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Språksituationen på Åland –  
speciell, om inte unik

Marie Nelson

Inledning
Svenskan är ett pluricentriskt språk, vilket innebär att språket talas 
och har officiell status i mer än ett land (Clyne 1992). Utöver att vara  
huvudspråk i Sverige är svenskan, tillsammans med finskan, nationalspråk 
i Finland (Reuter 1992, Norrby m.fl. 2012). I pluricentriska samman-
hang (se t.ex. Reuter 1992 s. 101) används termerna sverigesvenska (dominant  
varietet) och finlandssvenska (icke-dominant varietet). I Sverige är svenska 
förstaspråk för ungefär 85 procent av landets invånare (Parkvall 2015  
s. 42) och i Finland är ungefär 5,3 procent av den totala befolkningen svensk-
talande (Statistikcentralen: Befolkning, siffror för slutet av 2015).

Mitt emellan Sverige och Finland ligger ögruppen Åland. Åland, som är 
ett av 19 landskap i Finland, är enspråkigt svenskt. Området tillhörde Sve-
rige fram till 1809 då Sverige vid freden i Fredrikshamn förlorade Finland 
och Åland till Ryssland. Efter ryska revolutionen, ett drygt århundrade  
senare, förlorade Ryssland betydande områden och den 6 december 1917 
förklarade sig Finland självständigt. Några år senare, 1921, tillerkändes 
Finland suveränitet över Åland samtidigt som ögruppen erhöll själv-
styrelse och garantier för bevarandet av det svenska språket. Redan 1856, 
vid fredsförhandlingarna efter Krimkriget, hade Åland demilitariserats.  
I samband med att Åland erhöll självstyrelse undertecknade också tio 
länder en konvention, den så kallade Ålandskonventionen, som tydliggör 
att ögruppen är ett demilitariserat och neutralt område (Ålands lagting 
och Ålands landskapsregering 2011). När man kliver i land i Mariehamn, 
Ålands enda egentliga stad, möts man av en skylt som förklarar att om-
rådet är just självstyrt och demilitariserat. Sedan 1954 har Åland en egen 
flagga. Idag har ögruppen också en egen toppdomän (.ax), egna frimärken 
och egna registreringsskyltar för öns fordon.

Syftet med den studie som presenteras här är att diskutera språksitua-
tionen på Åland, med fokus på det svenska språket. Situationen är mycket 
speciell, om inte unik, bland annat i det att en icke-dominant varietet, i 
ett land med två nationella språk, är påfallande dominerande. Undersök-
ningen bygger på resultat från en pilotenkät om den vardagliga språkan-
vändningen bland Ålands invånare och tar därtill upp perspektiv som rör 
språkpolitiska omständigheter, språkattityder och identitet (se även Nelson  
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u.u. 2016)1. Studien av språksituationen på Åland har ägt rum inom det  
pågående forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska 
språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP), som 
finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.2

I närmast följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av Åland 
som språksamhälle. Därefter presenteras några tidigare studier av språk-
attityder och identitet på Åland, vilket följs av ett avsnitt om den pilot-
enkätundersökning som genomförts. Artikeln avrundas med en avslutan-
de diskussion.   

Åland som språksamhälle
Åland är påfallande svenskspråkigt. Om inte priser vore angivna i euro och 
vissa typiskt finländska fenomen, som hamburgerrestaurangen Hesburger, 
Systembolagets motsvarighet Alko och bankomaten Otto. vore närvarande i 
stadsbilden i Mariehamn skulle en besökare lätt kunna tro att hen befann 
sig i Sverige. I detta avsnitt presenteras inledningsvis aktuell språklagstift-
ning och här blir det relevant att göra vissa jämförelser mellan språkstad-
ganden i den åländska självstyrelselagen och Finlands språklag. Avsnittet 
innehåller också statistik över de språk som talas på Åland i dag.

Ålands självstyrelse, som erhölls 1921, ger ålänningarna rätt att stifta 
lagar om inre angelägenheter. Självstyrelsen regleras i Självstyrelselag för 
Åland (16.8.1991/1144). Nuvarande självstyrelselag trädde i kraft den 1 januari 
1993 och är den tredje i ordningen (Ålands lagting och Ålands landskaps-
regering 2011 s. 6). I självstyrelselagens sjätte kapitel, Språkstadganden, 
fastslås att ”Landskapet är enspråkigt svenskt” och vidare att ”Ämbets-
språket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska” (Själv-
styrelselag för Åland 16.8.1991/1144, 6 kap, 36 §). Detta innebär att de 
handlingar och skrivelser som statliga myndigheter skickar till Åland ska 
vara på svenska. Den språklag som gäller i Finland, och som klargör att 
”Finlands nationalspråk är finska och svenska” (Språklag 6.6.2003/423,  
1 kap, 1 §) gäller alltså inte på Åland. På samma sätt som språklagen i 
Finland ger medborgarna rätt att använda båda nationalspråken i kontakt 
med myndigheter och rättsväsende på det finländska fastlandet (Språklag 
6.6.2003/423, 1 kap, 2 §) ger Ålands självstyrelselag finskspråkiga på Åland 
motsvarande rättigheter: ”Finska medborgare har rätt att i egen sak inför 
domstol och andra statsmyndigheter i landskapet använda finska” (Själv-
styrelselag för Åland 16.8.1991/1144, 6 kap, 36 §). 

1 Den studie som presenteras i Nelson u.u. 2016, Swedish on the Åland islands: A non-
dominant yet dominating variety, utgår ifrån samma pilotenkät som denna under-
sökning. Studierna skiljer sig åt på olika sätt, bland annat så till vida att olika 
frågeställningar i enkäten tas upp till diskussion samt att Nelson u.u. 2016 har 
ett tydligare pluricentriskt fokus.

2 Forskningsprogrammet IVIP finansieras under perioden 2013–2020 (projektnum-
mer M12–0137:1). För en översikt av programmets syften och upplägg, se Norrby 
m.fl. 2014 eller programmets hemsida: http://www.su.se/svefler/ivip.
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Det finns också skillnader i lagstiftningen. En tydlig sådan rör språk-
undervisningen i skolorna. Enligt lagen om grundläggande utbildning i 
Finland ska undervisning i det andra inhemska språket ingå i den grund-
läggande utbildningen (Lag om grundläggande utbildning 21.8.1998/628, 
4 kap, 11 §), vilket innebär att alla finsktalande barn läser svenska och 
alla svensktalande barn på det finländska fastlandet läser finska. Det finns 
inte någon motsvarande lagstiftning för Åland. Att läsa finska är alltså obli-
gatoriskt för svensktalande elever på det finländska fastlandet men inte 
för svensktalande elever på Åland (Allardt Ljunggren 2008 s. 20). Tidigare 
forskning och dokumentation visar att relationen till det finska språket 
inte är helt okomplicerad på Åland. Ögruppen har i olika sammanhang 
kritiserats för att ha en negativ inställning till det finska språket och för 
att inte i tillräckligt stor utsträckning tillvarata de inflyttade finsktalandes 
språkliga intressen (Allardt Ljunggren 2008 s. 9).

Alla kommuner i Finland, totalt 313 stycken, är klassade som antingen 
enspråkiga, i finska eller svenska, eller som tvåspråkiga med det ena natio-
nalspråket som majoritetsspråk. Åland består av 16 kommuner och samt-
liga är enspråkigt svensktalande. Enligt Kommunförbundets dokument 
”Svensk- och tvåspråkiga kommuner 2016” (Kommunförbundet 2016) är 
dessa 16 kommuner de enda som idag är enspråkigt svenska.

Som redan nämnts i inledningen till denna artikel är ungefär 5,3  
procent, alltså 291 000 av Finlands totalt 5,5 miljoner invånare, svensk-
talande (Statistikcentralen: Befolkning, siffror för slutet av 2015). Knappt 
10 procent av dem, runt 25 500, bor på Åland (ÅSUB 2015). I samband 
med att nyblivna föräldrar i Finland meddelar ett nyfött barns namn till  
befolkningsdatasystemet är det också obligatoriskt att uppge barnets språk 
(Statistikcentralen: Språk). Detta system möjliggör noggrann statistik över 
antalet talare av olika språk i landet. I Sverige är det betydligt svårare att 
redogöra för vilka språk som talas, och av hur många, eftersom tillförlitlig 
statistik saknas (Parkvall 2009 s. 1). 

Runt millennieskiftet var ungefär 94 procent av Ålands befolkning 
svensktalande (se tabell 1). Sedan dess har andelen sjunkit med ett par pro-
centenheter varje femårsperiod och i slutet av 2014 var drygt 88 procent 
av invånarna på Åland svensktalande. Som framgår av tabell 1 har andelen 
finsktalande varit relativt konstant under den aktuella tidsperioden, mellan 
4,8 och 5,0 procent. Av detta kan utläsas att inslaget av övriga språk, ut-
över svenska och finska, har ökat på Åland under de senaste 15 åren. De 
språk som år 2014 placerade sig efter svenska och finska i statistiken över 
antalet talare var: lettiska och rumänska med 295 talare vardera och däref-
ter estniska med 194 talare. År 2000 såg det lite annorlunda ut, då kom det 
engelska språket på tredje plats, efter svenska och finska, med 69 talare, 
följt av norska med 36 talare och tyska med 31. I originaltabellen (se ÅSUB 
2015) är samtliga år från 2000 till 2014 listade. Totalt är 33 olika språk plus 
en kategori som kallas Övriga och en som kallas Okänt representerade i den 
fullständiga tabellen över Ålands befolkning efter språk.
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Tabell 1: Ålands befolkning, efter språk, 2000–2014 (baserad på ÅSUB 2015)

År/
Språk 2000 2005 2010 2014

Svenska 24 169
(93.8%)

24 636
(92%)

25 173
(89.9%)

25 532
(88.3%)

Finska 1 238
(4.8%)

1 344
(5.0%)

1 373
(4.9%)

1 398
(4.8%)

Befolkning
totalt 25 776 26 773 28 007 28 916

Även om den detaljerade statistik som finns tillgänglig i Finland saknas 
i Sverige, presenterar Parkvall (2015 s. 42) en välgrundad uppskattning 
vad gäller andelen invånare i Sverige som talar svenska som förstaspråk. 
Den siffra Parkvall presenterar och motiverar är 85 procent av den totala 
befolkningen. Av tabell 1 framgår att motsvarande siffra för Åland är drygt 
88 procent vilket, anmärkningsvärt nog, innebär att det finländska land-
skapet Åland är mer svensktalande än Sverige.    

Språkattityder och identitet
Tidigare forskning kring språkattityder och identitet har visat att identi-
teten ålänning är mycket stark bland invånarna på Åland (ÅSUB 1999 s. 9,  
Allardt Ljunggren 2008 s. 235). I en enkätundersökning som besvarats av 
427 invånare på Åland framkommer att en klar majoritet, 82 procent, av 
deltagarna identifierar sig som ålänningar i mycket stor (68 procent) eller 
stor (14 procent) utsträckning (ÅSUB 1999 s. 25). Alternativ som kunde 
fyllas i var europé, finlandssvensk, finländare, finne, nordbo, svensk eller annat. 
En fråga i enkäten rörde faktorer som är av betydelse för identiteten. Del-
tagarna fick välja bland 15 olika alternativ och de som tillskrevs störst 
betydelse var, i turordning: det svenska språket, hembygdsrätten3, natur-
miljön och självstyrelsen. Den åländska dialekten, som också fanns med 
bland alternativen, hamnade dock långt ner i listan, på plats tolv (ÅSUB 
1999 s. 36). 

  
 
 
3 För att en person ska få rösträtt och vara valbar i åländska lagtingsval samt för 

att få äga fast egendom på öarna eller bedriva näringsverksamhet krävs så  
kallad hembygdsrätt. Barn får hembygdsrätt om någon av föräldrarna har det. 
Även inflyttade kan ansöka om och få hembygdsrätt om vederbörande är finsk 
medborgare, har bott på Åland i fem år och har tillfredsställande kunskaper i 
svenska. Undantag kan göras gällande näringsverksamhet och ägande av fast 
egendom. Vid bosättning utanför Åland under längre tid än fem år går hem-
bygdsrätten förlorad (Ålands lagting och Ålands landskapsregering 2011 s. 11).   
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Även i en annan enkätundersökning, som genomförts bland 257 ung-
domar på Åland, framkommer en stark åländsk identitet. I en av frågorna 
skulle deltagarna ange huruvida de såg Finland eller Åland som sitt ”hem-
land”. Resultatet visar att nästan tre fjärdedelar är helt eniga vad gäller 
att se Åland som sitt ”hemland”, medan ytterligare 11 procent är ganska 
eniga (Allardt Ljunggren 2008 s. 112 och 235). Allardt Ljunggrens studie 
visar också att ungdomarna anser att de har bättre kunskaper i både eng-
elska, som är ett obligatoriskt skolämne, och i tyska än i finska. På en skala 
från 1–5 hamnar engelskkunskaperna på 4, kunskaperna i tyska (bland de 
elever som läser tyska) på 2,9 och finska på 2,5. Här är det på sin plats att 
påminna om att finska inte är något obligatoriskt skolämne på Åland (se 
tidigare resonemang under Åland som språksamhälle eller Allardt Ljunggren 
2008 s. 20).

Enligt den enkätundersökning som genomfördes på Åland i slutet av 
1990-talet, och som presenterats ovan (ÅSUB 1999), tillskrevs inte den 
åländska dialekten någon större betydelse för identiteten medan det 
svenska språket hamnade i topp. Enligt Ivars (2015 s. 30) blir det lite oklart 
”Vad man på Åland lägger in i begreppet dialekt”. Invånarna på Åland 
tycks se sig själva som ålänningar snarare än finländare, finlandssvenskar, 
svenskar eller något annat och det svenska språket framstår som en bety-
dande del av den åländska identiteten. 

Pilotenkät om språkanvändning
Studien av språksituationen på Åland innefattar även en empirisk del. För 
att samla information om den vardagliga språkanvändningen på Åland 
har jag sammanställt en enkät, Enkät om språkbruk på Åland (se bilaga 1), 
och delat ut den till totalt 21 personer. Samtliga enkätsvar har samlats in i 
Mariehamn, under en dag i maj 2015.

Enkäten innehåller totalt 20 frågor som rör personlig bakgrund  
(t.ex. ålder och bostadsort – vid födelse, uppväxt och idag), förstaspråk, 
språkkunskaper, upplevd avsaknad av språkkunskaper, språkanvändning 
(privat, professionellt samt eventuella säsongsvariationer) och språkkon-
sumtion (massmedia, Internet). Sist i enkäten finns också en öppen fråga 
(se fråga 20 i bilaga 1): Övrigt du vill berätta vad gäller ditt språkbruk och din 
språksituation. Samtliga deltagare har fyllt i att de är förstaspråkstalare av 
svenska. Fyra har förklarat att de är tvåspråkiga i svenska och finska och 
en deltagare uppger tvåspråkighet i svenska och franska. En deltagare är 
16 år gammal, annars är alla över 20 och den äldsta är 61. I Allardt Ljung-
grens studie (2008) skattar ungdomarna sina kunskaper i finska till 2,5 på 
en skala från ett till fem. Bland deltagarna i pilotstudien är det fem som 
inte kryssar i några kunskaper alls vad gäller finska, medan ytterligare 
fem bedömer sin kunskapsnivå som Låg. Tittar man närmare på deltagar-
nas svar gällande språkkunskaper står det klart att studiens fyra äldsta del-
tagare, som är födda 1962 eller tidigare, samtliga angett låga kunskaper i 
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finska eller inte angett några kunskaper alls. Ser man istället till de yngsta 
deltagarna, födda 1990 eller senare, tillhör fyra av sex den grupp om totalt 
sju talare som enbart angett svenska som förstaspråk men som markerat 
medelhöga, höga eller mycket höga kunskaper i finska.

På frågan om deltagarna saknar kunskaper i något språk som påverkar 
den aktuella sysselsättningen (se fråga 11 i bilaga 1) svarar tio personer att 
de saknar kunskaper i finska. Åtta av dessa tillhör de deltagare som krys-
sat i låga kunskaper i finska eller inte markerat några kunskaper alls. På 
Åland är det aldrig långt till havet och bland deltagarna finns två personer 
som arbetar ombord på båtar/fartyg, en som fiskare och en som kock. Del-
tagaren som arbetar som kock skriver att hon saknar kunskaper i finska: 
”Jag jobbar på en båt där det åker personer som varken kan engelska eller 
svenska”. En annan deltagare, som är student, förklarar att: ”Finska upp-
skattas inom mitt kommande yrke”.

Fråga 14 i enkäten lyder: Vilket/vilka språk talar du med dina barn/skulle 
du tala med dina barn om du hade några? Två deltagare har satt streck på 
denna fråga, kanske har de missat tillägget skulle du tala med dina barn om du 
hade några. Bland de 19 som besvarat frågan anger 17 ”svenska”, en anger 
”svenska och finska” och en deltagare skriver ”Svenska (kanske Engelska 
beroende på hur situationen ser ut då)”. 

Under sommarhalvåret är Åland en mycket populär turistdestination 
och även under resten av året frekventeras ögruppens hamnar flitigt av de 
kryssningsfartyg som går mellan Sverige och Finland. Åland utgör ett un-
dantag från EU:s momsområde (European Commission 2016) och är befri-
at från moms. Ett kort stopp på Åland möjliggör alltså tax-free-försäljning 
ombord på fartygen. Med anledning av att Åland är ett populärt turistom-
råde, inte minst under sommaren, ställs följande fråga i enkäten: Upplever 
du att du använder olika språk i olika stor utsträckning beroende på säsong eller 
årstid? Av deltagarna svarar nio att de inte upplever att de använder olika 
språk under olika årstider, medan 12 svarar att de gör det. Bland dessa 12 
kopplar de allra flesta resonemanget till sommaren och turistsäsongen. En 
deltagare som arbetar inom vården förklarar att hon ”använder mer eng-
elska o. finska under sommartid på min arbetsplats pga då fler utländska/
fastländska patienter”. En deltagare med svenska som förstaspråk, men 
som pratar finska inom familjen och med vänner, förklarar att han an-
vänder ”finska på sommaren för jag är i Finland med mina finska vänner, 
under skolåret använder jag svenska för det är mitt skolspråk”.  

I kontakt med myndigheter anger samtliga att de använder svenska 
och 16 anger endast svenska. Tre deltagare förklarar att de dessutom  
använder finska ”om motparten finns på fasta Finland och ej kan svenska”, 
”i kontakter med fastlandet då man inte får betjäning på svenska” och ”om 
jag är i Finland”. Två deltagare förklarar att de utöver svenska också an-
vänder engelska: ”Engelska (om jag har ärenden eller är i kontakt med fin-
ska myndigheter.) Mina kunskaper i finska är mycket låga” och ”engelska  
(istället för finska vid telefonkontakt eller mail)”. Trots att såväl Finlands 



163

som Ålands lagstiftning betonar att myndighetskontakter ska kunna skötas 
på landets båda nationella språk, finska och svenska, förklarar alltså två 
deltagare att de ibland använder engelska i dessa sammanhang.

I den öppna frågan sist i enkäten, där det finns möjlighet att fylla i 
ytterligare kommentarer om det egna språkbruket och den egna språk-
situationen (se fråga 20 i bilaga 1), ger några deltagare exempel på olika  
situationer i vardagen där det kan vara en utmaning att vara svensktalan-
de i det finländska landskapet Åland. Något som två av deltagarna tar upp 
som ”bekymmersamt” respektive ”svårt” är situationen på nätet. Den ena 
deltagaren skriver: ”Åland är enspråkigt svenskt. Men de som på jobbets 
vägnar har kontakt med Finland har allt svårare att klara sig på svenska. 
Internethandel är också bekymmersamt för ålänningar. Svenska företag 
skickar inte utomlands, om de gör det är det till höga kostnader. Få finska 
företag har internetsidor på svenska”. Den andra deltagaren ger följande 
bild av situationen: ”Det är ofta svårt att vara svenskspråkig i Finland, 
speciellt på internet, då om man uppger att man är från Finland oftast 
får allt på finska. Svenska existerar inte som språk i Finland på nätet”. 
Som framgår av citaten ovan och även i svaren på frågan om språkbruk 
i kontakt med myndigheter, finns det språkliga situationer som framstår 
som speciella och ibland svåra. I det ena citatet framträder också den egna 
identiteten tydligt: “ålänningar”.

    
Avslutande diskussion
I likhet med tidigare forskning pekar den pilotenkätundersökning som 
genomförts mot att svenskans ställning på Åland är stark. Enkätsvaren 
visar bland annat att samtliga deltagare har svenska som förstaspråk och 
att de också talar svenska med sina barn eller skulle tala svenska med sina 
barn om de hade några. Det övergripande resultatet för studien av språksi-
tuationen på Åland visar att det svenska språket spelar en betydande roll i 
identitetsskapande sammanhang. Invånarna ser sig själva som ålänningar 
(se ÅSUB 1999 s. 25 och Ivars 2015 s. 23 och 31) och en klar majoritet av de 
ungdomar som deltagit i Allardt Ljunggrens enkätundersökning (Allardt 
Ljunggren 2008) ser Åland som sitt ”hemland”.

Den enkät jag delat ut bland 21 slumpvis utvalda invånare på Åland 
visar alltså att samtliga har svenska som förstaspråk, några i kombina-
tion med ytterligare språk. Hälften av de 21 deltagarna, såväl kvinnor 
som män, värderar sin kunskapsnivå i finska som låg, eller kryssar inte i  
några kunskaper alls. Bland dessa återfinns samtliga av studiens fyra äldsta 
deltagare, medan fyra av de sex yngsta tillhör den grupp som markerat  
medelhöga, höga eller mycket höga kunskaper i finska. Studien är allt-
för liten för att några generella slutsatser ska kunna dras, men resultatet  
pekar mot att den yngre generationen ser ett större behov av att, känner 
ett högre krav på att eller har större motivation till att lära sig finska.  
Några av de svar som fyllts i vid den öppna frågeställningen sist i  
enkäten tydliggör att det kan vara svårt ”att vara svenskspråkig i Finland, 
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speciellt på internet” och att ”de som på jobbets vägnar har kontakt med 
Finland har allt svårare att klara sig på svenska”. Dessa kommentarer 
styrker antagandet om ett ökat behov av kunskaper i finska. Även svaren 
på frågan om språkanvändning vid kontakt med myndigheter visar att 
språksituationen på Åland inte alltid är helt okomplicerad. Två av de 21 
deltagarna förklarar att de ibland använder engelska när de kommunice-
rar med myndigheter på fastlandet, trots att gällande lagstiftning förtydli-
gar att medborgarna har rätt att använda båda nationalspråken i kontakt 
med myndigheter och rättsväsende på det finländska fastlandet (Språklag 
6.6.2003/423, 1 kap, 2 §). Trots antydningar om att det blir allt svårare 
att klara sig på svenska inom arbetslivet, kanske delvis på grund av ett 
ökande informationsflöde och nya kommunikationskanaler, till exempel 
via Internet, är det svenska språkets ställning på Åland stark, sett till såväl 
faktisk språkanvändning som till attityder och identitetsskapande. 

Åland, med sin stora majoritet svensktalande invånare, står i stark 
kontrast till det finländska fastlandet där de svensktalande invånarna  
utgör en numerisk minoritet. Ur ett pluricentriskt perspektiv är svenskan 
på Åland mycket speciell i det att en icke-dominant varietet, i ett land med 
två nationalspråk, är påfallande dominerande. Att det finländska land-
skapet Åland därtill är mer svensktalande än Sverige – och sannolikt det 
mest svensktalande området i världen – gör att språksituationen på Åland,  
åtminstone i mina ögon, är unik.
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                Enkätnummer: …………. Datum:………………….

    
Enkät om språkbruk på Åland 
 

Denna enkätundersökning ingår i det pågående forskningsprogrammet Interaktion och variation i 

pluricentriska språk där forskare från Sverige och Finland studerar kommunikativa mönster i den 

svenska som används i de båda länderna. Allt forskningsmaterial samlas in och behandlas i enlighet 
med aktuella forskningsetiska principer. Enkäten besvaras anonymt. Eventuella kommentarer eller 
tilläggsinformation kan skrivas på baksidan av varje papper. 

 
 

1.  Könstillhörighet enligt personbeteckningen:  
    (sätt kryss i aktuell ruta) 

                        Kvinna        Man 
      

2. Födelseår:   
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Sysselsättning: 
    (t.ex. yrkesverksam, studerande, arbetssökande eller annan sysselsättning – vid yrkesverksamhet: 

ange yrke) 

 

_________________________________________________________________________________
    

 
4. Födelseort och födelseland: _______________________________________________________

    

 
5. Uppväxtort och uppväxtland: _____________________________________________________ 

 

 

6. Nuvarande bosättning, ort och land: _______________________________________________ 

 

 

7. Modersmål (förstaspråk) anmält till befolkningsregistercentralen:  
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Om du växt upp med två eller fler förstaspråk parallellt, ange samtliga språk här. Förklara 
    gärna vem som talat vilket språk med dig.  
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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9. Övriga språkkunskaper: Kunskapsnivå:    Låg          Medel       Hög      Mycket hög 

    (sätt kryss i aktuell ruta) 

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

 

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

   

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

 

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

 

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

 
 

 

10. Uppskatta hur ofta du använder olika språk (även förstaspråk) samt huruvida det rör sig 
      om att tala (T), skriva (S), läsa (L) eller höra (H) det/de aktuella språket/språken.  
     (skriv in de fyra bokstavskoderna T, S, L och H på aktuell rad - om du till exempel läser engelska 

     varje dag samt talar, skriver och hör engelska varje vecka skriver du ”engelska” efter ”Aktuellt 

     språk”, L på raden under ”Varje dag” samt T, S och H på raden under ”Varje vecka”) 

 
       Någon gång    Någon gång      Varje              Varje 

           om året         i månaden        vecka               dag 

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                          

 

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             

   

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             

 

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             
 

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             

   

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             

 

��

��

��

��

��
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11. Saknar du kunskaper i något språk på ett sätt som påverkar din sysselsättning (arbete, 
      studier, annan sysselsättning)? Om ja, vilket/vilka språk och i vilka sammanhang? 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

12. Saknar du kunskaper i något språk på ett sätt som påverkar det dagliga livet (utöver 
      arbetsliv eller annan sysselsättning)? Om ja, vilket/vilka språk och i vilka sammanhang? 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
13. Vilket/vilka språk använder du tillsammans med dina anhöriga (föräldrar, syskon, 
      partner) och dina vänner? 
     (beskriv gärna din situation om du fyller i flera språk eller andra språk än det/de egna första- 

      språket/förstaspråken)  

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
14. Vilket/vilka språk talar du med dina barn/skulle du tala med dina barn om du hade några?  
      (beskriv gärna din situation om du fyller i flera språk eller andra språk än det/de egna första- 

      språket/förstaspråken)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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15. Vilket/vilka språk använder du i samband med din sysselsättning? 
     (använd gärna koderna T för tala, S för skriva, L för läsa och H för höra för de språk du anger)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
16. Vilket/vilka språk använder du vid kontakt med myndigheter och andra 
      samhällsinstitutioner?  

      (beskriv gärna din situation om flera språk anges) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
17. På vilket/vilka språk tar du del av nyheter och samhällsinformation (genom radio, TV, 
      tidningar och Internet)?  

      (beskriv gärna din ”nyhetskonsumtion” om flera språk anges) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

18. Vilket/vilka språk används i de sociala medier du tar del av?  
      (beskriv gärna din situation om flera språk anges) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
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19. Upplever du att du använder olika språk i olika stor utsträckning beroende på säsong eller  
      årstid? Om ja, motivera gärna ditt svar.  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
20. Övrigt du vill berätta vad gäller ditt språkbruk och din språksituation: 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________

 
 

 
Stort TACK för din medverkan! 
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