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Användnings mönster 
för åt i Ordbok över  
Finlands svenska 
folkmål

Caroline Sandström

1 Bakgrund

I flera sammanhang har det konstaterats att prepositionen åt har 
andra och möjligen utvidgade syntaktiska funktioner i finlands-
svenska än vad den har i sverigesvenska (Bergroth 1928: 155–167, 
Nyström 1995: 48–52, Martola 2007: 82–85, 290–301). En av 
 förklaringarna till detta kan vara språkkontakt mellan finska och 
finlands svenska. Finskans kasus, särskilt strukturer med allativ 
(t.ex hän antoi pallon tytölle ’han gav bollen flickan+lle’ > 
åt flickan), kan ha bidragit med mönster som gjort att pre-
positionen åt i finlandssvenska används mer frekvent och i andra 
funktioner än i sverigesvenska varieteter (Bergroth 1928: 155, 
 Nyström 1995: 49, Reuter 1996: 93–95, Martola: 2007: 295–299). 
En annan förklaring som utgår från ett språkhistoriskt perspektiv 
är att prepositionen åt haft en större och bredare användnings-
potential i svenskan tidigare (Wessén 1965: 82–85, Ahlbäck 1971: 
54–55, Åström 2007: 285–286, Martola: 2007: 295–296). 
I svenskan i Finland finns flera andra fall av sådana arkaistiska, 
lexikala och strukturella drag, som försvunnit ur det sverige-
svenska språkbruket (Bergroth 1928: 11–12, Ahlbäck 1971: 48–54, 
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Reuter 2006: 43, Wide & Lyngfelt 2009: 16, 21–23, af Hällström-
Reijonen 2012: 80).

2 Syfte och avgränsning

För att ge en ny infallsvinkel i frågan om bruket av åt i svenskan 
i Finland har jag med hjälp av exempel ur den finlandssvenska 
dialektordboken Ordbok över Finlands svenska folkmål (FO) under-
sökt om förekomsterna av prepositionen åt i dialekterna kan ge 
ytterligare förklaringar. Exemplen är excerperade genom sök-
ningar i nätordboken FO. Jag belyser i vilka konstruktioner åt 
 används, om det finns återkommande mönster i förekomsterna 
och om geografiska skillnader framträder i dialektmaterialet. 
 Tidigare forskare har framhållit att prepositionen åt borde under-
sökas parallellt med andra prepositioner, i synnerhet för och till. 
I detta sammanhang har jag huvudsakligen begränsat mig till pre-
positionen åt i ordbokens material. De frågor som jag försöker 
belysa utgår från iakttagelser om användningen av åt i finlands-
svenska (Bergroth 1928: 155–157, Ahlbäck 1971: 54–55, Martola 
2007, Silén 2009: 96–100, Reuter 1996: 93–95). Enligt den 
 svenska allmänspråkliga ordboken SO kan åt som preposition ha 
flera betydelser 1) i riktning mot viss plats; 2) för att tillgodogöras 
eller utnyttjas av ngn person eller företeelse som gynnas; 3) med 
inriktning på ngn el. ngt som utgör målet för handlingen etc.; 
4) till att tas om hand av ngn person etc., för närmare behandling; 
5) som naturligt uppkommande svar på viss (yttre) händelse etc. 
och 6) (i ett uttryck) vid varje upprepning av viss typ av före-
komst e.d. För en mer omfattande teoretisk bakgrund för pre-
positionen åt och dess funktioner i svenska hänvisar jag till SAG; 
se t.ex. (SAG 2: 700–701, SAG 3: 299, 465–466, 476, 502) och 
Martola (2007). Gränsdragning mellan de olika syntaktiska 
 funktioner åt kan ha i finlandssvenska varieteter kan i vissa fall 
vara svår; för diskussioner kring betydelser och funktioner 
i ett kontrastivt perspektiv, se Cantell (1995: 23–25), Martola 
(2007: 243).
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3 Material och metod

De excerperade exemplen på åt har jag tagit fram med hjälp av 
avancerade sökningar i nätordboken FO inom intervallet A–K, det 
avsnitt som har publicerats. Jag har klassificerat och delat in 
 exemplen i grupper dels enligt återkommande syntaktiska 
 mönster, dels enligt likartade betydelser. De sökmöjligheter som 
ges i den aktuella versionen av FO (publicerad på nätet i juni 
2013 och uppdaterad i november 2014) är i viss mån begränsade 
för sökningar utgående från betydelse och verb i kombination 
med en viss preposition. Om resurser i fråga ekonomiska ramar 
och tillgång till expertis medger detta kan sökningar även inom 
dessa områden byggas ut för nätordboken i framtiden. Begräns-
ningarna innebar dock att jag för att kunna få fram träffar med 
exempel på prepositionen åt måste använda mig av olika om-
vägar. Redigeringen av materialet i ordbokens omfattande regis-
ter befinner sig (i februari 2015) på bokstaven S. Detta innebär att 
materialet för flera verb senare i alfabetet (t.ex. sända, visa) och 
också prepositionerna åt och till inte ännu är redigerat utan 
 enbart finns tillgängligt i ordbokens register. Nedslagen och de 
exempel jag fokuserat på bygger uteslutande på nätordboken. 
I FO redovisas uttal, böjning, betydelser ofta på sockennivå 
i ordartiklarna. Som underlag för den geografiska orienteringen 
för de dialektexempel som återges i diskussionen av resultaten ges 
en karta över de finlandssvenska dialektområdena och  socknarna, 
se karta 1.

De sökningar jag har gjort i FO utgår från en grupp verb 
som i finlandssvenskt språkbruk tenderar att kombineras med pre-
positionen åt (Martola 2007: 18). De verb som jag använt mig av 
är: berätta, bjuda, fråga, förklara, ge, köpa, skaffa, skicka, skriva, 
svara, sända, visa. Jag har dessutom fått fram exempel på för-
bindelser med åt genom filtret Sök i hela texten på söksträngen åt 
och genom att söka på uttalsformerna åt, ot, ɷt samt å:t, o:t med 
hjälp av den avancerade sökningen Sök i exempel. Resultaten har 
innehållit en del brus, men i min håv fastnade ändå en betydande 
samling exempel som vittnar om att åt kan ha skiftande 
 funktioner i dialekterna. I det följande granskar jag de samlade 
exemplen på åt i FO utifrån en klassificering som bygger på åter-
kommande mönster i förekomsterna. 
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4 Resultat

Jag koncentrerar mig på de grupper av typisk användning av åt i 
kombination med verb som sökningarna i nätordboken resulterat 
i; huvudsakligen diskuterar jag exempel där åt står i konstruktion 
eller förbindelse med verb av viss typ, se 4.1 och 4.2. I de tre 
grupper som diskuteras i 4.3, 4.4 och 4.5 står prepositionen åt 

Karta 1 Det svenska språkområdet i Finland som från norr till söder omfattar 
Österbotten, Satakunta och Åland och från väster österut längs sydkusten Åbo-
land och Nyland.
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i konstruktioner med substantiv eller pronomen i nominalfraser.
Verben bjuda och fråga ingår i en lista över verb som 

 tenderar att kombineras med åt i finlandssvenska (Martola 2007: 
18). Jag har analyserat ordboksartiklarna bedas, ett deponensverb 
med betydelsen ’be, anhålla om (ngt)’, i jämförelse med bjuda och 
verbet fråga och dess äldre variant fräga i FO. Artiklarna över dem 
ger grunden för en jämförelse mellan hur prepositionerna åt och 
till kombineras med dessa verb, se avsnitt 5 och 6. Sökresultaten 
visar att frekventa (rörelse- och riktnings)verb som draga, fara, gå, 
göra, komma i FO tenderar att användas med åt. Dessa för bind-
elser och konstruktioner bär i sin tur upp nya betydelser  såsom 
’bete sig’, ’bära sig åt’. Jag belyser detta mönster med  exempel ur 
artikeln fara: (i) hor far do å:t me klä:drena från  Pargas, 
(ii) (stormen) ha fari å:t mⱸ ta:ki från Tenala och (iii) å såm on fa:r 
å:t me on (:behandlar henne illa, baktalar henne) från Snapper-
tuna och ur artikeln komma: kwa i vä:ḍⱸn kombär åt mie:g nu? 
(:vad drabbades jag nu av?) från Närpes.

4.1 Grupp 1: betydelser av typen ’skaffa sig ngt; roffa åt sig’

Den största gruppen av beläggen på åt består av reflexiva verb 
som har betydelser av att skaffa sig (ngt), samla åt sig eller roffa 
åt sig (ngt). Till gruppen hör reflexiva konstruktioner med verben 
bärga, famla, floka, fnalla, forda, forga, fosa, få, garva, glåma,  gnata, 
grabba, gröpa, hafsa, hamla, hamsa, korja, krabba, krafsa, kralla och 
krama. Det finns betydelsenyanser mellan de olika verbförbindel-
serna. En del verkar närmast vara neutrala i be tydelsen ’(lyckas) 
skaffa åt sig’; se bärga åt sig i (1) eller få åt sig i (4). I fråga om 
spridningen kan konstateras att Åboland, östra Åland, norra 
Öster botten och Nyland är väl företrädda. De reflexiva förbindel-
serna med åt som börjar på ha- hafsa, hamla och hamsa har starkt 
fäste i norra Österbotten, se (6). Förbindelsen floka åt sig finns 
i belägg från Houtskär, se (2), och garva åt sig enbart från Tenala, 
se (5). Största spridningen har forga åt sig som finns belagt i Solf, 
Malax, Korpo och på många håll i Nyland, se (3).
 (1) han bärga he åt se, Pargas, FO bärga
 (2) anʼ fḷɷ:kar ⱺtt sä aⱹ ʼt hⱸ bⱸst, Houtskär, FO floka v.
 (3) han forga å:t sⱸ kva an kom yvy, Liljendal, FO forga
 (4) aldär tråod ja än ja sko foå åt me soå he:ft på gambel dagana, 

Kimito, FO få v.
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 (5) nɷ hadd ɷn garva ot si hɷ:n o, Tenala, FO garva v.2
 (6) (en) so var so sno:ḷ so an hamssa ott sⱸ alt va an fik o so:, Karleby-

Nedervetil, FO hamsa

Gemensamt för de verb som har initialt k- i listan ovan, som  korja, 
krabba, krafsa, är att de alla tycks förekomma i talesätt, de flesta 
av dem har blivit upptecknade och dokumenterade i verket 
 Finlands svenska folkdiktning särskilt från Österbotten. I exempel 
(7)–(9) illustrerar förbindelserna korja åt sig, krafsa åt sig och 
 krama åt sig hur variationen i talesätten ter sig.
 (7) korⱸ ⱺtt dä sⱺ ha:r du! Houtskär, FO korja v.
 (8) krafs ått de så ha:r do, såm elt (:elfte) bu:di ä i Måonis (:Monäs by), 

Munsala, FO krafsa
 (9) kra:m åt de så ha:r du, Esse, FO krama v.

Ytterligare några exempel på betydelser som ligger nära dem  
jag diskuterat ovan med kärnbetydelse av att ’skaffa sig ngt’ har 
jag funnit med verben ackordera, beställa och frakta. Uttrycket 
frakta åt sig har dokumenterats med betydelsen ’arrendera’ i Hout-
skär och Korpo där man har kunnat frakta åt sig kobete eller 
(fiske)vatten. I exempel (10) och (11) illustreras två förbindelser 
med ackordera. I FO finns även kombinationer med åt och verb 
som fuckla, som har betydelser som ’fiffla, fuska’, och fumla, som 
har betydelsen ’syssla med ngt i smyg’, ’smussla’. De förekommer 
enligt FO i Åboland och Nyland och exemplifieras här i exempel 
(12) och (13).
 (10) ja ha vyri o akɷdä:ra ⱸ par ny: tjärrju:ḷ ott mⱸ, Björköby,  

FO ackordera 
 (11) ja akode:ra åt me fölge, Pargas, FO ackordera
 (12) ja ska fokel ått de en tjötbi:t, Snappertuna, FO fuckla 
 (13) han tⱸŋkär fumbⱸl å:t sⱸ, Liljendal, FO fumla 1

4.2 Grupp 2: betydelser av typen ’glupskt lägga för sig mat’

En annan grupp av betydelser som jag påträffade var uttryck som 
hade betydelsen av att glupskt hugga för sig eller ta för sig mat 
på sin tallrik. I FO förekommer banka åt sig som belyses av (14) 
från Strömfors, men också uttrycken glåpa åt sig från Vårdö och 
gröpa åt sig från Korpo anges i FO. Vanligen kombineras reflexiva 
verb med betydelsen ’sätta i sig ngt, äta glupskt, vräka i sig’ med 
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prepositionen i; se t.ex. bråka i sig eller forga i sig.
En något annorlunda betydelse för samma uttryck gröpa åt 

sig förekommer i Snappertuna; se exempel (15) där det handlar 
om att gräva fram bättre potatisar som växt djupare i myllan  
(se FO gröpa 1 och gröpa 2).
 (14) tu baŋkar å:t dⱸ så vä:lsi:nat ɷp taldritjin, Strömfors, FO banka v.
 (15) ja måst grö:p ått me bätär pote:tär ondärifrå:n, Snappertuna, FO 

gröpa 2

4.3 Grupp 3: betydelser av typen ’ge ngn bannor’, 
’gräla på ngn’; ’huta åt eller snäsa åt ngn’

I en tredje grupp där åt kombineras med likartade verb kunde jag 
urskilja deponensverbet bannas åt ngn ’gräla (på ngn)’, ’ge (ngn) 
bannor’ som enligt FO förekommer i Vörå, Nagu, Pargas, Finby 
och Pyttis; se (16). I denna grupp tar jag också upp också bräka 
eller glöta åt ngn ’snäsa eller huta (åt ngn)’, som återges i (17) och 
(18). Verbet kveta hör också hemma inom gruppen. Det betyder 
enligt FO bland annat ’(antydningsvis) uppmana (ngn att göra 
ngt)’. Det har belagts i Houtskär och Korpo, se exempel (19). 
 Inom denna grupp tar jag ytterligare upp ett fall av grina åt ngn 
som i Petalax förekommer i en gåta om väggspringan, där frågan 
i gåtan lyder: vad grinar åt dig då du kommer in? I Exempel (20) 
från Kvevlax handlar det om att grina illa åt ngn/ngt, vilket kan 
tolkas som att ’göra sura miner’ eller ’grimasera’.
 (16) sⱸdan foɷr gobbn ot kⱸllarn ̣o skɷ bannas ot dom, Pargas, FO 

bannas
 (17) ga: ti: bara ti frå:g å: ⱸna, ɷn brä:kär nɷ å:t dⱸ, Strömfors, FO 

 bräka v.1
 (18) ja gḷøɷta å:t an, Vörå, FO glöta v.
 (19) anʼ bøhø:vär iŋga kvⱸtⱺ; mytjø ⱺt hanʼnʼ sⱺ kombär inʼ, Houtskär, 

FO kveta v.
 (20) (hon) gri:na ill åt åss tå vi int va na bätär fåḷk, Kvevlax, FO grina

4.4 Grupp 4: betydelser av typen  
’bereda och ge (foder) åt ett djur’

En grupp där åt har stor användningspotential är då man vill 
 uttrycka att ett djur matas. I FO finns ett stort antal fall där pre-
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positionen åt förekommer i samband med olika former av foder 
eller vätska som ges åt djur. Eftersom excerperingen här be-
gränsats till verbförbindelser lyfter jag bara fram tre exempel som 
belyser den typiska användning som allmänt förekommer i FO:s 
material. Till skillnad från exemplen i de tidigare grupperna be-
står dessa exempel av konstruktioner där själva verbförbindelsen 
består av en annan preposition än åt och åt i dessa fall hör till 
dativ konstruktionen: åt djuret. I exemplen illustreras bruket av 
beta (åt ngn el. ngt) ’finfördela, skära sönder (ngt)’ i (21). 
I exempel (22), (23) och (24) handlar det om att blanda i eller 
blanda ihop foder eller vätska åt djur.
 (21) vi bⱸitar rɷ:ona o:t kudduna, Borgå, FO beta v.1
 (22) sedan fieg an buri bla:nd ei: sku:mamjöltjän åt kalvin, Närpes, 

FO blanda v.
 (23) äin påtto (:flaska) tär a ha blanda åt äin koddo, Terjärv, 

FO blanda v.
 (24) bḷa:nd ihɷ:p li:tä drikka ot kaḷvin, Vårdö, FO blanda v.

4.5 Grupp 5: kraftuttryck av typen ’åt skogen, åt helsike’

Detta är en vanlig användning för prepositionen åt i svenska 
(Martola 2007: 75–76, 92–93, 97, 105–106), och det är också 
ett typiskt användningsmönster i FO:s material. Jag tar här upp 
fall där verbet barka kombineras med prepositionerna åt eller till 
i betydelsen ’gå på tok’. Enligt artikeln barka v. är sådana uttryck 
allmänna i Svensk finland och det framgår att samma fras som 
återges i (25) också förekommer i både Nykarleby och Liljendal. 
Också (26) belyser ett uttryck där prepositionen åt anger rikt-
ningen. Exempel (27) visar däremot hur det i dialekterna kan 
före komma motsvarade uttryck där det i stället är prepositionen 
till som anger riktningen. Exemplet är från Kumlinge men enligt 
FO förekommer barka till skogs även i Nykarleby och Vårdö. 
 (25) hⱸ barka ot skɷ:ji, Esse, FO barka
 (26) hⱸ barkka ot fa:n, Pargas, FO barka 
 (27) hä barkkar �i skɷks bru:kar inʼ säija om ä börjar gå: då:ḷit, Kum-

linge, FO barka
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5 Konstruktioner med verben  
bedas och bjuda 

Jag granskar här två verb bedas och bjuda som i FO förekommer 
i konstruktion med åt. Det är min avsikt att här göra jämförelser 
för att se om det i dialekterna finns andra prepositioner som 
 används i konstruktioner med dessa verb. Bedas betyder ’bedja, 
anhålla el. tigga om (ngt), begära att få (ngt)’, men kan också ha 
betydelsen ’tigga, bettla’. De två exempel där bedas (ngt) åt sig 
förekommer i FO är från Närpes och Houtskär, se (28) och (29). 
Bedas är belagt i Österbotten, Satakunta, Åboland och östra 
 Nyland, vanligen konstrueras det med direktobjekt, som bedas 
osten från norra Öster botten, bedas nattkvarter (Nykarleby), bedas 
hjälp (Dragsfjärd) och bedas dricka (Liljendal), men också kon-
struktioner med om förekommer, t.ex. från Sibbo finns ett 
 exempel på bedas om hjälp. 
 (28) han bäisa stjussfä:l åt se, Närpes; FO bedas
 (29) ja ska bäss a ⱺt mä, Houtskär, FO bedas

Verbet bjuda hör till den grupp av verb som enligt tidigare forsk-
ning i finlandssvenskt språkbruk tenderar att kombineras med 
prepositionen åt (Martola (2007: 18). Artikeln bjuda (v.) har i FO 
indelats i 6 betydelsemoment. Exemplen där åt förekommer är 
excerperade dels ur det första betydelsemomentet ’erbjuda (ngt)’ 
exempel (30) och (31), dels ur det tredje ’(vilja) undfägna el. för-
pläga (ngn med mat el. dryck)’, exempel (32). I motsvarande 
funktion som åt förekommer i ordbokens exempel inga andra pre-
positioner, däremot finns ett exempel från Larsmo med direkt 
 objekt: bjuda mig kaffe (nⱸ va ska dɷ nɷ bju:d mⱸ kaffi).
 (30) han bö:d åt on sko:nn, Nagu, FO bjuda v.
 (31) ja ha bodi u:t döm te pänga åt tri: förr, Pedersöre, FO bjuda v.
 (32) ja sko bju:d åt är li:te åost å bryö, Kimito, FO bjuda v.

6 Konstruktioner med fråga

Bland de verb som i finlandssvenskt språkbruk tenderar att kom-
bineras med prepositionen åt (Martola (2007: 18) finns också 
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 fråga. I FO:s lemmalista har uttalsvarianterna delats upp på två 
 artiklar: fråga (v.) och fräga (v.). Det senare är en äldre variant 
som enligt FO:s material förekommer i uppteckningar från 1800- 
talet och tidigt 1900-tal på Åland, i Åboland och i Nyland, men 
också på spridda orter i Österbotten. För dessa verb finns en på-
taglig variation i fråga om den preposition som de  tenderar att 
kombineras med. I artikeln fräga (v.) redovisas att  
i betydelsen ’fråga ngn’ förekommer i Terjärv, Vörå, Kökar, Lojo, 
Tusby, Sibbo, Borgå, Lappträsk och Pyttis konstruktioner med av 
och i Kökar, Iniö, Nagu, Ingå och Degerby konstruktioner med åt. 
Ett exempel från Ingå ges nedan i (33).
 (33) ja ska frⱸ:ga ot hɷsbɷ:nn, Ingå, FO fräga v.

Beläggen och de orter som finns representerade är betydligt fler 
för varianten fråga (v.) i ordbokens material. Flera olika uttals-
former redovisas för verbet fråga som förekommer i hela det 
finlands svenska språkområdet. För betydelsen ’fråga ngn’ ges 
i artikeln en rik variation när det gäller prepositioner som fråga 
kombineras med. Konstruktioner med av förekommer enligt FO 
i hela Österbotten, Nagu, Sibbo, Pernå och Lappträsk och med 
utav i Sjundeå. I Kökar och Nagu förekommer konstruktioner med 
till och i Närpes, Sideby, Brändö, Houtskär, Korpo, Nagu, Pargas, 
 Kimito, Bromarv, Tenala, Snappertuna, Karis, Ingå och Degerby 
konstruktioner med åt. En av utgångspunkterna för min studie av 
hur åt används i de svenska dialekterna i Finland i nätordboken 
FO:s material var att belysa frågan om bruket av denna pre-
position beror på inflytande från finska. Åtminstone verkar inte 
bruket av åt i konstruktioner med fråga eller varianten fräga tyda 
på att åt i dessa fall beror på språkkontakt med finska, eftersom 
utbredningen huvudsakligen är dokumenterad i uppteckningar 
från södra Österbotten, östra Åland, Åboland och västra Nyland. 
Om bruket av åt vore påverkat av mönster från finska kasus skulle 
man förvänta sig att hitta fler fall i t.ex. nordligaste svenska 
Öster botten, mellersta och östra Nyland (Thors 1981, Sandström 
2011). Exempel (34) från Närpes och (35) från Bromarv visar hur 
åt i dialekterna används i kombination med fråga:
 (34) ja ska frɷå:g ot an to ja si:r an, Närpes, FO fråga v.
 (35) dom fɷ:r o frå:ga ot dom sⱸnn va dom vild, Bromarv, FO fråga v.
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7 Sammanfattning 

Resultaten visar på tydliga mönster och tendenser. Som framgått 
tyder utbredningen av prepositionen åt utifrån vad vi i övrigt 
 känner till om språkkontakt i de svenska dialekterna i Finland 
inte på att användningsmönstret enbart skulle bero på påverkan 
från finska. Starkt fäste har kombinationer av åt med de verb som 
jag här studerat i östra Åland, Åboland och Nyland. Om an-
vändningen i främsta rummet kunde förklaras genom språk-
kontakt borde utbredningen i stället ha sin tyngdpunkt dialekt-
områden som östra Nyland och norra Österbotten, där de lexikala 
lånen från finska dialekter i allmänhet är flest (Thors 1981, Sand-
ström 2011). Martola (2007: 291–295) har visat att uppsättningen 
konstruktioner med åt är densamma i finlandssvenskt och sverige-
svenskt material, däremot finns skillnader mellan frekvenserna för 
hur vanliga de olika konstruktionerna är i finlandssvenska i jäm-
förelse med sverigesvenska. Hon konstaterar sammanfattningsvis 
i Martola (2010: 168):

Men min undersökning tyder på att allativen inte är den enda för-
klaringen. Som jag kunde konstatera är de övergripande mönstren 
desamma i båda språkvarieteterna och det finns svenska mönster 
för de finlandssvenska användningarna. I ganska hög grad verkar 
det vara så att användningar lever kvar i finlandssvenskan medan 
sverigesvenskan förändrats.

Min preliminära studie av åt i exempel ur Ordbok över Finlands 
svenska folkmål, inom intervallet A–K, visar att det finns åter-
kommande mönster i dialekterna. Men för att kunna ge mer in-
gående svar på frågorna måste det material som finns samlat för 
själva artikeln åt i registret för ordboken sammanställas. Först 
därefter kan vi få en klarare bild av hur bruket av åt ser ut i de 
svenska dialekterna i Finland.
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