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I denna studie studeras sambandet mellan språkattityder, perception och språkligt beteende 
genom ett experimentellt upplägg där talarskuggning (Goldinger 1998) kombineras med det 
implicita associationstestet (Greenwald et al. 1998; jfr Babel 2010). Som språklig variabel 
används fonetisk kvantitet i stavelser där lång vokal följs av en tonlös obstruent (ord av typen 
läsa, ropa). För denna typ av stavelser förekommer två olika typer av uttal i svenskan i Finland. I 
det uttal som typiskt associeras med Helsingforssvenskan är den tonlösa obstruenten markant 
längre än i det uttal som är vanligt på landsbygden och i mindre städer (Reuter 1982, Leinonen 
2015).  

Experimentet har följande upplägg: 

1. uppläsning (eget uttal) 
2. talarskuggning (ackommodation till talare med annat uttal än det egna) 
3. implicit associationstest 1 (implicita attityder till de båda uttalsvarianterna) 
4. implicit associationstest 2 (förmåga att perceptuellt skilja åt uttalsvarianterna) 
5. enkätfrågor (explicita attityder till uttalsvarianterna) 

Både finlandssvenskar och finskspråkiga med svenska som andra språk deltar i studien. Eftersom 
finska är ett typiskt kvantitetsspråk förväntas de finskspråkiga kunna urskilja de båda svenska 
uttalsvarianterna, men inte ha de sociala associationer till dem som modersmålstalare har. 
Preliminära resultat visar på stora skillnader mellan grupperna i fråga om såväl ackommodation 
som perception. De finskspråkiga uppvisar en svag men signifikant och jämn ackommodation. 
Hos finlandssvenskarna är den intraindividuella variationen i talarskuggningsdelen betydligt 
större och deltagarna uppvisar tendenser till såväl ackommodation som till naboopposition. Målet 
är att genom att korrelera resultaten från de olika experimentdelarna med varandra kunna kasta 
ljus över implicita och explicita attityders betydelse för språkproduktionen och därmed också 
över attityders roll vid språkförändring. 
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