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Sammandrag 

Syftet med denna magisteruppsats är att se hur svenskar bosatta på Island hanterar sin 

flerspråkighet, det vill säga hur deras språkvanor ser ut och hur de anser att respektive språk 

utvecklas alternativt bleknar. Detta undersöks med hjälp av en enkät innehållande frågor om i 

vilken utsträckning isländska, svenska och andra språk används i vardagen, hur den 

uppfattade språkutvecklingen ser ut, om svenskan påverkas av isländskan samt hur viktigt det 

anses vara att kunna tala isländska på Island samt att bevara svenskan och föra den vidare till 

nästa generation. Sammanlagt har 21 Islandssvenskar svarat på enkäten. 

Resultatet visar att isländska är det språk som används i högst utsträckning i 

informanternas vardag. Både vid arbete och studier och i kontakt med islänningar är isländska 

det dominerande språket. Informanterna umgås ofta med både islänningar och svenskar och 

tar del av medier på båda språken. 

Det faktum att vardagen till stor del levs på isländska verkar påverka informanternas 

svenska. Många upplever att de blandar isländska och svenska, särskilt i tal, och att isländskan 

påverkar när de talar svenska. Ungefär en tredjedel har någon gång upplevt att det varit 

problematiskt att tala svenska. Svårigheterna finns på olika språkliga nivåer och kan 

exempelvis innebära att det är svårt att minnas svenska ord eller att isländska regler gällande 

syntax och böjning appliceras på svenska. Detta tyder på att Islandssvenskarnas förstaspråk 

utsatts för attrition. 

Slutligen visar denna studie att attityd och motivation påverkar både språkvanorna och 

den självskattade språkutvecklingen. De informanter som värdesätter kunskaper i isländska 

använder i högre utsträckning än andra isländska i vardagen, inte bara med islänningar utan 

också med andra invandrare. De informanter som anser sig ha gjort störst framsteg vad gäller 

kunskaper i isländska har dessutom alla en hög motivation till att lära sig språket. På samma 

sätt verkar en lägre motivationsgrad kunna bidra till att språket inte utvecklas i lika hög grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning 

Tabell- och figurförteckning  4 

1 Inledning  5 

1.1 Syfte och frågeställningar  6 

2 Forskningsbakgrund  6 

2.1 Om språkmiljön på Island  6 

2.2 Flerspråkighet och andraspråksinlärning  7 

2.2.1 Den nordiska språkgemenskapen  8 

2.3 Attrition  10 

2.4 Motivation och attityd  11 

3 Material och metod  12 

3.1 Enkäten  12 

3.1.1 Om enkäten som metod  13 

3.2 Urval av informanter  14 

3.3 Karaktärisering av informanterna  15 

4 Resultat  16 

4.1 Informanternas språkliga vardag  16 

4.1.1 Umgänge med islänningar respektive svenskar  18 

4.1.2 Användande av tidningar och tv  19 

4.1.3 Semikommunikation  20 

4.1.4 Sammanfattning  21 

4.2 Flerspråkighet och språkkunskaper  21 

4.2.1 Kunskaper i isländska vid flytten och i dagsläget  22 

4.2.2 Isländskans påverkan på svenskan  23 

4.2.3 Sammanfattning  24 

4.3 Attityd och motivation  25 

4.3.1 Attityder och motivation i förhållande till isländska  25 

4.3.2 Attityder och motivation i förhållande till svenska  27 

4.3.3 Attityder, motivation och språkvanor  29 

4.3.4 Attityder, motivation och självskattad språkutveckling  31 

4.3.5 Språk och identitet på Island kopplat till informanternas motivation  32 

4.3.6 Sammanfattning  34 

5 Sammanfattande diskussion  35 

5.1 Hur ser Islandssvenskarnas språkvanor ut?  35 

5.2 Vinner det ena språket mark på bekostnad av det andra?  36 

5.3 Inverkar attityd och motivation på språkanvändningen och den självskattade 

 språkutvecklingen?  37 

5.4 Slutord  38 

Litteratur  39 

Bilagor  40 

 

 



4 

 

Tabell- och figurförteckning 

Tabell 1. Ålders- och könsfördelning.  15 

Figur 1. Vilket språk talas i högst utsträckning på arbetet/i samband med studier?  17 

Figur 2. Vilket språk talas i högst utsträckning med islänningar?  17 

Figur 3. Vilket språk talas i högst utsträckning med arbets-/studiekamrater som inte är 

 islänningar eller svenskar?  18 

Figur 4. Informanternas umgänge med islänningar respektive svenskar.  19 

Figur 5. Kunskaper i isländska vid flytten och i dagsläget.  22 

Figur 6. Hur viktigt är det för dig att kunna prata isländska på Island?  26 

Figur 7. Hur viktigt är det att fortsätta att tala svenska, lära eventuella barn svenska samt 

 fira svenska högtider?  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 Inledning 

Hösten 2009 besökte jag Reykjavik för första gången. Då visste jag i princip ingenting om 

isländska och kunde definitivt inte tala det. Någonting med landet och språket, som på en 

gång är nära och avlägset svenskan, fascinerade mig och resan blev startskottet för mitt 

intresse för isländska. Kort efter hemkomsten började jag läsa isländska som en del av mina 

universitetsstudier i Uppsala och två år senare åkte jag till Island för att studera språket en 

termin. Under min tid som student i Reykjavik blev isländskan en stor del av min språkliga 

vardag och när jag återvände till Sverige var det inte sällan isländska ord och konstruktioner 

som låg närmast till hands i klassrummet eller mataffären. Detta gjorde att jag började fundera 

på hur flerspråkighet fungerar i vardagen och hur förstaspråket påverkas i en 

andraspråksmiljö.  

I denna uppsats undersöks den språkliga vardagen hos svenskar på Island. Jag vill se hur 

och när de använder isländska respektive svenska och huruvida svenskan i någon mån bleknar 

i takt med att kunskaperna i isländska ökar.  

Enligt den senaste siffran är 314 svenska medborgare folkbokförda på Island.
1
 Det är 

dock bara personer som avser att vistas i landet i mer än sex månader som måste folkbokföra 

sig på Island, varför siffran över hur många svenskar som i själva verket är bosatta på Island 

kan vara högre.   

Att flytta till ett annat land innebär en språkligt förändrad vardag. Både praktiskt och 

socialt kan det nya språket i högre eller lägre grad ta modersmålets plats. I hur stor 

utsträckning detta sker beror på faktorer som ålder, attityd, motivation, intelligens och tidigare 

erfarenheter av inlärning (de Bot m.fl. 2005:3). I denna uppsats fokuseras särskilt på attityd 

och motivation. Dessa två faktorer har ansetts vara en viktig del av andraspråksinlärning 

sedan 1970-talet då Robert Gardner i flera olika undersökningar lyfte fram deras betydelse för 

att framgångsrikt lära sig ett nytt språk. Också i forskning gällande hur en flerspråkig persons 

olika språk påverkar varandra lyfts attityd och motivation fram. En positiv attityd till 

förstaspråket tros underlätta att språket bevaras, medan en negativ inställning bidrar till att de 

tidigare förvärvade språkkunskaperna lättare bleknar (Bylund 2008). 

Att undersöka flerspråkigheten hos just svenskar på Island är intressant inte bara från min 

egen synvinkel som svensk talare av isländska. I och med att det i Norden råder en 

språksituation där invånarna, åtminstone enligt idealet, ska kunna kommunicera på sitt 

modersmål alternativt ett skandinaviskt språk som lärs in som främmande språk (exempelvis 

danska på Island) är utgångsläget ett annat än för flerspråkiga individer vars språk är mer 

avlägsna från varandra. Mig veterligen har förstaspråksattriton inte undersökts i en 

språksituation som den i Norden tidigare. Förutom att presentera Islandssvenskars språkvanor 

och uppfattade språkutveckling kopplat till attityd och motivation kan denna uppsats 

förhoppningsvis ge en bild av hur förstaspråksattrition kan se ut i en miljö där andraspråket 

inte är förstaspråket helt avlägset. 

 
                                                 
1
 Siffran har fåtts i e-postkontakt med Sveriges ambassad i Reykjavik. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur svenskar bosatta på Island hanterar sin 

flerspråkighet, det vill säga hur deras språkvanor ser ut och hur de anser att respektive språk 

utvecklas alternativt bleknar. Genom att undersöka informanternas attityder till isländska och 

svenska samt graden av motivation för att lära sig det nya språket respektive behålla 

förstaspråket vill jag se om det kan finnas en koppling mellan attityd och hur 

Islandssvenskarna använder de båda språken. För att ta reda på detta ställer jag mig följande 

frågor: 

- Hur ser Islandssvenskarnas språkvanor ut? När och i vilken utsträckning används 

svenska respektive isländska? 

- Hur uppfattar de själva att det går att kombinera de två språken? Vinner det ena mark 

på bekostnad av det andra? 

- Inverkar attityd och motivationsgrad på Islandssvenskarnas språkanvändning och 

självskattade språkutveckling? 

Undersökningens material samlas in genom en enkätundersökning. På detta sätt kommer jag 

åt informanternas egen uppfattning om sin språkutveckling. I och med detta metodval går det 

inte att omvandla svaren till exakta siffror på hur deltagarnas isländska respektive svenska 

utvecklats. Å andra sidan får jag veta hur svenskar på Island själva anser att det går att vara 

flerspråkig; hur den språkliga vardagen ser ut samt vilka vinster och eventuella problem 

flerspråkigheten innebär i praktiken.  

När det isländska språket omtalas betonas ofta det starka bandet mellan språk och 

identitet (se exempelvis Gísladóttir 2003:11). Språket ses som en ovärderlig del av kulturen 

och många islänningar uppfostras med tanken att språket är den avgörande faktorn för att 

förvärva och behålla sin isländska identitet (Gísladóttir 2003). Som ett komplement till de tre 

frågorna ovan vill jag undersöka hypotesen att bandet mellan språk och identitet på Island 

skulle kunna mana till en särskilt hög motivation att bli en del av samhället. 

2 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras en del av den forskning som är relevant för föreliggande studie. 

Inledningsvis ges en bild av den språkliga miljön på Island. Därefter förklaras för 

undersökningen grundläggande begrepp som flerspråkighet, attrition, motivation och attityd. 

2.1 Om språkmiljön på Island 

Island ses ofta som ett språkligt homogent land utan större dialektal variation och utländska 

brytningar (Þórdís Gísladóttir 2003:10).  Gísladóttir (2003) menar att denna bild har sin grund 

i att Island är geografiskt isolerat och att isländskan betraktas som ett relativt oförändrat språk. 

Mängden invandrare på Island har dock ökat mycket på senare år (Kristinsson 2012:38). Detta 

betyder att antalet invånare med ett annat förstaspråk än isländska också har ökat.  
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Enligt Kristinsson (2012:43) ses det isländska språket ofta som ”nøglen til islandsk 

samfund”. Att invandrare lär sig isländska anses mycket viktigt av både språkpolitiska, 

demokratiska och praktiska skäl (Kristinsson 2012:43).  Först och främst är det viktigt att 

värna om isländska som nationalspråk och främja dess ställning som gemensamt 

kommunikationsmedel. Att kunna tala och förstå isländska är dessutom viktigt för demokratin 

i och med att det gör det enklare för invandrare att bli medvetna om sina rättigheter och 

skyldigheter i det isländska samhället. Slutligen skapar språkkunskaperna rent praktiskt bättre 

möjligheter att få jobb på Island. Enligt Gísladóttir (2003:86) är Island en "language-centered 

culture". Det innebär att språket bland islänningar värderas högt och att kulturen går förlorad 

om språket gör det.  

Att lära sig isländska anses alltså mycket viktigt för att kunna integreras i samhället. Trots 

det blir invandrare enligt Kristinsson (2012:44) inte alltid uppmuntrade att tala isländska. Det 

är exempelvis inte ovanligt att bruten isländska besvaras på engelska. Detta kan enligt 

Kristinsson (2012) av andraspråkstalaren tolkas som att isländska med brytning inte är god 

nog och att isländska modersmålstalare anser att kommunikationen skulle fungera bättre om 

den skedde på engelska.  

Att kopplingen mellan språk och identitet på Island är stark tas upp bland annat av 

Gísladóttir (2003). Hon menar att språket är en viktig del av den isländska identiteten och att 

den allmänna åsikten är att varje islänning har ansvar för språket och kulturen (Gísladóttir 

2003:11). Det finns en stark känsla av att språket fungerar sammanhållande och att det är en 

viktig del i att bevara det isländska i tider av globalisering. Att vara islänning har likställts 

med att vara "kulturarvinge" och inte bara medlem av en viss folkgrupp (Gísladóttir 2003:11). 

Traditioner, språk och inställning till livet och hemlandet utgör den isländska identiteten och  

skapar sammanhållning mellan islänningar oavsett var i världen de befinner sig. 

2.2 Flerspråkighet och andraspråksinlärning 

Vem som är flerspråkig är inte helt självklart. Þórdís Gísladóttir (2003:27) definierar i sin 

licentiatavhandling en flerspråkig person som någon "som använder sig av fler än ett språk i 

sitt dagliga liv". Därmed använder hon en funktionell definition av flerspråkighet som 

fokuserar på språkbrukaren och språkets funktion hos denne (Skutnabb-Kangas 1981:88). 

När man talar om språkinlärning och språklig kompetens är en grundläggande 

gränsdragning den mellan förstaspråk (L1) och andraspråk (L2). Förstaspråket är det språk 

som lärs in allra först, genom föräldrar eller vårdnadshavare. Andraspråk står för vilket språk 

som helst som tillägnats efter det att förstaspråket etablerats eller börjat etableras 

(Abrahamsson 2009:13). En persons andraspråk behöver alltså inte vara det språk som lärs in 

näst efter förstaspråket, utan kan även beteckna det tredje, fjärde eller femte språket som lärs 

in. Termen kan också användas för det som ibland kallas främmande språk, det vill säga språk 

som inte lärs in i målspråksmiljön utan till exempel på universitet i hemlandet. 

Benämningarna förstaspråk och andraspråk behöver inte heller ha med behärskningsgrad att 

göra. Hos personer, och framför allt barn, som flyttat till ett nytt land är det i själva verket inte 

ovanligt att andraspråket är det som behärskas bäst (Abrahamsson 2009:13). 



8 

 

Ett nytt språk kan tillägnas på olika sätt. I de Bot m.fl. (2005:9) beskrivs tre par med 

motsatta inlärningsmetoder: implicit eller explicit inlärning, avsiktlig eller oavsiktlig inlärning 

samt instruerad eller icke-instruerad inlärning. Implicit inlärning sker naturligt utan medvetna 

strategier. På detta sätt lär vi oss att registrera andras ansiktsuttryck som tecken på glädje eller 

ilska eller att känna igen th som en vanligare bokstavskombination än tg i skriven engelska. 

Explicit inlärning sker på en mer medveten nivå där vi testar hypoteser för att upptäcka en 

struktur. Det kan exempelvis handla om att spela schack eller att lära sig 

multiplikationstabellen. Avsiktlig inlärning kan exempelvis innebära att lära sig glosor tagna 

ur sin kontext, medan oavsiktlig inlärning skulle kunna vara att läsa en text och lära sig nya 

ord genom att förstå sammanhanget. Det sista paret, instruerad och icke-instruerad inlärning, 

har i likhet med de tidigare nämnda inte en helt tydlig gräns. Språk lärs ofta in via en 

kombination av undervisning (instruerad inlärning) och vardaglig interaktion (icke-instruerad 

inlärning). Så kan exempelvis sägas vara fallet med engelska i Sverige och många andra 

länder, där språket dels lärs in i skolan, dels ofta förekommer i andra delar av vardagen som 

på tv och vid datorn. Om man å andra sidan lär sig ett språk som isländska på universitetet i 

Sverige blir inlärningen i huvudsak instruerad eftersom det inte är en självklarhet att hitta en 

isländsk miljö i landet. Fullständigt icke-instruerad inlärning sker exempelvis när en person 

flyttar till ett annat land och lär sig språket endast genom att leva i landet, utan att gå någon 

språkkurs eller liknande. 

Hur framgångsrikt en person lär sig ett andraspråk beror på flera olika faktorer. Exempel 

på faktorer som brukar göras relevanta i andraspråksforskningen är språkbrukarens 

förstaspråk, ålder, språkbegåvning, inlärningsstil, intelligens, personlighet, attityd och 

motivation. De senare två är av stor vikt i min undersökning och kommer därför att behandlas 

i ett eget avsnitt (se avsnitt 2.4).  

Informanterna i föreliggande undersökning har alla svenska som modersmål. Deras 

kommunikation med islänningar kan ske på olika sätt. Möjliga strategier är exempelvis att de 

både talar och blir tilltalade på isländska, att de talar svenska och blir tilltalade på något 

skandinaviskt språk eller att de både talar och blir tilltalade på engelska.  

2.2.1 Den nordiska språkgemenskapen 

I Norden råder en situation där invånarna, åtminstone enligt idealet, ska kunna kommunicera 

med varandra på svenska, danska eller norska. Invånarna i Norden kan delas in i en primär 

och en sekundär språkgemenskap (Börestam 2008:31). I den primära språkgemenskapen ingår 

de nordiska invånare som har svenska, danska eller norska som modersmål och kan förväntas 

förstå varandra genom kommunikation på dessa språk. I den sekundära språkgemenskapen 

ingår islänningar, färingar, grönlänningar och finlandssvenskar samt de invånare som har ett 

nordiskt språk som andraspråk. De fyra nämnda inhemska grupperna undervisas i antingen 

danska eller svenska under skolgången och dessa språk kan sedan fungera som kontaktspråk 

eller lingua franca i Norden (Börestam 2008). I den situation som beskrivits ovan används 

vad som av Haugen (1972:216) benämns semikommunikation. Det innebär att två 

samtalsdeltagare förstår varandras modersmål utan att själva kunna tala det. I den nordiska 

språkgemenskapen syftar termen semikommunikation på sådan kommunikation som sker på 
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de skandinaviska språken danska, norska eller svenska. En sådan situation kan exempelvis 

innebära att en svensk talar svenska med en islänning som svarar på danska.     

Språksituationen i Norden omtalas ibland som något unikt. Enligt Delsing & Lundin 

Åkersson (2005:6) finns dock flera exempel på liknande språkgemenskaper. De nämner bland 

annat kommunikation mellan spanjorer och portugiser, ryssar och ukrainare samt folk i det 

bantutalande Afrika och norra Indien. Vad som skiljer den nordiska gemenskapen från övriga 

är att de tre språk som ingår är någorlunda jämnstarka samt att viljan att främja den 

ömsesidiga språkförståelsen är stor (Delsing & Lundin Åkersson 2005). Det betyder att inget 

av språken självklart föredras i kommunikationssituationen och att man lägger sig vinn om att 

samarbeta länderna emellan exempelvis genom gemensamma tv-produktioner.  

Det finns alltså goda förutsättningar för internordisk kommunikation, men hur förståelsen 

ser ut mellan språken behöver inte helt och hållet spegla detta. Delsing & Lundin Åkersson 

(2005:148) har undersökt grannspråksförståelsen hos ungdomar i Norden genom att testa hur 

väl de förstår en videosekvens, en nyhetsuppläsning och en tidningsartikel på de tre 

skandinaviska språken. De jämför resultatet från sin undersökning med en liknande 

undersökning gjord av Øivind Maurud 1972 och ser en tendens till att förståelsen, åtminstone 

i Danmark och Sverige, försämrats under perioden mellan undersökningarna. Av de tre 

skandinaviska länderna är grannspråksförståelsen högst i Norge. I hela Norden är det 

färingarna som får bäst resultat. Enligt Delsing & Lundin Åkersson (2005:148) är 

engelskkunskaperna mycket goda hos nordiska ungdomar och för många är det till och med 

lättare att förstå engelska än något av grannspråken. 

På Island läser skolelever danska från och med sjunde klass. Engelska räknas som första 

främmande språk och börjar studeras i fjärde klass, men innan 1999 var ordningen den 

omvända (Börestam 2008). Då inleddes danskundervisningen i fjärde eller femte klass och 

engelskundervisningen i sjunde. Anledningen till danskans förhållandevis starka ställning på 

Island förklaras av det historiskt starka bandet mellan länderna. Från 1300-talet fram till 1944 

styrdes Island av Danmark. Under större delen av denna tid var danska ett viktigt 

administrationsspråk på Island (Gísladóttir 2003:31). Danska var nyckeln till högre utbildning 

och ett måste vid handel och i kontakt med offentliga myndigheter. När Islands 

självständighetskamp var som starkast ifrågasattes danskans ställning och islänningarna 

krävde att få använda sitt eget språk i myndighetssammanhang (Gísladóttir 2003:32). Efter att 

Island blivit självständigt blev danska som första främmande språk ett naturligt val.  

I Delsing & Lundin Åkerssons (2005:71) undersökning av grannspråksförståelse visar 

islänningarnas resultat att de förstår danska klart bäst. Förståelsen för svenska respektive 

norska är ungefär jämngod, men den för norska något bättre. Deltagarna i undersökningen 

ombads också att uppskatta hur lätt de ansåg det vara att förstå de tre skandinaviska språken 

(Delsing & Lundin Åkersson 2005:111). Siffrorna omvandlades sedan till ett lätthetsindex 

graderat från 0 till 100. Den delen av undersökningen visar att islänningarna anser att danska 

är det lättaste språket att förstå (med ett index på 51,7), följt av norska (37,0) och sist svenska 

(33,2).  

Börestam (2008) har vid flera tillfällen undersökt islänningars förståelse av skandinaviska 

språk genom att ställa frågan "Ursäkta, men kan du säga var Nordens hus ligger" och 

undersöka hur väl frågan förstås samt vilken strategi som väljs för att fortsätta samtalet.  När 



10 

 

hon jämför resultatet från tre undersökningstillfällen (utförda 1983, 1999/2004 och 2006) 

visar det sig att islänningars förståelse av svenska försämrats mellan 1983 och 2006. Vid det 

första tillfället förstods frågan av 80 % av de tillfrågade islänningarna och 2006 endast av 38 

%. Vad gäller strategier som används för att komma vidare i samtalet visar det sig att det 

blivit betydligt vanligare att övergå till engelska, vilket gjordes av 33 % 1983 och av 82 % 

2006. Vid det senare tillfället använde 13 % skandinaviska språk, men ingen fortsatte samtalet 

på isländska. Under perioden 1983─2006 har det däremot blivit betydigt ovanligare att helt ge 

upp samtalet, från 32 % 1983 till 5 % 2006.     

2.3 Attrition  

Språkkunskaper är aldrig stabila utan utvecklas ständigt (de Bot 2005:3). När ett språk inte 

används stagnerar det vilket resulterar i att tidigare förvärvad kunskap går förlorad. Sådan 

språkförlust kallas för attrition. Attritionen kan dels innebära att en persons förstaspråk 

påverkas av andraspråket i en andraspråksmiljö (L1-attrition), dels att andraspråket påverkas 

av förstaspråket i en förstaspråksmiljö (L2-attrition). Abrahamsson & Bylund (2012:207) 

definierar attrition som ”en icke-patologisk, tillfällig eller permanent, nedgång av tidigare 

förvärvade språkfärdigheter”. Det är med andra ord inte fråga om samma sorts språkförlust 

som vid exempelvis afasi, utan handlar om naturliga och icke-medicinska faktorer  (Bylund 

2008:2). Attritionen kan i sällsynta fall innebära att en språkbrukare helt tappar ett språk som 

denne tidigare behärskat, men vanligare är att den visar sig i form av ett språkbruk som inte är 

konvergent (Abrahamsson & Bylund 2012:207). Attritionen leder då till att språket avviker 

från normen på något sätt. Det kan vara fråga om exempelvis grammatiska fel eller 

överanvändning av vissa språkliga former. Både lexikon, syntax, morfologi och fonetik kan 

påverkas av attrition (Bylund 2008:7). Den del som tycks vara allra känsligast är ordförrådet  

och särskilt lågfrekventa ord. Fonetiken verkar vara den del som påverkas minst och på 

fonologisk nivå har forskningen än så länge inte kunnat hitta några tecken på attrition, vilket 

skulle kunna tyda på att det är den del av det språkliga systemet som envisast står emot 

attritionen. 

Den grundläggande faktorn som skapar L1-attrition är bristen på kontakt med 

förstaspråket. Bylund (2008:5) beskriver sex underfaktorer som också påverkar attritionen: 

ålder, vistelselängd i det nya landet, skicklighet i L2, påverkan av L2, språkbegåvning och 

attityd. Till stor del motsvarar dessa de faktorer som anses viktiga för andraspråksinlärning 

(se 3.2). Språkbrukarens ålder vid flytten påverkar genom att attrition sker snabbare hos barn, 

som är känsligare för den förändrade språkmiljön. Vistelsetiden har visat sig påverka mindre 

än ålder. Tidigare studier tyder dessutom på att det är under de första åren efter flytten som 

attritionens omfattning bestäms. Det betyder att det inte gör någon större skillnad om 

språkbrukaren bott i det nya landet i tio eller tjugo år. Hur språkbrukarens skicklighet i L2 

påverkar attritionen är inte lika väl dokumenterat som relationen till ålder eller vistelsetid. 

Bylund (2008:5) skriver att andraspråkskunskaperna kan antas spela in om man utgår ifrån att 

språken hos en flerspråkig person tävlar om ett begränsat utrymme. Att L1 påverkas av L2 

brukar ses som en starkt bidragande orsak till attrition. Det verkar dock som om denna 

påverkan snarare har att göra med hur attritionen tar sig uttryck än i hur stor utsträckning den 
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sker. Bylund, Abrahamsson & Hyltenstam (2008:19) visar att språkbegåvning kan påverka i 

hur stor grad L1-attritionen sker. En person med en begåvning över medelnivå tycks både ha 

lättare att uppnå goda färdigheter i andraspråket och att behålla sina förstaspråksfärdigheter, 

trots begränsad kontakt med språket i fråga. Attitydens roll i attritionsprocessen lyfts ofta 

fram som viktig. I avsnitt 3.4 behandlas den närmare.  

2.4 Motivation och attityd 

Motivation och attityd är två faktorer som kan påverka inlärningen av ett nytt språk. De två 

aspekterna av språkinlärning är starkt sammankopplade, men definieras på något olika vis. 

Motivation handlar om hur villig språkinläraren är att lära sig det nya språket och hur stora 

ansträngningar som läggs ner (Abrahamsson 2009:207). Det kopplas även ihop med i vilket 

syfte man vill lära sig språket, om det är av praktiska skäl (som att förbättra sina chanser till 

arbete i det nya landet) eller om det är för att kunna identifiera sig med målspråkstalarna och 

det nya samhället. Begreppet attityd syftar på vilka föreställningar och värderingar 

språkinläraren har gentemot målspråket, dess talare och kultur samt gentemot det egna 

språket, talarna och kulturen (Abrahamsson 2009:207). En språkinlärares motivation bestäms 

av dennes attityd till och vilja att identifiera sig med målspråksgruppen samt inställning till 

själva processen att lära sig ett främmande språk (Gardner & Lambert 1972:132). Vilka 

attityder språkinläraren har påverkar alltså graden av motivation. Motivationen påverkar 

sedan i sin tur L2-inlärningen.  

Motivation kan delas in i två olika typer: integrativ och instrumentell (Gardner & 

Lambert 1972:132). Integrativ motivation baseras på ett genuint intresse för människorna och 

kulturen som hör ihop med det nya språket, medan instrumentell motivation grundar sig på ett 

praktiskt intresse där ökade chanser till arbete i det nya landet är en motiverande faktor. De 

två typerna säger ingenting om hur starkt motiverad en person är, utan den instrumentellt 

motiverade kan ha samma vilja att behärska det nya språket som en integrativt motiverad. 

Däremot har det visat sig att den integrativa motivationen ofta leder till en högre 

språkbehärskning än den instrumentella, även om båda typerna påverkar språkinlärningen 

positivt (Abrahamsson 2009:207). Gardner & Lambert (1972:134) såg i sina studier av 

amerikanska ungdomar som studerade främmande språk att de studenter som var integrativt 

motiverade samt hade en vänskapligt inställd attityd till talarna av det aktuella främmande 

språket var mer benägna att plocka upp uttal och på andra sätt lära sig språket.  

En språkinlärares attityd och motivation påverkar både hur väl personen i fråga behärskar 

sitt andraspråk och i hur hög grad förstaspråket utsätts för attrition (Bylund 2008:6). En 

positiv attityd till L1 tros underlätta att språket bevaras, medan forskning har visat att en 

negativ inställning till L1 bidrar till attrition. Footnick (2007) visar att ett språk som för 

användaren har negativa konnotationer kan "gömmas" och därmed utsättas för en viss typ av 

attrition. Detta kan hända exempelvis om en flerspråkig person tvingas eller uppmanas att 

använda det ena av språken på grund av att det andra inte accepteras i samhället där 

språkbrukaren befinner sig.  

Studiet av attityd och motivation kan enligt Abrahamsson & Bylund (2012) vara 

vanskligt av tre olika anledningar. Först och främst är det inte helt självklart vad som orsakar 
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vad; är det hög motivation som leder till goda resultat eller är det de språkliga framgångarna 

som höjer motivationen? Utöver det förklarar inte attityder och motivation hur språket 

påverkas på olika sätt, det vill säga om de leder till att inläraren studerar ordentligt och "gör 

sina läxor" eller om motivationsgraden snarare visar sig i olika sätt att processa det språkliga 

inflödet (Abrahamsson & Bylund 2012:194). Slutligen bygger studier av attityd och 

motivation ofta på självrapportering vilket kan innebära en rad problem i tolkningen av 

resultatet. Ett sådant problem är att informanten vill framstå i god dager och vara forskaren till 

lags. 

3 Material och metod 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras undersökningens material och metod. Den enkät som 

ligger till grund för undersökningen presenteras närmare tillammans med de 

distributionskanaler som använts för att sprida den. I ett eget avsnitt karaktäriseras 

informanterna baserat på kön, ålder, utbildning, sysselsättning, vistelsetid på Island samt 

isländska familjerelationer. 

3.1 Enkäten 

Totalt har 21 personer svarat på enkäten som distribuerats i två varianter: en utskriven på 

papper och en digital. Den digitala enkäten utformades med hjälp av en hemsida och fylldes i 

av totalt 17 personer.
 2

 Pappersenkäten fylldes i av 4 personer. De två varianterna är i det 

närmaste identiska och innehåller samma frågor i samma ordning.   

Enkäten är uppbyggd av tre olika teman: språkvanor, isländska och svenska. I en 

avslutande fjärde del finns dessutom frågor om informantens bakgrund (för enkäten i helhet se 

Bilaga 1). Den inledande delen som handlar om språkvanor innehåller frågor om i vilken 

utsträckning svenska respektive isländska används i vardagen. Efterföljande delar behandlar 

respektive språk närmare och innehåller frågor om bland annat attityd till de båda språken. 

Den avslutande delen består av frågor om informantens bakgrund i fråga om kön, ålder, 

utbildning, familjeförhållanden och tid på Island. På grund av tekniska begränsningar har den 

digitala versionen inga avsnittsrubriker, men för att särskilja frågornas olika teman har varje 

fråga numrerats efter mönstret 1.1, 1.2, 1.3 o.s.v. följt av 2.1, 2.2, 2.3 o.s.v. I enkätens 

inledande presentationstext förklaras dessutom hur enkäten är uppbyggd och delarnas olika 

teman presenteras.  

  Frågorna besvaras i de flesta fall genom kryssmarkering där ett eller flera alternativ 

väljs. En del frågor följs av plats för informanten att kommentera och utveckla svaret. Detta 

bidrar till att svaren inte blir helt och hållet standardiserade, vilket annars kan vara fallet när 

en enkät används. Enkäten avslutas med en öppen fråga med utrymme för egna tankar som 

kommit upp i samband med ifyllandet. 

                                                 
2
 För utformandet av den digitala enkäten användes hemsidan www.enkät.se. 
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Innan enkäten delades ut till informanterna lät jag en testinformant fylla i den. Detta för 

att undvika att frågor skulle kunna missförstås och för att säkra en hög reliabilitet.  

Testinformanten fick fylla i en preliminär version av enkäten i min närvaro och kunde under 

ifyllandet ställa frågor och be om förtydliganden. Detta ledde till en del viktiga ändringar 

gällande utformning och frågeformuleringar.  

Den digitala enkäten och pappersenkäten är som tidigare nämnts i det närmaste identiska, 

men har inte kunnat få helt samma utseende. Den digitala varianten kunde inte förses med 

avsnittsrubriker. Dessutom var programvaran begränsad på så sätt att endast ett visst antal 

alternativ kunde höra till samma fråga. Detta har lett till att svarsalternativen i fråga 2.7 ("Hur 

har du lärt dig isländska") i enkätens andra del har komprimerats. Det åstadkoms genom att 

slå ihop alternativen "av föräldrar eller släktingar" och "av en pojk- eller flickvän" till "av 

föräldrar/släktingar/flick- eller pojkvän" samt att utesluta alternativet "genom självstudier". 

Även deltagarna i den digitala enkäten hade dock möjlighet att lägga till ett eller flera egna 

alternativ.  

3.1.1 Om enkäten som metod 

Genom valet av enkät som metod för undersökningen får jag veta något om informanternas 

egen uppfattning av hur deras språk utvecklas och förändras. Detta betyder att resultatet av 

undersökningen inte kan svara på hur deras kunskaper i isländska faktiskt förbättrats sedan 

flytten eller i vilken grad svenskan utsatts för attrition. För att kunna ge svar på det hade 

språktester eller samtalsanalys varit lämpligare metoder. Syftet med denna studie är dock 

främst att undersöka hur språkanvändarna anser att det går att vara flerspråkig i vardagen. Jag 

vill ta reda på om de själva upplevt att deras kunskaper i isländska ökat sedan flytten och om 

de känt att svenskan på något vis påverkats av att de befinner sig i en annan språklig miljö. 

Med självrapportering följer dock en del problem. Att bedöma sitt eget språkbruk är 

svårt, både för att språkbrukaren kan tro sig tala annorlunda än vad som faktiskt är fallet och 

för att det helt enkelt kan vara svårt att minnas om och hur man använder vissa språkliga 

former (Romaine 1995: 290). Ett annat problem med självrapportering är att informanten inte 

alltid beskriver sitt eget språkbruk, utan svarar det hen tror att forskaren vill höra eller det som 

får informanten själv att framstå i god dager (Abrahamsson & Bylund 2012:194). 

För att säkra denna undersöknings reliabilitet har en testinformant vid två tillfällen fyllt i 

enkäten innan den distribuerades. Detta för att minska risken för att någon enkätfråga 

missförstås. För att ytterligare höja reliabiliteten sätts enkätsvaren i relation till varandra. Vid 

analysen av kopplingen mellan informanternas språkutveckling och motivationsgrad tas 

exempelvis vistelsetiden med som ytterligare en faktor. Problematiskt gällande reliabiliteten 

är att undersökningens material är litet. Sammanlagt har 21 personer svarat på enkäten. Det 

låga antalet deltagare innebär att ett fåtal personers svar påverkar resultatet betydligt och att 

en enskild individ betyder mycket för den totala tolkningen. För att detta ska framgå tydligt 

redovisas alltid antalet personer i anslutning till procentsiffran där en sådan anges.  

En undersöknings validitet avgörs av huruvida den mäter vad den är avsedd att mäta 

(Trost 1994:59). Denna undersökning vill dokumentera Islandssvenskars språkvanor och 

självskattade språkutveckling samt hur attityd och motivation påverkar detta. Därför 
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innehåller enkäten frågor bland annat om vilket språk som används i högst utsträckning i olika 

vardagliga situationer, hur mycket isländska man kunde vid flytten respektive i dagsläget och 

hur viktigt man anser det vara att kunna tala isländska samt att fortsätta tala svenska. Vissa 

frågor har kompletterats med plats för informanten att utveckla sitt svar. Detta gör det möjligt 

att se svaret i ett sammanhang i stället för lösryckt, vilket torde öka validiteten.  

I och med att materialet är litet har det inte vållat särskilt stora problem att hantera det vid 

analyserna. Varje enkät har tilldelats en bokstav mellan A och U. Frågorna och svaren har 

sedan förts in i ett Excel-dokument. När flera svar analyserats i förhållande till varandra har 

dessa förts in i ett eget dokument tillsammans med den bakgrundsinformation som finns om 

informanterna i fråga om kön, ålder, vistelsetid på Island och så vidare.  

I enkätens inledning presenterades syftet med undersökningen samt något om varför jag 

ville undersöka just detta. Informanterna kunde därefter välja om de önskade fylla i enkäten 

eller inte. Därmed uppfylls informationskravet, som är en av fyra forskningsetiska principer 

som presenteras av Vetenskapsrådet (2002). Även samtyckeskravet uppfylls då samtliga 

informanter deltagit av egen vilja. De flesta har fått tillgång till enkäten via en länk som 

skickats via e-post. De som fyllt i pappersenkäten har gjort det antingen i samband med besök 

på Nordens hus bibliotek eller efter att de blivit tillfrågade av min distributionskontakt i 

Reykjavik. Ingen av de nämnda situationerna har inneburit någon typ av påtryckningar. Inte 

heller har någon påminnelse skickats ut till dem som fick tillgång till den digitala enkäten men 

inte fyllde i den. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att jag lagt mig vinn om att inte 

avslöja mer än nödvändigt om vilka informanterna är. Exempelvis har födelseår omvandlats 

till fem olika åldersgrupper från 21─30 till 61─70. Kön, ålder, sysselsättning och andra 

liknande upplysningar redovisas bara där det anses nödvändigt och där informantens identitet 

inte avslöjas. Det sista kravet som Vetenskapsrådet ställer är nyttjandekravet som innebär att 

de uppgifter som samlats in endast får användas för forskning. Det gäller förstås för den 

information som denna undersöknings enkäter innehåller. 

3.2 Urval av informanter 

Enkäten har distribuerats till svenskar på Island. Denna grupp utgörs i undersökningen av 

personer med svenska som modersmål som i nuläget är bosatta på Island. Ingen gräns har 

dragits för när flytten till Island ska ha skett. Informanternas vistelselängd på Island är därför 

mycket skiftande. Deltagarna skiljer sig också åt i fråga om hur länge de har tänkt stanna i 

landet. Vissa har flyttat till Island permanent medan somliga planerar att stanna en begränsad 

tid, exempelvis för studier. 

För att hitta informanter har jag utgått från en kontakt på Island som har distribuerat 

pappersenkäten till tänkbara informanter i sin omgivning. Jag har även kontaktat Nordens hus, 

Svenska föreningen på Island samt kontaktpersonen för programmet Íslenska sem annað mál 

(Isländska som andraspråk) på Háskóli Íslands med en förfrågan om att distribuera enkäten till 

sina besökare, medlemmar och studenter.  På Nordens hus har pappersenkäten under ungefär 

en vecka legat väl synlig i biblioteket och de anställda har frågat svenska besökare om de 

skulle vara intresserade av att fylla i enkäten. Via Svenska föreningen på Island har den 

digitala enkäten skickats ut till de ca 100 medlemmarna. Från Háskóli Íslands fick jag e-
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postadresser till de sju svenska studenter som för tillfället läser isländska som andraspråk. 

Dessa fick tillgång till den digitala enkäten.  

De 21 personer som svarat på enkäten skiljer sig åt i fråga om kön, ålder, sysselsättning, 

tid på Island och isländska familjeband. Nedan presenteras informanterna utifrån dessa fem 

variabler. 

3.3 Karaktäristik av informanterna 

Informanterna karaktäriserats nedan efter ålder och kön, utbildning och yrke/sysselsättning, 

vistelsetid på Island samt isländska familjeband. 

Åldersmässigt finns stor variation bland informanterna. Vad kön beträffar är den 

övervägande delen av informanterna kvinnor. I tabell 1 redovisas deltagarnas ålders- och 

könsfördelning.  

Tabell 1 Ålders- och könsfördelning 

         Ålder       

Kön 21─30 31─40 41─50 51─60 61─70 Totalt 

Män 3 

  

1 1 5 (24) 

Kvinnor 5 1 3 5 2 16 (76) 

Totalt 8 (38) 1 (5) 3 (14) 6 (29) 3 (14) 21 (100) 

Procenttal inom parentes. 

Som framgår av tabell 1 finns det betydligt fler kvinnor än män bland informanterna. Av de 

21 personer som fyllt i enkäten är 16 kvinnor och 5 män. Vad detta beror på går förstås inte 

att säga säkert, men möjliga orsaker skulle kunna vara att fler kvinnor har kommit i kontakt 

med enkäten eller att kvinnor möjligen är mer benägna att delta i den här typen av 

undersökningar. Det skulle också kunna vara så att det helt enkelt bor fler svenska kvinnor än 

män på Island.  

I tabell 1 kan också utläsas att den äldsta deltagaren är född 1949 och att den yngsta är 

född 1992. Vid tiden för ifyllandet var informanterna med andra ord mellan 21 och 65 år. 

Informanternas genomsnittsålder är 37 år. Kvinnorna är spridda åldersmässigt, medan männen 

tillhör antingen den yngsta eller de två äldsta åldersgrupperna. 

Informanternas utbildningsnivå är hög. Av de 21 deltagarna har 76 % (16 personer) 

universitetsutbildning och 5 % (1 person) har angett annan utbildning i form av 

yrkesutbildning på högskolenivå. Resterande 19 % (4 personer) har gymnasieutbildning.  

De yrken som finns representerade bland informanterna är av mycket varierande slag. Tre 

kategorier som återkommer är studenter, lärare och forskare. 29 %, det vill säga sex personer, 

av informanterna är studenter, vilket gör det till den vanligaste sysselsättningen. Detta är inte 

förvånande med tanke på att en av distributionskanalerna var Háskóli Íslands. Dessutom är 

min kontakt som distribuerat enkäten till svenskar i sin omgivning också student, vilket har 

lett till att ytterligare personer från denna kategori svarat på enkäten. Övriga yrkesgrupper 
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som finns representerade tillhör vård-, service- eller kultursektorn. På det stora hela finns 

alltså en variation i materialet, även om en övervägande del av informanterna är akademiker.  

Deltagarnas vistelsetid på Island varierar mellan 1 och 32 år. De har med andra ord flyttat 

till landet någon gång under perioden 1982─2013. Sex personer har bott på Island endast ett 

år. Många, men inte alla, av dessa är studenter. Det motsvarar 29 % av informanterna och är 

alltså en stor del av det totala antalet deltagare. En ännu större del, 62 % (13 personer), har 

dock bott på Island i tio år eller längre. 38 % (8 personer) har bott i landet i mindre än tio år. 

Endast 14 % av informanterna (3 personer) har minst en isländsk förälder. Betydligt 

vanligare i materialet är att ha eller ha haft en isländsk partner. 76 % (16 personer) svarar ja 

på den frågan.  

Sammanfattningsvis utgörs informanterna till störst del av kvinnor. Den största 

åldersgruppen i materialet är 21─30 år, men det finns informanter i alla åldersgrupper upp till 

och med 61─70 år. Utbildningsnivån är hög då de flesta har universitetsutbildning och alla 

har som lägst gymnasieutbildning. Vad gäller sysselsättning finns i materialet rätt många 

studenter, men många olika yrkesgrupper finns representerade. Flytten till Island skedde 

mellan 1982 och 2013, så informanterna har bott på Island i mellan 1 och 32 år. Många har 

eller har haft en isländsk partner och några har minst en isländsk förälder. 

4 Resultat 

Nedan presenteras undersökningens resultat uppdelat i avsnitten Informanternas språkliga 

vardag, Flerspråkighet och språkkunskaper samt Attityd och motivation. I det första avsnittet 

behandlas bland annat när och i vilken utsträckning isländska respektive svenska används av 

informanterna, hur ofta de umgås med islänningar respektive svenskar och huruvida de i 

någon utsträckning använder semikommunikation (se avsnitt 2.2.1) med islänningar, det vill 

säga att kommunikationen sker på skandinaviska språk. I avsnittet om flerspråkighet och 

språkkunskaper presenteras informanternas egen uppfattning om sina kunskaper i isländska i 

dag jämfört med när de flyttade från Sverige samt hur de anser att isländskan påverkar deras 

svenska. Den avslutande delen om attityd och motivation behandlar vilken inställning 

informanterna tycks ha till isländska respektive svenska samt hur motiverade de är att 

behärska sitt andraspråk och att behålla sitt förstaspråk. Attityder och motivation jämförs 

dessutom med informanternas språkvanor och uppfattade språkutveckling för att se om det i 

detta material kan finnas något samband mellan en hög motivation och god språkbehärskning.  

Slutligen undersöks om det starka bandet mellan språk och identitet på Island verkar leda till 

att motivationen bland informanterna höjs.  

4.1 Informanternas språkliga vardag 

Informanterna i materialet använder både svenska, isländska och engelska i vardagen. De 

passar med andra ord in på den funktionella definitionen av en flerspråkig individ som någon 

"som använder sig av fler än ett språk i sitt dagliga liv" (Gísladóttir 2003:27). I detta avsnitt 
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presenteras informanternas språkliga vardag uppdelad i tre delar: språkval i olika situationer, 

umgänge med islänningar respektive svenskar samt användande av tidningar och tv.  

I figur 1 redovisas vilka språk informanterna i regel använder på arbetet eller i samband 

med studier. 

 

Figur 1. Vilket språk talas i högst utsträckning på arbetet/i samband med studier? 

På arbetet eller i samband med studier använder de allra flesta (85 %, 18 personer) i huvudsak 

isländska. Två personer använder huvudsakligen svenska och endast en person använder till 

störst del engelska. En person anger engelska som ett alternativ till isländska. Ingen av 

informanterna har valt alternativet båda, vilket betyder att ingen anser sig använda svenska 

och isländska i lika hög utsträckning på arbetet eller i skolan.   

I figur 2 sammanställs upplysningarna om vilket språk som i regel används i 

kommunikation med islänningar. 

Figur 2. Vilket språk talas i högst utsträckning med islänningar? 

I kontakt med islänningar använder 90 % (19 personer) i högst utsträckning isländska, medan 

5 % (1 person) oftare kommunicerar på svenska och 5 % (1 person) använder svenska och 

isländska i samma utsträckning. Att tala ett annat språk än isländska verkar bland 

informanterna i denna undersökning inte ha något samband med en kort vistelsetid i landet. 

De två personer som i högre utsträckning använder svenska alternativt både isländska och 

svenska har bott i landet i mellan 13 och 32 år. Ingen har angett engelska som det 
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huvudsakliga kommunikationsmedlet i kontakt med islänningar, men två informanter anger 

det som ett alternativ till isländska respektive svenska. Även dessa informanter har bott på 

Island i mer än tio år, så inte heller här verkar vistelsetiden vara avgörande för språkvalet.  

I figur 3 illustreras vilket språk informanterna i regel talar med arbets- eller 

studiekamrater som inte är islänningar eller svenskar.  

 

Figur 3. Vilket språk talas i regel med arbets-/studiekamrater som inte är islänningar eller 

svenskar?  

I kontakt med personer som varken är islänningar eller svenskar används oftast engelska. 

Ungefär tre fjärdedelar (16 personer) har angett det som huvudsakligt kommunikationsmedel. 

En fjärdedel (5 personer) uppger att de i denna situation i regel använder isländska. I två fall 

anges svenska som alternativ till isländska respektive engelska. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att isländska är det språk som dominerar i de 

flesta informanters vardag. Svenska används i någon mån på arbetet och i kommunikation 

med islänningar. Detta visar att det finns informanter som använder sig av 

semikommunikation i isländsk miljö (se avsnitt 2.2.1). Engelska är inte huvudsakligt språk i 

särskilt hög utsträckning förutom i kontakt med arbets- eller studiekamrater som inte är 

islänningar eller svenskar. För deltagarna i denna undersökning verkar engelska snarast 

fungera som ett komplement när isländska eller svenska inte räcker till, vilket det i regel gör. 

4.1.1 Umgänge med islänningar respektive svenskar 

Genom att ta reda på hur ofta informanterna umgås med islänningar respektive svenskar blir 

bilden av deras språkliga vardag ännu tydligare. Hur ofta informanterna umgås med 

islänningar kan säga något om hur stor motivationen är för att inkluderas i det isländska 

samhället, medan umgängesvanorna med andra svenskar visar hur den svenska 

talgemenskapen ser ut. 

I figur 4 redovisas i hur hög utsträckning informanterna umgås med islänningar 

respektive svenskar.  
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Figur 4. Informanternas umgänge med islänningar respektive svenskar. 

Många informanter (76 %, 16 personer) umgås dagligen med islänningar. Endast 5 % (1 

person) gör det lika ofta med andra svenskar. Två personer uppger att de sällan umgås med 

islänningar. Resten gör det antingen dagligen eller några gånger i veckan, vilket betyder att de 

flesta regelbundet har kontakt med islänningar. Detta skulle i sin tur kunna betyda att 

informanterna värderar att integreras i det isländska samhället.  

Mellan alternativen några gånger i veckan och sällan fördelar sig informanterna jämnt 

vad gäller umgänge med svenskar, 48 % (10 personer) på vardera alternativ. Gísladóttir 

(2003:50) skriver att den isländska talgemenskapen i Sverige verkar ha tät gemenskap då 

nästan hälften av hennes informanter umgås dagligen eller en gång i veckan med andra 

islänningar. Om mitt material tolkas på samma sätt kan också den svenska talgemenskapen på 

Island sägas vara tät i och med att fler personer umgås med andra svenskar regelbundet än 

sällan eller aldrig.  

Alternativet aldrig har som framgår av figur 4 inte valts av någon, vare sig om umgänge 

med islänningar eller svenskar. Detta betyder med andra ord att samtliga informanter umgås i 

någon grad med både islänningar och svenskar.   

4.1.2 Användande av tidningar och tv 

Tidningar och tv är en annan del av den språkliga vardagen. I ett flerspråkighetssammanhang 

som det informanterna befinner sig i är det relevant vilket språk som väljs för att ta del av 

denna typ av medier. Deltagarna i undersökningen tar del av isländska och svenska medier av 

detta slag i ungefär lika hög grad. 90 % (19 personer) anger att de läser isländska tidningar 

och ser på isländsk tv, medan 86 % (18 personer) gör detsamma på svenska. För de flesta 

informanterna i undersökningen verkar det alltså vara viktigt både att vara insatt i det 

isländska nyhetsflödet och att hålla sig uppdaterad om det svenska.  

En av informanterna tar inte del av den här typen av media på något av de två språken. En 

gör det på svenska men inte på isländska och två gör det tvärtom på isländska men inte på 

svenska. De två informanter som inte tar del av isländska medier har gemensamt endast ha 

bott i landet sedan 2013, båda är också studenter och under 30 år. Även bland de informanter 
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som inte tar del av svenska tidningar och svensk tv har två av tre den gemensamma nämnaren 

att de bott endast ett år på Island och är unga studenter. I och med att så få informanter uppger 

att de inte tar del av nämnda medier går det inte att se något tydligt mönster i vilka de är. Det 

tycks dock finnas en tendens till att yngre personer är mindre benägna att använda både 

isländska och svenska tidningar och tv. Alla utom en av de informanter som svarat nej på 

någon av de två frågorna har också bott på Island under kort tid. Detta skulle kunna betyda att 

de inte känner samma behov vare sig av att involveras i det isländska samhällslivet eller att 

anstränga sig för att behålla kontakten med det svenska. En annan möjlighet är att dessa 

informanter tar del av nyheter genom andra medier än tidningar och tv.    

4.1.3 Semikommunikation 

Delsing & Lundin Åkerssons (2005) undersökning av grannspråkskommunikation visar att 

islänningarna av de tre skandinaviska språken förstår svenska sämst. Svenska är också det 

språk som islänningarna i deras undersökning anser vara svårast att förstå. Även i Börestams 

(2008) jämförelse mellan tre grannspråksundersökningar från olika tidpunkter tycks det finnas 

svårigheter i att använda semikommunikation på Island. Hennes resultat visar att islänningar 

som blir tilltalade på svenska ofta byter språk till engelska, även om en del väljer att 

kommunicera på något skandinaviskt språk. Nämnda undersökningar visar att en 

kommunikationssituation där svenskar och islänningar använder svenska respektive danska 

eller skandinaviska kan vara problematisk. När informanterna i min undersökning svarar på 

frågan om huruvida de någon gång har gjort på detta sätt framkommer dock att det inte är helt 

ovanligt. 43 % (9 personer) har någon gång pratat svenska med en islänning som svarat på 

danska eller skandinaviska. I enkätsvaren framgår inte hur kommunikationen förlöpte, om den 

fungerade eller var problematisk, men att relativt många av informanterna i undersökningen 

har provat att använda sitt modersmål i kommunikation med isländskspråkiga visar att det 

åtminstone finns en vilja att använda semikommunikation.  

I avsnitt 4.1 framgår att informanterna i någon utsträckning använder svenska i sin 

språkliga vardag. 10 % (2 personer) har svarat att de i högst utsträckning använder svenska på 

arbetet eller i samband med studier och 5 % (1 person) att de i högst utsträckning använder 

svenska i kommunikation med islänningar. I frågan gällande arbets- eller studiespråket är det 

förstås relevant vilket modersmål kolleger och studiekamrater har; om de också är svenskar 

eller om de tillhör en annan del av den nordiska språkgemenskapen. När svaret på frågan om 

arbetsspråk jämförs med huruvida man kommunicerat på svenska med isländskspråkiga visar 

det sig att de två informanter som angett svenska som huvudsakligt arbetsspråk också svarar 

ja på frågan om internordisk kommunikation. Den ena av dessa är samma person som i 

huvudsak använder svenska i kommunikation med islänningar. Det är alltså troligt att de som 

i huvudsak använder svenska vid arbete och studier inte gör det på grund av att kolleger och 

studiekamrater är svenskar, utan för att kommunicerar på detta vis med islänningar.  

Förutom i de två nämnda enkätfrågorna tas internordisk kommunikation och nordisk 

identitet upp självmant av informanterna på några ställen i enkäten. En informant skriver att 

det händer att islänningar övergår till skandinaviska (eller engelska) när han pratar isländska. 

Samme informant väljer alternativet ganska i frågan om hur viktigt det är att kunna tala 



21 

 

isländska på Island. Detta på grund av att de flesta islänningar enligt hans erfarenhet 

behärskar någon variant av skandinaviska. En deltagare som, förutom svenska, talar flytande 

danska menar att det är en fördel att kunna tala flera skandinaviska språk på Island och att det 

dessutom går lätt att växla mellan dem. Två informanter tar på olika ställen i enkäten upp att 

de känner mer samhörighet med andra nordbor efter flytten till Island. Den ena menar sig ha 

fått en stark nordisk identitet och känner sig skandinavisk eller nordisk snarare än svensk. Den 

andra skriver att hon känner gemenskap och umgås mer med andra skandinaver än innan och 

att hon blivit bättre på att förstå danska och norska.  

4.1.4 Sammanfattning 

Trots att informanterna varit bosatta på Island under olika lång tid talar de flesta 

huvudsakligen isländska i vardagen. Både på arbetet/i samband med studierna och i kontakt 

med islänningar är isländska för de flesta det huvudsakliga kommunikationsspråket. Grundat 

på informanternas uppgifter finns inget samband mellan att använda isländska i lägre 

utsträckning och att ha befunnit sig i landet under kort tid, utan de informanter som väljer ett 

annat språk flyttade för mer än tio år sedan. Med personer som inte är islänningar eller 

svenskar används i huvudsak engelska. 

Intressant är att inte bara isländska och engelska används i informanternas vardag, utan 

även svenska. Både i arbete/vid studier, med islänningar och med personer som varken är 

islänningar eller svenskar används emellanåt svenska. Nästan hälften av informanterna har 

någon gång pratat svenska med en islänning som svarat på danska eller skandinaviska. Detta 

betyder att semikommunikation är något som förekommer mellan svenskar och islänningar. 

Enligt en informant fungerar det oftast att kommunicera på skandinaviska språk, varför det 

inte är avgörande att kunna tala isländska på Island. Flera informanter lyfter också fram att 

flytten medfört en känsla av samhörighet med andra nordbor. 

På daglig basis umgås informanterna oftare med islänningar än med svenskar. Många 

umgås dock även med svenskar flera gånger i veckan, vilket tyder på att den svenska 

talgemenskapen på Island har tät kontakt.  

Tidningar och tv tar informanterna del av både på isländska och svenska. Av det fåtal 

som inte gör det, på ett av språken eller båda, är de flesta studenter ur den yngsta 

åldersgruppen, 21─30 år. De har också gemensamt att ha bott på Island under kort tid, vilket 

skulle kunna innebära att de inte är lika angelägna om att sätta sig in i det isländska samhället 

eller att aktivt hålla kontakt med det svenska. En annan möjlighet är att de tar del av 

nyhetsflödet genom andra sorters medier.  

4.2 Flerspråkighet och språkkunskaper 

För att ta reda på hur informanternas flerspråkighet fungerar har jag frågat efter deras 

uppfattning om hur andraspråket isländska påverkar förstaspråket svenska. Deltagarna har 

även fått svara på huruvida de anser sig blanda isländska och svenska när de skriver 

respektive talar något av språken. Inledningsvis i detta avsnitt presenteras informanternas 



22 

 

egen uppfattning om sina kunskaper i isländska i nuläget jämfört med när de flyttade till 

Island samt om de båda språken behärskas i alla situationer. 

4.2.1 Kunskaper i isländska vid flytten och i dagsläget 

I enkäten har informanterna på en fyrgradig skala fått uppskatta hur mycket isländska de 

kunde vid flytten samt hur mycket de kan i dagsläget. I figur 5 redovisas svaren. 

Figur 5. Kunskaper i isländska vid flytten och i dagsläget. 

Majoriteten av informanterna (62 %, 13 personer) anser att de vid flytten till Island kunde lite 

isländska. Knappt en tredjedel kunde ingen isländska alls och ett fåtal kunde rätt mycket. I 

dag uppskattar de flesta, 57 % (12 personer), att de talar isländska flytande och 33 % (7 

personer) anser sig kunna rätt mycket. 10 % (2 personer) anser sig kunna lite isländska. En av 

dessa personer flyttade till Island 2013 och den andra 2001. Den förra har alltså inte bott i 

landet särskilt länge. Den senare använder sig hellre av svenska i vardagen och menar att det 

fungerar bra att kommunicera på skandinaviska språk i kombination med engelska. Detta gör 

förmodligen att behovet att lära sig mer isländska inte framstår som särskilt stort. 

Alla informanter utom två anser att deras kunskaper i isländska har förbättrats sedan de 

flyttade till Island. De två som inte anser att deras isländskkunskaper ökat befinner sig stadigt 

på alternativen lite respektive rätt mycket. Informanten som anser sig kunna lite isländska har 

bott i landet sedan 2013 och informanten som kan rätt mycket har bott där sedan 2001. I hela 

materialet är det vanligast att man vid flytten kunde lite isländska och att man nu talar 

flytande. Två personer kunde rätt mycket redan innan flytten. Gemensamt för dessa är att de 

studerat isländska i Sverige. 

Nästan tre fjärdedelar av deltagarna svarar jakande på frågan om de behärskar isländska i 

alla situationer. Det är med andra ord fler än vad som anser sig tala isländska flytande. De 

informanter som gett något exempel på när de inte kan tala isländska menar att det handlar om 

situationer där de inte behärskar ordförrådet. En person skriver också att det kan vara svårt att 

tala isländska när någonting ska beskrivas nyanserat, både om det handlar om händelser och 

känslor. I och med att de flesta som menar att de inte behärskar isländska i alla situationer 

betonar att deras förståelse framför allt brister i samtal om okända ämnen korresponderar 
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siffran med den för hur många som talar flytande isländska, trots att den ena siffran är något 

högre.  

4.2.2 Isländskans påverkan på svenskan 

Figur 5 i förra avsnittet gör det tydligt att informanternas kunskaper i isländska ökat avsevärt 

efter flytten. I detta avsnitt redovisas huruvida detta faktum tycks påverka informanternas 

kunskaper i svenska. Här undersöks alltså närmare om det ena språket vinner mark på 

bekostnad av det andra, det vill säga om flytten har inneburit att informanternas svenska 

utsatts för attrition. Som tidigare nämnts är attrition den företeelse när en persons förstaspråk 

påverkas av andraspråket i en andraspråksmiljö eller tvärtom. För deltagarna i denna 

undersökning skulle attritionen därmed innebära att deras svenska påverkas av isländskan i 

den isländska miljö där de befinner sig. Detta skulle då visa sig genom en icke-konvergent 

svenska som avviker från normen genom exempelvis grammatiska fel eller överanvändning 

av vissa språkliga former. För att ta reda på om informanternas språk kan ha utsatts för 

attrition har jag i enkäten ställt frågor om huruvida informanterna anser att de behärskar 

svenska i alla situationer, om det någon gång varit svårt att tala svenska, om de blandar 

isländska och svenska i tal eller skrift samt om isländskan kan påverka genom att ord och 

uttryck direktöversätts till svenska. Viktigt att komma ihåg är att denna undersökning endast 

visar deltagarnas egen uppfattning av hur deras språk förändras och utvecklas. Det är därför 

inte möjligt att redovisa i vilken grad deras svenska verkligen bleknat. Däremot ger 

informanternas erfarenheter och uppfattningar en bild av hur det skulle kunna se ut och, inte 

minst, hur de själva anser att deras flerspråkighet fungerar i vardagen.   

Endast 10 % av informanterna (2 personer) anser att de inte kan tala svenska i alla 

situationer. Den ena beskriver att det kan hända när hon inte har varit i Sverige på ett tag och 

den andra skriver att det sker i "uttorkade situationer". Troligtvis syftas här på sådana 

situationer som av någon anledning inte längre är aktuella i informantens liv, åtminstone inte 

på svenska.  

Trots att de flesta anser att de behärskar sitt förstaspråk i alla situationer har 38 % (8 

personer) någon gång upplevt att det varit svårt att prata svenska. 57 % (12 personer) har inte 

upplevt detta och en person har kryssat i både ja och nej. Svårigheterna kan bero på 

samtalsämne, ord eller grammatik. Exempelvis beskriver flera informanter som arbetar på 

Island att det är svårt att tala om yrkesrelaterade ämnen på svenska. Även ord för nya 

företeelser tas upp som en svårighet. Vad dessa nya företeelser kan bestå av förklaras inte 

närmare, men gissningsvis kan det handla om termer på diverse nymodigheter gällande teknik 

och liknande. På Island förses dessa ord ibland med inhemska termer, vilket kan göra det svårt 

att lista ut det svenska ordet om man inte också känner till det engelska. På detta sätt kom 

telefon att benämnas sími, ett äldre ord för tråd, på isländska. När mobiltelefonen kom döptes 

den till farsími. Långt ifrån alla nya företeelse förses med en inhemsk benämning, men i den 

mån det sker kan det möjligen vara en bidragande orsak till att svenska nyord är svåra att 

förstå.  

Flera informanter tar upp att de ibland inte kommer på det svenska ordet för det de vill 

säga samt att ordförbindelser direktöversätts från isländska till svenska. En informant skriver 
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exempelvis att hon som på isländska säger "böj till vänster här framme" i stället för "sväng till 

vänster här framme". Två informanter har upplevt att isländskan har påverkat på en 

grammatisk nivå. Den ena har noterat att det inte längre känns onaturligt att böja verb i plural, 

utan att formuleringar som "vi gingo" och "de åto" kan passera obemärkt förbi. Den andra 

informanten menar att hon kan säga "kompisen min" i stället för "min kompis". Även 

situationen som sådan påverkar hur det går att tala svenska. Flera informanter uppger att det 

är svårare om de inte varit i Sverige på länge eller om det var längesedan de mötte en svensk. 

En annan situation som uppges kunna leda till svårigheter med att tala svenska är efter 

perioder där man växlat mycket mellan olika språk, vilket exempelvis händer om man som 

vissa av informanterna studerar med andra icke-islänningar.  

Även informanter som inte anser sig ha haft svårigheter med att tala svenska vittnar om 

att det händer att det isländska ordet är det första som dyker upp i ett samtal eller att det kan 

vara svårt att minnas svenska idiom och hur de används.  

Nästan samtliga deltagare (90 %, 19 personer) anser att isländskan påverkar dem när de 

talar svenska, exempelvis genom att isländska uttryck eller ordkombinationer översätts direkt. 

I enkäten gavs exemplet om man skulle kunna säga "en bok efter ..." i stället för "en bok av 

...".  En informant menar även att hon numera hellre väljer svenska ord som ligger närmare 

isländskan, som "finna" i stället för "hitta". Denna typ av påverkan från andraspråket kan 

räknas som exempel på det icke-konvergenta språkbruk som är resultatet av attrition.  

Många informanter anger att det händer att de blandar isländska och svenska i tal. Totalt 

86 % (18 personer) anser sig göra detta. I skrift anser ungefär hälften (10 av 21) av 

informanterna att de blandar isländska och svenska. Enligt informanternas egen uppfattning är 

det med andra ord betydligt vanligare att blanda språk i tal än i skrift. Språkblandning sker till 

exempel när man samtalar med andra svenskar på Island och diskuterar företeelser som har 

med den isländska vardagen att göra. Även informanter med tvåspråkiga barn eller en partner 

som kan svenska anger att de blandar svenska och isländska i samtal med dem. Ytterligare 

exempel på situationer för språkblandning är när man pratar eller skriver snabbt och yttrar det 

första som dyker upp, när man nyligen använt det ena språket och sedan byter till det andra 

eller när man är trött. En informant använder språkblandningen som en sorts stilistisk effekt 

när han pratar med eller skriver till svenskar som förstår isländska. Att blanda isländska och 

svenska blir enligt honom ett sätt att "skoja till det" och ger även en känsla av samhörighet 

tack vare att man delar en ovanlig kunskap. 

4.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att informanternas kunskaper i isländska ökat sedan 

de flyttade. Det vanligaste är att deltagarna anser att de vid flytten kunde lite isländska och att 

de i dag talar det flytande. De som inte anser sig ha gjort några språkliga framsteg har 

antingen bott i landet under kort tid eller kunde mycket isländska redan vid flytten.  

Nästan alla anser att de kan tala isländska i alla situationer. De som inte tycker att de kan 

det uppger att svårigheterna består av att ordförrådet inte räcker till eller att språket inte blir 

tillräckligt nyanserat. Bara två personer tycker att de inte behärskar svenska i alla situationer. 

Däremot har många någon gång upplevt att det varit svårt att tala svenska. Exempel på 
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situationer när detta hänt är efter lång tid utan kontakt med svenska eller när man intensivt 

bytt språk under en kortare eller längre period. För informanter som arbetar på Island kan det 

även vara problematiskt att prata om yrkesrelaterade ämnen på svenska. Också nya företeelser 

som man inte känner till det svenska ordet för kan vara svåra att diskutera. Ytterligare sätt 

som detta tar sig uttryck på är att språkliga former som tidigare inte användes nu accepteras. 

En informant nämner till exempel att pluralböjning av verb på svenska numera passerar 

honom obemärkt förbi.  

Att isländskan påverkar när man ska tala svenska är så gott som samtliga informanter 

överens om. De allra flesta anser också att de blandar isländska och svenska när de talar. 

Ungefär hälften anser sig göra detsamma i skrift. De flesta ger exempel på hur detta sker 

omedvetet, till exempel i interaktion med sina tvåspråkiga barn eller vid snabb 

kommunikation när man säger eller skriver det första som dyker upp. Intressant är att 

språkblandning också kan användas medvetet för att skapa en humoristisk effekt och en 

känsla av samhörighet med andra svenskar som förstår isländska. En informant uppger detta 

som ett sätt att skapa band genom en gemensam ovanlig kunskap.  

För att återkoppla till frågeställningarna i avsnitt 1.1 tyder det som framkommit i detta 

avsnitt på att andraspråket vinner mark på bekostnad av förstaspråket. Samtidigt som 

informanternas isländska förbättras blir det svårare att tala svenska på ett naturligt sätt. När ett 

språk inte används stagnerar det, vilket resulterar i att tidigare förvärvad kunskap går förlorad 

(de Bot 2005:3). Eftersom informanterna befinner sig i en isländsk miljö och talar betydlig 

mer isländska än svenska i sin vardag tycks svenskan utsättas för attrition. 

4.3 Attityd och motivation 

Deltagarnas attityder och motivation analyseras genom frågor om hur viktigt det är att lära sig 

isländska samt hur viktigt det är att behålla sitt modersmål trots flytten till ett annat land. I 

enkäten har informanterna också fått ange hur viktigt de tycker det är att fira isländska 

respektive svenska högtider och huruvida det senare har blivit viktigare sedan flytten. 

Informanternas motivation analyseras från två infallsvinklar; i vilket syfte de har lärt sig 

isländska samt i vilken grad de vill göra det. Slutligen jämförs attityder och motivation med 

informanternas språkvanor och uppfattade språkutveckling för att se om det kan finnas något 

samband mellan hög motivation och god behärskning av andraspråket.  

4.3.1 Attityder och motivation i förhållande till isländska 

I figur 6 nedan presenteras svaren på frågan hur viktigt informanterna anser det vara att kunna 

tala isländska på Island. I enkäten ombads informanterna att i anslutning till frågan motivera 

sitt svar. Dessa motiveringar presenteras och kopplas ihop med Gardner & Lamberts (1972) 

begrepp integrativ och instrumentell motivation.  
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Figur 6. Hur viktigt är det för dig att kunna prata isländska på Island? 

Motivationen för att behärska isländska är bland informanterna mycket hög. Nästan samtliga 

(90 %, 19 personer) anser att det för dem är mycket viktigt att kunna prata isländska på Island. 

Resterande 10 % (2 personer) anser det vara ganska viktigt. Den ena motiverar det med att det 

för det mesta fungerar att tala ett annat nordiskt språk. Ingen har valt alternativet inte alls.  

Bland orsakerna till varför det är mycket eller ganska viktigt att kunna tala isländska har 

jag kunnat urskilja sju olika teman: samhälle/kultur, praktiska skäl, familjerelationer, 

jobb/studier, språket i sig, den egna identiteten samt principiella skäl. Sammanlagt nämns 34 

motiveringar, vilket betyder att vissa informanter angett fler än en motivering till sitt svar. Det 

skäl som anges av flest deltagare (11 stycken) är att språket är ett sätt att bli en del av det 

isländska samhället och dess kultur. En person skriver att man inte kommer in i samhället om 

man inte pratar isländska och en annan skriver att isländskan "är nyckeln till kulturen" (jfr 

Kristinsson 2012:43). Sju informanter motiverar med att de har familj och släkt på Island och 

lika många anger praktiska skäl av olika slag. Exempel på sådana kan vara att man vill kunna 

hänga med i diskussioner eller att alla inte vill eller kan tala engelska. Jobb och studier är en 

viktig faktor för tre informanter och handlar då om att man jobbar eller studerar på Island 

alternativt att man tror att man kommer att ha användning för språket i sitt framtida yrkesliv. 

Ytterligare tre informanter vill behärska språket för dess egen skull med motiveringen att det 

är fint eller intressant. Betydelsen av den egna identiteten framkommer i två motiveringar som 

båda handlar om att man vill undvika att bli tagen för en turist och av den anledningen vill 

behärska språket. En av informanterna skriver att hon "inte vill hamna i gruppen 'turister'" och 

att hon vill "ta del av det som islänningar kan ta del av [...], inte uppleva 'turistversionen' av 

Island". Slutligen har en informant angett skälet att man "ska" lära sig språket i det land man 

är bosatt i. Denna informant kan sägas vilja behärska språket av principskäl.  

I motiveringarna till frågan om hur viktigt det är att kunna tala isländska framkommer 

informanternas attityder till språket och kulturen på Island. Det är tydligt att den isländska 

kulturen, och att vara en del av den, värderas högt. Det är viktigt att integreras i det isländska 

samhället och att inte ses som en turist. Även gentemot språket som sådant är attityderna 

positiva och det framhålls att isländska anses vara fint och intressant.  

Bland motiveringarna finns både sådana av integrativ och instrumentell art. Integrativ 

motivation baseras på ett genuint intresse för människorna och kulturen som hör ihop med det 

nya språket, medan instrumentell motivation grundar sig på den praktiska nytta man har av att 

lära sig språket (Gardner & Lambert 1972:132). Totalt finns 19 exempel på integrativ och 15 

exempel på instrumentell motivation. Av de aspekter som kunnat urskiljas i informanternas 
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motivation är de tydligast instrumentella jobb/studier och praktiska skäl. Samhälle/kultur, 

språket i sig, den egna identiteten samt principiella skäl är teman som snarare drivs av en 

integrativ motivation. Bland de informanter som angett familjerelationer som en anledning att 

lära sig isländska framkommer både den instrumentella och den integrativa motivationen. 

Sammanlagt uppger sju informanter att de motiveras av att de har familj eller släkt på Island. 

Av dessa kan fem sägas vara instrumentellt motiverade då de bland annat uppger att de vill 

kunna ta del av barnens fritidsaktiviteter och liv. Det är, åtminstone delvis, praktiska aspekter 

som förenklas av kunskaperna i isländska. Språkkunskaperna gör det lättare att manövrera 

familjelivet med allt vad det innebär.  

Två informanter har snarare en integrativ syn på varför familjerelationerna motiverar. 

Den ene informanten skriver att det är viktigt för honom att kunna prata isländska på Island 

för att han har isländsk bakgrund och familj. Den andra informanten har en isländsk förälder 

och därmed andra isländska släktingar. Hon uppger att hon vill kunna ta del av den sidan av 

släkten på ett naturligare sätt och tillägger att hon alltid velat kunna tala isländska. 

Motivationen hos dessa två informanter tolkar jag som integrativ eftersom båda verkar 

värdesätta att känna sig som en del av sin isländska släkt snarare än att kunna använda 

kunskaper i isländska till något konkret som att sköta barnens skolgång och fritidsintressen. 

Attityderna till det isländska syns även i frågan om hur viktigt det är att fira isländska 

högtider eller på andra sätt delta i det isländska samhället. Där fördelar sig informanterna 

jämnt mellan alternativen inte alls och mycket (29 %, 6 personer, på vardera alternativ). De 

flesta (43 %, 9 personer) anger alternativet ganska. Att lika många valt alternativen inte alls 

och mycket är både intressant och förvånande. Med tanke på att 52 % (11 personer) angav att 

en viktigt anledning till att lära sig isländska är att bli en del av samhället skulle man ha 

kunnat förvänta sig att en högre andel valt alternativet mycket här. Förmodligen anses 

högtiderna vara en ganska liten del av att inkluderas i samhället, vilket gör att det inte ses som 

särskilt viktigt.  

Sammanfattningsvis är så gott som alla informanter mycket motiverade att lära sig 

isländska. De flesta kan sägas ha en integrativ motivation och fokuserar bland annat på att 

språket är ett hjälpmedel för att bli en del av samhället, att det gör bandet till isländsk familj 

och släkt starkare samt att isländska är ett vackert och intressant språk. I motiveringarna som 

anges till varför det är viktigt att lära sig isländska framkommer också att informanternas 

attityder till isländskt språk och kultur är positiva.  

4.3.2 Attityder och motivation i förhållande till svenska 

Attityderna till modersmålet har undersökts genom att fråga efter hur viktigt det är att fortsätta 

tala svenska samt hur viktigt det är att lära eventuella barn svenska. Informanterna har även 

fått ta ställning till hur viktigt de anser det vara att fira svenska högtider. I figur 7 redovisas 

informanternas svar på dessa tre frågor. 
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Figur 7. Hur viktigt är det att fortsätta att tala svenska, lära eventuella barn svenska samt fira 

svenska högtider? 

Att fortsätta tala svenska trots att man bor utomlands är mycket viktigt för 81 % (17 personer) 

av informanterna. Alla utom en tycker också att det är mycket viktigt att lära sina barn 

svenska. Två informanter menar att det inte alls är viktigt att fortsätta prata svenska och en 

anser det inte alls viktigt att lära eventuella barn svenska. Så gott som samtliga deltagare är 

med andra ord positivt inställda till svenskan och mycket motiverade att behålla den och föra 

den vidare till nästa generation. Ett fåtal är inte motiverade att fortsätta tala svenska trots att 

de bor i ett främmande land. Detta skulle kunna bero på att personerna i fråga anser det 

viktigare att bli en del av det isländska samhället eller att svenskan inte är en särskilt viktig 

del av deras identitet. För den ene personen verkar detta kunna stämma då han är mycket 

motiverad att lära sig isländska och dessutom anser sig ha gjort stora framsteg i språket sedan 

flytten 2013. Han tror dock att han kommer att bo i Sverige i framtiden, vilket borde kunna 

betyda att motivationen till att behålla språket skulle vara hög. Den andre informanten är inte 

lika motiverad att lära sig isländska, utan har valt alternativet ganska i frågan om hur viktigt 

det är att behärska språket. Han anser sig inte ha gjort några språkliga framsteg under det år 

han varit bosatt på Island. Den mest sannolika förklaringen till att dessa två informanter inte 

är motiverade att fortsätta tala svenska trots flytten förefaller vara att de bott på Island under 

en kortare period. Förmodligen har frågan om att behålla eller föra vidare språket ännu inte 

aktualiserats och informanterna anser inte att de behöver göra något aktivt för att förhindra att 

det bleknar.  

Att fira svenska högtider är för de flesta informanter, 52 % (11 personer), ganska viktigt. 

En fjärdedel (24 %, 5 personer) anser det inte alls vara viktigt och lika många tycker att det är 

mycket viktigt. Precis som när det gäller firandet av isländska högtider fördelar sig alltså 

informanterna jämnt mellan de två ytterparterna. Där är det sex personer på vardera av dessa 

alternativ, vilket betyder att två personer mer har valt mittenalternativet ganska när det gäller 

de svenska högtiderna. Knappt en tredjedel upplever att det blivit viktigare att fira svenska 

högtider sedan de flyttade till Island, men majoriteten, 71 % (15 personer), tycker inte att så är 
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fallet. Av de som anser att firandet av de svenska högtiderna har blivit viktigare har alla utom 

en bott på Island i mer än tio år. Det var med andra ord länge sedan de bodde i Sverige, vilket 

förmodligen gjort det viktigare att behålla fler delar av sin svenska identitet än språket. 

Informanten som bott på Island i mindre än tio år tror att hon kommer att fortsätta att vara 

bosatt där även i framtiden. Detta skulle kunna vara förklaringen till varför hon redan efter så 

kort tid utomlands anser att de svenska högtiderna blivit betydelsefullare.  

I enkäten finns i anslutning till frågorna ovan en öppen fråga om huruvida det finns 

särskilda tillfällen när den svenska identiteten blir extra viktig. Två tredjedelar av 

informanterna anser att det finns sådana och exemplen som uppges är av vitt skilda slag. Det 

mest återkommande svaret är att den svenska identiteten aktualiseras i sport- och 

kultursammanhang. Sammanlagt sex informanter uppger att identiteten är viktig när det spelas 

handboll eller fotboll, vid Eurovisionsschlagerfestivalen, när man tar del av svensk litteratur 

och svenska medier och liknande. Flera personer anser att den svenska identiteten är ständigt 

närvarande i vardagen på grund av att de har tvåspråkiga barn som de gärna vill föra det 

svenska arvet vidare till. Ytterligare tillfällen när det svenska aktualiseras är vid högtider, 

politiska val, när man berättar om Sverige, som en ursäkt när man inte "skriver perfekt 

isländska" eller bara när Sverige kommer på tal. Det är också vanligt att lyfta fram den 

svenska identiteten när man vill framhäva något som är bättre i Sverige än på Island.  

Ungefär två tredjedelar av informanterna tycker alltså att den svenska identiteten blir 

särskilt aktuell vid speciella tillfällen. Förutom de exempel som getts ovan tycks det svenska 

språket vara en viktig del av informanternas identitet. Så gott som samtliga deltagare anser att 

det är mycket viktigt att fortsätta tala svenska och att föra språket vidare till sina barn. Två 

informanter anger i enkäten också att de identifierar sig mer med det nordiska/skandinaviska 

och att de känner en starkare samhörighet med personer från andra nordiska länder nu än 

innan de flyttade. 

Sammanfattningsvis verkar informanterna positivt inställda till sin svenska bakgrund. Det 

är viktigt att bevara språket och att föra det vidare till kommande generationer. Att fira 

svenska högtider tycks inte vara en särskilt viktig del av den svenska identiteten, utan 

identiteten byggs snarare på språket och aktualiseras när sport, kultur eller politik kommer på 

tal. Däremot verkar de svenska högtidernas betydelse kunna öka om det var länge sedan man 

flyttade. Motivationen till att behålla modersmålet är hos informanterna mycket hög och syns 

både i det faktum att man vill fortsätta tala svenska, föra språkkunskaperna vidare till nästa 

generation samt att man håller sig uppdaterad om det svenska samhället genom tidningar och 

tv. 

4.3.3 Attityder, motivation och språkvanor  

För att se hur attityder och motivation påverkar språkvanorna jämförs informanternas svar på 

frågorna om vikten av att behärska isländska, att fortsätta tala svenska och att lära eventuella 

barn svenska med svaren på de frågor som dokumenterar språkvanorna. Informanternas 

språkliga vardag har som tidigare framgått kartlagts genom frågor om vilket språk som 

används i högst utsträckning i samband med arbete/studier, i kontakt med islänningar samt i 

kontakt med arbets- eller studiekamrater som inte är vare sig isländska eller svenska. Andra 



30 

 

delar av den språkliga vardagen som dokumenterats är umgänge med islänningar respektive 

svenskar samt användande av tidningar och tv på de två språken.  

Resultatet av jämförelsen mellan dessa uppgifter visar att de personer som angett att det 

är mycket viktigt att behärska isländska, att fortsätta tala svenska och att lära eventuella barn 

svenska alla använder isländska i hög utsträckning. När det gäller språkval i samband med 

arbete/studier och i kontakt med islänningar säger detta inte särskilt mycket då samtliga 

informanter utom 15 % respektive 10 % (3 respektive 2 personer) angett att de i huvudsak 

använder isländska i dessa situationer. Det är med andra ord inte en särskilt stor andel som 

använder något annat språk än isländska, vilket gör att det inte blir relevant att särskilja 

personerna med högre motivation från de andra. I den tredje situationen som anges i enkäten, 

det vill säga vilket språk som används i kontakt med personer som varken är islänningar eller 

svenskar, syns dock en skillnad mellan de högt motiverade informanterna och de med lägre 

motivation. En fjärdedel anger att de även i kontakt med personer som inte är isländska eller 

svenska huvudsakligen använder isländska. Av dessa har samtliga angett att det är mycket 

viktigt att kunna tala isländska och att bevara och föra vidare svenskan. De informanter som 

angett något av alternativen ganska och inte alls i värderingsfrågorna använder alla engelska i 

kontakt med personer som inte är isländska eller svenska. Angående dessa upplysningar är det 

förstås inte endast informanternas motivationsgrad som inverkar på språkvalet, utan också 

samtalspartnerns språkkunskaper. Att kunna tala isländska med en person som inte är isländsk 

förutsätter att denne också har kunskaper i språket. Motivationen kan dock spela in, särskilt 

för de informanter som inte varit bosatta i landet under någon längre tid. Tre av de fem 

deltagare som i huvudsak använder isländska också med personer som inte är islänningar har 

bott i landet i endast ett till tre år. Samtliga är studenter och kan antas möta andra icke-

islänningar genom sina universitetsstudier. I en sådan situation står de inför valet att tala det 

gemensamma andraspråket isländska eller ett annat språk som båda förstår, förslagsvis 

engelska. Att i denna situation välja att tala isländska trots en kort vistelsetid i landet borde 

kunna tyda på en hög motivationsgrad.  

Angående motivation och huruvida man tar del av isländska eller svenska medier verkar 

inga samband finnas. Två informanter uppger att de inte läser isländska tidningar eller ser på 

isländsk tv, men båda dessa är mycket motiverade att behärska isländska. Tre personer svarar 

nej på frågan om de använder dessa medier på svenska. Två av de tre är mycket motiverade 

att fortsätta tala svenska och att föra språket vidare till sina barn. Den tredje anser att detta 

inte är viktigt alls. I och med att så få informanter inte använder nämnda medier går det inte 

att se någon koppling mellan detta medieanvändande och motivation. 

Inte heller i en jämförelse mellan motivationsgrad och den utsträckning i vilken 

informanterna umgås med islänningar respektive svenskar framgår någon koppling. De flesta 

umgås dagligen med islänningar och bara en person gör det sällan. Denna person har hög 

motivation att lära sig isländska och har dessutom utvecklat sina kunskaper i isländska från att 

inte kunna någon isländska till att kunna rätt mycket. Sju personer uppger att de sällan umgås 

med svenskar. Bland dessa finns både sådana med hög och låg motivation. Inte heller 

vistelsetiden verkar spela in, för den varierar mellan ett och trettiotvå år. Enligt min studie 

verkar det alltså inte finnas någon koppling mellan att vara motiverad att bevara svenskan och 

att söka sig till och umgås med andra svenskar.     
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4.3.4 Attityder, motivation och självskattad språkutveckling 

För att kunna analysera hur attityder och motivation inverkar på den självskattade 

språkutvecklingen har svaren på värderingsfrågorna jämförts med informanternas uppfattning 

om hur mycket kunskaperna i isländska ökat sedan flytten. Även svenskans situation 

undersöks genom att se till hur motivationen till att behålla det svenska språket och föra det 

vidare till nästa generation hänger ihop med graden av uppfattad attrition hos informanterna. 

Informanterna har angett hur mycket isländska de anser att de kunde innan flytten och hur 

mycket de kan nu. Frågan bestod av de fyra svarsalternativen ingen alls, lite, rätt mycket och 

flytande. De informanter vars språk utvecklats mest under tiden på Island har gått från att inte 

kunna någon isländska alls till att tala språket flytande. Av de sammanlagt 21 deltagarna har 4 

personers språk gjort denna utveckling. Samtliga av dessa anser att det är mycket viktigt att 

kunna tala isländska och tre tycker dessutom att det är mycket viktigt att fira isländska 

högtider. Motivationen till att lära sig isländska är med andra ord hög bland dessa 

informanter. Samtliga fyra har en, åtminstone delvis, integrativ motivation. Detta stämmer väl 

överens med tidigare observationer om att den integrativa motivationen främjar 

språkinlärningen mer än den instrumentella (Abrahamsson 2009). Förutom den höga 

motivationsgraden har de fyra informanterna även gemensamt att ha bott på Island under lång 

tid, mellan 15 och 31 år. Deras starka språkutveckling beror därför med största sannolikhet 

också på den långa vistelsetiden. Att länge ha varit bosatt på Island betyder dock inte alltid att 

kunskaperna i språket utvecklats mycket. Det finns även informanter som bott på Island i tio 

år eller mer som endast anser sig ha gått från att inte kunna någon isländska till att kunna lite 

eller att både vid flytten och i nuläget kunna rätt mycket. På samma sätt finns det informanter 

som bott på Island i tre år eller mindre som anser sig ha gått från att kunna lite till att tala 

flytande. 

Av de sammanlagt 21 informanterna anser sig drygt hälften i nuläget tala flytande 

isländska. Många av dessa har bott på Island i mer än tio år och har därmed varit en del av det 

isländska samhället under lång tid. Tre stycken har dock varit bosatta på Island i endast ett till 

tre år. Dessa tre anser alla att det är mycket viktigt att kunna tala isländska på Island. Två av 

dem har en övervägande integrativ motivation då målet med att lära sig språket för dem är att 

bli en del av det isländska samhället. Den tredje informanten har en övervägande 

instrumentell motivation då hennes främsta mål är att kunna skaffa sig ett jobb på Island. Hon 

anger dock även att isländska är ett fint språk som en motivationskälla till att lära sig det. 

Ingen av dessa tre informanter har svarat att det inte alls är viktigt att lära sig isländska, 

behålla svenskan, lära eventuella barn svenska eller fira isländska respektive svenska 

högtider. Att dessa tre informanter bott på Island under en kort period och ändå talar språket 

flytande med den gemensamma nämnaren att de värdesätter att behärska språket tyder på att 

en hög motivation främjar språkinlärningen. 

Två informanter tycker att det är ganska viktigt att lära sig isländska, resten av 

informanterna anser att det är mycket viktigt. Dessa två informanter tycks åtminstone i detta 

avseende vara mindre motiverade än de andra. Vid en jämförelse mellan deras motivation att 

lära sig isländska och deras självskattade språkutveckling verkar det kunna finnas ett 

samband. Den ena av informanterna har bott på Island i drygt tio år och har gått från att inte 

kunna någon isländska alls till att kunna lite. Den andra har bott på Island i ett år och anser att 
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han både innan flytten och nu har kunnat lite isländska. Vad gäller andra frågor i enkäten som 

gäller attityd och motivation varierar svaren hos de två informanterna. Den person som bott i 

landet cirka tio år har valt alternativet ganska också på frågan om hur viktigt det är att fira 

isländska traditioner och på andra sätt vara en del av samhället. På frågorna som handlar om 

att behålla och föra vidare svenska samt om att fira svenska traditioner väljs alternativet 

mycket. Av denna informant värderas alltså det svenska högre och motivationen för att behålla 

det tycks vara större än viljan att ta del av det isländska. Informanten som bott på Island i ett 

år anger att det inte är viktigt alls vare sig att fira isländska högtider eller på andra sätt delta i 

samhället, fortsätta tala samt föra vidare svenska eller att fira svenska högtider. Dessa två 

informanter är lägre motiverade att lära sig isländska än de andra. Den ena känner inte heller 

något behov av att fira något av ländernas högtider eller att fortsätta tala svenska trots flytten. 

De två är också de enda som i nuläget anser sig kunna endast lite isländska. För den informant 

som bott i landet sedan 2013 kan förstås den korta tiden vara en faktor som påverkar 

språkutvecklingen. Den andra informanten har dock varit bosatt på Island i mer än tio år så i 

det fallet tycks motivationen vara en viktig faktor.  

Två personer anser att de inte behärskar svenska i alla situationer. Dessa har bott på 

Island i ett respektive tretton år och tillhör åldersgrupperna 21─30 respektive 41─50. 

Gemensamt för dem är att de båda anser att deras kunskaper i isländska är på samma nivå som 

innan flytten och att de blandar isländska i både tal och skrift samt påverkas av isländskan när 

de talar svenska. Den yngre av de två anser att det inte alls är viktigt att bevara svenskan eller 

att föra vidare språket till eventuella barn. Att kunna tala isländska anser han vara ganska 

viktigt. Den äldre informanten, som också har bott längre på Island, tycker tvärtom att det är 

mycket viktigt både att fortsätta att tala svenska, föra språket vidare och att behärska 

isländska. De två personerna skiljer sig åt betydligt i motivationsgrad såväl som ålder och 

vistelsetid på Island. Det går med andra ord inte att dra någon slutsats om huruvida svenskan 

bleknar i högre grad om språkanvändarens motivationsgrad är låg. 

4.3.5 Språk och identitet på Island kopplat till informanternas motivation 

På Island är språket en viktig del av kulturen och är av historiska skäl starkt kopplat till 

invånarnas identitet (Gísladóttir 2003, Kristinsson 2012). I avsnitt 1.1 presenterade jag en 

hypotes om att språkets roll som identitetsfaktor på Island skulle kunna öka motivationen hos 

invandrare för att lära sig isländska. Detta diskuteras här utifrån informanternas uppgifter om 

hur de bemöts när de talar isländska samt om varför de anser det vara viktigt att behärska 

språket.  

Enligt Kristinsson (2012) råder en kluven situation där invandrares kunskaper i isländska 

å ena sidan framhålls som någonting mycket viktigt av både individuella och samhälleliga 

skäl, men där bruten isländska å andra sidan ofta bemöts med engelska. Detta lämnar 

andraspråkstalaren med en känsla av att dennes isländska inte är "god nog" (Kristinsson 

2012:44). Informanterna i denna undersökning svarade på frågan "Om du pratar isländska 

med islänningar, hur tas det oftast emot? Händer det att de svarar på engelska, blir de 

överraskade eller reagerar de inte alls?". Svaren varierar en del från att ingen någonsin förstår 

att informanten ifråga inte är isländsk till att islänningen övergår till engelska eller 
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skandinaviska. Några informanter skriver att islänningar ibland rättar dem när de talar 

isländska och att de inte tycker om detta. Flera betonar också att deras isländska bemöts med 

nyfikenhet; de får berätta varifrån de kommer och får beröm för att de talar isländska. Ungefär 

hälften av informanterna skriver att de ibland besvaras på engelska. Flera av dessa menar att 

det oftast händer i servicesituationer; i butiker eller på "typiska turistattraktioner". En av 

informanterna skriver att det förmodligen händer för att islänningen ifråga "arbetar och är 

serviceinriktad" och en annan tror att övergången till engelska sker slentrianmässigt i 

situationer där man inte förväntas kunna tala isländska, som på turistbussar och liknande. En 

informant har upplevt att samtal inletts på isländska och fortsatt så tills islänningen noterat 

någon typ av tecken på att samtalspartnern inte är isländsk. Exempelvis har det i butiker hänt 

att samtal med butikspersonal skett på isländska fram tills ett svenskt bankkort lämnats över. 

Samma informant berättar om ett tillfälle då hon skulle skaffa bibliotekskort och började 

samtala med bibliotekarien på isländska. När det kom fram att samtalspartnern var 

utbytesstudent byttes språket till engelska. Informanten påtalade då att hon kunde tala 

isländska och de bytte språk igen. Enligt informanten verkade det inte som om hennes 

samtalspartner märkt att de inlett samtalet på isländska.  

Ingen informant skriver uttryckligen att deras isländska inte ses som "god nog" (jfr 

Kristinsson 2012:44). Även om många upplevt att en isländsk samtalspartner byter språk till 

engelska verkar det inte ha med islänningens attityd till brutet språk att göra. Enligt de 

informanter som i enkäten diskuterar anledningen till språkbytet verkar det snarare styras av 

en vilja att effektivisera samtalet i servicesituationer.  

Islänningars reaktion på brutet språk tas av en informant även upp i enkätens avslutande 

del med plats för övriga kommentarer. Denne informant skriver att han tror att islänningar 

reagerar starkare än svenskar på brutet språk. Detta dels på grund av att Island har en betydligt 

mindre invandring än Sverige, dels på grund av att den regionala språkliga variationen är 

liten.  

Att informanterna upplever att språket är en viktig del av det isländska samhället blir 

tydligt när de ombeds motivera sitt svar om hur viktigt de anser det vara att kunna tala 

isländska. Som tidigare nämnts är möjligheten att bli en del av samhället och kulturen den 

vanligaste motiveringen. Att behärska det isländska språket anses av flera informanter vara 

"nyckeln till kulturen" utan vilken man inte kommer in i samhället. Det faktum att språket gör 

det lättare att bli en del av samhället gäller med all säkerhet även andra länder och språk. 

Intressant i det här sammanhanget är dock att man som svensk på Island kommer en bra bit på 

sitt eget modersmål, åtminstone enligt vissa informanter. Så gott som samtliga svarar dock att 

det är mycket viktigt att kunna tala isländska på Island, trots att både engelsk- och 

danskkunskaperna är goda bland den isländska befolkningen (Delsing & Lundin Åkersson 

2005:92). Detta visar att det finns något bortom den praktiska nyttan av att behärska ett språk 

som aktualiseras för Islandssvenskarna.  

Det verkar som om den starka kopplingen mellan språk och identitet på Island påverkar 

informanterna i den mån att det är vikigt att behärska språket inte bara för den praktiska 

nyttans skulle, utan även för att bli en del av det isländska. Att det isländska språket är en 

nyckel till kulturen som man inte klarar sig utan tas upp av informanterna och stämmer 

överens med Kristinssons (2012) beskrivning av islänningars relation till sitt språk. Även det 
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faktum att språket ses som vackert och intressant aktualiseras av flera deltagare. Det tycks 

vara inte helt ovanligt att börja studera isländska för språkets egen skull snarare än av 

instrumentella skäl. 

4.3.6 Sammanfattning 

Attityderna till både det isländska och det svenska är bland informanterna positiva. Det finns 

en stor vilja att behärska isländska och de flesta anser det mycket viktigt att göra det. Bland 

motiveringarna till varför det är, mer eller mindre, viktigt att kunna tala isländska har sju 

teman kunnat urskiljas: samhälle/kultur, praktiska skäl, familjerelationer, jobb/studier, språket 

i sig, den egna identiteten och principiella skäl. Den vanligaste motiveringen är att språket gör 

det möjligt att bli en del av samhället och kulturen på Island. Den största delen av 

informanterna drivs av en integrativ motivation. Utöver att kunskaper i isländska gör det 

enklare att bli en del av samhället värdesätter dessa informanter språkkunskaperna för att de 

stärker den egna identiteten, att språket anses vara intressant eller vackert samt att det anses 

viktigt att tala språket i landet där man bor. Att fira isländska högtider värderas inte lika högt 

som att behärska språket. Förmodligen anses högtiderna vara en ganska liten del av att 

inkluderas i samhället, vilket gör att det inte ses som särskilt viktigt. 

Även det svenska språket värdesätts högt av majoriteten av informanterna som både vill 

fortsätta tala svenska och föra språket vidare till eventuella barn. Att fortsätta fira svenska 

högtider värderas inte lika högt som att bevara språket. Ungefär en tredjedel av informanterna 

anser dock att det blivit viktigare att fira svenska högtider sedan de flyttade. De flesta av dessa 

informanter har bott på Island i mer än tio år. Detta skulle kunna betyda att fler delar av den 

svenska identiteten än språket aktualiseras om det var länge sedan man flyttade från Sverige. 

Den svenska identiteten blir särskilt viktig vid sport- eller kulturevenemang. Andra tillfällen 

när den aktualiseras är politiska val eller när man berättar om Sverige. Vissa informanter 

anser att den svenska identiteten är ständigt närvarande tack vare att de har tvåspråkiga barn 

som de vill föra det svenska arvet vidare till. 

Deltagarnas attityd och motivation framträder i deras språkvanor bland annat genom att 

de som uppvisar en hög motivationsnivå i stor utsträckning talar isländska inte bara med 

islänningar, utan även med andra. Detta kräver en hög motivation, särskilt om man befunnit 

sig i landet under kort tid. Mellan motivation och medie- eller umgängesvanor verkar det dock 

inte finnas några samband. 

Att språkutvecklingen påverkas av motivationsgraden verkar det inte vara någon tvekan 

om.  De informanter som själva tycker sig ha gjort en mycket stor språkutveckling är alla högt 

motiverade att behärska isländska och anser det också viktigt att fira isländska högtider. Dessa 

informanter har dessutom en, åtminstone delvis, integrativ motivation. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning som visat att integrativ motivation ofta leder till en större språklig 

utveckling än instrumentell motivation (Abrahamsson 2009). 

Av de som i nuläget anser sig tala flytande isländska har många bott länge på Island. Ett 

antal av dessa informanter har dock en vistelsetid på högst tre år. Gemensamt för dessa är att 

de värdesätter kunskaper i isländska högt och att de tycker att det är minst ganska viktigt att 

behålla och föra vidare svenskan samt att fira både isländska och svenska högtider.  
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Av materialet att döma tycks det också finnas ett samband mellan en lägre 

motivationsnivå och mindre grad av språkutveckling. En informant har gått från att inte kunna 

någon isländska alls till att kunna lite och en annan har stadigt befunnit sig på nivån lite. Den 

ena av dessa är högt motiverad att bevara och föra vidare svenskan samt att fira svenska 

högtider, men är inte lika motiverad att behärska isländska. Den andra av de två 

informanterna uppvisar en låg eller medelhög motivation både vad gäller isländska och 

svenska. 

Om motivationen påverkar i vilken grad svenskan bleknar går inte att säga utifrån denna 

studie. Två informanter uppger att de inte behärskar svenska i alla situationer, men de två 

skiljer sig mycket åt både vad gäller motivationsgrad, ålder och vistelsetid på Island.  

För att slutligen kommentera den hypotes som presenterades i början om att språkets 

starka ställning på Island höjer motivationen till att lära sig språket verkar det som att det kan 

stämma, även om materialet är för litet för att kunna ge några säkra besked. Den vanligaste 

motiveringen som ges till varför det är mycket viktigt att kunna tala isländska på Island är att 

det gör det möjligt att bli en del av samhället och kulturen. En informant menar till och med 

att man över huvud taget inte kommer in i samhället om man inte behärskar isländska. Detta 

är intressant eftersom både mitt material och tidigare forskning tyder på att det finns 

förutsättningar för svenskar att klara sig åtminstone en bit på sitt modersmål på Island. Trots 

det värderas kunskaper i isländska mycket högt. Flera informanter lyfter också fram att en 

anledning till att lära sig isländska är att språket i sig är fint och inressant. Kunskaper i 

isländska verkar med andra ord medföra mycket annat än den praktiska nyttan av att behärska 

ett språk.       

5 Sammanfattande diskussion  

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur svenskar bosatta på Island hanterar sin 

flerspråkighet. Mer precist ville jag veta hur deras språkvanor ser ut och vad de anser händer 

med svenskan respektive isländskan. Genom att undersöka informanternas attityder till dessa 

båda språk samt hur motiverade de är att lära sig isländska respektive behålla och föra vidare 

svenskan ville jag se om det kunde finnas en koppling mellan attityd, motivation och 

språkanvändning. I detta avsnitt besvaras och diskuteras de tre frågeställningarna. Allra sist 

finns ett slutord som sammanfattar uppsatsen samt blickar framåt mot något av det som finns 

kvar att utforska när det gäller flerspråkighet inom den nordiska språkgemenskapen.  

5.1 Hur ser Islandssvenskarnas språkvanor ut? 

Det språk som dominerar Islandssvenskarnas vardag är isländska. Både på arbetet eller i 

samband med studierna och vid kontakt med islänningar är det isländska som dominerar. 

Ingen av informanterna kommunicerar företrädesvis på engelska när de kommunicerar med 

islänningar, vilket är något förvånande med tanke på att en stor del av informanterna har bott 

på Island under en relativt kort period. Med arbets- eller studiekamrater som inte är 

islänningar eller svenskar är det däremot vanligt att använda engelska. Även i denna situation 
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är isländska dock vanligt som kommunikationsmedel, både för informanter som bott i landet 

under längre och kortare tid. 

Kommunikation på svenska är betydligt vanligare än vad jag inledningsvis trott. Det finns 

informanter som har svenska som huvudsakligt kommunikationsmedel på arbetet/vid studier, 

med islänningar och med personer som varken är islänningar eller svenskar. Dessutom har 

ännu fler angett svenska som komplement i sammanhang där de i huvudsak använder sig av 

isländska eller engelska. Detta visar att semikommunikation förekommer och verkar fungera 

mellan svenskar och islänningar. 

Enkätfrågorna om informanternas umgängesvanor visar att de i betydligt större grad 

umgås dagligen med islänningar än med svenskar. Däremot är det många som träffar andra 

svenskar några gånger i veckan, vilket gör att den svenska talgemenskapen kan antas vara 

någorlunda stark.  

Medievanor är en annan del av den språkliga vardagen. Här visar kartläggningen att 

informanterna tar del av isländska och svenska medier i form av tidningar och tv i nästan 

precis samma utsträckning. De flesta använder medier på båda språken, medan några gör det 

endast på ett av språken och ett fåtal inte gör det på något språk. De som använder medier 

endast på det ena eller inte på något av språken är till stor del unga studenter som bott på 

Island under kort tid. Detta tolkar jag som att de ännu inte känt att de aktivt behöver hålla 

kontakten med det svenska samhället eller försöka ta sig in i det isländska. Dessutom är det 

mycket möjligt att dessa informanter använder sig av andra typer av medier som bloggar eller 

podcasts. Om dylika medier inkluderats i enkätfrågan hade svaren kanske blivit mer 

rättvisande för det jag var ute efter, det vill säga om informanterna genom att använda medier 

tar del av det isländska samhället samt håller kontakten med det svenska. 

5.2 Vinner det ena språket mark på bekostnad av det andra? 

Uppgifterna om hur informanterna anser att det går att kombinera de två språken i vardagen 

går att tolka på olika vis. Å ena sidan anser de flesta att de för det mesta behärskar både 

isländska och svenska, men å andra sidan anser mer än en tredjedel att det sedan flytten någon 

gång varit svårt att prata svenska.  

Nästan alla menar att de blandar isländska och svenska när de talar och att isländskan 

påverkar deras svenska. Detta verkar leda till det som Abrahamsson & Bylund (2012) 

benämner icke-konvergent språkbruk, vilket tyder på att informanternas svenska i någon mån 

utsatts för förstaspråksattrition. Exempel på hur detta tar sig uttryck hos informanterna är att 

svenska ord som ligger närmare det isländska kan väljas hellre än varianter som är mer 

idiomatiskt korrekta i nutida svenska.  

Ett annat resultat som tyder på att informanternas svenska bleknat till förmån för 

isländskan är att över hälften anser att det någon gång varit svårt att tala svenska. De exempel 

som ges på hur detta kan ta sig uttryck stämmer också in på beskrivningen av det språkbruk 

som enligt Abrahamsson & Bylund (2012) kännetecknar attrition, det vill säga ett språk som 

på något sätt avviker från normen. Detta kan innebära exempelvis grammatiska fel eller 

överanvändning av vissa språkliga former. Enligt informanternas exempel på hur det varit 

svårt att tala svenska kan attrition ha skett på åtminstone lexikal och syntaktiskt nivå. Många 
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anger att det isländska ordet då och då kommer före det svenska och att det kan vara svårt att 

hitta den svenska motsvarigheten. Att spontant placera possessivt pronomen efter substantivet 

i stället för före, som i "kompisen min", förekommer också. Dessutom menar en informant att 

han numera böjer verb i plural också på svenska och kan säga exempelvis "de åto" utan att 

tänka på det. Enligt tidigare forskning är ordförrådet den del av språket som är känsligast för 

attrition, medan uttalet verkar vara den motståndskraftigaste (Bylund 2008). Detta verkar 

kunna gälla också för mitt material då påverkan på lexikal nivå tas upp av många informanter, 

medan ingen nämner förändringar i uttalet. Jag vill dock återigen understryka att denna 

undersökning endast bygger på informanternas egen uppfattning av hur deras språk påverkas 

och förändras. Det är därför inte möjligt att säga om deras språk verkligen utsatts för attrition 

och hur den i så fall tar sig uttryck. Vad som däremot framgår här är att informanterna verkar 

anse att deras svenska påverkats av att de bor utomlands och att denna påverkan sker på flera 

språkliga nivåer.     

5.3 Inverkar attityd och motivation på språkanvändningen och 
den självskattade språkutvecklingen? 

Att attityd och motivation inverkar på språkvanorna och den självskattade språkutvecklingen 

är det inte någon tvekan om. Informanter som värdesätter kunskaper i isländska högt använder 

i hög utsträckning isländska i vardagen, inte bara med islänningar utan också med andra. De 

informanter som anser sig ha gjort störst framsteg i sina kunskaper i isländska har dessutom 

alla gemensamt en hög motivation till att lära sig språket. På samma sätt verkar en lägre 

motivationsgrad kunna bidra till att språkutvecklingen blir svagare. De informanter som anser 

sig vara på samma språkliga nivå nu som vid flytten har en låg eller medelhög motivation 

både när det gäller att behärska isländska och att bevara svenskan, oberoende av om de bott i 

landet länge eller inte.  

I huvudsak är dock attityderna positiva både till det isländska och det svenska. Man anser 

det viktigt att lära sig isländska och att fortsätta tala svenska samt att föra det vidare till nästa 

generation. Vad gäller högtider är informanterna mer likgiltigt inställda, både inför isländska 

och svenska. Däremot anser flera av de informanter som bott länge på Island att firandet av 

svenska högtider blivit viktigare sedan flytten. 

Huruvida attityd och motivation påverkar den grad i vilken informanternas svenska tycks 

utsättas för attrition går inte att säga utifrån materialet. Det fåtal som anser att de inte 

behärskar svenska i alla situationer skiljer sig mycket åt både vad gäller motivationsgrad, 

ålder och vistelsetid på Island. 

I uppsatsens inledning presenterade jag en hypotes om att det starka bandet mellan språk 

och identitet på Island ökar informanternas motivation att lära sig språket. Även om materialet 

är för litet för att man ska kunna uttala sig med säkerhet i denna fråga verkar det som om 

isländskans starka ställning kan främja motivationen. Flera av deltagarna i undersökningen 

lyfter fram att det är viktigt att lära sig isländska för att man annars inte kommer in i samhället 

och språket beskrivs som nyckeln till den isländska kulturen. Detta gäller med all säkerhet 

också för andra länder och språk, men intressant i just detta sammanhang är att både denna 

undersökning och Delsing & Lundin Åkerssons (2005) kartläggning av grannspråkskunskaper 
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i Norden tyder på att kommunikation mellan nordbor på Island har förutsättningar att ske på 

skandinaviska språk. En informant skriver dessutom uttryckligen att denna typ av 

kommunikation oftast fungerar på Island och att kunskaper i isländska därför inte är 

avgörande. Hur väl detta speglar verkligheten går bara att spekulera i, men med tanke på att 

nästan hälften av informanterna kommunicerat med islänningar på skandinaviska språk verkar 

det åtminstone finnas en vilja att göra det. Trots att det tycks finnas förutsättningar att klara 

sig åtminstone i någon mån på sitt eget modersmål anser dock nästan alla informanter att det 

är mycket viktigt att kunna tala isländska. Detta ser jag som ett tydligt tecken på att det för 

informanterna aktualiseras något bortom den praktiska nyttan av att behärska språket i landet 

där man bor. Isländskan är en mycket viktig komponent i att integreras och accepteras fullt ut 

i samhället.  

5.4 Slutord 

Denna uppsats ger en bild av språkvanorna hos svenskar bosatta på Island. Informanternas 

egen uppfattning av hur deras isländska och svenska utvecklats sedan flytten tyder på att 

andraspråket i någon mån vinner mark på bekostnad av förstaspråket. Att ett språk bleknar, 

eller utsätts för attrition, när det inte används har tidigare forskning visat. Mig veterligen har 

dock inte språkförlust inom den nordiska språkgemenskapen undersökts tidigare. Resultatet 

av denna undersökning tyder på att språkförlust förekommer även i en situation där första- 

och andraspråket är förhållandevis lika.  

Ett framtida forskningsämne inom samma område skulle kunna vara att undersöka två 

ännu mer närliggande språk, som svenska och norska, för att se hur språkvanorna och -

utvecklingen ser ut i en sådan situation. Det skulle även vara intressant att jämföra 

förstaspråksattrition mellan två nordiska språk med en situation där engelska är det ena 

språket. Därigenom skulle man kunna undersöka om motivationen till att anpassa sig till det 

stora språket engelska är större och om attritionen i så fall skulle bli mer märkbar. Som en 

fördjupning av min egen undersökning skulle det också vara mycket intressant att se på hur 

språkutvecklingen faktiskt ser ut bland svenskar på Island. Genom att analysera gruppsamtal 

eller annat talat språk skulle man kunna få svar på hur förstaspråket verkligen påverkas av 

andraspråket.  
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Bilaga 1: Enkäten 
 

Språkvanor bland svenskar på Island 

Denna enkät riktar sig till dig som har svenska som modersmål och vid denna tidpunkt är 
bosatt på Island. Enkäten kommer att användas i min magisteruppsats i svenska vid Uppsala 
universitet. Syftet med undersökningen är att beskriva språkvanorna hos svenskar på Island. 
Anledningen till detta ämnesval är att jag själv bott en tid i Reykjavik och intresserar mig 
mycket för mötet mellan svenska och isländska.  

Enkäten består av fyra delar. Den första handlar om dina språkvanor och i vilken 
utsträckning du använder isländska, svenska och andra språk. Den andra fokuserar särskilt på 
isländska och den tredje särskilt på svenska. Allra sist finns en del som innehåller frågor om 
din språkliga bakgrund.  

Jag skulle bli mycket tacksam om du ville ägna en stund åt att fylla i enkäten. Tack på 
förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Nina Ericson 
 

Del 1. Språkvanor 
 
1. Vilket språk talar du i  svenska isländska båda annat (vad?)  

högst utsträckning på     _________   
arbetet/i samband med 
studier? Välj ett alternativ.    

 
2. Vilket språk talar du i regel    _________  

med islänningar? Välj ett  
alternativ.    

 
3. Vilket språk talar du i regel isländska engelska annat (vad?)  

med studiekamrater som inte   ___________ 
är  islänningar eller svenskar? 
Välj ett alternativ. 

 
4. Förekommer det att du blandar ja nej    

svenska och isländska när du    
skriver? 

 
5. Förekommer det att du blandar ja nej    

svenska och isländska när du    
talar? 

 
6. Om du svarat ja på ovanstående två frågor, när förekommer det i så fall?  Är det när du 

skriver till/pratar med någon särskild person, vid något särskilt tillfälle eller när du är på 
något särskilt humör? 

 
 
 
 
7. Har det hänt att du kommunicerat ja nej  

med islänningar genom att du    
pratat svenska och islänningen  
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pratat danska eller skandinaviska? 
 
 
 
8. Händer det att isländskan     

påverkar dig när du ska prata  
svenska? Händer det exempelvis  
att du använder isländska 
uttryck i svensk översättning 
(t.ex. ”Jag läste en bok efter  
Halldór Laxnes”)? 

 

Del 2. Isländska     

1. Är någon av dina  ja nej  
föräldrar isländsk?      

 
2. Har du/har du haft     

isländsk partner? 

    
3. Om du har isländsk   svenska isländska båda annat (vad?) 

familj/partner/släkt, vilket    _______ 
språk talar ni oftast? Välj  

 ett alternativ.   
    
4. Läser du isländska tidningar ja nej 

eller ser på isländsk tv?      
 
5. Hur mycket isländska  ingen lite mycket flytande  

kunde du innan du       
flyttade till Island?     

 
6. Hur mycket isländska       

kan du nu? 
 
7. Hur har du lärt dig isländska? (välj de alternativ som passar) 

 i skola/på universitet i Sverige. 
 i skola/på universitet på Island. 
 av arbets- eller skolkamrater i vardagligt tal. 
 av att se på tv. 
 av att läsa tidningar och böcker. 
 av föräldrar eller släktingar. 
 av en pojk- eller flickvän. 
 genom självstudier.  
 på annat sätt, hur? 

 
8. Hur ofta umgås du med islänningar? 
aldrig sällan   några gånger i veckan dagligen 
      
 
9. Klarar du att prata isländska ja nej  

i alla situationer?     
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10. Om nej, när kan du det inte? 
 
 
 
 

11. Om du pratar isländska med islänningar, hur tas det oftast emot? Händer det att de svarar 
på engelska, blir de överraskade eller reagerar de inte alls? 

 
 
 
 
 

12. Hur viktigt är det för dig att  inte alls ganska mycket 
kunna tala isländska på Island?     

 
13. Vänligen motivera varför: 
 
 
 
 
14. Hur viktigt är det för dig att  inte alls ganska mycket 
 fira isländska högtider och      

på andra sätt delta i det 
isländska samhället? 
 

Del 3. Svenska 

1. Läser du svenska tidningar ja nej 
eller ser på svensk tv?    

 
2. Är du med i någon svensk eller 

nordisk förening på Island?   
 
3. Hur ofta umgås du med andra svenskar på Island?   
aldrig sällan   några gånger i veckan dagligen 
      
 
4. Har du någon gång efter att ja nej  

du flyttat till Island upplevt    
att det varit svårt att  
prata svenska? 

 
5. Om ja, i vilken situation hände det och hur tog det sig uttryck (något ord du inte kom på 

eller liknande)? 
 
 
 
6. Klarar du att prata svenska  ja nej 

i alla situationer?    
 
7. Om nej, när kan du det inte? 
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8. Om du har eller någon gång  inte alls ganska mycket 
skulle skaffa barn på Island,      
hur viktigt är det då att de  
lär sig svenska? 

 
    inte alls ganska mycket 
9. Hur viktigt är det för dig att      

fortsätta prata svenska fast du  
bor på Island?  

 
10. Hur viktigt är det att fira svenska     

högtider?  
 
 
11. Tycker du att det är viktigare ja nej 
 att fira svenska högtider nu   
 än innan du flyttade till Island?    
 
12. Finns det särskilda tillfällen när din svenska identitet blir extra viktig? I så fall, när? 
 
 
 
 

Del 4. Bakgrund 

1. Jag är  kvinna  man 
 
2. Födelseår: _______________ 
 
3. Medborgarskap (svenskt/isländskt/annat): ___________________________ 
 
4. Utbildning: grundskola  gymnasium  universitetsutbildning  
 annan utbildning, vad? ______________________________________________________ 
 
5. Yrke/sysselsättning: 

_________________________________________________________________________ 
 
6. Vilket år flyttade du till Island? _______________________________________________ 
 
 
7. Var tror du att du kommer att bo i framtiden? 
_________________________________________________________________________ 
 
8. Övriga kommentarer (tankar om svenska, isländska, flerspråkighet, identitet eller annat du 

kommit att tänka på när du fyllt i enkäten): 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

 


