runt ”bratsen på Stureplan”, vilket givetvis inte 

är en rättvis bild för svenskar i allmänhet. Det fanns dock ett fåtal svarande som skrev att de 

tänkte på sina svenska kompisar och på båten över till Kapellskär till shoppingresorna. 
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Figur 3: Rikssvenskan framkallade överlägset mest negativa associationer. 

Ett intressant mönster utkristalliseras: finlandssvenska får ålänningarna i min undersökning att 

tänka på språket i allmänhet och på språkliga uttryck, medan rikssvenska för tankarna främst 

till svenskarna som personer, och då på ett rätt negativt sätt. Detta material är givetvis för litet 

för att dra slutsatser på, men det finns en möjlighet att ålänningarnas kamp om sitt svenska 

språk har med det här att göra. Man får inte tycka för mycket om finskan eftersom det kan 

vara ett hot. Men eftersom finlandssvenskan i Finland är rätt underminerad är det okej att gilla 

det ändå, just för att ålänningarna själva är en av de små svenska minoritetsgrupperna i 

Finland. Sedan är frågan varför svenskarna har ett så dåligt rykte bland ålänningarna i min 

undersökning. Det handlar bara om stereotyper, och den absolut största majoriteten har valt att 

fokusera på en väldigt liten grupp stockholmare. Även om ålänningarna om finlandssvenskan 

nämnde egenskaper som ”snobbig” och ”pretentiös” var det långt ifrån lika mycket som om 

svenskarna. När det gäller själva språket verkar det som att finlandssvenskan skattas högre än 

rikssvenskan. I en större grad fick finlandssvenskan egenskaper som korrekt och 

skriftspråksnära sig tillskrivet, medan åländskan mer kopplades till uttalet och dess bräkighet. 

4.2 När och var används dialekt? 

Min andra frågeställning har att göra med när man väljer dialekten framför standardspråk, och 

när man inte gör det, samt vilka funktioner den fyller. För att reda ut om informanterna skriver 

på dialekt på Facebook samt i sms och e-brev frågade jag dem vilka de skriver med på dessa 

medier, och hur ofta. Det visade sig att bara knappt 10 % av informanterna skriver inlägg på 

Facebook dagligen – lika många som säger att de aldrig skriver på Facebook. Resterande 

80 % uppdaterar sin Facebook-sida i snitt någon gång per månad. 

De flesta sms:en går till nära vänner, medan myndigheter och organisationer utgör en mycket 

liten del av mottagarna. På frågan om e-post var det dock lite mer jämt mellan de olika 
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grupperna av personer man kunde välja att kryssa i. Högst i topp i frågan om e-post kommer 

myndigheter och organisationer som fick 107 av de 159 svarandes röst, till skillnad från sms 

och Facebook där det mest är vänner som tar emot meddelandena. I övrigt är det rätt jämt 

mellan de andra svarsalternativen. Lärare, arbetskamrater, vänner och nära vänner håller sig 

samtliga runt 50 %-gränsen; hälften av informanterna skickar e-post till dessa grupper. Steget 

var inte långt till släktingar, föräldrar och klasskamrater, som alla tre höll sig mellan 32 och 

38 %. Man skickar e-brev till hela världen, men mest kontakt har man med nordbor och 

européer. Även om jag inte uttryckligen undersöker forumet chatt, så passade jag på att ställa 

en fråga om det. Chatten uppvisar samma mönster som sms och Facebook-inlägg: mycket 

kontakt med vänner, men inte så mycket med lärare och myndigheter. 

4.2.1 Dialekten på Facebook 

På frågan om informanterna brukar använda sig av åländska ord eller uttryck när de skriver 

statusuppdateringar på Facebook svarade en dryg tredjedel av informanterna ja. Bland de 

varierande kommentarerna kan hittas följande: ”Kanske, utan att jag tänker på det.”, ”Ja, det 

händer. Inte ofta. Man har ju mest svenska kompisar. Det händer väl om man vill sätta kraft 

bakom ett ord, eller om man vill förbrylla sina svenska kompisar med nåt internskämt eller 

så.” och ”Ja, det är skojigt att uttrycka sig på slang.”. Vissa informanter verkar alltså likställa 

den åländska dialekten med slangspråk. De nekande svaren låter så här: ”Oftast inte, använder 

ett så klart språk som möjligt. Förstås om något riktar sig speciellt till mina åländska vänner 

kan jag brä på lite med åländska.”, ”Ytterst sällan då jag har så många kontakter från ställen 

bortom Åland”, ”Nej, försöker alltid skriva med 'korrekt' svenska.”, ”Bara när jag ska berätta 

om vad någon ålänning med bred dialekt sagt eller när jag skämtar med mina kompisar.”. De 

som skriver på dialekt verkar göra det för att de gillar det, eller för att de inte ens tänker på att 

de gör det; dialekten kommer av sig själv. De som undviker att skriva på dialekt betonar 

tydligheten för icke-ålänningar, och när de väl gör det är det för att skämta med andra 

ålänningar. 

Vilken sannolikhet – 1–5 – är det att du skriver på dialekt i ett Facebook-inlägg, och vilken 

dialekt är det som gäller i så fall? Flera personer har då svarat att de inte har dialekt, att de inte 

gör inlägg på Facebook, eller att de har en blandning av flera dialekter. De flesta säger dock 

att de skulle skriva på åländska, medan något färre håller sig till standardsvenska, någon 

svensk dialekt eller finlandssvenska. Av de 125 som svarar på frågan om sannolikheten att de 

skriver på dialekt på Facebook svarar 42 personer att det är troligt och 56 att det är liten 

sannolikhet, medan resterande 27 håller sig neutrala. Det är alltså 42 personer, eller 34 %, 

som alls utger sig för att eventuellt skriva på dialekt på Facebook. 

De som säger att de skriver på åländska ger bland andra följande anledningar: ”på skämt”,  

”passar in i sammanhanget”, ”roligt att använda gamla ord”, ”om jag skriver något lite mer 

oseriöst”, ”för att göra det personligt”, ”visa samhörighet och gemenskap”, ”ger en känsla av 

närhet som det byråkratiska språket inte kan åstadkomma”, ”faller sig naturligt när man 

samspråkar med någon med samma dialekt”, ”identitet och gemenskap”, ”Varför skulle jag 

prata annat än åländska? Inte gnäggar man när man talar med kor.” De som håller sig till 
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standardsvenska säger att de vill nå en så stor målgrupp som möjligt. En annan menar att det 

är fult att använda dialekt, och därför är det ”vanlig svenska” som gäller. Den absoluta majori-

teten menar ändå att det är åländska som gäller i kontakt med andra ålänningar på Facebook, 

för att det är språket de talar annars och för att visa solidaritet. 

I Facebook-kontakt med finlandssvenskar uppger en tredjedel av ålänningarna att de skriver 

på åländska, medan 19 % skriver på finlandssvenska. Resten håller sig till en standardskriftlig 

svenska. Det är 37 % som uppger att det är mycket osannolikt att de skriver på dialekt till sina 

finlandssvenska vänner. 

Det är flera stycken som skriver något i stil med att ”jag försöker undvika dialekt för förstå-

elsens skull”. Man skriver på åländska för att visa sin identitet, ”vilket är, kul, trevligt och mer 

avslappnat.”. Annars kan man göra det för att skämta till det när något är oseriöst. ”Allt annat 

än åländska vore konstigt, speciellt om man är dålig på finlandssvenska”, säger en. ”Varför 

skulle jag byta till finlandssvenska när jag inte pratar det?” menar någon som tolkat frågan 

som att jag utgått från att det är finlandssvenska som gäller i kontakt med finlandssvenskar. 

Det framkommer att åländska kan skapa samhörighet ålänning och finlandssvensk emellan 

eftersom ingen av dem är riktigt svensk. ”Åländska med finlandssvenska inslag. Personerna 

kan svenska, lite extra krydda har ingen dött av”, säger någon. Det är en av informanterna 

som nöjer sig med att använda enstaka ord som inte används av alla: ”Mer finska uttryck, som 

är jargongen där, men de andra vännerna förstår inte uttrycken.”. 

Nära hälften av informanterna, 48 %, anger att det är i det närmaste osannolikt att de skulle 

skriva på dialekt till de svenskar de känner. Det är möjligt att frågan misstolkats som att det 

handlar om att de skriver på svensk dialekt till svenskarna. 29 % håller fast vid sin åländska 

dialekt: ”Det brukar bli så, kommer naturligt”, ”Jag skriver som jag pratar och ändrar ingen-

ting” och ”Varför ska jag behöva ändra mig för andras skull, när inte de gör det?” är tre av 

kommentarerna. De använder mer eller mindre förenklad åländska för att citera, skoja eller 

retas lite ”för att vara krånglig och lustig,”. En fjärdedel, 25 %, håller sig till ”det svenska 

högspråket”, och en av dem specifikt på göteborgska, ”på sköj”. Stureplansstekaren som 

framkom under prototypfrågan hänger med, och fungerar som en roll som några av ålän-

ningarna i min studie brukar spela: ”Rikssvenska, kan nog leka stekare men alla vet att det 

ändå är på skoj”. En fjärdedel säger att de inte skriver på dialekt alls, eller att de inte ens har 

någon. En av dem menar att det ”känns onaturligt att skriva så som jag aldrig skulle tala till 

dem”. Det är också ett fåtal personer som faktiskt skriver på finlandssvenska till svenskarna: 

fem personer. En annan håller sig till ”ganska allmän finlandssvenska för att markera min 

sociala och nationella tillhörighet”. 

4.2.2 Dialekten i sms-interaktion 

38 % menar att det är troligt att de skulle skriva på dialekt i sms-meddelanden till andra 

ålänningar. Det är ganska jämt mellan de som uppger det som osannolikt att de skulle göra det; 

44 %. Mittemellangruppen uppgår till 18 %. De dryga hälften, 54 %, som ändå skriver på 

åländska gör det för att ”de kommer därifrån”, eller för att ”de pratar så” eller ”för att skämta”. 
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Det är många som betonar att de gärna skriver gamla åländska ord och uttryck för att det är 

roligt. Följande kommentar är typisk för många av ålänningarna i min studie: ”Eftersom man 

sms:ar med nära vänner som förstår åländska händer det ibland att man drar till med 

någonting åländskt eftersom det brukar ses som lite humoristiskt”. Åländskheten kommer 

naturligt för många, och dit hör samhörigheten som också är något som poängteras av många. 

Ett fåtal skriver på finlandssvenska, men det är då inget strategiskt drag. Den som exempelvis 

skriver på nykarlebydialekt gör det nämligen helt enkelt för att hon eller han ursprungligen 

kommer därifrån och inte har någon plan på att ändra sin dialekt. Det är 20 % som håller sig 

till ”vanligt skriftspråk” i sms-meddelanden till andra ålänningar. En av dem – som egentligen 

helst skulle skriva på åländska – skriver ”vanligt” just för att det tar mycket längre att skriva 

annars, för att ”autokorrektorn blir knasig”. 

Åländskan kommer automatiskt för många även i sms-kontakt med finlandssvenskar; ”mer 

naturligt och kortare överlag”. Det tycks göra detsamma om mottagaren inte är ålänning. En 

fjärdedel skriver dock på finlandssvenska för att det är så de pratar. En tredjedel säger sig 

skriva på vanlig skriftspråkssvenska eller inte ha någon dialekt alls när de skriver sms till 

finlandssvenskar, bland annat för att undvika missförstånd. 

26 % håller fast vid sin åländska när de sms:ar med svenskar. De skriver helt enkelt som de 

pratar, något som verkar självklart för flera av informanterna, vilket antyds i denna 

kommentar: ”Åländska. Har ju bott här hela tiden.”. En annan vill retas lite och ”skriver 

åländska barra för att fittas”. Endast 6 av de 117 uppger att de skriver på finlandssvenska. En 

menar att det kort och gott beror på obetänksamhet, och har en finlandssvensk dialekt till 

vardags. 23 personer skriver på svenska och 28 personer menar att de inte har någon dialekt 

alls när de skickar sms-meddelanden till svenskar. Totalt är det alltså 40 % av ålänningarna 

som håller sig neutrala i sms-skrift till svenskar. ”Dialektfritt för att undvika missförstånd”, 

proklamerar en av informanterna. ”Ingen dialekt, för de skulle bli distraherade och inte förstå 

exakt vad man menar. Då går det åt flera mess att förklara”, menar en annan motståndare. Det 

är lite i stil med kommentaren ”sms är så korta, så det känns oftast inte så värt”. En skriver att 

han eller hon anpassat sig och att ”det mest blir svenska dialekter som jag lärt mig där”. 

4.2.3 Dialekt i e-postmeddelanden 

Att skriva på dialekt i e-postmeddelanden är något informanterna ställer sig tvekande inför. 

40 % uppger det som mycket osannolikt att de skriver dialektala e-brev till ålänningar. Flera 

säger att de ”extremt sällan e-mailar sina vänner”, men många av de som ändå gör det skriver 

att eftersom de kommer från Åland är det åländska som gäller, speciellt i citat eller om 

åländskan förtydligar. ”Åländska utan att jag tänker på det”, fortsätter en skriva som skrivit 

samma sak även på frågan om sms och Facebook-inlägg. ”Åländska för att det är snyggast, 

eller på rikssvenska för att det är kul!”. 

En femtedel skriver på finlandssvenska. ”Ren finlandssvenska, eftersom e-post känns mer 

seriöst än sms och Facebook” är det en av dem som menar. Totalt är det nära hälften som 

håller sig till standardformer när de skriver dialekt i e-postmeddelanden till andra ålänningar. 
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Någon säger att eftersom e-brev är formella av sin natur är det således ett formellt språk som 

gäller, medan en annan säger att det inte alls är någon skillnad mellan dessa tre kommunika-

tionsformer. Någon säger också att e-brev ofta blir långa och att det därför är jobbigt att läsa 

det om de står på dialekt. En annan säger att han eller hon bara mailar om det är något viktigt, 

och att det av den anledningen sällan blir på dialekt. 

I e-postkontakt med finlandssvenskar håller sig 18 % till åländska, och en fjärdedel uppger att 

de använder sig av en del finlandssvenska uttryck. Intressant nog verkar det alltså som att fler 

växlar över från åländska till finlandssvenska, om det nu inte är så att det är det de använder 

vanligtvis. Men totalt är det 40 % som håller sig till standardformer i kommunikation med 

finlandssvenskar i e-brev. ”För att undvika missförstånd och vara så tydlig som möjligt” 

verkar vara ett standardsvar. Väldigt många poängterar att e-brev är mer seriösa, och deras 

sätt att skriva därefter. Det är viktigt med förståelsen. 

Majoriteten säger att det är mycket osannolikt att de skriver dialektala e-brev till svenskar. 

Lika många som skriver på åländska till finlandssvenskar gör det även till svenskar – 

18 %. ”Åländska, utan att jag tänker på det”, är en kommentar som kommer även här. Fyra 

personer håller fast vid sin finlandssvenska, för att de kommer därifrån från början. Totalt är 

det 54 personer av de 116 som besvarade frågan som håller sig till standardformer. ”Dialekt-

fritt, för att slippa missförstånd” är en kommentar som sammanfattar mångas åsikter. Många 

menar att e-brev ofta är formella, och språket därefter. 

4.3 Vilka funktioner fyller dialektanvändningen? 

De funktioner som gäller dialektanvändningen kan sorteras upp i att gälla dialekter i allmän-

het och åländska. En kommentar som pekar mot hur svenska dialekter i allmänhet används 

menar att det inom kundtjänst kan vara en fördel med norrlandsdialekt jämfört med stock-

holmsdialekt. ”En inringande norrlänning vill knappast höra en stockholmare i luren”. En som 

däremot är mer finlandssvenskt orienterad säger att han eller hon många gånger haft nytta av 

att vara dialekttalande på finlandssvenska communities vid kommunikation med österbott-

ningar och andra finlandssvenskar. 

Många ställde sig frågande till min fråga om de någon gång haft nytta av att tala dialekt, och 

svaren varierade: ”Jo, jag fick komma in på Spybar en gång för 10 år sedan för att jag var 

ålänning.”. Det berättar någon som haft glädje av sin åländska dialekt. ”Nej, det har snarare 

lett till missförstånd” är det en annan som säger. Ytterligare en kommentar är ”Inga tror jag 

det, men jag har underhållit en del svenskar under studietiden.”. En annan säger att inom 

äldrevården på Åland är det en fördel att tala dialekt. Jag antar att personen med det menar att 

förståelsen hos de äldre ökar, och att de då i sin tur känner sig tryggare. Det är också en 

person som säger att dialekten har fungerat som ett lingua franca när man träffar norrmän från 

Nordnorge till exempel, och att deras dialekt har rätt mycket gemensamma drag med den egna. 

Någon menar lite smått skämtsamt att ”när man talar en sjungande dialekt är det lättare för 

lyssnare att inte somna”. En annan som kanske inte heller tar frågan på fullt allvar säger 

att ”det är roligt att kunna visa att man kan och har lätt för att lära sig”. 
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Jag fick in en hel del intressanta kommentarer. Någon menar att den ”skriver så otroligt sällan 

något på 'riktig åländska' och när jag gör det förstår de flesta att det är något dialektalt”. En 

person skriver 50 % av uppdateringarna på engelska och 50 % på svenska då många vänner 

bor i utomnordiska länder. Det finns en risk för att det blir ”pinsamt lite notifications” annars. 

Någon menar att vissa ord kan vara svåra att förstå men att det av sammanhanget går att lista 

ut, och en annan förklarar ofta i parentes vad det åländska ordet betyder. Först om det är tal 

om en ny bekantskap blir det problematiskt, menar någon, men alltså inte om de känt varan-

dra länge och pratat mycket med varandra, för då har den säkert fått höra en hel del. Samman-

taget råder det alltså mycket delade meningar om huruvida andra förstår åländska ord och 

uttryck eller inte. Resultaten tyder på att åländska kan sägas fungera som en schibbolet-

funktion i språket; att skilja den egna gruppen från andra. Förutom som ålänning är det flera 

som identifierar sig som finländare genom att använda typiska finlandssvenska ord och 

uttryck, som kiva och juttu, exempelvis. 

Om nyttan med den åländska dialekten som lingua franca och gränsöverskridare kan sägas 

vara en funktion, kan markering av grupptillhörighet både inåt och utåt vara en annan. 

Ungefär hälften av informanterna tror att icke-ålänningar har svårt att förstå de åländska ord 

och uttryck som skrivs. ”Engelska kontakter fattar knappast vad jåla är”, menar en av infor-

manterna lite syrligt. ”Det är precis vad som är meningen”, säger en annan. Ålänningarna vill 

i vissa fall rikta sig enbart till andra ålänningar för att utestänga andra. En överraskande 

tredjedel tror att det inte är några problem att som svensk eller finlandssvensk förstå åländska 

ord och uttryck. Några av dem menar också att de mest har åländska kontakter eller att de 

kanske till och med enbart riktar sig till ålänningar med vissa statusuppdateringar. ”Använder 

ytterst sällan dialektala uttryck, om jag gör det är det med ålänningar eller personer som 

känner till dem sedan tidigare” lyder en av kommentarerna. 

4.4 Åländska dialektord 

Dialekt hänger tätt samman med dialektord. Därför bad jag informanterna ge exempel på 

åländska ord och uttryck som används både av dem själva och av andra ålänningar. Här fick 

jag fram en hel del intressant material, och jag listar orden i en lista som återfinns i appendix. 

Många kommenterar att skrivandet av åländska ord kommer per automatik, och att det inte 

alls är något de tänker på. De hade trots det inga problem med att spontant lista flertalet 

åländska ord och uttryck på beställning. Från den absoluta topplistan framkom i alla fall 

följande ord: inga (64), jåla (53), paller (20), siddubarra (19), jonä (16), vilig (15), nojsa (14), 

rådda (12), int (10), trunk (8), tövla (5), halare (4), hördudu (4), jo (4), nåssådå (4). 

Jag skulle säga att detta är ett rätt väntat resultat. Inga är ett väldigt frekvent ord på Åland 

som är helt utbytbart med inte, och har således inte bara betydelsen inte några, såsom i 

standardspråket. Jåla betyder tramsa eller prata strunt. Den som pallrar är fånig och löjlig, 

siddu kommer från uttrycket ser du – på åländska uttalat sir du – och blir tillsammans med ett 

åländskt bara – d.v.s. barra – ett uttryck med betydelsen ser man på. Jonä betyder unge-

fär ”Hördu nä, jag tror inte det”. Något eller någon som är vilig är riktigt bra eller rejäl. Den 
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åländska betydelsen av att nojsa är att bråka, tvista, tjata och föra oväsen. Att ordet är ett lån 

från engelskan – noise – syns alltså tydligt i dess åländska innebörd. Att rådda kan innebära 

att stöka, skapa oreda eller att vara virrig. En trunk är för en ålänning både en större väska 

eller en koffert, men framför allt bagageutrymmet i en bil. Den som tövlar är klumpig eller 

fumlig. En halare är för en ålänning en overall, och nåssådå är ett slags uttryck som visar att 

man tycker synd om någon. Vidare säger en ålänning ofta jo i stället för ja när den svarar på 

en fråga. De allra flesta av dessa uttryck samt många fler finns listade på Visit Ålands 

hemsida (http://www.visitaland.com/se/fakta/artiklar?articleid=2765). Viktigt att tänka på är 

att resultatet ovan pekar på vad ålänningarna i min studie själva tycker är åländska ord. I 

verkligheten är det flera av orden som är ursprungligt finlandssvenska eller till och med 

allmänsvenska. 

4.5 Ortografi 

När Greggas Bäckström (2011) undersökte närpesdialekt i främst sms-meddelanden kunde 

hon se att informanterna skriver som de talar, men att den ortografiska realiseringen för den 

sakens skull inte är enkel. Det som är intressant i detta sammanhang är hennes två huvud-

grupper av dialektskrivare: de som skriver som de talar – ljudskrivarna – och de som tycker 

att det blir som det blir – de regellösa. 

När det gäller ortografin svarar 59 % av ålänningarna i min studie att det är lätt att stava 

åländsk dialekt, medan 15 % tycker att det är svårt. Fyra personer, 3 %, svarar dessutom att de 

inte skriver på dialekt, och resten har ingen åsikt eller är osäkra: ”både ja och nej”, ”vet inte”. 

Många menar att det inte finns några rätt och fel när man stavar på åländska och att de oftast 

stavar som det låter utan att veta vad som är rätt. Att stavningen helt enkelt beror på hur man 

själv uttalar orden, och att det går på känsla. ”Det mesta går lätt utom schu-inandningen” 

menar någon. Alltså det typiska ”jo på inandning”, som även norrlänningar använder sig av. 

Det verkar som att ålänningarna kombinerar Greggas Bäckströms två huvudgrupper av 

dialektskrivare: de skriver som de talar men eftersom varianterna av ett och samma ord kan se 

så pass olika ut verkar det ändå som att de är ganska regellösa; det blir som det blir. 

Ungefär hälften tycker det är lätt att vara konsekvent i stavningen. Det är lika rätt att skriva 

vilig som viloger eller viliger. ”Det spelar ingen roll hur man stavar, alla förstår ändå, så länge 

man inte bräker på med vokaler är det enkelt”, enligt en av informanterna. Det är nästan 

omöjligt att vara konsekvent. En som reflekterat över detta fenomen lite noggrannare säger att 

han eller hon ofta bestämmer sig för ett sätt att skriva på och håller därefter fast till det ”tills 

tillrättavisningar kommer”. 

4.6 Några ord innan textanalysens fördjupning 

Sammanfattningsvis säger sig 68 % tala dialekt. Antingen används den konstant, eller – om de 

varit utomlands en längre tid – så kommer den tillbaka när de vistats på ön ett tag. Många 

informanter uppger att de är bra på att härma dialekter, och de säger sig behärska en lång rad 

http://www.visitaland.com/se/fakta/artiklar?articleid=2765
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dialekter. Dialekt är något vackert som bör bevaras, men den ska hålla sig relativt neutral. 

Dock inte så mycket att den blir helt undanträngd; ”lagom” åländska känns hemtrevligt och 

ursprungligt. Finlandssvenskan däremot utstrålar pondus och intellekt medan rikssvenskan 

väcker associationer till överklasstekare. Rikssvenskan fick 79 % negativa associationskom-

mentarer, åländskan låg mitt i raden på 38 %, medan finlandssvenskan bara fick 20 % 

negativa kommentarer. Anmärkningsvärt är att finlandssvenskan får mina informanter att 

tänka på språket när de ombeds ge sina associationer, medan rikssvenskan för tankarna till 

personerna bakom språket. 

Man skriver ogärna på åländska på Facebook, och om man gör det är det för att förbrylla eller 

vara rolig. En del skriver dock åländska utan att tänka på det; den kommer naturligt. Även i 

sms-interaktion händer det att åländskan används för att framstå som humoristisk. E-post är 

samtliga överens om att är ett formellt medium, och därför vill de hålla det dialektfritt. 

Som funktion är åländskan viktigt för identifiering och sammanhållning, och man är med-

veten om att dialekten kan utestänga de som inte förstår den. Ungefär hälften av informan-

terna tror att icke-ålänningar har svårt att förstå åländska ord och uttryck. Lika många tycker 

det är lätt att vara konsekvent i stavningen av åländska ord. De tre vanligaste ord som listas av 

informanterna är inga, jåla och paller. 

Det här var hur informanterna tror att de skriver åländska i sociala medier. Hur de verkligen 

gör behandlas i nästa kapitel, som är en textanalys av insamlat faktiskt material. Då snävas 

fokus in på bara åländskan. 
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5. Användning av åländska i sociala medier 

I detta kapitel redogör jag för textanalysen: frågeställningar, hur materialet ser ut och hur det 

tillkommit, samt vad jag kommit fram till i analysen. Textanalysen utgörs av insamlat 

textmaterial från Facebook och sms-meddelanden, samt små intervjuer i anslutning till det. 

Fokus ligger på åländskan, även om vissa jämförelser till finlandssvenska och engelska görs, 

på grund av att även sådant ingår i mitt material. 

Två av uppsatsens tre frågeställningar kan anknytas till denna textanalysdel. Min första 

frågeställning ”Vilka är ålänningars attityder till åländsk dialekt i sociala medier?” är den av 

de tre som inte berörs här. Attityderna till åländska framkom i hög grad i enkäten, och är inget 

som kan skönjas här i textanalysen. 

Däremot kan jag få svar på den andra frågeställningen: ”När använder ålänningar dialekt i 

sociala medier?”. Jag undersöker här i textanalysen när det förekommer åländska på Facebook 

och i sms – men inte i e-post eftersom ingen åländska gick att finna där – och hur den egent-

ligen används. I enkäten fick jag bara veta hur de tror att de gör. För att ta reda på när dialek-

ten används vill jag här helt enkelt få svar på vilka sammanhang som är aktuella när dialekten 

dyker upp. Kan man se skillnad på samtalsämnena? Vad är det egentligen man gör i texten; 

frågar, klagar, eller uppmanar man? Detta kan kopplas till min tredje frågeställning: ”Vilka 

funktioner fyller dialektanvändningen i sociala medier?”. Enkäten gav inget tillfredsställande 

svar på den frågan. 

Vidare undersöker jag vilka ord som används. Förekommer även engelska, finlandssvenska 

eller finska ord? I enkäten framkom att flertalet ålänningar identifierar sig som finländare 

genom att använda typiskt finlandssvenska ord och uttryck. Nu kan jag se om textmaterialet 

pekar på samma resultat. I enkäten nämndes det att ”till och med svordomar låter trevliga, inte 

så ofta man hör det utanför Åland”. Förekommer svordomar i detta material, och har de i så 

fall en åländsk utformning? Eller är de kanske finska? 

Skriver man som man talar? I enkäten uppgav 59 % att det är lätt att stava åländsk dialekt. 

Många tyckte att det inte finns några rätt och fel när man stavar på åländska och att de oftast 

stavar som det låter utan att veta vad som är rätt. Stavningen beror helt enkelt på hur man 

själv uttalar orden. Här i textanalysen kan jag förhoppningsvis få en uppfattning om hur 

konsekvent man är i praktiken gällande stavningen. Eftersom åländskan uttalas olika beroende 

på var på Åland man kommer ifrån skiljer sig de typiskt åländska orden också en aning från 

varandra, något jag också ser i mitt textmaterial. 

Jag undersöker inte bara åländska drag i texterna, utan även allt ortografiskt som avviker från 

standardskrivsättet. Finns det förkortade ord? Används emotikoner? Hur ser interpunktionen 

ut? Och hur noga är man att inleda meningarna med versal i dessa informella sammanhang? 

Allt detta har med ortografin att göra. Jag undersöker även om man kan se tecken på att 

dialektanvändandet har en social funktion som pekar på ett ”vi och dom”-tänk. I de dialoger 

från Facebook som finns i mitt material kan jag undersöka det. Till vem skriver man på 
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dialekt, och när? Skriver de bara till ålänningar eller även till andra? Tror de sig bli förstådda 

då? 

5.1 Samtalsämnen och kommunikativa funktioner 

Jag har upptäckt att dialekt både kan ha kommunikativa funktioner och olika användnings-

områden. För att få reda på vad man ”gör” i texten när åländskan används har jag kategori-

serat de olika samtalsämnena och sammanhangen där dialekten förekommer och fått fram 

följande siffror: mat och dryck 28, fest 19, hem och familj 15, transport 10, friluftsliv 9, skola 

2 och arbete 2. Detta är huvudgrupperna och däribland ryms samtalsämnen som fågelskytte, 

heminredning och bakfylla. Det är alltså privata samtalsämnen som behandlas på dialekt. Det 

som ändå handlar om skola och jobb är när en av informanterna säger att han ”inga super, 

jobbar ju och står i” (sms). Och en som ”int vill bli lärare.” (Facebook-kommentar). Inget är 

som redan nämnt skrivet exempelvis till lärare eller myndigheter, utan allt är riktat till mer 

eller mindre nära vänner. 

Jag har också undersökt vad det är man gör med texten; vilka kommunikativa funktioner finns 

det? Frågar man? Klagar man? Uppmanar man? Jag kategoriserade satserna efter vad det är 

för typ av mening, och så här blev resultatet: påståenden (71), utrop (26, av dem är 7 häls-

ningsfraser), frågor (24), och uppmaningar (11). Det var 24 av påståendena som jag kunde 

kategorisera som negativa, jämfört med 15 positiva. 

Det är svårt, om inte omöjligt, att veta exakt vad för avsikter som gömmer sig bakom påstå-

endena, men jag får ett intryck av att en del förklädd ilska ligger bakom, samt identifikation. 

Många av meningarna tolkar jag som att avsändaren vill visa sig vara ”lite häftig”. Exempel-

vis dessa meningar tycker jag pekar på det: ”Inga pallra på me karbussen bara!” (där någon 

tydligen tycker det är kallt ute och att pälsmössan borde åka på) och ”Ha just bökat jordgub-

bar med grädda och en spanish på sidan om! Satan va gott! Nu sova hårt!”. Jag kan också 

tänka mig att frustration uttrycks genom vissa av meningarna, när punkterna och frågetecknen 

antingen är för många eller för få; två i stället för ett eller tre. Då är det antingen som att man 

suckar eller argt skriker ut något. Jag tror det finns en möjlighet att åländskan följer med när 

man uttrycker något från hjärtat. Exempel på meningar som innehåller sådan interpunktion 

är ”Jag vet!! Vitsi.”, ”Jo har skam i kroppen, tiden bara springer iväg..” och ”D kommer no gå 

in oregerliga mängder öl, tvi vale för krapolan på sönda.. Ja skakar redan nu :S”, samt ”Iss 

inga jåla! Kom med nu!!”. 

En funktion för dialekt är att deltagarna känner samhörighet. I och med att jag inte vet med 

säkerhet hur informanterna använder sitt språk i vanliga fall vet jag inte om de här nedan 

skriver på åländska för att samtalspartnern gör det, eller om de hade gjort det annars också. 

De visar samhörighet när de skriver på åländska och uppvisar därmed sitt ursprung. Här är 

exempel på en dialog mellan person 1 och person 2. 

1-brorsan har spontan knytis kräftskiva imorrn 
2-soft 

2-myge folk? 
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1-tja, byssbor  

1-kom me vetja, om du får hundvakt alltså 

2-nja det tror ja inga ja får 

1-ok, men du e allti välkommen iaf 

2-sweet 

2-nån annan man känner där? 

2-någe fint å si på? 

1-brorsorna känner du ju, å mig å tjejen. Sen kanske du känner du väl grannflickorna 

I den ser man att det allt igenom skrivs informellt och att dialektord såsom byssbor och inga 

uppvisas. Blandat med det engelska sweet och en hel del förkortade ord såsom imorrn, vetja 

och allti. Här vill de två deltagarna troligtvis visa att de lagt ner garden och att det professio-

nella för stunden är bortplockat. 

5.2 Ortografin 

Interpunktionen varierar. Bland Facebook-meningarna skrivs 7 av 39 meningar med liten 

bokstav inledningsvis. Ofullständig eller avvikande interpunktion förekommer i 13 meningar 

(varav 5 med emotikoner i stället för punkter etc.), 4 med två punkter i stället för en eller tre, 

3 helt utan punkt eller dylikt och en med två utropstecken i stället för ett eller tre). Det är 18 

av meningarna som kan uppvisa ett standardspråkligt skrivsätt med stor bokstav inledningsvis 

och standardmässig interpunktion. Trots att forumet är informellt väljer alltså flera att uttrycka 

sig korrekt. 

Meddelandedialogerna från Facebook har jag räknat för sig, för att se om det finns skillnader 

mellan dialektanvändningen i de olika medierna. Av de tio konversationerna skrevs fyra med 

gemener genomgående, och då mestadels utan interpunktion, tre av konversationerna var 

blandade; ibland användes versal i början av meningarna och ibland inte, och det var också 

växlande hur de använde interpunktion. Tre av de tio konversationerna skrevs korrekt med 

stor bokstav i början av meningarna, och anmärkningsvärt var då att interpunktionen tycktes 

följa med på köpet. 

Bland sms:en som innehåller 104 meningar skrivs hela 70 korrekt med versal och korrekt 

interpunktion. Men 34 bryter mot skriftspråkliga normer: 19 av de 104 meningarna är skrivna 

med för många eller för få punkter eller utropstecken, alltså två i stället för en eller tre. 8 av 

meningarna saknar helt interpunktion, och 7 avslutas med någon emotikon. 

5.3 Dialektord eller bara förkortat? 

Det är inte bara åländskan som gör att materialet skiljer sig från vanlig skriftsvenska. Även 

förkortade ord förekommer, och jag har redan i analysen av enkätmaterialet kunnat konstatera 

att många har svårt att skilja dialekt från sådana. Flera verkar tro att allt som är förkortat kan 

räknas som dialekt. I mitt material där totalt 1 533 ord ingår finns hur som helst 1 093 

omarkerade standardord och 440 övriga; 29 % avviker från normen. Bland de 440 avvikande 
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orden ingår 266 ord på åländska (17 %) och 11 på finlandssvenska. 148 är förkortade ord och 

15 engelska. Nedan åskådliggörs förhållandet mellan orden i tabell 1. 

Tabell 1. Orden i textanalysens Facebook- och sms-material. 

Orden i textanalysmaterialet 

 Facebook Sms Totalt 

Ord 781 752 1 533 

...varav 

standardmässiga 

617 476 1 093 

...varav övriga 164 276 440 

Åländska ord 98 168 266 

Förkortade ord 57 91 148 

Engelska ord 8 7 15 

Finlandssvenska ord 1 10 11 

För att se på intressanta skillnader mellan Facebook och sms kan nämnas att i materialet från 

Facebook ingår totalt 781 ord varav 617 är standardmässigt skrivna. Av de resterande 164 är 

98 åländska eller enligt mig åländskt klingande, 57 är avkortade ord, 8 är engelska ord och 1 

är finlandssvenskt. Sms-materialet består av 752 ord totalt, av vilka 476 är standardspråkligt 

skrivna. Av de resterande 276 är 168 åländska, 91 förkortade, 10 finlandssvenska och 7 

engelska. 

På Facebook är således 21 % av orden skrivna på ett icke-standardaktigt sätt jämfört med de 

37 % som sms-materialet uppvisar. Åländskans del är 13 % på Facebook och 22 % i sms:en. 

I samband med insamlandet av textmaterialet ställde jag några korta frågor till dem som 

deltog. En av dem säger att han brukar skriva ”häjjo gobbe” i början av meningen till ”vissa 

polare”. När han skriver på dialekt gör han det i sms till nära vänner både från barndom och 

senare tid. Sådana som han känner sig trygg med. Till icke-ålänningar däremot sträcker han 

sig till att max säga ”hej gobbe”, men då bara till sådana som han känner innan och som är 

införlivade i språkbruket. Annars skulle de inte begripa så mycket, tror han. Han säger sig 

uppleva att många skärgårdsbor sätter -aga efter rätt många ord. Stekta blir stekaga och 

vackra blir vackraga. Detta bruk använder han sig av själv också. Förutom gobbe skriver han 

också si i stället för se, tri i stället för tre och int och någi i stället för inte och något. Och mer 

allmänt lämnar han bort -de på slutet av ord; lämna och skena i stället för lämnade och 

skenade. Han tycker att dialekt i elektroniska medier handlar mest om att förkorta orden så att 

det går fortare att skriva. Han verkar i viss mån likställa förkortning med dialekt. När jag 

undrar om han skriver sms på åländska svarar han: ”jo, men det gör man ju när man skriver 

när det behöver gå fort”. Han skriver också så här i sitt svar: 

Att skriva på nätet/fb är väl lite samma som att snacka IRL, för man vill förkorta så mycket det 

går för att budskapet ska gå fram så bra som möjligt med så lite ansträngning som möjligt. Å 

det bästa sättet vi ålänningar vet är väl då att skriva på dialekten som vi är vana med. Varför sku 
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man skriva ut orden om man kan göra sig förstådd med mindre ansträngning:) Människan e lat i 

grunden. 

En annan vars material är representerat i studien är inne på samma spår. Han menar att han 

använder sig av de flesta åländska orden ”hela tiden”. Han skriver med de som han vet att 

förstår, och ”med typ svenskar å så” tar han det lugnare; han ”ork inga sitt å förklara vad allt 

betyder hela tiden”. Han säger sig använda åländska i statusuppdateringar, men inte lika ofta 

som i sms-meddelanden. Åländska i Facebook-uppdateringar innebär enligt honom att många 

vänner ”inga hajjar alla gr, å ja ork inga sitt å förklara”. Han försöker skärpa sig och vara lite 

mer noga med sådana som han vet att inte förstår alls, men han tror att ”dom flesta ha börjat 

lära sig det mesta”. De som han däremot skriver till på åländska är både syskon, vänner och 

utländska vänner. Jag frågar honom varför han skriver på åländska. Inte av någon speciell 

anledning, menar han. När han skriver sms till bästa kompisen drar han som en vanesak på 

extra mycket, ”speciellt i fyllan”. Vanlig skriftsvenska använder han enligt egen utsago enbart 

vid arbetsansökningar och offerter och dylikt; ”... där det måste va lite mer ”seriöst”.” 

5.3.1 Orden i textanalysen jämfört med enkäten 

Jag har gjort en sammanställning av de mest frekvent förekommande orden både i enkäten 

och i textanalysen. I enkätundersökningen där jag frågade informanterna om de mest typiskt 

åländska orden var inga, jåla, paller, siddubarra, jonä, vilig, nojsa, rådda och int de mest 

kommenterade orden. 

I texterna visar det sig att de ord som har fyra förekomster eller fler är i sjunkande ordning är 

å, någe, ti, inga, fittigt, sku, böka in, ha/had, å då, gobbe, hördu, int, jo/johäj och viligt. 

Materialet är till viss del präglat av enstaka individer då några av de mest flitiga inskickarna 

gillar att inleda sina meningar med “johäj gobbe”. Man behöver också ta i beaktande hur 

vanliga orden är rent allmänt. Inga och jonä är av sin natur mer frekventa än paller och 

byngsla (se betydelse i bilaga 3). Hur lätt är det att vara konsekvent i stavningen? Här är de 

ord i textmaterialet som förekommer i olika stavningar: gobbe/gåbbe, hördu/hördö, jo 

häj/johäjjo, nå/någe/någgå/någi/nååå, nä/näj, te/ti, vari/vart och vilig/viloger. Några av dessa 

är inte åländska, till exempel till som här ovan skrivs som te eller ti. 

De finska eller finlandssvenskt klingande ord som förekommer i texterna är följande: krapola 

gånger två (bakfylla), kiva juttu och hyvä juttu (finska: något är bra), jumpa (gymnastisera), 

vitsi (”typiskt”). Det är vanligt bland ålänningar att använda det finländska ordet för bakfylla, 

och det förmildrade ordet vitsi, som på ett humoristiskt vis anspelar på det betydligt grövre 

ordet vittu. I enkäten framkom att flertalet informanter har rötter i Finland, men här är alla 

helålänningar. Det är då svårt veta varför de använder sig av finlandssvenska i stället för 

åländska eller standardsvenska. 

Annat som är värt att nämna i detta sammanhang är att det förekommer hela 22 svordomar i 

det ändå ganska lilla materialet. Av dem är 19 ”vanliga” svordomar (fan, satan osv.) och 3 

åländska (sääting, holi och hin holi). Dessutom förekommer mycket fittan som ibland skrivs 

fittons i två fall, vilket verkar åländskt. 
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5.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta kopplar jag till de inledande frågeställningarna. Den första lyder ”När 

använder ålänningar dialekt i sociala medier?”. När man tittar på de tre undersökta medierna 

ser man att det inte förekommer någon åländska alls i e-post bland ålänningarna som deltar i 

textanalysstudien. I sms-meddelandena däremot uppgår andelen åländskt klingande ord till 

22 %, och på Facebook är andelen 13 %. 

Det är till vänner och nära släktingar dialekten används; sådana man vet hur tar emot det 

dialektala, och som förstår vad som skrivs. Dialekten skapar samhörighetskänsla. Bara en 

bråkdel av det totala materialet skrivs på finlandssvenska och engelska; informanterna väljer 

helt enkelt att identifiera sig både som ålänningar och som finlandssvenskar. Däremot 

förekommer en hel del förkortade ord, vilket är allmänt vanligt för språket på nätet såväl som 

i sms. 

För att veta vad man egentligen gör i texten ville jag veta om det var någon skillnad mellan 

samtalsämnena? Detta kan kopplas till min tredje frågeställning: ”Vilka funktioner fyller 

dialektanvändningen i sociala medier?”. Resultatet av analysen visar att det är privata sam-

talsämnen som avhandlas när åländskan används. Allra mest pratas det om mat och fest, och 

med klar majoritet i påståendeform. En liten övervikt av meningarna kan tolkas som negativa, 

vilket kan tänkas avspegla ålänningarnas gnällighet som de är så kända för. 

Gällande ortografin kan konstateras att ålänningarna skriver på ett webb- och sms-typiskt vis; 

de använder förkortade ord och emotikoner och har ett interpunktionssätt som inte är 

standardspråkligt. Versal i början av meningarna är ingen självklarhet, utan meningarna kan 

lika väl vara korta satser som helt saknar interpunktion. 

Skriver man som man talar? I enkäten uppgav 59 % att det är lätt att stava åländsk dialekt 

eftersom det inte finns några rätt och fel; Stavningen beror helt enkelt på hur man själv uttalar 

orden. Jag kunde här i textanalysen se prov på de olika varianter av åländska som talas på 

Åland. Ordet med flest stavningsvarianter var något som kunde skrivas som nå, någe, någgå, 

någi eller nååå. Det verkar inte finnas några rätt och fel när de stavar på åländska; de stavar 

som det låter utan att veta vad som är rätt. Eftersom varianterna av ett och samma ord kan se 

så pass olika ut verkar det ändå som att de är ganska regellösa av sig; det blir som det blir. 

Den andra av Greggas Bäckströms två huvudgrupper är ljudskrivarna – de som skriver som de 

talar – passar också in. 

Jag jämförde de mest frekvent förekommande orden i enkäten med dem i textanalysen. I 

enkätundersökningen är inga, jåla, paller, siddubarra, jonä, vilig, nojsa, rådda och int de 

vanligast förekommande orden. Det är vanligt bland ålänningar att använda det finländska 

ordet vitsi. I enkäten framkom att flertalet informanter har rötter i Finland, men här är alla 

helålänningar. Det är då svårt att svara på frågan varför de använder sig av finlandssvenska i 

stället för åländska eller standardsvenska. 
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6. Sammanfattning och slutord 

6.1 Syftet och frågeställningarna 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om unga vuxna ålänningars attityder till sin 

hemort och dialekt kan skönjas i sociala medier som Facebook och e-post samt sms-

meddelanden. Jag önskade kartlägga hur de ser på sin åländska dialekt, och om de över huvud 

taget säger sig tala dialekt. Det är svårt att säga om ålänningarna i min studie ger en 

verklighetstrogen rapportering om den egna dialektanvändningen, men många verkar i alla 

fall vara medvetna om att de inte talar som ”gemene svensk/finsk”. En del uppger att de först 

när de lämnar Åland blir varse om hur de faktiskt låter. Det var en del av syftet att se om deras 

egen syn på dialektanvändning stämde överens med den faktiska användningen. 

Jag ville bidra till en vidare kartläggning av den nya skriftpraktiken i skärpunkten mellan tal 

och skrift, och se hur dialekten kan användas för identitetsskapande online. Och se vilken 

social funktion dialekten som skriftspråk har för informanterna, samt åskådliggöra vilka 

ortografiska normer och konventioner som tillämpas. 

Redan i enkätundersökningen fick jag intryck av att informanterna upplever sig vara friare i 

formerna när de skrev Facebook-inlägg, och framför allt sms, jämfört med när de mejlade. 

Just e-brev var det få som ens skrev till vänner, utan de blev formella av sin natur då 

mottagaren ofta var en auktoritet. Mycket tyder på att dialekten är en viktig identitetsskapare 

såväl i verkliga livet som online. 

Gällande ortografin är resultatet jag fått fram att det går att stava många av de åländska orden 

hur man vill; det finns sällan några rätt och fel. Många har uttryckt en benägenhet att ändra 

stavningen efter andras stavningar om man får se en ny variant. I det stora hela skriver de som 

det låter, vilket man kommer långt på i de flesta dialekter. Precis som Greggas Bäckström 

(2011) kom jag fram till att identiteten kan skapas i dialektskrivandet, och att det kan gå 

snabbare att skriva eftersom man inte behöver tänka på stavningen just eftersom det inte finns 

något vedertaget sätt att skriva många av de åländska orden på. Samtidigt uttrycks 

personlighet och gemenskap då man skriver med andra som svarar tillbaka på åländska. Både 

Skog (2009) och Røyneland (2005) har studerat ungdomsspråk och visar dialektens betydelse 

för identiteten och hemhörigheten till en viss ort. Det faktum att ålänningarna i min studie 

använder åländska bara till andra ålänningar kan tolkas som att resultaten för deras studier 

stämmer in även på min; de visar samhörighet till Åland med hjälp av språket. Men de avstår 

snarast för att bli förstådda av andra. 

Textanalysen visar också att där det förekommer åländsk dialekt, gör det det i en stor utsträck-

ning; det verkar vara ”allt eller inget” som gäller när ålänningarna i min studie skriver på 

dialekt på nätet. Både Facebook- och sms-meddelandena innehåller rikligt med åländska ord. 

Det visas också prov på ett skrivsätt som är typiskt för webben och sms; interpunktionen är fri 

och versaler och gemener blandas om vartannat. Det är kommunikationen och meddelandet 

som är det viktiga. Huruvida det är korrekt är inte så viktigt. Många satser har liten bokstav 
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och saknar punkt, speciellt i dialogerna. Och att avsluta meningen med en emotikon verkar 

vara minst lika lämpligt som att avsluta med punkt, frågetecken eller utropstecken. Få bryr sig 

om att korrekturläsa innan de trycker på ”sänd”, men det gör detsamma i detta informella 

forum. 

6.1.1 Frågeställning 1 

”1. Vilka är ålänningars attityder till åländsk dialekt i sociala medier?” 

Denna fråga besvaras främst i enkäten, där det visar sig att attityden till åländskan egentligen 

är positiv, men ändå drar man sig för att faktiskt använda den i sociala medier. Man vill inte 

utestänga de som inte förstår åländska. 

De som ändå pratar eller skriver åländska har tudelade åsikter; åländskan anses vara vacker 

och charmig, men också ful och bräkande. Samtidigt som det trygga och hemvana Åland tas 

fram kan baksidan också framträda genom dialekten; litenheten och inskränktheten. 

6.1.2 Frågeställning 2 

”2. När använder ålänningar dialekt i sociala medier?” 

Oavsett om det handlar om dialekt i tal eller skrift är de flesta i enkätundersökningen överens 

om att dialekt inte passar sig i väldigt formella sammanhang då det är viktigt med seriositet, 

eller vid högtidliga tillfällen där lyssnarskaran är brokig och förståelsen kan vara begränsad. 

Vid larmcentraler och liknande är det mycket viktigt med förståelsen, så då passar det sig inte 

heller med väldigt utpräglad dialekt. Informanterna verkar till en viss grad anpassa den egna 

dialekten efter sammanhanget. Med kompisar i informella sammanhang kan dialekten flöda 

fritt – speciellt när man vet att vännen förstår vad som skrivs. I till exempel Facebook-statusar 

däremot kan det hända att åländsk dialekt undviks för att man på ett begripligt sätt ska kunna 

nå ut till många. Det kan också finnas fördelar med att tala dialekt, till exempel för att kunna 

känna samhörighet. Men i formella sammanhang online – exempelvis i samband med 

skrivandet av e-brev till myndigheter – då passar det sig inte. 

Jag har kunnat se att identiteten är sammanlänkad med dialekten. De som säger sig tala dia-

lekt på riktigt har svårt att koppla bort den, och känner sig inte heller bekväma med att göra 

det. De som däremot kan härma dialekter har som väntat inte lika mycket djupa känslor för 

dialekten, och uppger ofta flera olika dialekter de kan härma. De som säger sig tala åländska 

verkar mena det, och att de inte kan koppla bort den så lätt, för att den sitter så djupt rotat. 

Det verkar också finnas ett ”vi och dom-tänk”. Ålänningarna känner gemenskap med varandra 

när de skriver på åländsk dialekt. Och när de går över till finlandssvenska med finlands-

svenskarna är det också för att känna gemenskap och passa in. Men de som känner att de inte 

behärskar varieteterna vill inte göra bort sig, och håller sig ofta till standardformer. Ett antal 

av informanterna skriver på åländska både till svenskar och till finländare. Antingen i syfte att 

underhålla, eller helt enkelt för att den åländska dialekten är så starkt sammankopplat med 
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dem att de inte vill anpassa sig. Några som skriver Facebook-uppdateringar på åländska säger 

att de inom parentes förklarar eventuella svåra ord, så att alla ska kunna förstå. Om det nu är 

meningen att andra ska förstå – ibland verkar det nämligen vara medvetet utestängande. 

Textanalysstudien visade att åländska används med nära vänner i Facebook-diskussioner och i 

sms-meddelanden, samt i statusuppdateringar på Facebook, som är riktade till alla vänner på 

Facebook vare sig de förstår åländska eller inte. I e-post uppvisas inte ett endaste dialektord 

bland mina informanter. 

När jag kategoriserade de samtalsämnen i vilka åländska förekommer fick jag resultatet att det 

mesta som avhandlas på dialekt har med hem, fritid och mat att göra, samt hur man ska ta sig 

till och från olika platser. Sådant som har att göra med en själv som individ, och inte något om 

sin profession. Allt är riktat till vänner. 

6.1.3 Frågeställning 3 

”3. Vilka funktioner fyller dialektanvändningen i sociala medier?” 

Det finns mycket individuella drag när ålänningarna skriver sin dialekt. Detta eftersom det 

sällan finns någon vedertagen korrekt stavning; man skriver som det låter och ingen klagar 

över det. Dialekten kan även användas för att uttrycka känslor, exempelvis ilska, och då 

genom exempelvis svordomar. Specifikt åländska sådana finns. 

Man kan med dialektens hjälp identifiera sig som ålänning, finlandssvensk eller annat. 

Informanterna i min studie framställer sig som ålänningar eller finlandssvenskar. Dialekten 

kan också visa att man lagt ner garden och tagit på sig vardagskostymen. Textanalysen visar 

att det är samtalsämnen inom den privata domänen som avverkas på dialekt, och i just mitt 

material är det ”mat och dryck” som avhandlas allra mest. Dialekt kan också ha kommunika-

tiva funktioner och olika användningsområden, och majoriteten av det sagda är uttryckt i 

påståendeform. 

6.2 Diskussion 

Ålänningarna i min studie är alla aktiva Facebook-användare och många har internet på sin 

mobiltelefon. De vistas mer eller mindre i sociala medier, och har kontakt utåt med många 

olika nationaliteter. Några är mer orienterade åt Sverige-hållet, och andra mot Finland. Ofta 

beroende på släkt och studier. 

Alla informanter är positivt inställda till dialekt, men tycker det finns en gräns för när det blir 

för mycket dialekt. Vissa dialekter är inte heller lika accepterade som andra, även om dialek-

ten formar en person. Att använda den åländska dialekten ses som något positivt även om inte 

alla uppskattar den. Den utgör en viktig del av identiteten för många av informanterna. Inga, 

jåla och sidubarra är några av de populäraste dialektorden, som också framkommer i sociala 
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medier när ålänningarna vill visa samhörighet med varandra, eller för att få exempelvis sven-

skar att reagera. 

När det gäller attityden till finlandssvenska och svenska visade det sig att det är tudelat åt 

bägge håll. Finlandssvenskan förknippas för många med deras barndoms mumintroll, och 

många tycker den är charmig, gedigen och korrekt. Andra tycker den är ful och hård. Riks-

svenskan verkar vara tätt förknippad med ”stekarna på Stureplan”, när ålänningarna i min 

studie berättar sin spontana reaktion på ordet. De som däremot tolkar rikssvenskan som den 

vedertagna skriftformen menar att den är den riktiga formen, som de försöker efterlikna i en 

hög grad speciellt i formella sammanhang. Åländskan är för många så naturlig och självklar 

att de inte reagerar på den, men vissa har ändå reflekterat över den. Tycker man inte den är 

trygg och charmig är den antagligen ful och jobbig: åsikterna går isär. 

Det är svårt att få fram textmaterial på åländska i sociala medier, eftersom många vill uttrycka 

sig på standardsvenska eller engelska för att så många som möjligt ska förstå, men det som 

väl skrivs är ofta riktat till andra ålänningar för att visa samhörighet. 

6.3 Vidare forskning 

Det finns många intressanta studier man skulle kunna gå vidare med utifrån detta. Något jag i 

denna uppsats varit inne på men inte fördjupat är hur dialekttalare ser på skillnaderna mellan 

dialektal och talspråklig stavning. 

Man skulle kunna kartlägga det åländska mediespråket i en ännu högre grad, och på basis av 

ett större material säga något om språkbruket. Även om jag hade svårt att få tag på sådant 

material kan det med all säkerhet utökas om fler forskare och ålänningar blandas in.  

Det vore också intressant att jämföra åländskt bloggspråk med Facebook- eller e-post-språk, 

eller jämföra det med språket i svenska och/eller finlandssvenska bloggar; var i Norden 

används mest dialekt och varför? Man skulle också kunna jämföra medierna mot varandra 

eller jämföra dem med traditionell icke-digital text eller göra jämförelser mellan kön och 

åldrar. 
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Bilaga 1: enkäten 
Här kommer enkätfrågorna med svarsalternativ och instruktioner. 

 

Tack för att du medverkar i min undersökning! 
 

Denna enkätundersökning är en av två delstudier till min masteruppsats om åländska inslag i 

sociala medier. Den innehåller ungefär femtio frågor av olika längd, och jag är mycket 

tacksam för din medverkan! 

 

Du kommer att få vara helt anonym, och resultaten används bara i min forskning. 

 

Jag lottar ut två biobiljetter! När du når slutet av dokumentet står det hur du gör för att vara 

med och tävla. 

 

Tack på förhand! 

Julia Kimell, masterprogrammet i svenska, Uppsala universitet. 

SOCIALA MEDIER 

Här ställer jag frågor om ditt internetanvändande. 

1. Vilka medier använder du dig av i kommunikation med vilka grupper?  

På Facebook har jag kontakt med... 

[  ] Nära vänner 

[  ] Vänner 

[  ] Klasskamrater 

[  ] Arbetskamrater 

[  ] Lärare 

[  ] Föräldrar 

[  ] Släktingar 

[  ] Myndigheter och organisationer 

[  ] Kompisar från andra länder, vilka? 

2. Vilka medier använder du dig av i kommunikation med vilka grupper?  

Jag skickar sms-meddelanden till... 

[  ] Nära vänner 

[  ] Vänner 

[  ] Klasskamrater 

[  ] Arbetskamrater 

[  ] Lärare 

[  ] Föräldrar 

[  ] Släktingar 

[  ] Myndigheter och organisationer 

[  ] Kompisar från andra länder, vilka? 

 

3. Vilka medier använder du dig av i kommunikation med vilka grupper?  

Jag skickar e-post till... 

[  ] Nära vänner 

[  ] Vänner 

http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6maCoTDwdvctVvijTEhfNiXW&TB_ifra
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mZ1YK8KvcyBkNTGzSuIXJyT&TB_ifra
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mZ1YK8KvcyBkNTGzSuIXJyT&TB_ifra
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[  ] Klasskamrater 

[  ] Arbetskamrater 

[  ] Lärare 

[  ] Föräldrar 

[  ] Släktingar 

[  ] Myndigheter och organisationer 

[  ] Kompisar från andra länder, vilka? 

 

4. Vilka medier använder du dig av i kommunikation med vilka grupper?  

Jag kan tänka mig att chatta med... 

[  ] Nära vänner 

[  ] Vänner 

[  ] Klasskamrater 

[  ] Arbetskamrater 

[  ] Lärare 

[  ] Föräldrar 

[  ] Släktingar 

[  ] Myndigheter och organisationer 

[  ] Kompisar från andra länder, vilka? 

 

5. I snitt hur mycket tid per dag spenderar du vid datorn? 

[  ] Mindre än 1 timme 

[  ] 1-3 timmar 

[  ] 4-6 timmar 

[  ] Mer än 6 timmar 

 

6. Har du internet på din mobiltelefon? 

[  ] Ja 

[  ] Nej 

Eventuell kommentar____ 

 

7. Var spenderar du mest internettid, på datorn eller mobilen? 

[  ] På datorn 

[  ] På mobilen 

[  ] Ungefär lika mycket 

Eventuell kommentar____ 

 

8. Hur ofta skickar du sms? 

[  ] Flera gånger om dagen 

[  ] Dagligen 

[  ] Några gånger i veckan 

[  ] Kanske en gång i veckan 

[  ] Mer sällan 

[  ] Aldrig 

 

9. Hur ofta skickar du e-mail? 

[  ] Flera gånger om dagen 

[  ] Dagligen 

[  ] Några gånger i veckan 

[  ] Kanske en gång i veckan 
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[  ] Mer sällan 

[  ] Aldrig 

 

10. Hur ofta skriver du statusuppdateringar på Facebook? 

[  ] Flera gånger om dagen 

[  ] Dagligen 

[  ] Några gånger i veckan 

[  ] Kanske en gång i veckan 

[  ] Mer sällan 

[  ] Aldrig 

 

DIALEKT 

Här ställer jag några frågor om din dialekt, oavsett om den är åländsk, svensk, finlandssvensk 

eller annat. 

 

11. Brukar du använda dig av åländska ord eller uttryck när du skriver statusuppdateringar på 

Facebook? 

____________________________________________________________________ 

 

12. Kan du ge exempel på åländska ord och uttryck du använder dig av? 

____________________________________________________________________ 

13. Kan du ge exempel på åländska ord och uttryck andra använder sig av? 

____________________________________________________________________ 

 

14. Tror du att några av dina Facebook-vänner har svårt att förstå när du skriver ord av typen 

ovan, och i så fall vilka (t.ex. svenska/finska/nordiska/engelskspråkiga kontakter)? 

____________________________________________________________________ 

 

15. Skriv de tre första sakerna du kommer på när du hör ordet... 1) ”Åländska”. 

____________________________________________________________________ 

 

16. Skriv de tre första sakerna du kommer på när du hör ordet... 2) ”Finlandssvenska”. 

____________________________________________________________________ 

 

17. Skriv de tre första sakerna du kommer på när du hör ordet... 3) ”Rikssvenska”. 

____________________________________________________________________ 

 

Vilken sannolikhet är det att du skriver på dialekt i ett Facebook-inlägg? 

 

18. ...Till åländska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

  

19. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?_____ 

 

http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mYS7PKFGpdxjne41XOSeO98&TB_ifra
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20. ...Till finlandssvenska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

 

21. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?_____ 

 

22. Till svenska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

 

23. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?_____ 

 

Vilken sannolikhet är det att du skriver på dialekt i sms-meddelanden? 

 

24. ...Till åländska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

 

25. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?_____ 

 

26. Till finlandssvenska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

 

27. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?_____ 

 

28. Till svenska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

 

29. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?_____ 

 

Vilken sannolikhet är det att du skriver på dialekt i e-postmeddelanden? 

 

http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mb7BcE65om2%2FZlGz5SVPxmU&TB_if
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30. ...Till åländska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

 

31. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?____ 

 

32. Till finlandssvenska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

 

33. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?____ 

 

34. Till svenska vänner? 1 är mycket sannolikt och 5 är i det närmaste osannolikt. 

[  ] 1 

[  ] 2 

[  ] 3 

[  ] 4 

[  ] 5 

 

Några sista frågor om dialekten 

 

Vi närmar oss slutet av enkäten, som efter detta avsnitt avslutas med några frågor om dig. 

 

35. Vilken dialekt skriver du i så fall på, och varför?____ 

 

36. Är det lätt att stava åländsk dialekt?_____ 

 

37. Är det lätt att vara konsekvent i stavningen när man skriver åländsk dialekt?_____ 

 

38. Vad tycker du om att skriva på finlandssvenska?_____ 

 

39. Vad tycker du om att skriva på rikssvenska?_____ 

 

DU SOM ÅLÄNNING 

Här kommer de avslutande frågorna. 

40. Är du född på Åland? 

[  ] Ja 

[  ] Nej 

 

41. Hur länge har du bott på Åland totalt?_____ 

 

42. Har du studerat eller jobbat utomlands en längre tid?_____ 

 

http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mZhgHx8CKESG6KrMqoCklUP&TB_ifra
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mZhgHx8CKESG6KrMqoCklUP&TB_ifra
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43. Hur gammal är du? 

[  ] -20 

[  ] 20-25 

[  ] 26-30 

[  ] 30+ 

 

44. Vad är din högsta avslutade eller nu pågående utbildning? 

[  ] Grundskola 

[  ] Gymnasium 

[  ] Högskola eller universitet 

 

45. Vad tycker du om dialekt?_____ 

 

46. Kan du tala dialekt?_____ 

 

47. Om ja, vilken? Och hur ofta gör du det?_____ 

 

48. Hör andra att du kommer från Åland?_____ 

 

49. Om ja, har du någon gång haft nytta av att kunna tala dialekt?_____ 

 

50. Var brukar folk annars tro du kommer ifrån?_____ 

 

51. Finns det situationer eller platser när man enligt dig inte ska tala dialekt?_____ 

 

Och allra sist... 

 

Hur troligt är det att följande personer svarar skrivandes på dialekt om du skrivit något på 

dialekt åt dem? 

 

52. ...Dina föräldrar eller äldre släktingar? 

[  ] Mycket troligt 

[  ] Ganska troligt 

[  ] Inte troligt 

[  ] Osannolikt 

 

53. ….Din partner? 

[  ] Mycket troligt 

[  ] Ganska troligt 

[  ] Inte troligt 

[  ] Osannolikt 

 

54. ...Dina vänner? 

[  ] Mycket troligt 

[  ] Ganska troligt 

[  ] Inte troligt 

[  ] Osannolikt 

 

http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mYdyAbEgS6LN9GVI3zzedeA&TB_ifra
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mYdyAbEgS6LN9GVI3zzedeA&TB_ifra
http://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=brbsx2IE7lvZj6CS4OvQyFPLHC9GzuBVYHyPcNB%2F6mYdyAbEgS6LN9GVI3zzedeA&TB_ifra
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Ett stort tack för ditt medverkande! 

Vill du ta del av resultatet från min forskning? Maila mig i så fall och berätta. Adressen är 

juliakimell@hotmail.com, berätta att du är intresserad så skickar jag dig min uppsats när den 

blivit färdig! 

 

Vill du delta i utlottningen av två biobiljetter? Till samma adress kan du skicka ett 

tävlingsmail. Skriv då "Tävling" i meddelanderaden. 
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Bilaga 2: textanalysreklamen 
Denna bild lade jag ut på Facebook för att få ålänningarna att skicka in sitt dialektala material. 
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Bilaga 3: de åländska orden 

Här är de åländska eller finlandssvenska ord som nämndes av informanterna i fråga 12: ”Kan 

du ge exempel på åländska ord och uttryck du använder dig av?” och 13: ”Kan du ge exempel 

på åländska ord och uttryck andra använder sig av?”. De är listade i alfabetisk ordning och 

med en liten förklaring. Värt att notera är att somliga ord kan härstamma från andra språk 

också. 

 

Ord Betydelse Ord Betydelse Ord Betydelse 

 

anagga anamma holi hin håle kolla titta 

batteri element hyggloger hygglig kållra Fåna, tappa 

bort sig 

butka fängelse  härja röja lag sig hän Komma hit 

byngsla vara ostyrig hörni Hör på här! malet kött köttfärs 

broiler grillad kyckling hördududu Hör på här! nojsa/nåjsa tjata 

båtin båten ids orka, vilja någge något 

bära ov åka ids inga orkar/vill inte nåssådå Stackars dig! 

böka rota, äta inga inte Paller, 

pallervant, 

pallra 

struntprat, tönt, 

fega ur 

chutt chutt nätt och jämt int inte passligt passande 

divla diskutera issinga orkar/vill inte päron potatis 

durak drummel  iss int jåla Säg inte emot!, 

Spela inte dum! 

redoger ordentlig 

fa fara, åka janå Tja... rysligt väldigt 

fastlagsbulle semla jo ja råddigt rådd, rådda 

fittig arg johoddu Så är det visst! röktaga rökta 

”fittigt fint” riktigt fin johördu Hör på här... seppa krångla 

frasse hankatt jonä nej siddu Nämen se där! 

glop pojkspoling josidduatt Så här ligger 

det till... 

siddubarra Nämen se där! 

gåbbe gubbe jåla fjanta trunk baklucka 

ha kallt frysa jåå ja tövla, tövlig fumla, fumlig 

ha varmt vara varm kalifen kalsongen, 

polisen 

vilig, viligt härlig(t), fin(t), 

rejäl(t) 

halare overall kobben ön (främst 

Åland) 

ämbar hink 

 

 

 
 

 
 

 

 


