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Förord

Denna rapport utgör en slutfas av projektet BilMinNord (partiellt finansierat 
genom Nordiska Ministerrådet under 2008-2010), men sannolikt ändå inte 
slutet på analyserna av det material som samlades in inom projektet. Arbe-
tet har av flera skäl dragit ut på tiden, men vi har ansett att en mer lättill-
gänglig, sammanfattande rapport av det här slaget vore värdefull inte bara 
för en vetenskapligt orienterad, utan även för en mer generellt intresserad 
läsekrets, som har fokus på nordiska och bilaterala svensk-finska kontakter, 
samt på sverigefinska förhållanden. Dessutom bidrar rapporten med ny 
kunskap om vad som händer med de uppväxande årskullarna av de sveri-
gefinska, oftast två- eller flerspråkiga ungdomarna, som ska ut på arbets-
marknaden. 

Rapporten bidrar också med en kommentar till diskursen om effekterna av 
tvåspråkig utbildning i Sverige, särskilt inom den sverigefinska gruppen. 
Likaså återfinns här en diskussion som relaterar till den relativt färska 
minoritetsställningen för sverigefinnar och finskan i Sverige. Vår önskan 
har också varit att lyfta fram potentialen som de finsk-svenska kontakterna 
alltjämt har för den nordiska dimensionen, både på myndighetsnivåer och 
bland medborgarna.

I den inledande planeringsfasen ingick fyra olika delmoment i studien, 
enkäter till myndigheter/organisationer, enkäter till ungdomar, intervjuer 
med skolelever i de sverigefinska friskolorna, och en kontrollstudie av de 
medverkande ungdomarnas och skolelevernas reella språkliga performans. 
Den sista delen, dvs insamlingen av ett språkligt material och den språkve-
tenskapliga analysen av den, kunde p g a reducerad finansiering inte genom-
föras. Vi beklagar detta, men anser att de tre genomförda delstudierna i sig 
är avgjort värdefulla ur det ursprungliga projektets synvinkel.

Alla tre författarna har deltagit i planeringen av projektets genomförande 
och i författandet av denna rapport. I själva grundarbetet med skapandet av 
forskningsmaterialet har alla tre i överläggningar bidragit till utformningen 
av insamlingen av data. Annaliina Gynne har till stor del genomfört enkä-
terna till myndigheter och till de sverigefinska ungdomarna. Marja-Terttu 
Tryggvason har transkriberat och analyserat det material som här används 
som exempel. Marja-Terttu Tryggvason och Jarmo Lainio genomförde gemen-
samt fokusgruppintervjuerna. Projektledare, men med benäget bistånd från 
Tryggvason och Gynne, har Jarmo Lainio varit.
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Under insamlingsfasen av enkätdata med både myndigheter i Sverige, 
Finland och på den nordiska nivån, samt under gruppintervjuerna med 
sverigefinska ungdomar, fick vi ta del av både formella och mer informella 
synpunkter och kommentarer från deltagarna, som vi är mycket tacksamma 
för. Vi fick också hjälp från flera av de sverigefinska friskolorna, som verk-
samt bidrog till att vi kunde genomföra studien. Vi tackar dem alla varmt 
för det intresse och stöd som visades för vårt arbete. 

Eskilstuna och Stockholm, sommaren 2013

Jarmo Lainio – Marja-Terttu Tryggvason – Annaliina Gynne
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Del 1. Bakgrund och projektintroduktion

1.1. Allmän bakgrund

I brytpunkten mellan det förra och nuvarande millenniet inträffade flera 
viktiga förändringar i Sverige, både på lagstiftningssidan och i det allmänna 
medvetandet, som relativt snabbt förändrade förutsättningarna för finskan 
som ett historiskt språk i Sverige. I första hand gavs språk brukarna nya 
möjligheter att bibehålla och använda sin finska både i det offentliga och 
det privata livet. Denna brytning mot äldre synsätt på finnarnas historia och 
finskan i Sverige, eller sverigefinskan som den kommit att kallas allmänt, 
har också medfört att inställningen till finskans nyttovärde ändrats bland 
talarna själva. Förändringarna kom sig inte av egen kraft, utan det krävdes 
internationella påtryckningar för att de skulle komma till stånd.

Sverigefinnarna och finskan har sedan år 2000 en erkänd position som en 
av de fem nationella minoriteterna respektive som ett av de fem nationella 
minoritetsspråken i Sverige. Den svenska politiken som rör minoriteter har 
under de senaste drygt tio åren, och framför allt under ungefär de senaste 
fem åren, rört sig i mer fokuserade och målmedvetna riktningar. Man har 
bl a menat att man tagit nya steg i minoritetspolitiken och dess förverkli-
gande (Prop. 2008/2009:158), samt att man öppnat för minoriteternas egen 
initiativkraft. Sverigefinnarna och deras språk har stått i förgrunden för 
tidigare riktade samhällsinsatser, eftersom man är och har varit den största 
invandrargruppen (som nu fått sina historiska rötter erkända), kanske främst 
mellan 1950-talet och fram till 2000-talet, men också på grund av den speci-
ella historiska relationen mellan svenskt och finskt under århundraden (se 
Lainios m fl artiklar i Halonen, Ihalainen & Saarinen (red.) 2013 u. utg.) 
Förutom det att dessa förändringar varit viktiga för sverigefinnarna och 
deras finska, så kan man tillägga att åtgärder som rör dem, cirka 675 000 
personer räknade som förstagenerationens företrädare till numera fjärde 
generationens ättlingar till dessa (SCB 2009; något lägre siffror ger Läns-
styrelsen i Stockholm; 450 000 – 600 000, hämtad 2013-06-25), utgör samhäl-
leliga insatser som har bäring på stora delar av det funktionella samhället 
och mötet mellan det som en gång var mer ensidigt och homogent svenskt 
och inhemska samt senare inflyttade grupper. Sverigefinnarna gick alltså i 
mångt och mycket i bräschen för och var målet för sådana samhälleliga 
åtgärder, samt var centrala för de kontakter som uppstod mellan normativt 
svenskt och det som kontrasterade mot detta under ett halvsekel.

Inom gruppen och i mötet mellan det svenska och det finska i Sverige har 
utbildningsfrågor, frågor om arbetsmarknad, assimilation – integration, 
språkinlärning, språkbevarande och språkbyte, enspråkighet – flerspråkig-
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het samt identitetsfrågor varit centrala och återkommande. Över huvudta-
get har språkanknutna frågor varit i fokus, då detta med all önskvärd tydlig-
het utgjort en framträdande skillnad mellan svenskt och finskt och en 
förutsättning för andra frågor och problem av annan art. Numera är dessa 
aspekter icke sällan rubricerade som språkpolitiska frågor. Vartefter har 
kopplingen mellan språk, utbildningsaspekter och hur en lyckad integration 
bland sverigefinnar ska kunna uppnås, lyfts fram som central. Det finns 
historiska skäl för detta: sverigefinnarnas öden har figurerat i många 
sammanhang, allt ifrån krigsbarnen under andra världskriget, de mutistiska 
barnen på 1950- och 1960-talen som inte kunde kommunicera på finska i 
en helt svenskspråkig miljö, över den hätska debatten om dubbel halvsprå-
kighet till återkommande debatter om huruvida två- eller flerspråkiga klas-
ser ger bättre resultat för individerna, i termer av utbildningsframgång och 
sociala samt yrkesmässiga karriärer, än helt svenskspråkiga utbildningsmo-
deller. Under flera av dessa mer allmängiltiga politiska debattämnen blev 
sverigefinska och tornedalska barn under flera decennier den främsta sinne-
bilden av det misslyckade mötet mellan minoritetskulturer och storsamhället.

I de inledande efterkrigstida faserna – 1960-talet, och främst i mellanfasen, 
1970- och 1980-talen – fanns det också forskning inom olika samhälls- och 
humanistiska discipliner, som fokuserade dessa frågor. Men det stora fler-
talet av de i Sverige uppvuxna sverigefinska ungdomarna har i tystnad vuxit 
upp och integrerats i det svenska samhället och kunskapen om hur det gått 
för dem, samt hur samhället tagit och tar till vara på deras åtminstone 
potentiellt mångsidiga språkliga och kulturella egenskaper och kunnande, 
är i stort obefintlig (se dock Björklund 2012). Varken i någon detaljerad eller 
generell mening vet vi hur det har gått för dem som gått igenom de allt mer 
sällsynta möjligheterna till tvåspråkig undervisning, som i dagsläget (2010-
talet) helt ombesörjs av de sverigefinska friskolorna, eftersom kommunerna 
rustat ned denna sektor sedan 1990-talets början. Företrädarna för skolorna 
och föräldrar och andra som har insyn i hur verksamheten fungerat och 
barnens utveckling tett sig, återkommer till både de goda skolresultaten 
och till behovet av kartläggningar av hur det gick sen, för deras före detta 
elever. Det finns en del anekdotisk evidens, men det finns framför allt stora 
kunskapsluckor och brist på en strukturerad forskning om detta.

I den huvudsakliga språkliga diskursen och samhällskontexten där Sverige 
och Finland har bilaterala utbyten, samt som en del av den nordiska kontex-
ten, finns numera fyra språkliga varieteter, som till viss del kan ses som 
varandras spegelbilder: både svenska och finska är statsbärande huvudspråk, 
både svenska och finska är minoritetsspråk (Tabell 1).
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Tabell 1. Sveriges och Finlands språksituation

Land Majoritetsspråk Minoritetsspråk

Sverige svenska sverigefinska

Finland finska finlandssvenska

Förvisso kan man finna skillnader mellan de två minoritetsspråken, vad 
gäller maktpositioner, social och kulturell historia, lagstiftning och samhäl-
lelig status, men många praktiska likheter och samma utsatthet föreligger, 
då båda i praktiken är dominerade av majoritetsspråken i respektive land. 
Det finns förstås många andra språk- och språksociologiskt viktiga tillägg 
att göra här, t ex vilken roll engelskan genom globaliseringen fått i respek-
tive land (Leppänen et al (eds) 2008; Hult 2012), och vilka roller andra mino-
ritets- och invandrarspråk ges i respektive land (Boyd & Palviainen 2013, u. 
utg.; Lainio u. utg.. 2013a; Tainio & Harju-Luukkanen (red.) 2013).

En skillnad som hittills varit uppenbar, både i de bilaterala och nordiska 
samt sedan 1995 i de europeiska sammanhangen, är den nyckel- och brobyg-
garroll finlandssvenskar i sin kraft av att vara tvåspråkiga i svenska och 
finska kunnat spela, språkligt, politiskt och arbetsmarknadsmässigt. Även 
tvåspråkiga finnar har kunnat dra nytta av denna situation, genom den 
språkpolitiska och utbildningsbaserade roll svenskan spelat i Finland. Bland 
annat har det ju inneburit att inte bara de svenskspråkiga utan även de 
finskspråkiga har avkrävts goda kunskaper i det andra officiella språket för 
statliga och vissa andra offentliga tjänster. Medan sverigesvenskar, som 
varande den minst språkligt kompetenta gruppen i sammanhanget, inte 
kunnat konkurrera med sådana meriter, har de hittills klarat sig väl genom 
att svenskan fungerat som en sorts lingua franca, ett gemensamt kommunika-
tionsspråk, både bilateralt mellan Sverige och Finland och i nordiska samman-
hang. Svenskan har fyllt en sådan funktion även om ”skandinaviska” varit 
målet att använda bland danskar, islänningar, norrmän och svenskar. Nu 
försvagas emellertid svenskans position i Finland i praktiken genom olika 
samhälleliga, sociala och politiska processer, så att kompetensen i svenska på 
gruppnivå håller på att bli svagare bland finlandsfinnar, och språkbytet har 
forcerats bland finlandssvenskar. I skolan har främst engelskan blivit första 
språkvalet i grundskolan bland finsktalande elever. Generellt verkar dess 
användning tillta även i övrigt, såväl i Sverige som i Finland. Samtidigt har 
under flera decennier de sverigefinska unga som fått en mer gedigen tvåsprå-
kig undervisning, åtminstone potentiellt haft en möjlighet att fylla en sådan 
tvåspråkig förmedlarroll i ett bilateralt och nordiskt perspektiv.

För alla fyra nämnda grupper har både de institutionella ramarna och de 
traditionella rollerna grupperna spelat i skolans värld, samt individernas 
möjligheter och vilja att dra nytta av de möjligheter skolan erbjudit, bety-
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delse för vilken kompetens de uppnått i sina språk och i det andra språ-
ket. Rent generellt ser det ut som att förutsättningarna genom både i insti-
tutionella orsaker (sämre tillgänglighet) och av sociala-politiska skäl 
(behovet av och viljan att utveckla flera språk, svenska och finska i detta 
sammanhang) blivit sämre för att uppnå en hög färdighetsnivå i båda språ-
ken, för samtliga fyra språkgrupper. Därtill ska läggas den roll engelskan 
spelat i de bilaterala och i allt större utsträckning även i nordiska samman-
hang, inte minst som ett resultat av en mer allmän, global förändring av 
språks roller och bruk. Den finlandssvenska gruppens nyckelposition har 
alltså sannolikt försvagats under de senaste decennierna, av de nämnda 
skälen. Den grupp som skulle kunna fylla sådana luckor, och som också 
beträffande en del av gruppen åtminstone periodvis har haft goda möjlig-
heter till detta, är de sverigefinska tvåspråkiga eleverna, varav många nu är 
vuxna. Hur de har lyckats med detta och hur arbetsmarknaden, inte minst 
de myndigheter och organisationer som traditionellt har sådana språkliga 
behov, har sett sverigefinnarna som en resurs i detta sammanhang är till 
stora delar okänt. Vi vet heller inte om de sverigefinska ungdomarna har 
sett det bilaterala eller det nordiska perspektivet som en möjlighet att 
etablera sig som brobyggare eller om de ens ska anses eller själva anser sig 
ha den kapaciteten.

En aspekt som skulle kunna ha påverkat denna utveckling i en positiv rikt-
ning, för de sverigefinska unga, är den nämnda nya lagliga och samhälleliga 
status som finskan i Sverige fått sedan år 2000, och som förutsätter och 
stödjer en hög färdighet och användning av finska i offentliga sammanhang 
i Sverige. Detta gäller såväl för samhällsservice och myndighetskontakter 
som för internet, hemsidor och medialt bruk. Sådana statusförändringar tar 
säkerligen tid innan de gett en konkret och synbar effekt i verkligheten. Ett 
första steg är att språkets prestige, dvs. det talarna vill göra med språket, 
förändras till det bättre. Det finns också en hel del sådana tecken på en 
förbättrad prestige för finskan i Sverige sedan några år tillbaka. Vi saknar 
dock ett stöd genom forskning för att kunna dra ytterligare sådana slutsat-
ser, även det tycks finns en mer utbredd vilja bland sverigefinska småbarns-
föräldrar att välja förskoleservice på eget språk (www.sverigefinne.nu; 
Syrjänen-Schaal & Huss, 2013).

Den skissade bakgrunden har spelat roll för att vi ville utföra en begränsad 
studie om de sverigefinska ungas förutsättningar att spela en roll i de bila-
terala och nordiska kontakterna som Sverige ingår i och där Finland är en 
part. Dessutom har den sentida utvecklingen, som bekräftats i och med att 
den nya Minoritetsspråkslagen trädde i kraft år 2010, spelat en roll för vårt 
beslut att nu på nytt försöka ta ett mer djuplodande grepp i det material 
som vi samlat in och i våra resonemang kring projektet BilMinNord. Vi tror 
att studiens olika resultat och resonemang fyller en kunskapslucka och kan 
vara till gagn för ett ökat eller åtminstone bibehållet språkligt utbyte på 
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svenska och finska mellan svensk- och finsktalande. Vi tror också att reso-
nemangen kan tilltala både en bredare allmänhet och specifika sektorer 
såsom utbildningsfältet, myndighetsföreträdare och forskare.

1.2. Kort om projektets bakgrund – BilMinNord  
– introduktion och syften
Akronymen BilMinNord är en förkortning från den engelska projektbeskriv-
ningen The Role and Importance of Bilingual Minority Schools’ Pupils for Inter-Nordic 
and Bilateral Language Communication in a Majority Context. Projektets finansie-
ringstid sträckte sig från hösten 2008 till sommaren 2010. Ett anslag från 
NordPlus-stiftelsen gjorde det möjligt att genomföra projektet. Det fokuse-
rade å ena sidan på flerspråkiga elever och ungdomar som gick eller hade 
gått en tvåspråkig finsk-svensk skola i Sverige och hur de själva värderade 
sina språkkunskaper samt hur de uppskattade vilken nytta och vilket värde 
de kan ha av språkkunskaperna i internordisk kommunikation eller på 
arbetsmarknaden i allmänhet. Å andra sidan syftade projektet till att utreda 
hur potentiella arbetsgivare inom vissa samhällsområden uppskattade både 
det dåtida och framtida behovet av olika språk. Projektet riktade sig därmed 
i förstone till svenska förvaltningsmyndigheter och organisationer. En 
motsvarande kartläggning av språkbehov gjordes också hos finska och 
nordiska förvaltningsmyndigheter och organisationer i syfte att få en bredare 
bild av de nordiska förhållandena. Dessa konkreta frågeställningar kan sägas 
undersöka om och hur sverigefinska ungdomars språkkunskaper förstås 
som en resurs på den bilaterala svensk-finska nivån eller på den internordiska 
nivån. Detta antas också reflektera den process i vilken den sverigefinska 
minoritetsställningens utveckling befinner sig i mer generellt. Vidare under-
söktes hur sverigefinska ungdomar med sina språkkunskaper skulle kunna 
fungera som en förenande länk mellan skandinaviska språk och finska. Till 
viss del reflekterar de studier som direkt berör de sverigefinska unga även 
identitetsaspekter som en relaterad fråga till språkbruk och språklig kompe-
tens. I detta sammanhang analyseras dock inte identitetsaspekter explicit.

1.3.  Introduktion till projektet
Projektet bestod konkret av tre olika delundersökningar. Den första delun-
dersökningen var en enkätstudie med huvudsakligen slutna men också med 
några öppna frågor, som riktade sig till svenska, finska och nordiska förvalt-
ningsmyndigheter och organisationer. Den andra delstudien var också en 
enkätstudie som utredde unga vuxnas, som hade gått i en tvåspråkig finsk-
svensk skola, intresse för och värdering av språkkunskaper. Den tredje 
delstudien syftade till att få kunskaper om niondeklassares värdering av 
sina egna språkkunskaper samt dessas uppfattade värde i framtiden. Detta 
skedde genom fokusgruppsintervjuer. I figur 1 visas hur de tre delstudierna 
fokuserar i synnerhet på finskans ställning gentemot andra språk speciellt 
i Sverige, men också i Finland på samhällelig, organisatorisk nivå, gruppnivå 
och på individuell nivå.
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Figur 1. Projektets upplägg

Med denna tredelade undersökning syftar vi till att utreda hur andra gene-
rationens finska ungdomar i Sverige upplever sin sociala och arbetsmark-
nadsmässiga position i förhållande till de språkkunskaper de besitter samt 
i förhållande till de krav på språkkunskaper som kan förväntas ställas på 
dem på en bilateral eller nordisk arbetsmarknad.

De huvudsakliga frågor vi – vill belysa i denna rapport är de följande:

– Vilka språk använder svenska, finska och nordiska företrädare för  
förvaltningsmyndigheter och organisationer i sitt dagliga arbete?

– Vilka behov av olika språk uppskattar samma personer att deras 
arbetsplatser har för närvarande och om cirka fem år?

– Hur använder sverigefinska niondeklassare och unga vuxna olika 
språk i sitt liv?

– Hur värderar sverigefinska niondeklassare och unga vuxna sina 
språkkunskaper på en nordisk arbetsmarknad?

– Vilka konsekvenser får en tvåspråkig skolgång för sverigefinska 
elevers sociala och kulturella utveckling?

I viss utsträckning diskuterar vi slutligen de sverigefinska friskolornas 
möjligheter att spela en roll för stöttandet av flerspråkiga elever. 

Gruppnivå

Sverigefinska
ungdomar

Samhällsnivå/
Organisationsnivå

Individuell nivå

Sverigefinska
ungdomar
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Del 2. Kunskapsöversikt

2.1. Den språkpolitiska kontexten
Nedan ges en bakgrundsbeskrivning för de huvudsakliga delområden som 
berörs av hela studien och som täcks in av de olika delstudierna.

2.1.1. Nationella minoriteters förändrade språkliga  
status i Sverige

Gemensamt för de svenska nationella minoriteterna judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar är att de har befolkat Sverige under lång 
tid. De har även värnat den egna gruppens kultur och språk så att dessa 
kulturer alltjämt utgör en levande del av det svenska samhället och det 
svenska kulturarvet. I december 1999 beslutade riksdagen genom proposi-
tionen Nationella minoriteter i Sverige (Regeringens prop. 1998/99:143) att 
Sverige skulle ansluta sig till Europarådets två konventioner som rör mino-
riteter: Ramkonventionen till skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) 
och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, den s.k. minori-
tetsspråkskonventionen (SÖ 2000:3; se även European Charter for Regional 
or Minority Languages). År 2000 ratificerade Sverige konventionerna, vilket 
innebar ett erkännande av de fem minoriteterna och deras språk. Detta var 
ändå ett senkommet erkännande då grupperna hade undertryckts och 
osynliggjorts under långa tider, eftersom den politik som bedrivits i Sverige 
hade varit assimilerande och grundtanken hade varit att det endast fanns 
utrymme för det svenska språket i Sverige. Vid det högtidliga uppmärksam-
mandet i Sveriges Riksdag av 1809-2009, dvs. 200-årsminnet av separationen 
av Sverige och Finland, uttalade sig Horace Engdahl om detta osynliggörande:

1809 är alltså ett viktigt datum, ett av de allra viktigaste i vår historia. 
Ändå verkar det som om detta årtal inte säger de flesta svenskar 
någonting. […]. Låt oss bara konstatera att det råder en omfattande 
kollektiv minnesförlust, i varje fall på den svenska sidan. (Engdahl, 
anförande, 2009-01-13)

Detta var ett tydligt exempel på den tradition som kan karaktäriseras av en 
s.k. enspråkig habitus (Gogolin 2002). En sådan politik fick som konsekvens 
att många som tillhörde en etnisk eller etnolingvistisk minoritetsgrupp 
skämdes över sitt ursprung och undvek att använda sitt minoritetsspråk, 
främst i offentliga sammanhang. Även om den enspråkiga habitusen kan 
anses ha försvagats under de senaste decennierna finns det alltjämt tydliga 
tecken på att den spelar en central roll (Lainio 2013b; Rosén 2013).
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Minoritetsspråkskonventionen ger särskilt starkt stöd åt språk som har en 
historisk och geografisk bas i staten medan de språk som saknar geografisk 
bas, territoriellt obundna språk, ges ett svagare och mindre detaljerat stöd. 
Därmed fick samiska, meänkieli och finska ett starkare stöd eftersom de 
har använts och används av hävd under lång tid inom vissa geografiska 
områden i Sverige och är således territoriellt bundna. Idag är språken dess-
utom spridda till stora områden utanför deras traditionella områden. Enligt 
konventionen handlar det om grupper med en utpräglad samhörighets-
känsla, som har en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet i Sverige. 
Därutöver har gruppen eller den enskilde medlemmen en vilja och en 
strävan att behålla sin identitet. I den första versionen av den nya lagstift-
ningen, som ändrades 2010, är det enligt regeringens proposition 
(1998/99:143) viktigt att stödet för samiska, meänkieli och finska stärks i 
offentliga sammanhang. 

 För dem som använder samiska, meänkieli och finska har betydelsen 
av att få använda språket i offentliga sammanhang och den högre 
status för språken som detta kommer att leda till betonats som viktigt 
(1998/99:143: 38-39).

Detta är också helt i samklang med olika språksociologiska hypoteser om 
vikten av språks synlighet i det offentliga livet, för deras prestige och status 
(Fishman 1991; se även artiklar i Ammon & Hellinger (Red.) 1992). Sådana 
antaganden ligger också till grund för bl.a. den Europeiska stadgan för 
minoritetsspråk (European Charter for Regional or Minority Languages).

Vad innebar det då att de ovannämnda språken skulle förstärkas i offentliga 
sammanhang? Den enskilde skulle ha rätten att använda samiska, meänkieli 
och finska vid skriftliga och muntliga kontakter med regionala och lokala 
statliga förvaltningsmyndigheter samt med kommunala och landstingskom-
munala förvaltningsmyndigheter i ärenden som avsåg myndighetsövning 
med anknytning till förvaltningsområdet. Som ett led antogs lagarna (SFS 
1999:1175 och SFS:1176) som tillförsäkrade tre av de fem nationella mino-
riteterna rätten att använda sina språk finska, meänkieli och samiska 
förutom i kontakter med förvaltningsmyndigheter också i domstolar inom 
ett fåtal kommuner i norra Sverige. Detta har sedermera utvidgats både 
territoriellt och innehållsmässigt. Lagstiftningen gav också rätt att erhålla 
förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på minoritetsspråket 
i dessa nordliga kommuner. Detta innebar att kommunerna skulle ge föräld-
rarna möjlighet att placera sina barn i förskoleverksamhet där hela eller del 
av verksamheten bedrevs på samiska, meänkieli eller finska. Jiddisch och 
romani chib, som betecknades om icke-territoriella språk, fick svagare stöd 
enligt minoritetsspråkskonventionen, vilket betyder en lägre och mer allmän 
skyddsnivå. Även för dessa har dock skyddet effektiverats och efter flera 
omgångar av kritik från Europarådets expertkommitté har konventionernas 
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implementering stärkts och utvecklats i delvis nya riktningar. Noterbart är 
att Sverige för minoritetsspråkens användande och stöd i det obligatoriska 
skolväsendet har valt att ratificera konventionen på den lägsta nivån (SÖ 
2000:3). Detta har sedermera starkt kritiserats av Europarådets expertkom-
mitté för övervakning av konventionerna, t.o.m. i fjärde cykeln 2011 (t.ex. 
Committee of Ministers Recommendation, RecChL 2011:3). Propositionen 
(1998/99:143) slog fast att det var myndighetens eget ansvar att avgöra vad 
den behöver göra för att uppfylla lagarnas krav. Myndigheten kunde exem-
pelvis bestämma särskilda tider och särskild plats för besök och telefonsam-
tal. Det framhålls dock att lagarna inte skulle ses som krav på att domstolar 
på begäran av någon av parterna ska hålla rättegång på nationellt minori-
tetsspråk, utan att de vid behov får låta översätta handlingar som kommer 
in eller skickas ut från domstolen. Enligt propositionen är det ekonomiskt 
orealistiskt att ställa krav på myndigheterna att avfatta skriftliga beslut på 
samiska, meänkieli och finska. Rätten att skriftligt kommunicera med 
myndigheterna på dessa språk begränsades därför till en rätt för den enskilde 
att lämna in skriftliga inlagor till myndigheten och få muntligt svar på dessa 
språk.

Även om en enskild person fick rätt att använda samiska, meänkieli eller 
finska i sina skriftliga kontakter med myndigheten i ett ärende som rör 
myndighetsutövning begränsades myndighetens skyldighet till att muntli-
gen översätta och förklara sina skriftliga svar och beslut som alltså fick vara 
på svenska. Propositionen (1998/99:143) föreslog vidare att en skriftlig upplys-
ning på respektive språk om denna möjlighet skulle följa med skrift eller 
beslut från myndigheten i syfte att öka kunskaperna om språkanvändarens 
rätt. Även om dessa mål förändrat förutsättningarna för användningen av 
finska i det offentliga rummet, finns det många och av sverigefinnarna 
prefererade domäner som inte täcks av konventionen alls eller tillräckligt, 
såsom sjukvård, skola och delar av äldreomsorgen (SOU 2005:40; se Lainio 
& Leppänen 2005). I praktiken har också den svenska lagstiftningen och 
tolkningen av minoritetsspråkskonventionens ratificering tydligt skilt sig 
från varandra. En diskussion har hela tiden förts om vad konventionerna 
borde föra med sig. I den dialogen har myndigheter, representanter för 
minoriteterna och Europarådets övervakningsfunktioner deltagit, nu i över 
tio år.

Ratificeringarna av konventionerna anses vara ett första steg mot en samlad 
minoritetspolitik i Sverige. Ett andra steg mot en förnyad strategi har tagits 
i och med den senare minoritetsspråkslagen (2009). Detta uttalades också 
konkret av den dåvarande ansvariga ministern, Nyamko Sabuni:

During 2009 Sweden adopted a new strategy for minority policy in 
order to attain the minority policy objectives in a more efficient 
manner and to secure the possibility for national minorities to retain 
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their individuality, culture and language (Sweden’s report to the Council 
of Europe on the European Charter for Regional or Minority Languages, 2010).

Ratificeringarna innebär för Sverige att man ska skapa förutsättningar för 
att nationella minoriteter kan delta i vissa offentliga angelägenheter på sitt 
minoritetsspråk. Sverige ska således ge skydd och aktivt främja bevarandet 
av minoritetsgruppernas språk och kulturer i enlighet med intentionerna 
i konventionerna.

Ratificeringarna av dessa två konventioner, liksom andra internationella 
överenskommelser, har lett till att olika övervakningsfunktioner som följer 
upp och vägleder den svenska språkpolitiken och minoritetsspråkspolitiken 
har etablerats. Ett av resultaten av sådana uppföljningar har varit en hand-
full kritiska rapporter från Europarådet, inom ramen för arbetet med mino-
ritetsspråksstadgan. Detta i sin tur har lett till att både detta fält och svensk-
ans roll som samhällsbärande språk fokuserats alltmer, men också till att 
den internationella dimensionen i dessa processer kommit för att stanna. 
Detta har vartefter resulterat i en rad utredningar och kommittéarbeten (se 
t ex den beskrivning som ges i HSV Rapport 2011:14R från Högskoleverket).
Som en direkt följd av denna decennielånga process har Sverige sedermera 
antagit dels en ny språklag (SFS 2009:600), dels en ny minoritetsspråkslag 
(SFS 2009:724), som på många punkter förstärker och modifierar den första 
versionen av ratificeringen av främst Europarådets stadga för landsdels- eller 
minoritetsspråk.

Även enligt den nya språklagen som trädde i kraft den 1 januari 2010 ska 
minoritetsspråkens ställning ytterligare stärkas i Sverige. Det heter att det 
allmänna ska ha ett särskilt ansvar att skydda och främja dessa språk (SFS 
2009:600; Erkännande till egenmakt, 2009, 4 §).

Förutom att den nya Minoritetsspråkslagen (SFS 2009:724) stärkte omfatt-
ningen av förvaltningsområdet för finska (och meänkieli samt samiska), 
finns i den nya lagstiftningen även andra funktioner och förvaltningsorgan 
som omfattas av språkstödet i det offentliga livet. Bl a skulle ett drygt tiotal 
myndigheter under en treårsperiod utveckla sin service på finska, t ex Skatte-
verket, Polismyndigheten, Försäkringskassan, Valmyndigheten m fl. Tydliga 
skillnader mot tidigare är också att den mer konkreta årliga uppföljningar 
av implementeringen av lagstiftningen genomförs sedan 2011, som också 
publiceras, av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget gemensamt (se 
www.lst.se; www.minoritet.se). Andra effektiveringsaspekter av detta är att 
kommunerna genom en särskild finansiering kopplad till förvaltningsom-
rådena i finska, meänkieli och samiska kunnat bekosta extraordinära kost-
nader som lagstiftningen medfört. Man har därmed bl a kunnat anställa 
personer som har som specifik uppgift att skapa bättre förutsättningar för 
implementeringen av minoritetspolitiken, där en central del varit samarbete 
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med representanter för minoritetsspråken. Allmänt kan sägas, till och med 
efter tre uppföljningar, att lagstiftningens implementering alltjämt tycks 
vara i sin linda (Lainio 2013b; Syrjänen-Schaal & Huss 2013).

2.1.2. Om språkpolitik i Sverige
Den nya fasen i det språkpolitiska arbetet i Sverige har till stor del varit 
avhängig internationella faktorer, såsom anslutningen till EU och ratifice-
ringen av bl a de nämnda internationella konventionerna. En effekt av detta 
är att Sverige till synes plötsligt blivit en officiellt flerspråkig nation. Men 
Sverige har under sin historia aldrig varit ett homogent land, även om en 
förenhetligande centralstyrning funnits – men ändå med en bred flora av 
olika språk representerade inom riket (t ex Huovinen 1986; Svanberg & 
Runblom (red.) 1990; Boguslaw 2012). En senare uppblommande nationalism 
stärkte centralstyrningen och enhetskänslan i landet. Nationalismen har 
bidragit till att etablera och konsolidera det svenska språkets statsbärande 
roll. Detta har bland annat tagit sig uttryck i en nationalistisk språkpolitik 
mot samer och tornedalingar i norra Sverige (Schwarz 1971; Hansegård 
1990; Wande 1996, Hyltenstam, Stroud & Svonni 1997; Wingstedt 1998; 
Hyltenstam (red.) 1999; Elenius 2004; Milani 2007). En bestående konsekvens 
av nationalismens inverkan på moderniseringsprocessen var att den skapade 
en bild av nationella minoriteter som problematiska och avvikande. Detta 
har paradoxalt varit särskilt framträdande under den efterkrigstida perioden, 
med den jämlikhetsinriktade socialdemokratiska folkhemstanken som 
rättesnöre – ingen skulle särbehandlas. Dessa problemorienterade synsätt 
fick under den efterkrigstida, alltmer omfattande invandringen som effekt 
att såväl nationella minoriteter som invandrade grupper behandlades rela-
tivt enhetligt och enligt samma egalitaristiska måttstock. Förutom politik-
frågor som berörde arbetsmarknad, det sociala fältet och utbildningsfrågor, 
fanns i bakgrunden frågan om svenskhet och assimilation (Lainio 2013b). 
Den legitimerade identiteten var den svenska identiteten och den utgick 
ifrån att det svenska var det normala och gängse (se Cullblom 1994; Hylten-
stam 1999; Elenius & Ekenberg 2002). De grupper som inte ville anpassa sig 
till den svenska normen, dvs. assimilera sig, kom därför att betraktas som 
problem som skulle åtgärdas genom politiska beslut, med målet att förändra 
minoriteternas grundläggande beteende (Schwarz 1971), samtidigt som 
detta också problematiserade och utmanade vad svenskhet skulle kunna 
vara (Daun 2005).

Hyltenstam (1999) menar att den nationalistiska politiken generellt fick 
flera betydelsefulla konsekvenser för de nationella minoriteterna. En konse-
kvens var att det skapades ett djupt misstroende mot staten och dess myndig-
heter bland minoritetsföreträdarna. En annan var att minoriteternas språk 
kom att förlora i status. Många skämdes över sitt etniska ursprung och 
vägrade att tala det språk de hade som sitt modersmål. Ett sentida exempel 
på språkskammen och språkbytet är att många av de finländare som flyttade 



18

till Sverige på 1960- och 70-talen ville att deras barn i främsta rummet skulle 
lära sig svenska. En konsekvens av detta i kombination med majoritetskul-
turens tryck är att flertalet medlemmar i samtliga nationella minoriteter 
inte fullt ut eller alls behärskar sina egna kulturspråk/modersmål. Detta 
gäller andra och senare generationers sverigefinnar i hög grad. Minoritets-
språken är i stor utsträckning i dag muntliga. Många förmår inte att skriva 
och läsa det språk som de talar flytande (se även Lainio 1984). En ytterligare 
effekt är att t o m i dagens revitaliseringsfas upplever många samer att de 
måste över en tröskel för att kunna lära sig och vilja använda samiska (t ex 
Första revitaliseringskonferensen i Uppsala).

Trots anslutningen till de två internationella minoritetskonventionerna som 
ska främja och stödja minoritetsspråken och deras användning i Sverige har 
det förväntade behovet av kvalificerade tvåspråkiga minoritetsspråksanvän-
dare i samhället inte ökat (SOU 2002:27; SOU 2008:26). Tvärtom, engelskan 
har i stället till följd av den tilltagande internationaliseringen och globali-
seringen som började efter andra världskriget fått en ökad användning inom 
flera områden, såsom inom universitets- och högskolevärlden samt närings-
livet (Boyd & Huss 2001; Melander 2001; Hult 2012). Engelskan konkurrerar 
med minoritetsspråken om utrymmet, både i skolans värld och i offentliga 
sammanhang (Lainio 2000a, 2000b). Det råder en positiv syn på engelskan 
bland den svenska allmänheten och viljan att använda den i olika samman-
hang är utbredd, såsom inom högre utbildning, teknik, ekonomi och politik, 
men den anses också kunna vara ett hot mot både svenskan och minoritets-
språken (Boyd & Huss 2001; Melander 2001). Engelskan har blivit ett popu-
lärt språk hos ungdomar genom musik, film, video och modern teknologi, 
särskilt genom det alltmer utbredda användandet av datorer, mobiltelefoni 
och Internet. Ungdomarna lär sig engelska tidigt och kontinuerligt genom 
dessa kanaler och genom de gränslösa kontakt- och kommunikationsmöj-
ligheter de erbjuder. Frågan har väckts om engelskan begränsar behov och 
användning av minoritetsspråken i de domäner i vilka de är eller har varit 
gångbara. Är det ett faktum som förändrar villkoren för minoritetsspråken 
trots en positiv svensk lagstiftning under de senaste åren? Boyd och Huss 
(2001) summerar att svenska folket generellt är bäst utrustat att anta utma-
ningar från engelskan om varje svensk individ har rätt att få undervisning 
på sitt modersmål inklusive minoritetsspråk, samt har möjlighet att lära sig 
majoritetsspråket och ett eller flera främmande språk.

I denna utveckling kan man säga att de nationella minoritetsspråken och 
de senare invandrade modersmålen har den sämsta förutsättningen att 
kunna bli tillgodosedda bl a genom utbildningsväsendet (Municio 1993; 
Lainio 2001; Skolverket 2005, 2010; HSV Rapport 2011:14R; Hult 2012; 
Skolinspektionen 2012:2). 
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Språkens hierarkiska status kan visuellt beskrivas som i Figur 2, baserad på 
Hults och Josephsons tankar (Hult 2012). Statusuppfattningen som återges 
i figuren kombinerar främst de regelverk som finns, resp. den implemen-
terade användningen av dem för språken. Samma språk kan ha olika status 
som invandrarspråk eller någon annan kategori (nationellt minoritetsspråk, 
moderna språk). Det finns anledning att också separera svenska som första-
språk, från den status det har som andraspråk, dvs ta hänsyn till majoritets- 
kontra minoritets-/invandrarperspektivet. 

 
 

Figur 2. Språkliga hierarkier i Sverige

Det är först nu på 2010-talet som en mer generell diskussion om de nationella 
minoritetsspråkens utrymmen i det offentliga rummet tagit fart, även om 
detta under ett decennium förberetts i uppföljningen av hur kommuner 
och landsting främst, skött sina lagstadgade åtaganden (t ex Elenius 2004; 
Elenius & Ekenberg 2002; Hyltenstam & Milani 2005; Länsstyrelsen 2010, 
2011, 2012). I och med utvidgandet av förvaltningsområdena för finska och 
samiska, och till viss del meänkieli, har också denna fråga breddats och 
fördjupats. Dessutom täcker inte den nya minoritetsspråkslagen enbart 
kommuner och landsting, utan även länsstyrelser och de nationella myndig-
heter, vars minoritetsspråksuppdrag satts under lupp genom Länsstyrelsens 
i Stockholm och Sametingets uppföljningsansvar, för meänkieli och finska 
resp. samiska. Uppföljningsansvaret har även inneburit ett omfattande 
informationsarbete gentemot lokala och regionala förvaltningsmyndigheter 
(se t ex En handbok… 2011).

2.1.3. Konsekvenser av den nya juridiska och offentliga  
positionen för finskan i Sverige
Den nya eran av lagstadgat stöd för en offentlig användning av finska och 
andra nationella minoritetsspråk i Sverige, som påbörjades kring millen-
nieskiftet, har många sekundära effekter. Redan kring 2003 hade ratifika-
tionen av Europarådets minoritets- och minoritetsspråkskonventioner indi-
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rekt lett till att å ena sidan en professionell finskspråkig teater (se Uusi 
Teatteri) grundades och att det vid Mälardalens högskola inrättades ett Finskt 
språk- och kulturcentrum. Å andra sidan etablerades vissa representativa 
sammanslutningar för den sverigefinska minoriteten som regeringens 
samtalspartner i dessa frågor, vilket också innebar en viss ekonomisk 
förstärkning (främst av takorganisationen Sverigefinländarnas Delegation). 

Förutom att finskan som minoritetsspråk regleras eller stöttas genom lagstift-
ning, så ger dessa nya ramar ett stöd för språkets symboliska och praktiska 
synlighet, dess standardisering, status och därmed också dess prestige, både 
ur minoritetens och majoritetens synvinkel. En ytterligare effekt torde 
kunna bli, att språkbrukarna utvecklar eller lär sig nya domänspecifika 
genrer för t ex finskan i Sverige, som i sin tur kan ge ett ökat behov och 
ökad vilja att formellt utbilda sig inom dessa användningsområden. De 
internationella konventionerna som Sverige ratificerat har initierat och 
frammanat utvecklingen på många områden, där t ex finska idag används 
betydligt mer än bara för ett decennium sedan. Detta har sedan reglerats i 
nationell lagstiftning. Förutom myndighetsbruk som service i form av infor-
mation och lagtexter samt genom det samrådsförfarande mellan myndig-
heter och företrädare för minoriteterna som etablerats, gäller detta också 
många andra institutionaliserade dialogiska kontakter med myndigheter, i 
tal och/eller skrift. Detta har också medfört att man både i media och vissa 
mer kommersialiserade kontexter börjat använda finska i större utsträck-
ning, t ex inom försäljning. Inom vissa domäner, som idag inte endast 
ombesörjs av myndigheter eller det allmänna, har bruket av finska etablerat 
sig, om än i liten skala, t ex inom äldreomsorg, förskolor och grundskolor. 
Ett konkret exempel som visar att så är fallet, är att kommuner som ingår 
i förvaltningsområdet i finska börjat engagera sina anställda för skräddar-
sydda kurser i offentlig finska, t ex genom sådan reguljär och uppdragsut-
bildning vid Mälardalens högskola, riktad till kommunerna. Likaså finns en 
etablerad användning av finska i public service-media, främst genom dess 
egen kanal, Sisuradio, som sänder radioprogram för olika åldrar (t ex Muho-
nen 2011; se Sisuradio), men även ett begränsat TV-utbud, med bl a nyheter 
och barnprogram (se SVT).

Bland de utmaningar man kan se i denna utveckling finns både i vilken mån 
talarna kan eller förmår använda finska anpassad efter dessa användnings-
områdens krav, och i vilken mån finskan i Sverige genom olika språkplane-
ringsaktiviteter kan täcka in dem. Det handlar alltså både om talarnas och 
språkets uttryckskapacitet för det samhälleliga livet i Sverige. Uttryckska-
paciteten i det offentliga språket, sverigefinskans särutveckling, sker delvis 
genom en aktiv språkvårdande insats i Språkrådets finska avdelning (t ex 
Ehrnebo 2007). Annat sker genom praktisk och spontan anpassning av 
finskan i det dagliga livet, t ex genom media.
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Liksom tidigare förblir dock den stora stötestenen främst hur och i vilken 
utsträckning de yngre talarna får chansen och tar den att utveckla finskan 
genom både informell (primär) och formell (sekundär) inlärning och socia-
lisering. Utbildningssektorn i sin helhet är alltjämt den nyckelkontext, som 
till stora delar avgör hur det framtida offentliga och privata bruket av finska 
kommer att se ut.

Det finns flera hotbilder mot minoritetsspråk med resultatet att de dör ut 
eller förlorar i sin användning. Om många talare bland nationella minori-
teter inte behärskar att skriva och läsa det språk som de talar kan detta leda 
till att också det talade språket går tillbaka (Janulf, 1998 för sverigefinskans 
del). Om en medlem i en nationell minoritet inte behärskar det egna språket 
kan han/hon inte använda det i kommunikation med de andra utan språket 
begränsas till ett symboliskt värde för hela gruppen och dess särart (Lainio 
& Leppänen 2005). Om språket endast har ett symboliskt värde kan skyd-
dandet av språket i syfte att hålla kulturen levande snabbt bli mindre effek-
tivt. Förutom att individen förlorar i språklig kompetens och i många fall 
helt slutar använda minoritetsspråket, förlorar hela språkgruppen språket 
som ett kollektivt och offentligt sammanhållande kitt. Detta i sin tur förmin-
skar det språkliga utrymmet och försnabbar språkbytet. Det hotar också att 
försvaga inte bara talarnas utan också språkets uttrycksmöjligheter, genom 
att det inte utvecklas till att kunna täcka förändrade samhällsförhållanden 
och dessas åtföljande terminologiska förnyelsekrav (Lainio 1995; Ehrnebo 
2007).

Integrations- och jämställdhetsministern lämnade i januari 2009 ett förslag 
till reformerad minoritetspolitik för granskning till lagrådet (Från erkännande 
till egenmakt 2009). I regeringens förslag föreslogs det att förvaltningsområdet 
för samer skulle utvidgas från fyra kommuner i Norrbotten till ytterligare 
tretton kommuner. Förvaltningsområdet för finska skulle utvidgas utöver 
fem kommuner i Norrbotten till ytterligare 18 kommuner i Stockholmsom-
rådet och i Mälardalen. Dessa två förslag föreslogs ersätta lagarna 1999:1175 
och 1999:1176. Det fanns flera skäl till utvidgandet av förvaltningsområdet 
för finska. Det dåvarande området omfattade endast cirka fem procent av 
sverigefinnarna vilket var ett av de tyngsta skälen. Efter utvidgningen skulle 
knappt hälften av sverigefinnarna ingå i förvaltningsområdet (Från erkän-
nande till egenmakt 2009). Därmed var behovet av förstärkt skydd betydligt 
mer utbrett. Mälardalsregionen har periodvis bebotts sedan gammalt av en 
finskspråkig befolkning. Dessutom finns befintlig finskspråkig verksamhet 
och finskspråkig personal i många av de 18 kommunerna. Riksdagen 
godkände förslagen den 10 juni 2009 och de trädde i kraft den 1 januari 
2010. Förslagen innebär inte bara utvidgande av områdena utan också synlig-
görande av de nationella minoriteterna och deras rättigheter. En enkät till 
Sveriges kommuner visade nämligen att oroväckande många inte alls var 
medvetna om vad minoritetspolitiken innebar (Erkännande och upprättelse 
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2009). Trots att utvidgningen till i första vändan ytterligare 18 kommuner 
kunde ses som betydande är grunden för utvidgningen för kommunernas 
del inte direkt kopplad till absoluta rättigheter för de finsktalandes del, 
eftersom den i princip bygger på huruvida kommunledningarna är positivt 
inställda till anslutning till förvaltningsområdet för finska, inte på demo-
grafiska och språkliga kriterier eller lagar (departementssekreterare Kaisa 
Syrjänen-Schaal, föredrag 2009-09-15).

Utvecklingen av minoritetsspråklagen har efter den inledande fasen gått 
vidare. Då principen för anslutande till förvaltningsområdet är frivilligt för 
kommunerna, har ytterligare sådana lagts till, så att antalet kommuner för 
finskans del var 48 i början av 2013. Ytterligare en handfull har ansökt om 
att få ingå i förvaltningsområdet i finska, inför 2014.

Regeringen beslutade om en ny språklag i Sverige från och med den 1 juli 
2009 (Regeringskansliet 2009). I lagen anges att svenska är huvudspråk i 
Sverige. Det innebär att svenska är samhällets gemensamma språk och dess 
ställning förstärks därmed. Genom språklagen ges varje enskild som är 
bosatt i Sverige möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Därut-
över ska den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda minoritetsspråket. En minoritetsspråksanvändare ska 
alltså få samma möjligheter att tillägna sig och använda sitt språk som en 
majoritetsspråksanvändare. Lagen innebär härmed att ett minoritetsspråk 
inte behöver vara ett levande språk hemma och en elev inte behöver kunna 
något av språket för att få undervisning i det i skolan. I lagen lyfts också 
teckenspråket fram samt andra modersmål än svenska och minoritetssprå-
ken. Den som har ett annat modersmål ges möjlighet att utveckla och 
använda sitt modersmål. Det ska uppmärksammas att den enskilde enligt 
Språklagen inte ges möjlighet att lära sig ett modersmål, som Språklagen 
karakteriserar som ett invandrarspråk. Här finns därmed ett motsatsförhål-
lande mellan denna lag och Skollagen, som alltjämt ger barn med andra 
modersmål än svenska rätten till modersmålsundervisning och stödunder-
visning i grundskolan och till visst modersmålsstöd i förskolan, enligt vissa 
kriterier (Skollagen 2010).

Genom att finskan, liksom andra minoritetsspråk i Sverige, befinner sig i 
en avancerad fas av språkbyte från enspråkighet i finska resp. flerspråkighet 
i finska och svenska (plus i många fall ytterligare språk) till enspråkighet i 
svenska, har den språkpolitiska processen också producerat målsättningar 
som känns igen från andra flerspråkiga kontexter globalt, nämligen behovet 
av språklig revitalisering. Bl a har Språkrådet som en delsatsning av den nya 
minoritetsspråkspolitiken sedan 2010 satsat ca 3 miljoner kronor årligen 
på ideella organisationers projekt som har till syfte att både långsiktigt och 
kortsiktigt med innovativa revitaliseringsprojekt försöka vända språkbyt-
estrenden och skapa förutsättningar för språkåtervinnanade bland de yngre 
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generationer som inte längre kunnat lära sig språket i hemmen eller genom 
skolans försorg. Det finns många nya metoder i dessa projekt, men också 
andra, på annat håll beprövade metoder, såsom språkbon (språknästen) och 
språkliga handledare, språkmästare. (Se även www.språkrådet.se; www.
minoritet.se).

Projektet Finska nu (www.finska.nu; Utbildningsdepartementet 2011) som 
har sin bakgrund och förebild i ett pågående projekt i Finland, Svenska.nu, 
syftar till att stärka användningen av och skapa ett ökat intresse för det 
finska språket i Sverige under tre år. Finska nu består av tre delprojekt. Dess 
huvudprojekt riktar sig till förskolebarn. Denna verksamhet kommer att 
bestå av skådespelare som besöker förskolor och skapar ett ökat intresse 
kring det finska språket genom speciellt framtagna produktioner som inne-
håller lek, dans, berättande och teater. De två övriga projekten är dels ett 
webbaserat språkverktyg för finska, dels en webbportal med sverigefinsk/
finländsk ungdomskultur (www.sheriffix.se). Språkverktyget vänder sig 
primärt till elever i åldrarna 13-16 år och webbportalen till ungdomar i 
intervallet 15-25 år främst som inte har finska som aktivt hemspråk. Genom 
att lyfta fram det finska språket och använda det som en utgångspunkt vill 
projektet Finska nu även sätta fokus på andra minoritetsspråk och öka kunska-
pen om barns förmåga att lära sig flera språk. Förutom att Finska nu är ett 
språkprojekt strävar det till att väcka positiva attityder till den finska kultu-
ren och det finska  ursprunget. I oktober 2012 tillkännagav den finska 
regeringen att man, liksom den svenska, kommer att stötta projektet med 
tre miljoner svenska kronor, vilket innebär en totalbudget på sex miljoner 
för tre år (www.finska.nu). Liknande och mindre storskaliga projekt finns 
också hos Sverigefinska Riksförbundet (www.rskl.se), där också den språkliga 
revitaliseringen och användandet av finskan i en mångfald olika situationer 
är målsättningen.

Mer regelbundna utbildningsaktiviteter finns förstås inom de alltjämt 
verksamma tvåspråkiga friskolorna, både grundskolor, där fyra av sju åter-
finns i Storstockholmsområdet, och förskolor. Förskolorna är både fristående 
och kopplade till moderskolor på grundskolenivå (se t ex www.sverigefins-
kaskolan.se). I den kommunala skolan finns i dagsläget knappast några 
tvåspråkiga klasser kvar. Modersmålsundervisningen har till viss del åter-
hämtat sig under den senare hälften av 2000-talets första decennium, men 
jämfört med 1980-talets siffror handlar det numera om ca en femtedel av 
den dåtida volymen (Skolinspektionen 2012:2; se även Lainio 2001, 2013b).

Den högre utbildningen i och på finska kan sägas vara ansvarig för att det 
finns tillgängligt möjligheter att studera en sådan offentlig finska, att den 
fyller de behov och krav som ställs på ett språk i offentligt bruk. Det handlar 
både om det rent språkliga och om de genrer och stilar som offentlig finska 
förutsätter. Granskningar t ex av förvaltningskommunernas hemsidor och 
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internetbaserade utbud visar att en sådan utbildningsmöjlighet är uppenbar 
och akut (Wallenius 2013). Generellt sett finns inga utbildningsgångar eller 
-program där finska utgör ett undervisningsspråk. Periodvis har försök gjorts 
att etablera sådana, t ex en tvåspråkig journalistutbildning vid Stockholms 
universitet. För vissa andra utbildningsprogram kan man idag se en viss 
efterfrågan på språkutbildning som ett komplement till ett programs 
huvudtema, såsom internationell ekonomi vid SU. 

Liksom i det övriga utbildningssystemet har lärarutbildningarna i finska 
sedan slutet på 1980-talet sakta men säkert förtvinat, för att slutligen 2011 
helt försvinna som egna lärarutbildningsalternativ. I samband med den 
lärarutbildningsreform som genomfördes under senare hälften av 2000-talet, 
gavs HSV ett extra uppdrag att för samtliga fem nationella minoriteter 
föreslå lösningar på bristen på modersmålslärare. Men som Lainio (2013c) 
visat, är bristen inte bara uppenbar för ämneslärare, utan hela kedjan från 
förskola till universitetsnivå. Dessutom finns en total felmatchning mellan 
de lärarutbildningar som enligt uppdrag planeras för finskan vid SU: den 
fokuserar grundskolans senare år och gymnasiet, men de mest akuta behoven 
föreligger i de lägre åldrarna. Ämneslärarutbildning i finska (tillika moder-
smålslärare) planeras vid Stockholms universitet, med sikte på första intag 
under 2014. 

Beträffande utbildning i och på finska som ämne på de högre nivåerna, dvs. 
på högskole- och universitetsnivå, är utbudet och antalet studenter jämförel-
sevis litet relaterat till den sverigefinska gruppens storlek och har minskat 
under de senaste 10-15 åren. Likaså har antalet lärosäten som undervisar i 
eller på finska minskats i och med nedläggningarna under 2000-talet av 
undervisningen vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Luleå 
Tekniska Universitet. Undervisningen vid Mälardalens högskola, som påbör-
jades 2003, har lagts i malpåse och intaget av studenter har avbrutits och 
den undervisande personalen är uppsagd.1 Vid Uppsala universitet har man 
tvingats övergå från två utbildningsformer, där man tidigare å ena sidan 
hade en ”linje” för finskkunniga och å andra en för nybörjare, till enbart en 
som riktar in sig på den senare kategorin. Endast Stockholms universitet 
och Umeå universitet kan sägas ha en någorlunda intakt verksamhet, trots 
att även dessa sett betydande reduktioner i sitt utbud under det senaste 
decenniet. Forskarutbildning i finska ges i dagsläget i praktiken endast vid 
Stockholms universitet och Uppsala universitet. 

För att förstå den totala kontexten för finskans potential i Sverige, som ett 
kontinuerligt använt offentligt språk, behövs dels en rambeskrivning som 

1 I slutfasen av arbetet med denna rapport, den 18 juni 2013, meddelade rektor 
Karin Röding vid Mälardalens högskola, att Finskt språk- och kulturcentrum 
slutgiltigt läggs ner. 
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getts ovan av språkets lagliga ramverk och dess effekter, dels en mer 
brukarnära beskrivning av uppföljningen av den nya språkpolitiken. 

2.2. Uppföljningar av minoritets- och minoritetsspråks-  
konven tionerna
Eftersom minoritetsspråkskonventionen varit central i den språkpolitiska 
och revitaliserande processen, särskilt för det offentliga bruket av finska, 
ges nedan en sammanfattande presentation av dess och ramkonventionens 
roller, dvs av hur de har beaktats och tillämpats i Sverige.

2.2.1 Nationella uppföljningar av konventionerna
Länsstyrelsen i Norrbotten tillsatte år 2000 efter uppdrag från regeringen 
en arbetsgrupp som hade i uppgift att följa upp de regionala insatserna 
angående både ramkonventionen och minoritetsspråkskonventionen. En 
enkätundersökning genomfördes hos statliga och kommunala institutioner 
och domstolar i syfte att kartlägga i vilken utsträckning dessa före den  
1 april 2000 kontaktats av enskilda på något av de nationella minoritets-
språken samiska, meänkieli eller finska samt vilken kunskap personalen 
hade i minoritetsspråken. Dessutom kartlades om det skett någon förändring 
efter den 1 april och vilka åtgärder som vidtagits (Länsstyrelsen i Norrbot-
tens län 2000).

Kartläggningen visade att endast fem procent av myndigheterna redovisade 
en ökning av antalet kontakter på nationella minoritetsspråk efter att lagen 
hade trätt i kraft. Totalt 95% av myndigheterna menar att efterfrågan har 
varit oförändrad eller ingen alls (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2000). 
Vidare menade närmare 50 procent av myndigheterna att svar ges långsam-
mare om man använder sig av finska. Dessutom måste en finsktalande 
använda en tolk i vart femte fall om denne vill att ärendet ska behandlas 
direkt på finska.

I en intervjuundersökning genomförd av Elenius och Ekenberg (2002) som 
omfattade samiska, meänkieli och finska i kommunerna Kiruna, Pajala och 
Haparanda och i en senare utredning av Elenius (2004) med 103 intervjuade 
i alla de kommuner som berördes av minoritetsspråkslagen angav drygt 30 
procent av de intervjuade att de använder sitt minoritetsspråk tillsammans 
med svenska i kontakten med myndigheterna. Av de 79 intervjuade (2002) 
var bara fyra finsktalande samt en samisktalande i behov av tolk eller hade 
sökt tolkhjälp. Elenius och Ekenbergs (2002) studie visade att det fanns en 
korrelation bland sverigefinnarna med låg utbildningsnivå och hög använd-
ning av finska i kontakterna med myndigheter.

De slutsatser man kan dra av de undersökningar som gjorts åren 2000, 2002 
och 2004 av myndigheternas egen bedömning av efterfrågan är att efterfrå-
gan på användning av minoritetsspråk i kontakter med myndigheter uppges 
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vara mycket svag eller obefintlig hos de myndigheter som svarat på regional 
eller nationell nivå. Lokalt uppges en svag ökning ha skett men resultatet 
varierar kraftigt.

I den dagliga kontakten med myndigheter möter en minoritetsspråksan-
vändare vanligen en lägre tjänsteman. Det är i sista hand individen som 
bestämmer vilket språk han använder i mötet. Det har framkommit olika 
förklaringar till hinder som respondenterna upplevt i mötet med myndig-
heterna för att minoritetslagarna ska kunna genomföras i praktiken (jfr 
även Tandefelt 2003, om motsvarande situation för svenskan i Finland). Det 
finns brister i myndighetens språkkompetens att hantera ärenden på mino-
ritetsspråken (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2000, Elenius & Ekenberg 
2002, Elenius 2004). De aktuella facktermerna saknas också emellanåt på 
minoritetsspråken. Men också minoritetsspråksanvändarna uppgavs ha 
språkliga svårigheter att uttrycka sig på fackspråk eller överhuvudtaget 
uttrycka sig nyanserat på minoritetsspråket (Elenius & Ekenberg 2002). De 
lingvistiska hindren utgör den viktigaste enskilda faktorn enligt undersök-
ningarna. Det finns också brister i myndigheternas information till språk-
användarna om de nya minoritetsspråkslagarna, enligt Elenius och Eken-
bergs studie (2002) med representanter för föreningar och organisationer i 
Norrbotten. Den övervägande majoriteten hade nämligen fått sin informa-
tion om lagarna genom massmedierna.

Det finns också socioekonomiska hinder för genomförandet av lagarna. 
Några av de intervjuade i Elenius och Ekenbergs studie (2002) menade att 
språkkompetens inte räknades som merit vid lönesättningen. Kommunerna 
hade inte heller avsatt medel för komplettering eller förstärkning av språk-
kunskaper hos anställda. Därför fanns det ingen ekonomisk drivkraft hos 
de anställda att anstränga sig att använda sin flerspråkiga kompetens.

I intervjuerna (Elenius & Ekenberg 2002) fördes det också fram argument 
om psykologiska hinder både hos språkanvändarna och hos myndigheterna. 
Ett vanligt argument är att en minoritetsspråksanvändare känner skam och 
blygsel vid användandet av sitt minoritetsspråk. Vidare finns hos en del 
anställda på myndigheter eller andra arbetsplatser känslan att arbetskam-
raterna är misstänksamma och ogillar att ett minoritetsspråk används på 
arbetet. Både representanterna för myndigheterna och språkanvändarna 
ansåg vidare att den direkta kommunikationen med myndigheten går fortare 
på svenska än på något minoritetsspråk. Det ansågs också vara bekvämare.
De nämnda problemen påminner om liknande erfarenheter från stöttandet 
av andra europeiska regionala eller historiska minoritetsspråk i offentliga 
kontexter, som då antingen kan vara nya för språket eller för talarna. Men 
även t ex finlandssvenska talare i Finland har rapporterat om psykologiska 
och praktiska trösklar för användningen av svenska i offentliga samman-
hang. Ett liknande motstånd som ovan beskrivits för de nationella minori-
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tetsspråken i Sverige, återfinns hos myndighetsföreträdare i Finland, där 
situationen dessutom tycks ha skärpts (Tandefelt 2003; Herberts 2012).

2.2.2. Länsstyrelsens uppföljningar av Minoritetsspråkslagen
Sedan den nya Minoritetsspråkslagen trätt i kraft (2010) har Länsstyrelsen 
i Stockholms län tillsammans med Sametinget haft ett uppföljningsansvar, 
som bl a genomförts i form av årliga rapporteringar från förvaltningsmyn-
digheterna (kommuner, landsting främst, men även 11 nationella offentliga 
verksamheter, t ex Skatteverket, Polismyndigheten, Försäkringskassan osv).
Den första uppföljningen (Länsstyrelsen, 2010) får snarast ses som en pilot-
version av det som sedan mer eller mindre etablerats i de följande omgång-
arna (Länsstyrelsen, 2011, 2012). De resultat som dessa gett vid handen 
summeras kort nedan. Ett av huvudresultaten är följaktligen att många 
kommuner och landsting varit ovana och osäkra på uppgiften, och inled-
ningsvis har man sökt efter formerna för arbetet. Man ska å ena sidan minnas 
att det rör sig om frivillig anslutning till förvaltningsområdena, och å andra, 
att staten bekostar med schablonanslag baserade på folkmängd, sådana 
verksamheter som är nya och knutna till lagstiftningen om minoritetsspråk. 
I vissa fall har kommunerna inte alls, eller i begränsad utsträckning, använt 
de statliga tilläggsmedlen för sina uttalade syften. Fram till 2012 har det inte 
funnits sanktionsmöjligheter mot detta, men från och med den rapportering 
som sker 2012 kan återbetalning av medlen bli aktuell.

Huvudragen i utvärderingarna via Länsstyrelsen för finskans del (med gäller 
i stort sett generellt för de tre minoritetsspråken finska, meänkieli och 
samiska) kan sammanfattas som följer enligt Rapporteringen 2012 (Läns-
styrelsen, 2012).

Enligt rapporten uppfyller de flesta kommuner inom förvaltningsområdena 
kraven för det s.k. grundskyddet. Man informerar även om minoriteternas 
rättigheter, även på minoritetsspråken. Man arrangerar olika språk- och 
kulturaktiviteter. I stort sett har minoriteternas inflytande gällande mino-
ritetspolitikens implementering säkerställts genom att samrådsformer 
etablerats; man har tagit plan-, policy- eller styrdokument för detta arbete.
När det gäller övriga kommuner, som ligger utanför förvaltningsområdet, 
men som också är inkluderade i det nationella grundskyddet, är medveten-
heten om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk låg. En vanlig 
satsning är att man erbjuder modersmålsundervisning i grundskolan om 
det efterfrågas, vilket dock inte kan räknas till effekterna av den nya lagen. 
De flesta erbjuder inte möjligheter till inflytande utöver det som alla 
kommuninvånare har. 

Beträffande landsting och regioner inom förvaltningsområdet, har lands-
tingen generellt haft svårt att komma igång med sitt arbete, identifiera sin 
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roll i förhållande till minoritetspolitiken, eller informera om de nationella 
minoriteternas rättigheter, inte minst på minoritetsspråken. 

Den del som kanske oftast diskuteras är dock det förstärkta skyddet i förvalt-
ningsområdena. Denna process, att få kommunerna att leva upp till det 
förstärkta skyddet för finsk-, samisk- och meänkielitalande i de respektive 
förvaltningsområdena, har varit långsam och tveksam. De flesta kommuner 
har genomfört någon form av kartläggningar av behov på resp. minoritets-
språk inom förskola, äldreomsorg, liksom beträffande information, ärende-
handläggning, växel och reception. Generellt menar Länsstyrelsen att det 
finns en ökad efterfrågan på förskola och äldreomsorg, men efterfrågan  
är låg vad gäller ärendehandläggning och annan kommunikation med 
kommunen. 

Man kan möjligen summera detta som att förvaltningskommunerna arbetar 
någorlunda aktivt inom vissa serviceområden, men de som inte ingår i 
förvaltningsområdena hittills inte fullt ut förstått att man har skyldigheter 
enligt grundskyddet. Situation tycks vara likartad för landstingen, medan 
en handfull länsstyrelser har kommit igång med sina åtaganden på ett 
acceptabelt sätt, enligt Länsstyrelsens synsätt. En sak som inte nämns i detta 
sammanhang, handlar om ekonomin. Medan uppföljningen inledningsvis 
var flexibel när förvaltningsmyndigheterna inte ens förbrukade de statliga 
tilläggsmedel för minoritetsspråkspolitiken som de erhöll, har man seder-
mera från Länsstyrelsens sida börjat avkräva mer konkreta redovisningar, 
och förutspår att medel kan återkallas. 

2.2.3. Uppföljningar inom utbildningssektorn

2.2.3.1. Bakgrund
År 2010 fick Uppsala universitet och Stockholms universitet särskilt ansvar 
för att bygga upp utbildningen i finska (Utbildningsdepartementet 2010) 
som ett led i att stärka finskans ställning som minoritetsspråk i Sverige. Det 
nationella ansvaret för finskans undervisning och forskning på högre nivåer 
hade dessförinnan skiftats mellan olika lärosäten utan synbar logik, och 
under en tid utan riktad finansiering av verksamheten; t ex var det nationella 
ansvaret formellt förlagt till Umeå Universitet under några år under sådana 
villkor. Samtidigt har undervisning i och på finska under 2000-talet fortsatt 
skett vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, 
Mälardalens högskola (2003-2013), parallellt med att undervisningen lagts 
ner vid Lunds och Göteborgs universitet. Dessutom hade Luleå tekniska 
universitet mellan 2006-2012 i uppdrag att erbjuda lärarutbildning med 
inriktning mot finska, meänkieli och samiska. Under 2010 fick Högskole-
verket ett särskilt uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för hur till-
gången på lärare som kan undervisa i och på de nationella minoritetsspråken 
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kan ökas (Utbildningsdepartementet 2010a; jfr Dir. 2008:43), som en konse-
kvens av att dessa frågor inte inkluderats direkt i den stora lärarutbildnings-
reformen (Prop. 2009/2010:89). 

Ovan har refererats till Högskoleverkets Rapport 2011:14R, som var resul-
tatet av de direktiv som tog sitt avstamp i Högskoleverkets uppdrag, och 
som berodde på den bristande tillgången på lärare i de nationella minoritets-
språken samt på att lärarutbildningens nydaning inte tagit hänsyn till detta. 
Rapporten innehåller såväl en bred beskrivning av de nationella minoritets-
språkens ställning inom lagstiftning och utbildningsväsende mer generellt, 
som en beskrivning av situationen inom lärarutbildningarna.

Den utredning som på initiativ av Högskoleverket (HSV Rapport 2011:14R) 
granskade den befintliga verksamheten och föreslog en rad, ganska genom-
gripande och mer holistiskt grundade förslag lämnades till utbildningsmi-
nistern 31 oktober 2011. Gemensamt för såväl Högskoleverkets som Skol-
inspektionens utvärderingar och därutöver flera utvärderingar genom 
Skolverket (2002, 2005; 2008, 2010), är att situationen för de nationella 
minoritetsspråken, inklusive finskan, beskrivs som kritisk, prekär och som 
ett lågprioriterat område inom utbildningssektorn.

Kritik riktades mot det bristfälliga stödet och strukturen för undervisning 
och lärarutbildning. Man kunde också se att även den högre utbildningen, 
yrkesutbildning på minoritetsspråken och arbetsmarknaden för lärare i 
ungdomsskolan också visade på en mängd kritiska, strukturella problem i 
utbildningsväsendet, många av dem bekanta från fältet som rör moders-
målsundervisningen generellt (t ex Lainio 2001; Sverigefinländarnas Delega-
tion 2012).

Under 2012 utlovade utbildningsminister Jan Björklund i samband med att 
Finlands nyvalde president Sauli Niinistö gjorde sitt första statsbesök, i 
Stockholm våren 2012, en satsning på ämneslärarutbildning i finska. Tre 
miljoner kronor utlovades vid det tillfället, men i samband med budgeten 
hösten 2012 hade summan minskats med en halv miljon till 2,5 miljoner 
kronor och istället hade lärarutbildning för meänkieli lagts till. Under 2013 
har processen kring den planerade lärarutbildningen satts igång, men vissa 
praktiska problem återstår att lösa: Stockholms universitet har parallellt 
med detta sökt rätten att arrangera modersmålslärarutbildning i finska. 
Dessa två utbildningar kommer sannolikt att i stort sett överlappa och 
erbjudas som en lärarutbildningsmöjlighet. Upparbetningen av en ny ämnes-
lärarutbildning i finska kommer att ske vid Stockholms universitet som 
moderlärosäte, men kontakter har etablerats med Helsingfors universitets 
lärarutbildningar och undervisning samt forskning om finskan där, samtidigt 
som erfarenheter från institutioner och enheter med inriktning mot språk-
didaktik och flerspråkighet kommer att tillvaratas.
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Skolinspektionen utförde under 2011-2012 en kvalitetsgranskning av de 
nationella minoritetsspråkens modersmåls- och tvåspråkiga undervisning 
(Skolinspektionen 2012:2), med hjälp av en triangulering av olika metoder. 
Där ingick dokumentstudier, enkäter och intervjuer med berörda inom 34 
utvalda kommuner. Likaså har en motsvarande granskning skett av situatio-
nen för modersmålsstödet inom förskolan (Skolinspektionen 2010:6, 2011).

Resultaten var delvis förväntade och alarmerande, men också vissa drag 
tillkom som visade på den låga status som finskan som nationellt minoritets-
språk alltjämt har i det svenska skolväsendet. Bland annat konstaterade man 
följande saker: 

–  många kommuner saknar kunskap om de nationella minoriteterna 
och deras särrättigheter,

–  informationen till vårdnadshavare om undervisningen i nationella 
minoritetsspråk är bristande,

– undervisningen är begränsad och satt på undantag, och ges i viss 
fall inte trots rätten till den,

–  i en del kommuner är det en uttalat lågt prioriterad fråga,

–  den centraliserade organisationen av undervisningens tillhandahål-
lande leder ofta till oklara strukturer och otydlig kommunikation 
mellan skolor, skolledning, skolförvaltning och kommunledning,

– det föreligger en stor brist på lärare i nationella minoritetsspråk, 
samtidigt som de förestående pensionsavgångarna snabbt ökar,

– studiehandledningen på nationella minoritetsspråk är oklart orga-
niserad och ansvaret oklart fördelat, liksom att dess möjligheter till 
att stärka inte bara ämnesundervisning utan även språken i sig 
underskattas eller underutnyttjas, och

– det finns i praktiken ingen tvåspråkig undervisning att tala om i 
den kommunala skolan, om man med detta avser att åtminstone 
viss ämnesundervisning ska ske på minoritetsspråket.

Trots att det också fanns kommuner som samvetsgrant följde gällande 
lagstiftning och uppfyllde de uppgifter som ålagts kommuner, fanns det 
likväl andra som på ett flagrant sätt ignorerade de utbildningsfrågor som 
berör de nationella minoriteterna. Den allmänna kunskapsnivån, som också 
kan relateras till att hemspråks- /modersmålsundervisning har en 50-årig 
historia i Sverige, var i många fall låg eller obefintlig bland de nyckelperso-
ner som kontaktades av Skolinspektionen (2012:2).
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I stort sett ser situationen på förskolenivå likadan ut som i grundskolan, 
men en skillnad finns: behovet av modersmålsstöd har under senare år 
uttryckts mer offensivt av föräldrar till barn med nationella minoritetsspråk 
i hemmet. Detta har delvis lett till en något ökad efterfrågan, men samtidigt 
är behoven av behörig personal i dag sannolikt det besvärligaste att uppfylla, 
då ingen sådan specifik utbildning funnits på flera decennier och då ingen 
är planerad för denna nivå (våren 2013). Det finns också ett antal förvalt-
ningskommuner som inte anser att plikten att erbjuda modersmålsstöd 
eller service i förskolan, helt eller delvis på finska, gäller dem (Länsstyrelsen, 
2012). Ett uppenbart glapp mellan efterfrågan och utbud finns bl a i Stock-
holms stads olika stadsdelar. 

Generellt kan man hävda att den framtida försörjningen av nativa, dvs. som 
motsvarar infödd nivå, och mer avancerade kunskaper i de nationella mino-
ritetsspråken, bl a finska, inte är tryggad av utbildningssystemet såsom det 
ser ut idag. Detta är också en grundbult i den internationella kritik som lagts 
fram mot Sveriges insatser inom utbildningsväsendet för de nationella 
minoritetsspråken, sedan övervakningsprocessen av Europarådets konven-
tioner påbörjades år 2000. I viss mån kompenseras detta på individnivå 
genom familjeinsatser och privata initiativ, samt genom de insatser de 
tvåspråkiga friskolorna gjort (särskilt för finska), men som ett fenomen på 
gruppnivå är det högst tveksamt om detta kan räcka till för att hålla språken 
levande. För finskans del får man lägga till: särskilt kritiskt är detta i brist 
på ny, omfattande invandring från Finland.

2.2.4. Internationella uppföljningar
Sverige rapporterar vart femte år till Europarådet om vilka åtgärder som 
har vidtagits för genomförandet av ramkonventionen och vart tredje år vad 
gäller minoritetsspråkskonventionen. Utvärderingen går till så att Europa-
rådet granskar Sveriges rapporter och besöker även Sverige för att träffa 
berörda myndigheter och organisationer. Därefter sammanställs slutsatserna 
i rapporter.

Europarådets ministerkommitté följer genom sina resolutioner (Committee 
of Ministers Resolution, ResCMN), nedan hänvisade till som Europarådets 
rekommendationer och följer sedan upp implementeringen av konventio-
nerna i de olika länderna. Kommittén har upprepade gånger kritiserat 
Sverige för flera aspekter av hur Sverige brister i uppfyllandet av sina åtagan-
den. I granskningsrapporten från 2006 (ECRML 2006) för minoritetskonven-
tionen framhåller Europarådet den positiva utvecklingen i förvaltningsom-
rådena i norra Sverige, men också att det finns behov av att utvidga 
lagstiftningens räckvidd. Europarådet pekar också på brister inom utbild-
ningsområdet. Det kunde konstatera att modersmålsundervisningen är den 
huvudsakliga insatsen för minoritetsspråken. Europarådets ministerkom-
mitté rekommenderade Sverige att omgående vidta åtgärder för att stärka 



32

tillgången på undervisning i minoritetsspråk. Där angavs bl a att läromedel 
ska utvecklas och lärarutbildningen på alla utbildningsnivåer ska förbättras. 
Sverige ska vidare förbättra situationen för finska språket i det offentliga 
livet, i synnerhet inom utbildningsområdet utanför förvaltningsområdet.

I den senaste rapporten, från 2011 (ECRML 2011), skiftas fokus från utvid-
gandet av förvaltningsområdet till att stärka utbildningen i och på minori-
tetsspråken. Detta på grund av att Europarådet anser det vara tillfredsstäl-
lande hur utvidgandet och implementeringen av de mer omfattande 
förvaltningsområdena i finska, meänkieli och samiska har utvecklats i 
Sverige. För finska språkets del är nämnvärt att Europarådet är medvetet 
om att den befintliga tvåspråkiga utbildningen på grundskolenivå har mins-
kat under senare år vilket man anser vara alarmerande. Intresset för tvåsprå-
kig utbildning borde därför väckas och stärkas. Därutöver ska en finansierad 
lärarutbildning för alla skolformer i alla minoritetsspråken etableras. Luleå 
Tekniska universitet har haft en lärarutbildning med inriktning på finska, 
men Europarådet ställer sig tveksamt till om universitetets geografiska läge 
kan locka studenter från hela Sverige. Vidare är tillgången på läromedel i 
minoritetsspråken inte tillräcklig utan de ska utvecklas även om rådet 
noterar att urvalet för finska, med tre nya böcker för elever i år 1-5, har blivit 
större och därmed förbättrats.

Redan i rapporten år 2006 noterade Europarådet att Sverige inte för statistik 
över etniska grupper och rekommenderade Sverige samla in pålitliga data 
över antal och geografisk fördelning av minoritetsspråkstalarna. Trots att 
Sverige har försvarat sitt förfarande genom att hänvisa bl a till personupp-
giftslagen Swedish Personal Data Act (PUL) riktar 2011 års rapport kritik 
mot Sverige eftersom Europarådet anser att statistiken inte behöver inne-
hålla personuppgifter. I rapporten konstateras det att en effektiv och adek-
vat språkpolicy i Sverige hindras av brist på information om antal och 
fördelning av minoritetsspråkstalare.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Sverige genom sin anslutning 
till Europarådets minoritetskonventioner har förbundit sig att skydda de 
nationella minoritetsspråken så att de bevaras levande, samt att de garan-
teras användning inom utbildningsväsende och media, liksom användande 
av dem i olika offentliga och privata domäner. Deras officiella ställning 
stärktes också genom Språklagen som trädde i kraft i juni 2009. Både de 
nationella och internationella uppföljningarna antyder dock att beredskapen 
hos svenska myndigheter inte heller i dag är tillräcklig för att kunna möta 
de krav som den nuvarande Minoritetsspråkslagen ställer. Den nästan oför-
ändrade efterfrågan på service exempelvis på finska hos förvaltningsmyn-
digheterna kan tolkas som ett uttryck för att minoritetsspråken fortfarande 
har en låg status, att informationen om dessa rättigheter är bristfällig och 
att talarna av främst dessa skäl inte gör bruk av det lagliga ramverk som 
stöttar det offentliga bruket av finska i Sverige. 
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2.3. Finska som språk i Sverige

2.3.1. Sociohistorisk bakgrund
Många av dem som talat finska genom tiderna inom det nuvarande Sveriges 
gränser har varit nyanlända finnar, till stor del genom arbetskraftsinflytt-
ning respektive som ett resultat av krig och ofred. Det var alltså inte invand-
rare under 1900-talets senare hälft som introducerade finskan i Sverige, 
utan den har talats inom det nuvarande Sveriges gränser sedan urminnes 
tider. Språket och de individer som har talat det har varit osynliga liksom 
deras kulturer (Lainio 1999). Sverigefinnarna har varken räknats fullt ut som 
invandrare i sentida svensk diskurs eller setts som en accepterad nationell 
minoritet (o a a). Man har inte heller på ett systematiskt sätt tillvaratagit 
den kompetens som har funnits bland de tvåspråkiga. Till skillnad från 
Finland, där även majoriteten förväntas lära sig svenska åtminstone hjälpligt, 
hör det till de extrema undantagen att svenskar lär sig finska i Sverige. 
Undantagna från den assimilationstradition som rått är tornedalingarna i 
Tornedalen, som snarast är att räkna som en inhemsk population, och fram 
till 1900-talets början de s k skogsfinnarna, som började komma från Savo-
lax från 1500-talets slut till det område som senare kom att kallas Finnsko-
garna i Mellansverige (Lainio 1996; Reinans 1996). Finska språket försvann 
dock nästan helt ur Finnskogarna mot 1800-talets slut och 1900-talets första 
hälft och i Tornedalen har en egen språklig varietet utvecklats med språk-
status, meänkieli, sedan 1990-talets mitt.

En mycket stor del av den nutida invandringen har varit koncentrerad till 
Stockholmsregionen och västra Mälardalens kommuner. Under 1950- till 
70-talen gick massinvandringen också till stora industriorter i Göteborgs 
län och Bohuslän samt till kuststäder vid Östersjön, särskilt i Norrland (Lainio 
1996; Reinans 1996; Björklund 2012). Sverigefinskan, som en representation 
av finskan, har därmed haft fått något som kan sammanfattas som geogra-
fiska koncentrationer. Detta återspeglas både i uppföljningarna av Europa-
rådets konventioner och i utvidgningen förvaltningsområdet i finska (se 
även De Geer 2004).

2.3.2. Dagens talardemografi
Hur många som talar finska i dag finns inga exakta uppgifter om eftersom 
det inte förs någon officiell statistik om modersmål hos den vuxna befolk-
ningen i Sverige. Utredningen (SOU 2005:40) om finska och sydsamiska 
språk uppskattade antalet finsktalande till omkring 240-250 000 personer 
vid utgången av 2003. Enligt en lyssnargallup som Sveriges radio gjorde 
2005 angav ca fem procent, alltså ca 470 000 personer, att de kan tala eller 
förstå finska eller meänkieli (RUAB, 2005). De två rapporterade siffrorna 
avviker klart från varandra vilket kan bero att man efterfrågat olika saker 
och det har funnits osäkerhet bland de svarande om kriterierna. Det bor 
dock betydligt fler i Sverige som har finsk bakgrund enligt statistiken från 
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2008 (SCB). Antalet sverigefinnar beräknas vara drygt 675 000 omfattande 
första, andra, tredje och t o m fjärde generationens sverigefinländare. Nya 
siffror från 2012 lyfter detta antal till ca 715 000. I begreppet ”generation” 
ingår normalt en diakron förflyttning i tid, så att den första generationen 
står för de tidiga efterkrigstida inflyttarna, och de senare består av både nya 
migranter och barn samt senare barnbarn till de tidigare generationerna. 
Siffran inkluderar vidare bl a en- och tvåspråkiga finlandssvenskar samt 
finska romer, samt ett mindre antal personer med olika östersjöfinsk 
bakgrund. Det är sannolikt att ett antal personer med karelsk, ingrisk/
ingermanländsk och annan närsläktspråkig bakgrund finns inbakade i denna 
siffra (t ex Lehto 1996). Sannolikt utgör sverigefinnar drygt tre fjärdedelar 
av de 675 000 sverigefinländarna, eller cirka en halv miljon.

2.3.3. Om det finska språkets ekologi i Sverige
En av de stora utmaningarna för både talare av finska födda i Finland och i 
Sverige födda och uppvuxna inlärare av det, är hur man ska förhålla sig till 
å ena sidan det växande avståndet till finlandsfinskan (både dess standard-
varietet och olika talspråksvarieteter) i takt med att båda utvecklas i sin egen 
riktning (Lainio 1995; Janulf 1998; Ehrnebo 2007; Nesser 2007; Kangassalo 
2009, Pesonen 2013). Å andra sidan ska man förhålla sig till hur svenskans 
påverkan utvecklas och hur den alltmer begränsade graden av litteracitet, 
dvs. användningen av skrift, i finska påverkar den uppväxande generationens 
förutsättningar att lära sig och använda finska på ett mångsidigt sätt (se även 
avsnitt 2.7. nedan). Det finns också många och återkommande studier och 
kartläggningar om finskan i Sverige, som visar att den trots den nya språk-
politiska situationen, förblir ett till stora delar privat språk för hemmets 
sfär (Weckström 2011; Länsstyrelsen 2012; Syrjänen-Schaal & Huss 2013), 
vilken bild förstärks av de resultat som presenteras i denna rapport. Detta 
leder till ett begränsat utbud och efterfrågan på offentliga stilar och genrer. 
Skolans insatser är därför helt centrala för finskans utvecklings- och beva-
randemöjligheter. 

Utgångspunkten för det sverigefinska skolspråket och dess tilltagande offent-
liga bruk är trots en ökande acceptans av sverigefinskans särutveckling och 
avvikelser från finlandsfinskans standard, en tydlig kraftsamling kring den 
senare, med ett visst mått av accepterad lexikal anpassning till sverigefin-
skans egna förhållanden (Ehrnebo 2007; Kangassalo 2009). De generella 
problemen ur utbildningens och tillgänglighetens synvinklar för uppväx-
ande sverigefinska talare omfattar dessa aspekter:

– avsaknaden av undervisning på högre nivåer, efter grundskolans 
senare år,

– undervisningens reducerade kvantitet och därmed kvalitet för 
modersmålseleverna,
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–  få tvåspråkiga undervisningsformer,

–  någorlunda välutvecklad muntlig förmåga i finska, men otillräcklig 
eller obefintlig utveckling av litteracitet i finska för olika behov, och 
därmed en alltmer reducerad allmän skriftspråklig förmåga, som 
sedan påverkar utbudet av skriftspråkliga produkter.

Om behoven och kraven på finskspråkig kompetens inom olika offentliga 
nischer och arbetsmiljöer där finska används (även i ett nordiskt perspektiv) 
utgår ifrån standardfinskan som norm, har sverigefinska unga ett stort steg 
att ta, som dessutom försvåras av att gymnasieundervisning i finska erbjuds 
till och utnyttjas av ett litet fåtal. Men trots detta finns det anekdotisk evidens 
för att tidigare elever och studenter som studerat i och på finska, erhåller 
arbeten baserat på att de kan finska. 

2.4. Svenska undersökningar om språkval i arbetslivet  
och i den högre utbildningen
Enkätundersökningar för att kartlägga språkval i arbetslivet har genomförts 
tidigare i Sverige främst i universitetsvärlden (Gunnarsson & Öhman 1997; 
Melander 2004). Gunnarsson och Öhmans studie syftade till att kartlägga 
bruket av engelska och andra främmande språk vid olika institutioner vid 
Uppsala universitet. Studien bygger på 76 enkätsvar samt några komplet-
terande telefonintervjuer. Melander gjorde en uppföljning av Gunnarsson 
och Öhmans studie år 2004, exakt tio år senare. Gunnarsson och Öhman 
visar att engelskan har en framskjuten position inom flera vetenskapsom-
råden, särskilt teknik, naturvetenskap och medicin. Men det finns en klar 
skillnad mellan å ena sidan grundutbildningen och å andra sidan forskar-
utbildningen och forskningen. Melander kunde bekräfta att tendensen att 
engelska är vanligare inom forskarutbildningen och forskningen än inom 
grundutbildningen kvarstår. Bruket av engelskan hade ökat under de tio 
åren mellan undersökningarna, dock inte så kraftigt som man skulle ha 
förväntat sig till följd av globaliseringen, enligt Melanders tolkning av resul-
taten. Andra främmande språk än engelska användes enligt båda undersök-
ningarna endast vid respektive språkinstitution.

Josephson och Jämtelid (2004) samlade in uppgifter om språkbruket vid 55 
stora och medelstora svenska företag genom en enkät. Knappt hälften av 
företagen ansåg sig vara engelska företag i den bemärkelsen att koncern-
språket var engelska. Bland arbetarna dominerar svenskan på så gott som 
alla företag och i så gott som alla situationer. Engelskan är vanligare bland 
tjänstemän vid engelska företag än vid svenska företag. Skillnaden är rätt 
stor också bland cheferna mellan svenska och engelska företag. Enligt 
Josephson och Jämtelids studie verkar koncernens val av språk styra språk-
val på tjänstemannanivå och troligen också ställa krav på språkkunskaperna 
vid anställning.
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Det finns också andra studier om språkanvändning och -attityder till språk 
i näringslivet, inte minst i internationella företag där huvudkontoret och 
utvecklingen tidigare varit antingen nationellt finsk eller svensk, och där 
man nu samarbetar bilateralt och internationellt. I sådana företag har finska 
varit ett använt språk, men även bruket av engelska och svenska har stude-
rats (t ex Kangasharju 1998; Leppänen 2004). En tendens som möjligen gäller 
generellt, är att mycket av den interna informationen och arbetsledningen 
sker på engelska, men den sociala dimensionen i det alldagliga umgänget 
gör sällan bruk av engelska. Det finns också en tendens att ju högre upp i 
hierarkin inom företaget man befinner sig, desto större är sannolikheten 
att man använder sig av engelska och i flera funktioner.

2.5. Tidigare studier om sverigefinnars identitet
Man kan anta att relationen mellan språk och identitet för flerspråkiga 
ungdomar påverkar först utbildningsval och sedan yrkesval i någon mån. 
Det är också troligt att denna relation påverkar social orientering och posi-
tionering. Vi har därför inkluderat identitetsaspekten i studien, men utveck-
lar detta inte fullt ut i denna rapport, då varken tiden eller metoderna 
tillåter sådana slutsatser, framför allt om vilken kausaliteten är mellan språk 
och identitet – vad påverkar vad? I resultatdelen återkommer dock dessa 
aspekter i kommentarerna till vissa delar av materialet.

Det finns en äldre tradition av studier av sambandet mellan identitet och 
språk bland uppväxande sverigefinska ungdomar (t ex Virta 1994). Under 
en period därefter lyste uppföljningar av sådana, ofta kvantitativa studier, 
med sin frånvaro. När identitetsstudier senare utförts igen, är utgångspunk-
terna och metoderna annorlunda. Detta har bl a lett till en diskussion om 
vilken relation språk och identitet har bland sverigefinnar, men också till 
vad som orsakar vad: orsakar en stark identitet en vilja att använda och 
utveckla språket, eller tvärtom? Själva grundförståelsen av vad språk är 
eller vad de används till, liksom huruvida identitet är eller görs, har likaså 
ställts mot fundamentala utmaningar i jämförelse med de tidigare studierna. 
En del nyare, både kvalitativa och kvantitativa studier, presenteras nedan.

Lainio och Leppänen (2005) utförde i samband med utredningen om utvidg-
ningen av det finska förvaltningsområdet, ledd av Paavo Vallius, en enkät- 
och intervjustudie, som bl a behandlade identitetsaspekter och språkliga 
preferenser. Ett samband fanns t ex mellan finsk/sverigefinsk identitet, 
bättre språkkunskaper och en tydligare önskan att vilja få en del av samhälls-
servicen, såsom sjukvård och äldreomsorg, på finska. Antalet deltagare i 
denna enkätundersökning var dock begränsat och starka generaliseringar, 
speciellt sådana som rör yngre och alltmer flerspråkiga personer, undveks. 
Lotta Weckström (2011) intervjuade under åren 2002-2006 antingen enskilt 
eller i grupper om två eller tre personer 29 sverigefinnar som var mellan 
23-42 år gamla, och som var bosatta i mellersta Sverige. Alla hade minst en 
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förälder som hade flyttat från Finland till Sverige. Även om alla intervjuade 
hade en likadan bakgrund representerade de olika sociala tillhörigheter 
och yrken. Andra generationens sverigefinnar berättar om hur de upplever 
sin finskhet i Sverige. Weckström kommer fram till att det inte är så lätt 
att definiera vad finskhet i Sverige är. Hon kan dock hitta teman som finsk-
heten byggde på. Enligt de intervjuade är finskhet i Sverige tydligt kopplat 
till finska språket. Finskan var för många intervjuade barndomshemmets 
språk samt det språk som man håller banden och kontakterna på till Finland. 
Ett annat tema var annorlundahet. Många intervjuade kände sig annorlunda 
än Sveriges svenskar eller svenskar upplevde personer med finska rötter 
annorlunda, enligt de intervjuades upplevelser och erfarenheter. Detta 
behöver inte alls vara något negativt enligt de intervjuade, utan de flesta 
uppskattade för varje år som går sin finska bakgrund mer. Utifrån Weck-
ströms intervjuer är den finska identiteten en typ av abstrakt tankekon-
struktion, som hon själv säger. Den är inte längre så tydligt som tidigare 
baserad på något konkret, såsom bastu och sisu.

Eliisa Lahti (2011) genomförde en enkätundersökning genom internet 
angående språkanvändning och identitet hos unga och vuxna sverigefinnar. 
Hon fick svar från 53 sverigefinnar som var mellan 17 och 43 år gamla. Av 
de 53 respondenterna är 40 födda i Finland. De är alltså första generationens 
finländare i Sverige och 19 andra generationens finländare i Sverige. Av 
resultaten framgår att respondenterna använder sitt modersmål, som kan 
vara finska eller svenska, med familjemedlemmar men svenska i offentliga 
sammanhang utanför hemmet. Utifrån resultatet verkar det finnas samband 
mellan respondentens modersmål och det språk som respondenten talar 
eller skulle vilja tala med sitt barn. De som har finska som modersmål skulle 
vilja fortsätta att tala finska med sitt barn.

Maria Levä analyserade material från en större enkät bland sverigefinnar 
med avseende på deras identiteter och ställningstaganden till finskt och 
svenskt (2008). Denna studie har sammanfattats i Björklunds rapport (2012), 
som både sammanfattar en del av den sverigefinska närhistorien, och 
presenterar resultat från samma omfattande enkätstudie. Den är dels 
genomförd som en distribuerad enkät via tidningen Ruotsin Suomalainen 
(med en upplaga på ca 10 000), dels har den genomförts som en nätenkät. 
Då enkätsvaren av nödvändighet (bl a på grund av kunskaper i finska) kom 
att representera det som kan kallas den första generationen, dvs dem som 
själva invandrat och dessutom för flera decennier sedan i mångas fall, kan 
svaren inte generaliseras till att gälla sverigefinnar i gemen (se även Lainio 
2013d). 

Bland de resultat som berör identiteten, som Björklund (2012; se vidare 
Lainio 2013d) lyfter fram, kan man nämna de följande. Björklund beskriver 
med Leväs studie som bakgrund, tre typer av processer och personer som 
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kunde identifieras bland den huvudkategori som studien omfattade, nämli-
gen den som normalt kallas ”förstagenerationen”:

– de assimilerade (assimiloituneet/sulautuneet) (28 %), som bl a inte 
saknar Finland, inte är angelägna om finskans situation, inte lever 
”ett finskt liv” i Sverige; 

–  de tillbakalängtande (Suomeen takaisin kaipaavat) (27 %), som lever 
ett finskt liv i Sverige, längtar till Finland och för vilka finskans 
öden och användning är viktiga, och slutligen, 

–  de som integrerats i Sverige (Ruotsiin integroituneet suomalaiset) 
(47 %), som lever finskt i Sverige, ser finskhet och finska som väsent-
liga, men inte längtar tillbaka, har accepterat svenska värderingar 
och är integrerade i majoritetsbefolkningen. De känner också 
samhörighet med andra sverigefinnar och värderar sin gamla kultur. 

Alla dessa kategorier eller grupper har bildat familj och fått barn i Sverige, 
vilka sannolikt, mycket beroende på föräldrarnas inställning, antingen 
funnit intresse i eller saknat sådant, för både språket, kulturaspekter och 
deras vidare användning i Sverige. Föräldrarnas inställning och preferenser 
har sannolikt även påverkat valet av skolgång för de elever och unga vuxna 
som ingår i studien. Vi antar, trots att de kausativa sambanden inte kunnat 
detaljstuderas, att respondenternas och ungdomarnas syn på sina språk, 
framtidsutsikter och karriärambitioner, påverkats av deras identifikations-
riktningar. 

2.6. Begreppet tvåspråkighet
För denna studies del och meritvärdet av att kunna flera språk på en relativt 
hög nivå, är det av vikt att knyta diskussionen och definitioner av två- eller 
flerspråkighet till bruket av finska som ett officiellt språk i Sverige. 

2.6.1. Vem är en tvåspråkig person?
För att kunna kallas två- eller flerspråkig innebär det oftast att man förvän-
tas kunna kommunicera på flera språk, mångsidigt och på en avancerad 
nivå. Detta kräver normalt både goda utbildningsmässiga förutsättningar 
och att en hel del andra faktorer ska samverka. I dagligt tal är det vanligt 
att man använder begreppet tvåspråkig om olika personer, men man har 
ändå helt olika antagna innehåll i begreppet tvåspråkig. I vår rapport förstår 
vi tvåspråkig enligt diskussionen nedan (i princip gäller detta även för fler-
språkiga, där fler än två språk är inblandade).

Var tredje person i världen använder regelbundet mer än ett språk i vardags-
livet. Enligt Nationalencyklopedin (2010) innebär tvåspråkighet användan-
det och/eller behärskandet av två språk. Ännu i dag hänvisas det ofta till 



39

Tove Skutnabb-Kangas (1981) som har definierat fyra typer av tvåspråkighet 
som baserar sig på ursprung, kompetens, funktion och identifikation. Enligt 
ursprungskriteriet är den tvåspråkiga en person som har lärt sig två språk 
från allra första början eller mycket tidigt i livet. Utvecklingen av tvåsprå-
kigheten kan vara simultan eller successiv. Kompetens innebär hur man 
behärskar sina språk både med avseende på språkriktighet och ordförråd. 
För att mäta detta behövs någon typ av standardiserade tester och kriterier. 
Funktion innebär att tvåspråkighet definieras utgående från den faktiska 
användningen av de två språken. En funktionellt tvåspråkig person använ-
der omväxlande två språk. Ett vanligt sätt att mäta funktionell tvåspråkig-
het är att studera vilka språk en person talar i olika domäner. Enligt iden-
tifikationskriterierna är den tvåspråkiga en person som identifierar sig själv 
eller identifieras av andra med två språk eller med två kulturer. Identifika-
tion är härmed en subjektiv bedömning av den språkliga kompetensen som 
personen själv gör eller en objektiv bedömning som någon annan kan göra. 
Identifikation blir därmed en attitydfråga. Av det föregående kan den slut-
sats dras att en person kan betrakta sig själv som tvåspråkig på olika grun-
der eller likaledes kan en annan person ställa olika krav på en persons 
tvåspråkighet. Begreppet tvåspråkighet är därmed inte ett tydligt definierat 
begrepp. Vår utgångspunkt är bl a att en planerad tvåspråkig undervisning 
och långsiktig utbildning förenklar inlärning och utveckling av båda språ-
ken till en nivå som kommer relativt nära en nativ nivå (”modersmålsnivå”), 
och där man också funktionellt kan använda språken mångsidigt och ganska 
långt enligt de krav en traditionellt enspråkig miljö ställer, i tal och skrift 
(se även diskussionen i Lainio 2013d, 2013e).

2.6.2. Vad är tvåspråkig pedagogik?
Det finns många olika typer av tvåspråkiga klassrumskontexter globalt, 
vilket gör att det inte går att kortfattat beskriva dem (se dock t ex Bakers 
typologi, 2001). Huvudindelningar är dock å ena sidan om man undervisar 
på eller om språket, å andra sidan i vilken omfattning undervisningen ges 
räknat i timmar per vecka och år i skolan. 

Det finns fristående skolor i Sverige med särskild inriktning eller profil, 
skolor som arbetar efter en särskild pedagogik, såsom Waldorf-skolor, eller 
skolor med religiös inriktning. För vår undersökning är de fristående skolor 
av betydelse som har en språklig-etnisk profil. Dessa skolor kännetecknas 
av att undervisningen bedrivs på minst två språk. Fristående skolor är inte 
likadant utformade i Sverige utan de har utvecklat olika modeller angående 
hur undervisningen organiseras. Ett betydelsefullt krav som ställs på fristå-
ende skolor är att de ska arbeta mot de mål som anges i de statliga och 
allmänna läroplanerna samt i andra styrdokument. Friskolorna har kommit 
att ersätta den undervisning i grundskolan främst, som tidigare gavs på 
flera språk i skolor och i olika kommunala klassformer. Inom den kommu-
nala skolan ges numera endast modersmålsundervisning, oftast begränsad 
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till 1-2 timmar i veckan, samt till en mindre del av de elever som är berät-
tigade till sådan undervisning. Undervisning som enbart ges om språket 
under ett begränsat antal timmar i veckan, såsom i Sverige 1-2 veckotimmar, 
brukar man normalt inte hänföra till två-/flerspråkig undervisning. 

Det finns internationella skolor runtom i världen där undervisningen huvud-
sakligen bedrivs på ett stort globalt språk (eller på flera språk). Dessa skolor 
är närmast avsedda för elever som bara tillfälligt bor i ett främmande land, 
eller ibland för högutbildade familjer som av olika instrumentella skäl sätter 
sina barn i sådana skolor. De flesta eleverna erbjuds därmed skolgång och 
undervisning i främsta rummet på deras modersmål eller om modersmålet 
är ett sällsynt språk väljs då ofta en skola med engelska som undervisnings-
språk. I sådana skolor består elever vanligtvis av många olika nationaliteter. 
I Sverige är internationella skolor oftast fristående skolor. 

Det finns ytterligare kvälls- eller lördags-/söndagsskolor för barn/elever med 
ett minoritetsspråk. Dessa skolor fokuserar på språk-, religions- och/eller 
kulturundervisning. Sådana skolor har flera benämningar på engelska. De 
kallas för heritage language schools, supplementary schools och community langu-
age schools, beroende på i vilket land dessa skolor är verksamma. I dessa 
skolor har lärare ofta ett minoritetsspråk som modersmål och majoritets-
språket är ofta ett svagare språk för lärare. Men så behöver inte alls vara 
fallet för eleverna utan i många fall är det tvärtom. Det är av den anledningen 
som föräldrarna har placerat sina barn i kvälls- eller lördags/söndagsskolor. 
Att gå i en lördags- eller söndagsskola är frivilligt ur statens och skolpliktens 
perspektiv (se t ex studier i Storbritannien: Creese, Wu & Li Wei 2007; Creese, 
Bhatt & Martin 2007; artiklar i NALDIC 2012; jfr även Lainio, Jonsson & 
Muhonen 2012). Sådana frivilliga skolor anses inte kunna uppfylla de peda-
gogiska eller andra kriterier som ställs på ett offentligt eller mer professio-
naliserat skolsystem, utan utgör ofta nödlösningar när det offentliga skol-
systemet inte tillhandahåller undervisning på eller om modersmålet. 

Tvåspråkig pedagogik (bilingual pedagogy) har traditionellt inneburit peda-
gogik där två språk har hållits isär så att undervisningen har skett bara på 
ett språk åt gången. Det finns och har funnits olika modeller för hur under-
visningen har bedrivits utifrån denna pedagogik (García 2009). Enligt en 
version av det som kallats Transitional Bilingual Education har barnens moders-
mål använts initialt till 90 procent i förskolan och eller skolan, men dess 
användning har drastiskt reducerats till 10 procent och användningen av 
majoritetsspråket har ökat till motsvarande 90 procent före årskurs 4. Denna 
modell anses leda till språklig assimilation och att modersmålet vissnar 
bort. En modell som är mer effektiv med tanke på modersmålets bevarande 
har applicerats på de flesta fristående skolor i Sverige som inriktat sig på 
finska och svenska. Den kallas i Garcías typologi för Developmental Bilingual 
Education där användningen av modersmålet reduceras i långsammare takt 
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än i den förra modellen, men majoritetsspråket är det dominanta under-
visningsspråket under grundskolans sista år, i årkurserna 7-9. Den här 
modellen anses ge eleverna en aktiv tvåspråkighet och litteracitet i båda 
språken (García 2009).

Cummins (2008) har definierat tvåspråkig utbildning som användning av 
två eller flera språk i något skede av en elevs skolgång. García, Skutnabb-
Kangas och Torres-Guzman (2006) har också en bred definition av begreppet. 
De menar att flerspråkiga skolor gör ett försök att ta hänsyn till och bygga 
vidare på den mångfald språk och litterära praktiker som eleverna kommer 
med till skolan.

García anmärker i sin bok Bilingual Education in the 21st Century (2009) att 
tvåspråkig undervisning är något mer än att man skulle vilja särskilja språ-
ken från varandra. Undervisningen ska stödja flexibelt bruk av flera språk. 
Hon kallar detta för translanguaging. Med detta menar hon att en person 
väljer flerspråkiga språkhandlingar för att kunna ge och ta mening i en 
språklig situation. Det tidigare utbredda begreppet kodväxling ingår i tran-
slanguaging. Det är därmed tillåtet att växla mellan språken i en och samma 
situation. Begreppet inkluderar också ett naturligt val av olika språk i olika 
domäner. Ett barn kan prata sitt modersmål med sina föräldrar men det 
läser barnböcker på majoritetsspråket också hemma, helt enkelt av den 
anledningen att barnet är bättre på läsning på detta språk än på sitt moders-
mål. García lyfter fram att translanguaging inkluderar tvåspråkig kommu-
nikation i en och samma domän. Varken i traditionell undervisning eller 
bland lekmän mer allmänt utanför skolan har detta tidigare ansetts vara 
ett gott eller acceptablet språkbruk.

Cen Williams (refererad i García 2009) har i skolsammanhang introducerat 
begreppet translanguaging, efter det att han hade genomfört flera studier 
i Wales. Studiernas syfte var att studera vilka typer av arbetssätt stöttade 
elever till att bli tvåspråkiga i både engelska och walesiska (se även Musk 
2006; Martin-Jones 2011). Elevernas språkfärdigheter varierade mycket från 
svaga kunskaper i antingen engelska eller walesiska, till goda eller infödda 
kunskaper i det ena eller det andra språket. I studierna blandades eleverna 
och undervisades i blandade grupper. Williams menade att translanguaging 
i ett pedagogiskt arbetssätt innebär att minst två språk används i en lärosi-
tuation. Den enklaste definitionen enligt honom var att ett nytt stoff intro-
duceras på ett språk och det tillämpas på ett annat språk. Ett exempel kan 
vara att läraren har en genomgång på ett språk, men övningarna eller den 
muntliga eller den skriftliga diskussionen görs på ett annat språk. Det viktiga 
är att input och output sker på olika språk. Arbetssättet translanguaging är 
inte bara en arbetsform utan den ska variera enligt Williams så att olika 
språk används i olika lärofaser. Arbetssättet förutsätter dock att eleverna 
är någorlunda tvåspråkiga, liksom lärarna. Williams såg många fördelar 
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med arbetssättet translanguaging. Han hävdade att arbetssättet erbjuder 
möjlighet att förstärka båda språken, i synnerhet av den anledningen att 
elever med starka och svaga språkkunskaper blandas.

I den sverigefinska tvåspråkiga skolmiljön kan man i praktiken se att man 
implicit tillämpat translanguaging enligt beskrivningen ovan som ett peda-
gogiskt knep, men att detta inte nödvändigtvis utgör en explicit del av 
undervisningens didaktiska planering (se t ex Lainio, Jonsson & Muhonen 
2012; Gynne & Bagga-Gupta 2013). Det är heller inte utvärderat i forskning 
hur effektivt detta fungerar i den sverigefinska skolkontexten.

Det finns inget officiellt svenskt styrdokument hur tvåspråkig undervisning 
ska utformas i Sverige. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1994) 
som gällde när föreliggande studier genomfördes står det att undervisningen 
skall, med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper, främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
Utifrån denna relativt vaga formulering kan det tolkas som så att en elev 
har rätt till att utveckla och stärka de språk som han/hon har kunskaper i 
vid skolans start. På ett annat ställe i läroplanen Lpo 94 står det att en elev 
ska förvärva kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 
religion och historia. Detta är ett av uppnåendemålen. Detta kan å andra 
sidan tolkas att varje elev ska göra det. Men en elev som tillhör en nationell 
minoritet har inte enligt denna formulering några särskilda rättigheter eller 
skyldigheter att fördjupa sig i sin egen minoritetsbakgrund, t ex i form av 
särskild modersmålsundervisning, utöver de som återfinns i Skollagen 
(2010).

2.6.3. Några nationella och internationella studier  
om tvåspråkig undervisning
Thomas’ och Colliers longitudinella studie av tvåspråkiga elevers skolfram-
gång i USA är den mest omfattande som gjorts inom området. I en första 
forskningsfas mellan 1982 och 1996, som sedan följts upp av andra, följdes 
42 000 elever med andra modersmål än engelska, där majoriteten var 
spansktalande men många elever var engelsktalande, från förskola till skolår 
12 i olika undervisningsprogram. Undervisningen varvades på engelska och 
spanska (resp. andra språk) för samtliga elever. Resultaten visar entydigt att 
skolgång på det egna språket, alltså på eget modersmål, ledde till bäst 
resultat för båda grupperna, engelsk- och spansktalande. Den undervis-
ningsmodell som var mest framgångsrik var när de flerspråkiga eleverna 
fick undervisning i klasser där hälften av eleverna hade engelska som 
modersmål och den andra hälften ett annat gemensamt modersmål, ofta 
spanska, och där hälften av undervisningen skedde på engelska och hälften 
på de andra elevernas modersmål under minst 6 år. Därnäst kom undervis-
ning i klasser där elever med samma minoritetsspråk undervisades hälften 
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av tiden på sitt modersmål och hälften av tiden på engelska under lika lång 
tid. Båda dessa grupper nådde enligt undersökningen bättre resultat t o m 
än majoritetsspråkselever som följde den traditionella undervisningsmodel-
len, enbart på engelska (Thomas & Collier, 1997; 2002; Axelsson et al. 2005)
Det är viktigt att uppmärksamma att undervisningens språk har hållits isär 
i Thomas och Colliers berömda undersökningar. Enligt modellerna var 
undervisningen alltid enspråkig vid varje enskilt tillfälle, vilket räknades 
till modellernas fördel. Det resonerades att det är lättare för en elev att 
internalisera innehållet i ett ämne på ett språk. Denna fördel har dock inte 
bevisats av annan forskning. Senare har till exempel Cummins (2005a) 
ifrågasatt modellernas effekt men också försökt förklara de antaganden 
som ligger bakom denna syn på tvåspråkig pedagogik. Han drog slutsatsen 
att två språk bildar två enskilda enheter som har sina egna funktioner och 
sin egen användning. Cummins har dock på annat håll ansett att en sådan 
undervisning utvecklar en gemensam kunskapsbas, som inte är direkt 
språkligt kopplad till bara ett språk (den s k Interdependence Hypothesis, 
t ex Cummins 2005b). 

Kodväxling eller byte mellan två språk har inte varit pedagogiskt acceptabelt, 
eller dess pedagogiska roller utredda i mer omfattande studier förrän under 
2000-talet. Viss nyare forskning, t ex av Lin (2005) och Martin (2005), ger 
dock fortfarande en nedsättande bild av parallell användning av två språk 
eller byte mellan två språk i en undervisningssituation för tvåspråkiga elever. 
Kodväxlingen anses vara en lokal eller pragmatisk lösning på ett klassrums-
problem eller den beror på lärarens bristfälliga kunskaper i majoritetssprå-
ket eller att läraren väljer det språk som elever med lägre socioekonomiska 
bakgrund har tillgång till, hävdade Lin och Martin i sina studier. Arthur och 
Martin (2006) kom dock i sina slutsatser fram till att eleverna i tillåtande 
tvåspråkig miljö har större möjligheter att lyckas med sina uppgifter (jfr 
Cummins 2005b). Från svensk kontext har undervisning där läraren växlar 
mellan t ex svenska och arabiska ansetts ge positiva resultat (Avery 2011). 

Duarte (2009) utförde en studie i Hamburg med barn som följde undervis-
ning på två språk enligt samma principer som Thomas och Colliers studier 
(1997; 2002), vilket i den tyska studien innebar att tysktalande och portu-
gisisktalande barn undervisades på båda språken. Duartes resultat bekräftar 
de resultat som Thomas och Collier fått i sina studier i USA.

Man vet fortfarande i dag relativt litet hur tvåspråkiga lärandemiljöer påver-
kar lärande i allmänhet, även om litteraturen inom andraspråksforskning 
och s k stöttande genom användning av förstaspråket (Cummins 2005b), 
ansetts leda till bättre studieresultat. Internationella studier som genomförts 
under senare år visar att en av de viktigaste faktorerna för andraspråkselevers 
skolframgång är att ha ett starkt utvecklat förstaspråk och få möjlighet att 
använda detta (Thomas & Collier, 1997; 2002; Avery 2011).



44

Bland studier som explicit koncentrerat sig på den sverigefinska situationen 
och sverigefinska elever, finns bara ett fåtal nutida exempel. Tuomela (2001) 
kom i sin avhandling fram till att de studerade elevernas parallella tvåsprå-
kighet ”ligger mycket nära eller på samma nivå som den enspråkiga 
målspråksnormen” (o a a, s. 219). Han jämförde sverigefinska elever i tre 
undervisningsmodeller. Han menade att skillnaderna i utvecklingen av 
svenska språket var marginella, men eleverna som hade fått undervisning 
på modersmålet nådde längre i modersmålsutvecklingen. Men resultaten 
från internationella och svenska undersökningar där konsekvenserna av 
modersmålsbaserad undervisning för språk- och kunskapsutveckling utvär-
derats är inte helt samstämmiga. Hill (1996) studerade samband mellan 
modersmålsundervisning och betyg i vissa ämnen i år 9. Hennes resultat 
visade att de elever som fick högst betyg hade deltagit kontinuerligt i 
modersmålsundervisningen genom hela skoltiden. Också Skolverkets (2008) 
kartläggning visade positiva samband mellan högre medelvärden och lång-
varigt deltagande i modersmålsundervisningen. (Hill 1996; jfr August & 
Hakuta 1997).

Av sentida mer omfattande statistiska sambandsstudier med relevans för 
Sverige kan nämnas den som AKF (Anvendt Kommunal Forskning, Køben-
havn) genomförde i samarbete bl a med SCB. Man konstaterar där att elever 
som haft modersmålsundervisning också hade generellt högre betyg i 
svenska och matematik, liksom att de skolor som hade modersmålsunder-
visning och där många elever deltog i denna, fick liknande positiva effekter 
(AKF 2011). Dessa resultat stöder den studie som Skolverket (2008) presen-
terade.

Beusch (2011) följde och testade i en nyligen genomförd studie i Sverige 
tvåspråkiga elever med utländsk bakgrund och hur de lärde sig tyska som 
främmande språk i gymnasieskolan. Hon strävade efter att hålla en rad 
bakgrundsfaktorer konstanta för att ta reda på om tvåspråkighet i sig inne-
bär fördelar vid inlärning av ett främmande språk. Hon hittade väldigt få 
tecken på att så kunde vara fallet. Hennes undersökning visar därmed på 
komplexiteten i åtminstone vissa typer av språkinlärning och i en viss ålder. 
En möjlig förklaring kan vara en otillräcklig grad av tvåspråkighet hos de 
undersökta. Enligt tämligen entydiga forskningsresultat visar sig kognitiva 
fördelar först när den tvåspråkige har en hög och åldersanpassad kompetens 
i bägge sina språk, där också graden av litteracitet spelare en tydlig roll 
(Cummins 2005b, 2011; se även resultat från språkbadsprogrammen i 
Finland, Björklund 2011). I Beusch’ slutsatser ingår också noteringen att 
man bör ta med i diskussionen hur en god svensk språkbehärskning påver-
kar resultaten.

Å andra sidan har till exempel Eva Norén (2010) visat i sin avhandling hur 
tvåspråkig undervisning (arabiska-svenska, somaliska-svenska) gynnar elev-
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ernas skolframgång i en svensk skolmiljö. Resultaten tyder på att tvåspråkig 
matematikundervisning uppmuntrar kommunikation, argumentation och 
samarbete och att det leder till att eleverna uppfattar sig som duktiga i 
matematik. Det leder också till att de lär sig svenska, eftersom svenska 
läromedel används. När undervisningen är tvåspråkig blir det många samtal 
om begrepp i matematik, men också om hur man löser problem. På detta 
sätt sammanfaller resultaten med mycket i den genrepedagogiska traditio-
nen (Gibbons 2013; se även Lainio & Norberg Brorsson u. utg.). Men Norén 
kommer också fram till en aning överraskande negativa resultat.  Under-
visningsprocesserna i matematiklassrum med flerspråkiga elever är tydligt 
påverkade av en outtalad hierarkisk syn på olika språks värde – och av 
outtalade värderingar av andra kulturer än den svenska. Tvåspråkig under-
visning har enligt Noréns studie en positiv språklig inverkan men en nega-
tiv psykosocial inverkan för de inblandade. Liknande resultat kommer även 
Avery (2011) fram till, även detta baserat på studier av arabisktalande elevers 
ämnesundervisning på flera språk i Sverige.

Dessa studier visar hur viktigt det är med modersmålsundervisning och/
eller modersmålsstöd för första generationens invandrare och för deras 
barn. De elever och unga vuxna som vi har fokuserat på, har den typ av 
positiv undervisningshistorik som ett flertal av studierna diskuterat. De har 
haft undervisning på båda språken (finska och svenska) under en viss del 
av sin skolgång (i vissa fall under kortare tid än hela grundskolan, genom 
byte av skolform). De har alltså goda förutsättningar att skapa sig en sådan 
språklig bas på minst två språk (finska och svenska), sannolikt också på 
engelska, som de myndigheter och organisationer vi studerat, borde vara 
intresserade av. Men även andra faktorer utanför skolkontexten påverkar 
resultaten och deras språkliga utveckling.

2.7. Tidigare svensk forskning kring språkval hos elever/
ungdomar med flera språk
Det har gjorts ett antal undersökningar av språkval hos invandrarbarn i 
Sverige, många av dem nu av äldre datum. Nedan presenteras kort några 
av dem, företrädesvis sådana som också behandlar finska. 

Sally Boyd (1985) gjorde en enkätstudie kring språkval med bestämda 
samtalspartners. I studien deltog 702 tvåspråkiga högstadieungdomar (14-16 
år). Ungefär hälften kom från hem där båda föräldrarna talade ett annat 
språk än svenska och hälften hade en svensktalande förälder och en förälder 
med ett annat språk. Många av de deltagande ungdomarna hade finska som 
hemspråk.
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Tabell 2. Språkval hos tvåspråkiga högstadieungdomar i Sverige, uttryckt i 
procent (efter Boyd 1985)

Språk Mor Far Syskon Vänner

Modersmål 73 66 13 5

Båda 13 17 15 12

Svenska 14 17 71 83

Man kan avläsa ur tabellen att tre fjärdelar av de tvåspråkiga ungdomarna 
föredrar att använda modersmålet i samtal med modern och i något mindre 
grad med fadern. Däremot är det är nästan lika vanligt att man använder 
svenska med syskonen som man använder modersmålet med modern. I 
ännu högre grad än med syskonen använder man svenska med vännerna. 
Med alla samtalspartners blandar man också svenska och modersmål.

En liknande undersökning gjorde Shidrokh Namei med något yngre elever 
(11-14 år) cirka tio år senare (1993). Dessa elever har persiska som moders-
mål. Urvalet är relativt litet, 18 elever som bor i Stockholmsområdet. Elev-
ernas vistelsetid varierade så att en var född i Sverige och den kortaste 
vistelsetiden var fyra år.

Tabell 3. Språkval hos tvåspråkiga mellanstadieungdomar, uttryckt i procent 
(efter Namei 1993)

Språk Mor Far Syskon Vänner

Modersmål 33 50 6 6

Båda 67 50 56 56

Svenska 0 0 38 56

Tendensen att använda modersmålet med äldre personer och i hemmet och 
svenska med syskon och vänner överensstämmer med Boyds studie. Det 
finns dock vissa skillnader. Modersmålet används i mindre utsträckning 
med de äldre än i Boyds studie och båda språken används i högre grad i alla 
sammanhang än i Boyds studie.

Lainio (1995) studerade inom ramen för det s.k. FORTIS-projektet (Finska 
och ruotsia – två språk i Sverige) 20 ungdomars och deras föräldrars språk-
bruk, 10 flickor och 10 pojkar i 16-19-årsåldern, resp. 15 mödrar och 3 fäder. 
Dessa var bosatta i en då finsktät kommun, som numera blivit allt tydligare 
flerspråkig. Urvalet var också baserat på att den yngre generationen skulle 
ha haft någon undervisning på finska i sin skolgång. Lainios resultat påmin-
ner om de som Namei erhållit (Tabell 4a och 4b). 
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Tabell 4a. Sverigefinska ungdomars språkval, finska, i olika domäner och 
enligt indexskala 1-5 (FORTIS-projektet; efter Lainio 1995). 

Finska Mor (N=15) Far (N=3) Flicka (N=9) Pojke (N=10)

I affärer 1,8 1,8 1,4 1,5

I föreningar 2,3 3,0 1,8 1,9

Med myndigheter 1,5 1,0 1,4 1,3

På fritiden 3,9 3,7 1,9 3,5

Arbete/skola 2,4 2,8 1,5 2,5

Indexskala: 5 = alltid; 4 = ofta, 3 = i hälften av fallen; 2 = sällan; 1 = aldrig.
Förutom att det finns vissa domäner där finskan används, enligt principen 
ju formellare, desto mer svenska, finns det också skillnader mellan föräld-
rar och barn. Oftast används finska på fritiden, i föreningar och på arbetet/i 
skolan. Mest sällan eller aldrig används finska med myndigheter, speciellt 
gäller detta män/pojkar. Mödrar och flickor utgör en sorts ändpunkter på 
ett kontinuum, där mödrarna använder finska oftast i dessa domäner, och 
flickorna mest sällan. Man får dock komma ihåg att antalet respondenter 
är begränsat. 

Tabell 4b. Sverigefinska ungdomars språkval, finska, för media (FORTIS-
projektet; efter Lainio 1995). 

Finska Mor (N=15) Far (N=3) Flicka (N=9) Pojke (N=10)

Tidningar 2,8 3,0 1,9 2,4

Tidskrifter 2,4 3,0 1,9 2,5

Böcker 2,3 3,0 2,0 1,4

Tv-program 4,1 4,7 2,6 3,3

Radioprogram 3,0 3,0 2,1 1,7

Indexskala: 5 = alltid; 4 = ofta, 3 = i hälften av fallen; 2 = sällan; 1 = aldrig.

Även här (Tabell 4b) finns en klar generationsskillnad, där föräldrarna 
använder finska oftare vid mediekonsumtion. Böcker läses genomgående 
mest sällan på finska, där pojkarna har lägst frekvens (vilket f ö också 
karaktäriserar det svenska bruket hos respondenterna), och man ser oftast 
på TV på finska. Man kunde också se att vid självskattning av finska och 
svenska hade mödrarna högst självskattning av finskan, fäderna lägst av 
svenskan och båda skattade finskan högre än svenskan. Bland flickorna 
fanns den högsta självskattningen av svenska, och både flickor och pojkar 
skattade sin svenska högre än sin finska. 
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När Nelly Kostoulas-Makrakis (1995) undersökte språkval hos 322 grekisk-
talande tonåringar fick hon något avvikande mönster från Boyds och Nameis 
studier. Hon konstruerade en skala med tre nivåer, där 3 betyder att man 
talar mer grekiska än svenska, 2 att man talar båda språken och 1 att man 
talar mer svenska än grekiska.

Tabell 5. Användning av grekiska hos tvåspråkiga grekisktalande ungdomar 
efter Kostoulas-Makrakis (1995) uttryckt i skala 3-1 där 3 betyder hög använd-
ning och 1 liten användning.

Mor Far Syskon Vänner + fritid

Språkval 2,60 2,75 2,17 2,23

De grekisktalande tonåringarna enligt denna studie använder i högre grad 
modersmålet med sin far än med sin mor. Detta var också fallet i Nameis 
(1993) studie men resultatet skiljer sig från Boyds (1985) studie. En stor 
skillnad gentemot både Boyds (1985) och Nameis (1993) studier är att de 
grekiska tonåringarna använder grekiska i hög grad med sina jämnåriga. 
Enligt Kostoulas-Makrakis (1995) kan detta bero på att de flesta responden-
ter som deltog i studien bor och går i skolan i områden med många grekisk-
talande.

Alla de ovan nämnda studierna handlar om invandrarelever som går i en 
enspråkig svensk skola. Mikael Svonni undersökte i sin doktorsavhandling 
(1993) språkanvändning och språkbehärskning hos 10-12 år gamla elever 
som talar ett av Sveriges minoritetsspråk, samiska. I studien ingick samman-
lagt 15 elever vilkas språkfärdighet relaterades till språkanvändningsmöns-
ter individuellt. Alla deltagare utom en hade lärt sig samiska från födseln 
och vid studiens genomförande deltog de i modersmålsundervisningen 
antingen i sameskola eller i grundskola. Några hade också fått annan under-
visning på samiska.

Tabell 6. Språkval hos samisktalande elever, uttryckt i procent (efter Svonni 
1993)

Språk Mor Far Syskon Vänner + fritid

Samiska 40 53 40 0

Båda 53 33 53 100

Svenska 7 14 7 0
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Tabellen visar att det är oftast med pappan som eleverna talar enbart samiska 
med såsom också de grekiska och persiska eleverna gör. Det är relativt få 
situationer som eleverna väljer att enbart tala svenska i. Resultaten visar 
vidare att eleverna verkar flyta mellan samiska och svenska tämligen 
obehindrat. Med kamrater gör de det oftast. Dessa samiska elever språkväx-
lar oftare än invandrarbarnen gör i Boyds (1985) och Nameis (1993) studie.

Som sammanfattande resultat kan dras utifrån Svonnis dataredovisning 
(1993) att sex av de 15 eleverna använder samiska i lägre grad än de nio 
övriga.  De sex eleverna använder samiska mer sporadiskt i familjen och 
aldrig när de talar med sina kamrater. Fyra elever talar inte heller samiska 
med sina syskon. Därutöver har de sex eleverna låg språkbehärskning i 
samiska både om man ser till lärarnas bedömning och man ser till poängen 
på den globala språkfärdigheten som de testades med. Som slutsats drog 
Svonni att det är bland eleverna med svag språkanvändning och låg språk-
behärskning som det förekommer att självuppskattningen är högre än 
lärarnas bedömning. Det var fyra elever av de sex som hade värderat sina 
språkkunskaper högre än vad lärarna hade gjort. Resultaten visar alltså en 
korrelation mellan användning av samiska med jämnåriga och behärskning 
av samiska. De elever som har goda kunskaper i samiska använder språket 
också i samtal med sina kamrater.

Pirjo Janulf (1998) visade i sin avhandlingsstudie hur sverigefinska skolung-
domar använde sina språk och hur utbildningsmodellen de följde påverkade 
deras språkkunskaper i både svenska och finska, men också de framtida 
möjligheterna att tradera modersmålet till sina egna barn i en framtid. 

Tore Otterup (2006) har i sin avhandling både kvalitativt och kvantitativt 
undersökt användningen av flerspråkighetens betydelse bland ungdomar 
i en mångkulturell skola. I den kvantitativa studien ingick 179 elever av 
vilka 170 hade ett annat modersmål än svenska. Cirka hälften är födda i 
Sverige och en stor del av andra hälften hade invandrat strax före eller efter 
skolstarten. Ungdomarnas ålder varierade mellan 9-15 år.

Tabell 7. Språkval flerspråkiga elever, uttryckt i procent (efter Otterup 2006)

Språk Mor Far Syskon Vänner Fritid Lärare

Modersmål 96 93 89 88 16 79

Båda 11

Svenska 31 32 74 99 73 99
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I likhet med tidigare resultat visar också Otterups resultat att modersmålet 
är det dominerande kommunikationsspråket hemma. Sammanlagt 95 
procent av eleverna uppger att de talar modersmålet med sina föräldrar 
och ca 89 procent med sina syskon. Det visar sig att cirka 32 procent av 
ungdomarna talar också svenska med sina föräldrar och närmare 90 procent 
svenska med sina syskon. Detta innebär att ungdomarna kan växla mellan 
språken i samtal hemma. Alla utom en ungdom talar svenska med sina 
kamrater även om det gemensamma modersmålet kan fungera som kommu-
nikationsspråk bland ungdomarna. En stor del av fritidsaktiviteterna som 
eleverna deltar i är svenskspråkiga. Tabell 7 visar också att en ganska stor 
andel elever har lärare i skolan som de kan tala sitt modersmål med. Det 
finns en elev som enbart talar modersmål med alla lärare. Otterup mätte 
också elevernas attityder till olika språk. Engelska var det språk som eleverna 
ansåg sig ha mest nytta av och som de ansåg vara bra att kunna. Därefter 
kom svenska som många elever ansåg vara en självklar nödvändighet att 
kunna eftersom det är landets majoritetsspråk. Tätt efter svenskan kom lite 
överraskande modersmålet. För att kunna hålla kontakter med släktingar 
i hemlandet ville ungdomarna också kunna sitt modersmål.

Etnologen Ann Runfors (2009) återvände till sina informanter som hade 
ingått i hennes avhandlingsstudier (Runfors 2003) efter tio år och djupin-
tervjuade 14 unga män och fyra unga kvinnor som hade hunnit bli tjugoett 
år gamla. Sexton av de arton unga hade en förälder eller båda föräldrarna 
som hade invandrat till Sverige – från framför allt Mellanöstern men också 
Sydamerika, Afrika och i några enstaka fall från norra Europa. De unga 
vuxna var alla födda i Sverige. Intervjuerna handlade om de ungas erfaren-
heter, livsval och positioneringar. Frågorna var därmed biografiskt oriente-
rade. Frågor om språk var enligt Runfors mer bakgrundsfrågor om vilka 
språk de talar och i vilka sammanhang.  Alla unga vuxna betraktade sig 
själva som flerspråkiga, men de framhävde sällan något av sina föräldrars 
modersmål när de räknade upp vilka språk de talade. I första hand framhöll 
de något/några språk som de hade lärt sig i skolan. Därefter kom svenska. 
Först i tredje hand kom vanligtvis något av föräldrarnas modersmål, beskri-
ver Runfors sina resultat.

De unga vuxna i Runfors studie (2009) beskrev att de använder något av 
föräldrarnas modersmål med sina föräldrar och äldre släktingar och med 
andra inom den egna diasporan och med icke-svensktalande släktingar 
utanför Sverige. Det kallade också detta föräldrarnas språk för modersmål. 
Men många kom med kommentarer om att deras kunskaper i föräldrarnas 
modersmål var bristfälliga. Svenska användes också av de unga vuxna 
hemma. De uppgav att de använde svenska med sina syskon, i allmänhet 
med den yngre generationen. Svenska beskrevs också av de unga vuxna 
som kommunikationsmedel med kamrater som ofta var barn till invandrare.
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En generell utveckling som observerats i många sammanhang, men som 
inte explicit studerats i svensk kontext sedan Boyds avhandlingsstudie 
(1985), är flerspråkigheten och språkval på individ- och gruppnivå. Detta 
har i ett större internationellt projekt, där en delstudie var förlagd till Göte-
borg, varit föremål för kartläggning (Nygren-Junkin 2008). Bland resultaten 
där kan man bl a avläsa att flerspråkigheten i familjer med barn som har 
rätt till modersmålsundervisning, är utbredd och sannolikt mer omfattande 
än man kunnat utröna i befintliga statistiska data, t ex genom Skolverkets 
och SCB:s databaser, där individers språk och framför allt deras flerspråkig-
het inte kan utläsas. Detta torde delvis bero på att man enligt Skollagen inte 
kan ha mer än ett modersmål i termer av undervisning dem (undantagna 
är talare av romani chib och meänkieli).

Sammanfattningsvis anger resultaten från de svenska undersökningarna 
angående språkval hos två- eller flerspråkiga elever att modersmålet domi-
nerar inom familjelivet, dvs den mest privata sfären, med undantag för 
samtal med syskon. Utanför hemmet dominerar svenska, en tendens som 
redan Lainios Eskilstuna-studie (1984) och senare den mindre kartläggningen 
i Södra Stockholmsområdet (1995) också visade. De svenska empiriska 
undersökningarna ovan, speciellt Janulfs (1998) liksom också Tuomelas 
(2001) antyder vidare att det behövs en större insats än några timmars 
modersmålsundervisning för att barn ska uppnå hög behärskning av moders-
målet, och dessutom tillgång till en mer utvecklad litteracitet i det. Båda 
dessa är färdigheter som särskilt efterfrågas i situationer där man använder 
språket i en yrkesmässig och skriftspråksbunden miljö.

2.8. Undervisning på finska i Sverige för elever  
med finsk bakgrund
Redan under 1970-talets början fanns det finskspråkiga klasser i Sverige, 
som ofta kallades för förberedelseklasser. Trots att finskspråkiga klasser 
skapades kontinuerligt i många kommuner gavs de stadigvarande status 
på låg- och mellanstadiet först år 1986 (Municio 1987; Korkiasaari & Tarki-
ainen, 2000). I början av 1980-talet arrangerades ett tiotal skolstrejker bland 
finska föräldrar på grund av missnöje med utbudet av önskade utbildnings-
modeller och bristen på kontinuitet i undervisningen. På finskspråkigt håll 
hade man önskat att Språk- och kulturarvsutredningen (SOU, 1983:57) skulle 
förstärka finskans särställning inom skolväsendet. Så blev dock inte fallet. 
Men utredningen gav upphov till pedagogiska utvecklingsenheter, s.k. 
PUFF-verksamhet (1986-1996) med professor Henning Johansson som ansva-
rig för utvecklingen. Enligt Korkiasaari och Tarkiainen (2000) var projektets 
största betydelse att kommunerna kunde få stöd i form av pengar. En del 
av pengarna användes till att anställa behörig personal för tvåspråkig under-
visning. Finskspråkig skolverksamhet hade under sin hela existens saknat 
lämpliga läromedel. Material hade skaffats från Finland, men de lämpade 
sig inte så väl för svenska förhållanden och de uppfyllde inte alltid kraven 
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i den svenska läroplanen. En del av PUFF-medlen användes därför till utveck-
ling av lämpliga läromedel för sverigefinska elever. Medlen gav också möjlig-
heter för lärare och delvis forskare att bilda kontaktnätverk och utbyta 
erfarenheter.

Finska hemspråksklasser fungerade som försöksverksamhet ända till 1986, 
då klasserna erkändes som ordinarie verksamhet på låg- och mellanstadiet 
(Hyltenstam & Tuomela, 1996). I vissa kommuner (se t ex Hyltenstam & 
Tuomela, 1996) hade det funnits hemspråksklasser för finska elever också 
på högstadiet. Det är ironiskt att när verksamheten blev officiell, började 
antalet finskspråkiga klasser minska delvis till följd av att antalet finska 
elever sjönk, vilket i sin tur i hög grad berodde på att den stora invandringen 
till Sverige var över. Återvandringen till Finland ökade också kraftigt under 
80-talet vilket också minskade behovet av finska klasser. Förutom en vikande 
arbetsmarknad flyttade många finska familjer tillbaka till Finland av en 
annan anledning: en ofta förekommande orsak var missnöjet med skolornas 
sätt att handskas med frågan om undervisning både i och på finska (Lainio 
2001). Men minskningen av elever och klasser hade också delvis att göra 
med att många barn redan var barn till andragenerationen och således födda 
i Sverige. De blev ofta dominant svensktalande, vilket ledde till minskat 
behov av finskspråkiga klasser.

I enlighet med 9 kap. 12 § i Skolförordningen (2011:185) får en kommun 
anordna tvåspråkig undervisning för delar av undervisningen i årskurserna 
1-6 på umgängesspråket för elever som har ett annat språk än svenska som 
dagligt umgängesspråk med en av sina eller båda vårdnadshavarna. För 
elever med finska som umgängesspråk får sådan undervisning anordnas 
även i årskurserna 7-9. I enlighet med en ny lagstiftning som möjliggjorde 
skapandet av friskolor, grundades den första tvåspråkiga friskolan i Stock-
holm år 1990 efter sverigefinska föräldrars envisa kamp och engagemang. 
Som mest fanns det ett tiotal skolor samtidigt. På senare år har antalet elever 
minskat vilket har fått några skolor att stänga sina dörrar. I dag finns sju 
tvåspråkiga skolor kvar (Botkyrka, Göteborg, Eskilstuna, Kista, Stockholm, 
Upplands Väsby, Örebro). År 2011 fanns det finskspråkiga klasser kvar i två 
svenska kommunala skolor (Södertälje, Västerås) (Sisu-uutiset tisdag 13 
september 2011 kl 12:38). Samtidigt fanns det under 2012 ett knappt tret-
tiotal finskspråkiga avdelningar eller förskolor i landet (RSKL 2012). Detta 
antyder ett nytt och ökat intresse för finska språket. Enligt Markku Peura 
(rektor och ordförande i Sverigefinländarnas delegation under en lång tid), 
som har drivit skolfrågor i sverigefinländarnas regi, finns det intresse för 
att grunda nya tvåspråkiga skolor. Skolinspektionen avslog dock ansökan 
om en ny skola i Södertälje med hänvisning till det otillräckliga elevunder-
laget (fredag 28 januari 2011 kl 10:46 , Sisu-uutiset). En allmän trend är att 
underlaget minskar i de kommunala skolorna, men även i friskolorna 
minskar det i de senare åren (7-9), däremot har alltså intresset istället ökat 
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för förskoleverksamhet på finska i många kommuner, såväl i Stockholms-
området som på andra håll i landet. En orsak till detta kan spåras till att 
den nya minoritetsspråkslagen ger föräldrar rätt till att kräva att få barnens 
förskoleverksamhet helt eller delvis på eget språk. Symptomatiskt är, att 
alla befintliga förskoleverksamheter på finska (helt eller delvis), återfinns 
inom kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska, där både 
lagstiftning och ekonomiskt stöd ska kunna ges för denna verksamhet. Det 
saknas ändå sådan verksamhet i en majoritet av de kommuner som ingår 
i förvaltningsområdet för finska (Lainio 2013c). 

På hemsidorna beskriver de tvåspråkiga friskolorna riktlinjer för sin verk-
samhet relativt liktydigt beträffande inriktningen på sin undervisning, för 
språkkunskaper, elevernas utveckling av deras kulturer och identiteter. 
Eleverna får möta både finska och svenska i alla ämnen och berika sitt 
ordförråd med centrala begrepp. Målsättningen är att eleverna lär sig både 
finska och svenska bra så att de utvecklar en aktiv tvåspråkighet. För att nå 
denna målsättning har skolorna beskrivit sin grundsyn lite varierande. En 
skola beskriver att skolan arbetar med att ge alla barnen en stark grund på 
finska. Därefter börjar studierna i svenska. Studierna i det svenska språket 
fortsätter genom hela grundskolan. Varje år utökas studierna i svenska med 
olika ämnen på svenska så att i de högre skolåren läses minst hälften av 
ämnena på svenska. En annan skola skriver på sin hemsida att alla ämnen 
undervisas på båda språken. Skolan anger exakta siffror för hur stor andel 
av undervisningen sker på finska: I förskolan är andelen finska 90 procent, 
i lågstadiet 60 procent och i högstadiet 33 procent. Eleverna lär sig också 
att jämföra språken med varandra och översätta från ett språk till ett annat 
samt att anpassa språket till mottagaren. Det är vanligt att elever som går 
i tvåspråkiga finsk-svenska skolor har ett tredje språk hemma.  Skolorna 
strävar efter att ge modersmålsundervisning även i det tredje språket. Utöver 
språken får eleverna ta del av både den finländska och den svenska kulturen. 
De blir även medvetna om den sverigefinska kulturen, som skapas när den 
finska och den svenska kulturen integreras. Skolorna vill på så sätt ge en 
trygg identitet med rötterna i en blandning av kulturerna. Kulturerna får 
uppmärksamhet och erkännande genom att båda ländernas traditioner 
firas. Dessutom uppmärksammas de genom film, idrott, konst, litteratur, 
musik och teater. Enligt Skolinspektionens rapport (2012:2) verkar tvåsprå-
kiga friskolor vara bättre förberedda och lämpade att skapa grunderna för 
en aktiv tvåspråkighet än de kommunala skolorna, inte minst på grund av 
lärarnas och rektorernas fokuserade intresse på och erfarenhet av undervis-
ning i och på båda språken samt dess planering.

Sammanfattningsvis kan man konstatera det följande om finskans status 
och användning i Sverige. Hemmet och den privata sfären har förblivit dess 
starkaste domän och det finns än så länge få indikationer på att detta håller 
på att förändras. En mer utbredd och förbättrad kompetens hos förvalt-
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ningsmyndigheter t ex kan dock påverka utfallet. Parallellt med att finskan 
fått en mer stabil position i det lagliga ramverket har dock också flersprå-
kigheten bland sverigefinnar sannolikt ökat, och svenskan är alltjämt det 
normala valet av språk utanför hemmet, inte minst i offentliga miljöer. 
Friskolorna utgör i utbildningshänseende den främsta tvåspråkiga fristaden 
för finska, ur de ungas synvinkel, utanför hemmet. Där kan också en mer 
mångsidig och avancerad tvåspråkighet i finska – svenska utvecklas, med 
litteracitet i båda språken. Det är dock okänt i vilken utsträckning detta 
faktiskt sker. Möjligheterna och viljan att välja finska på gymnasienivån är 
klart begränsade, vilket innebär att den språkliga ”portfölj” de unga har 
med sig ut i vuxenlivet, ändå kommer att påvisa en lucka i det formella 
stödet för en utveckling av finskan mot ett vuxenlivs krav på ett mångsidigt 
språkbruk. Detta har allt tydligare också märkts i de elevers språkliga 
förmåga som kommer vidare till högskole- och universitetsnivån: man 
saknar ofta en stabil litteracitetsbas i finskan, för de behov som studier på 
finska om finska innebär (jfr Nesser 2007).
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Del 3. De tre delstudierna

3.1. Utformning av de tre delstudierna – metoder och material
Nedan följer en beskrivning av hur de tre skilda delstudierna har genom-
förts, vilka som har deltagit i de skilda studierna och hur insamlade data 
har bearbetats.

3.2. Delstudie 1: Enkät till förvaltningsmyndigheter och 
organisationer
I denna delstudie föll det sig naturligt att ha en enkät som insamlingsmetod 
eftersom vi forskare ville få en generell uppfattning om hur olika förvalt-
ningsmyndigheter, samt organisationer, såväl svenska, finska som nordiska, 
allmänt bedömde behovet och användningen av olika språk på sina respek-
tive arbetsplatser. Vi ville också veta vilket värde man i allmänhet sätter på 
språkkunskaper vid rekrytering.

En stor del av det förberedande arbetet var att identifiera vilka myndigheter 
och organisationer som var relevanta för undersökningen samt hitta lämp-
liga mottagare för enkäten i dessa. Utgångspunkten var att båda länderna, 
Sverige och Finland, skulle representeras likvärdigt: regeringskansliet med 
olika departement/ministerier, riksdagspartier, alla länsstyrelser och statliga 
myndigheter skulle inkluderas i undersökningen. Listan över myndigheter 
och organisationer som identifierades återfinns i Bilaga 4.12

En enkät med exakt motsvarande frågor formulerades på både finska och 
svenska. De flesta frågor som föreliggande studie berör är slutna frågor med 
svarsalternativ. Respondenterna fick först bedöma ett allmänt behov av 
olika språk på deras arbetsplatser. De övriga slutna frågorna var mer person-
liga och gällde hur respondenterna själva använde språken. De fick ta 
närmare ställning till vilka språk och i vilken grad de använde dem inom 
olika språkliga behärskningsområden såsom vid tal, skrift, läsning och 
lyssnande samt i olika domäner, alltså i olika informella och formella 
situationer anknutna till deras arbete. På frågan om de framtida språkbe-
hoven kunde respondenterna fritt formulera sina svar.

Enkäten skickades till 98 finska myndigheter och organisationer samt 119 
svenska och 23 nordiska myndigheter och organisationer via en nätplatt-
form. Vid varje myndighet eller organisation hade vi identifierat en person 
som vi bedömde vara relevant för att kunna svara på frågorna. Det blev  
 
1 Vi är medvetna om att frågan generellt om vilket värde de sverigefinska ung-

domarna har som tvåspråkig resurs på en bilateral eller nordisk arbetsmarknad, 
skulle kräva att den privata sektorn också inkluderades. Tidsramen tillät dock 
inte en sådan utvidgning. 
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oftast en person som ansvarade för personalfrågor eller rekrytering. Därmed 
var det en anställd med en yrkesbeteckning som personalchef, avdelnings-
chef, förvaltningschef eller administrativ chef. Enkäten skickades således 
till en individ men personen i fråga sågs som en representant för sin myndig-
het eller organisation.

3.2.1. Beskrivning av respondenterna för förvaltningsområden 
och organisationer
Totalt 113 enkäter returnerades efter tre påminnelser.  Svarsfrekvensen 
från de finska myndigheterna och organisationerna blev 46 procent. Enkä-
ten besvarades av 20 män (44%) och 25 kvinnor (56%). Svarsfrekvensen från 
de svenska förvaltningsmyndigheterna och organisationerna blev lite lägre, 
45 procent men de nordiska avsevärt högre, 65 procent. Fördelningen bland 
svenska och nordiska män och kvinnor var ojämnare än bland de finska 
respondenterna. Det var 17 (32%) respektive 6 män (40%) och 36 (68%) 
respektive 9 (60%) kvinnor (65,7%) av de svenska och nordiska responden-
terna som besvarade enkäten.

Tabell 8. Respondenter i enkätstudien uttryckt i frekvenser

Kön Svenska  
respondenter

Finska 
respondenter

Nordiska  
respondenter

Kvinnor 36 25 9

Män 17 20 6

Totalt antal 53 45 15

Svarsfrekvensen i relation till metod och typ av respondenter kan uppfattas 
som acceptabel. Vi har resonerat kring faktorer som förklarar svarsfrekven-
sen och relaterat detta till själva mediet, i synnerhet valet av att använda 
en nätenkät. Det kan ligga flera faktorer bakom. Enkäten skickades alltså 
genom ett webbformulär. Ovana att använda dator, och i det här fallet med 
ett ovanligt innehåll, kan vara en orsak eftersom de flesta respondenterna 
hade en relativt hög ålder, vilken i sin tur var avhängig den funktion i 
mellanchefsposition som de innehade. Personen som fick enkäten kände 
sig kanske inte lämplig att svara på enkäten och eller ansåg sig inte kunna 
representera hela organisationen. Även arbetsbelastningen kan antas ha 
påverkat, dvs man har inte kunnat prioritera enkäten tidsmässigt. Vi vet 
inte heller vilka elektroniska filter de mottagande organisationerna har – 
dvs om meddelandet med uppmaningen till att delta i enkäten sorterades 
som skräppost innan den ens nådde mottagarens e-postlåda.

Totalt 48 av de 53 svenska respondenterna angav svenska som sitt moders-
mål. Av de fem resterande respondenterna hade tre finska som modersmål, 
en norska och en annan samiska. Alla de respondenter som hade ett annat 
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modersmål än svenska betraktade sig själva som tvåspråkiga med svenska 
som sitt andra modersmål.  Av de 45 finska respondenterna angav 40 finska 
som sitt modersmål, tre svenska och två finska och svenska. Av de nordiska 
respondenterna angav 9 svenska som sitt modersmål, två finska och tre 
respondenter angav både svenska och finska som modersmål. En respondent 
arbetade på Grönland och angav engelska som sitt modersmål.

De flesta respondenterna i varje grupp hade en akademisk examen vilket 
var förväntat utifrån det urval vi hade gjort gällande respondenternas 
arbetsuppgifter och position. Totalt 93 procent både i den finska och nord-
iska gruppen hade en akademisk examen, 83 procent i den svenska gruppen. 
Resten av alla respondenterna hade gymnasial eller yrkesutbildning utom 
en svensk som hade grundskolexamen.

Det var också förväntat utifrån det urval vi gjort att respondenterna hade 
en relativt hög ålder.  Alla respondenterna i den finska gruppen var födda 
före 1955. 73 procent av de svenska respondenterna var födda före 1959 
och endast 7 procent efter 1969. Åldersspridningen var störst i den nordiska 
gruppen så att nästan hälften, 6 respondenter, var födda på 60- eller 70-talen 
och 8 mellan åren 1945-59. Det går inte att räkna ut ett mer exakt medel-
värde på ålder då frågan om åldern efterfrågades och presenterades med 
åldersintervaller i enkäten.

3.2.2. Databearbetning 
Svaren från enkäterna inklusive frågorna om bakgrundsuppgifter matades 
in i ett statistiskt program, SPSS. Angående de frågor som denna rapport 
berör räknades svaren i procentsatser i syfte att kunna göra jämförelser i 
tre grupper som var olika stora till antalet. Svaren på den öppna frågan om 
framtida språkbehov lästes igenom i flera omgångar och de kategoriserades 
efter de mönster som kunde urskiljas. 

3.3. Delstudie 2: Fokusgruppsintervjuer med niondeklassare
Enligt Denscombe (2009) är fokusgruppsintervjuer en lämplig insamlings-
metod då respondenterna bär med sig någon gemensam erfarenhet till 
sammankomsten. Vi valde att intervjua niondeklassare i fokusgrupper då 
vi bedömde att de skulle ha tvåspråkigheten och en likadan skolgång som 
något gemensamt. Vi valde vidare att intervjua niondeklassare i fokusgrup-
per då vi antog att deltagande i en grupp skulle öka viljan att delta och delge 
relevant information och egna åsikter (Denscombe 2009). Gruppdimensio-
nen antogs också stimulera ungdomar till djupare och mångsidigare reso-
nemang och reflektioner än enskilda intervjuer brukar göra. Därutöver kan 
flera röster höras i en fokusgrupp jämfört med enskilda intervjuer.

Respondenterna utgjordes av elever i sista årskursen i tvåspråkiga finsk-
svenska skolor. Sammanlagt genomfördes fyra fokusgruppintervjuer. 
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Tvåspråkighet överhuvudtaget och tvåspråkig skolgång fungerade som 
stimulus och fokus i diskussionerna. I tre intervjuer av de fyra deltog fem 
niondeklassare och i en åtta niondeklassare, dvs totalt 23 elever.  Det visade 
sig att gruppen om åtta elever inte fungerade så bra då svaren blev ytliga 
och de innehöll ofta endast information och fakta. Detta mycket på grund 
av att niondeklassarna gav varandra möjligheten att delta demokratiskt och 
jämlikt i diskussionen, ofta i tur och ordning. Fokusgrupperna om fem 
ungdomar fungerade bättre till följd av att niondeklassarna jämförde sina 
bidrag med varandra och de utvecklade varandras tankar och reflektioner. 
De utmanade också varandras erfarenheter och uppfattningar. Gruppdyna-
miken i grupperna om fem ungdomar fungerade därmed på ett positivt 
sätt. De bidrog också med ytterligare bakomliggande faktorer som kunde 
tolkas som att de förklarade varför de hyste de uppfattningar som de presen-
terade. Intervjuerna visade både skillnader mellan gruppmedlemmarna 
beträffande temata, men också samstämmighet mellan dem, såsom t ex 
Denscombe (2009) menade är fallet i fokusgrupper.

En nackdel med fokusgruppsintervjuer kan enligt Denscombe (2009) vara 
att en eller flera respondenter blir dominanta. Det stämmer delvis med våra 
fokusgruppsintervjuer, där några deltog mer aktivt i diskussionerna, men 
det kan inte påstås att någons eller någras åsikter och uppfattningar styrde 
och dominerade diskussionerna. Det kan hänga ihop att temata var konkreta 
och berörde alla respondenter, vilket gjorde att alla kunde medverka och 
bidra genom sina egna erfarenheter och uppfattningar.

Intervjuerna var i genomsnitt 68 minuter långa. De spelades in på diktafon 
och video. Alla intervjuerna har efteråt ordagrant transkriberats. Intervju-
erna genomfördes mellan december 2009 och februari 2010 i respektive 
elevgruppers skolor.

Intervjuerna fokuserade på tre stora ämnesområden/temata:

– niondeklassarnas språkkunskaper,

–  användning av olika språk i olika domäner och med olika personer, 
och

– deras kulturella tillhörighet(er) och planer för framtiden.

Varje tema bestod av ett tiotal i förväg formulerade frågor. Det var två fors-
kare på plats i tre intervjuer och en i en intervju då den andra inte kunde 
delta pga snökaos i regionen. Vi forskare fungerade som moderatorer och 
försökte vara flexibla när det gällde frågornas ordningsföljd och lyhörda 
för niondeklassarnas tankegångar. En ny fråga ställdes när det verkade att 
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en mättnad hade nåtts kring en fråga eller ett tema.  Strävan var snarare 
att följa upp än att introducera en helt ny fråga efter en avslutad tanke. På 
så sätt blev diskussionerna sammanhängande, kändes mer logiska och 
påminde mer om naturliga diskussioner.

3.3.1 Medverkande niondeklassare
För intervjuundersökningen valdes niondeklassare eftersom vi ansåg dem 
ha längst erfarenhet av en tvåspråkig skola. Annars är urvalet ett bekväm-
lighetsurval då eleverna frivilligt har anmält sig som respondenter efter att 
de har fått ett missivbrev (se bilaga 2) som beskrev bl a undersökningens 
syfte och de etiska principer som Vetenskapsrådet (1990) har angivit.

Sammanlagt 23 ungdomar av 74 som gick i år 9 läsåret 2009-2010 i de 
tvåspråkiga finsk-svenska skolorna blev intervjuade i fokusgrupperna. De 
var 15-16 år gamla vid intervjuerna. Antalet flickor och pojkar var relativt 
jämnt fördelat, 12 pojkar och 11 flickor. Alla utom två av de intervjuade är 
födda i Sverige. De två flyttade vid 1- respektive 3-årsåldern till Sverige. 
Totalt 19 stycken av dem har en finskfödd mamma och tre har en svensk 
mamma. Därutöver finns en mamma vars födelseland inte framgår av 
enkäten. Hon har dock svenskt medborgarskap. Av papporna är 13 födda i 
Finland, fyra är svenskar och fyra är födda i något tredje land. Två elever 
har valt att lämna frågan obesvarad.

3.4. Delstudie 3: Enkät till unga vuxna
En enkät med 47 frågor skickades våren 2009 till unga vuxna som hade gått 
ut en tvåspråkig svensk-finsk skola under åren 1999-2008. Enkäterna var 
försedda med försättsblad, i vilket projektet och dess syften presenterades. 
Dessutom beskrevs de etiska principerna (Vetenskapsrådet 1990) där det 
framgick att deltagandet var frivilligt och fullständigt anonymt. Ett franke-
rat svarskuvert bifogades till enkäten. Vidare uppmuntrades respondenter-
nas deltagande i enkäten genom att de erbjöds möjlighet delta i en lottdrag-
ning om två biljetter till ett musikarrangemang. En svenskspråkig enkät 
med både slutna och öppna svarsalternativ formulerades då det bedömdes 
som mest sannolikt att respondenterna skulle ha högst språklig kompetens 
i svenska, en bedömning som också bekräftats av skolornas personal.
Enkäten syftade till att utreda hur de unga vuxna uppskattade sina språk-
kunskaper samt användning och värde av deras språkkunskaper på den 
svenska och nordiska arbetsmarknaden. Närmare beskrivet rörde frågorna 
unga vuxnas bakgrund, deras språkkunskaper, deras medievanor, vilket 
värde eller betydelse deras språkkunskaper de uppskattade ha för samhäl-
let, samt deras kulturella tillhörighet. Frågorna i enkäten och fokusgrupp-
sintervjuerna utredde samma temaområden och således gav de svar på 
likadana frågeställningar.
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3.4.1. Medverkande unga vuxna
För enkätundersökningens del medförde bristen på tillgång till statistisk 
information om den sverigefinska befolkningen att ett s.k. riktat urval 
gjordes genom de sverigefinska skolorna. För att nå f.d. elever vid respektive 
skola kontaktades först de sju sverigefinska skolornas rektorer genom det 
Nationella skolforskningsnätverket för sverigefinska friskolor. I ett senare 
skede valdes de fem skolor ut som erbjuder undervisning t o m år 9. Genom 
rektorerna på dessa skolor fick vi tillgång till dåvarande hemadresser till 
totalt 728 elever som hade gått ut grundskolans årskurs 9 åren 1999-2008. 
Skolor som har bidragit med kontaktuppgifter innefattar de sverigefinska 
skolorna i Stockholm, Göteborg, Eskilstuna, Upplands Väsby och Botkyrka. 
F.d. elever vid Liljaskolan i Kista och Sverigefinska språkskolan i Örebro har 
inte deltagit i undersökningen eftersom dessa två erbjuder tvåspråkig 
undervisning endast fram till år 6.

Ett statistiskt urval bland de 728 namnen och adresserna gjordes, vilket 
resulterade i att enkäten skickades ut till sammanlagt 256 personer, men 
av dessa returnerades 63 kuvert då adressaten var okänd, vilket innebär att 
högst 193 av enkäterna hade en potentiell möjlighet att nå fram till sina 
mottagare. Det sammanlagda antalet respondenter i denna enkätundersök-
ning var alltså 69, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 36 procent för 
enkäturvalet, eller 9 procent av alla de tidigare 9-klassarna i fem tvåspråkiga 
skolor. Det stora bortfallet kan förklaras av flera faktorer, bl a det faktum 
att en stor del av adresserna kan ha varit inaktuella då flera år redan passe-
rat sedan adresserna registrerades vid respektive skola. Å andra sidan var 
adresslistorna det enda sättet för oss att försöka nå f.d. elever i skolorna och 
åtminstone i vissa fall fick vi bekräftelse på att åtminstone respondenternas 
föräldrar bodde kvar på den givna adressen och kunde vidarebefordra 
enkäten till dess mottagare. Att bortfallet blir stort i en postenkätundersök-
ning som riktar sig mot yngre personer kan anses vara naturligt eftersom 
ungdomar är mer benägna att flytta än äldre (Dahmström, 2005:77).

Antalet unga vuxna som deltog i enkätundersökningen var 69 varav 44 (64%) 
var kvinnor och 25 (36%) män. Den stora majoriteten, 64 personer (93%), av 
respondenterna är födda i Sverige och  endast fem respondenter är födda 
utomlands. De flesta respondenter är alltså barn till första eller andra gene-
rationens invandrare. Bland respondenternas föräldrar är det färre mödrar 
(fyra stycken) än fäder (elva stycken) som är födda i Sverige. En mor kommer 
från ett tredje land liksom 12 fäder gör det. Det är 64 mödrar och 46 fäder 
som är födda i Finland. De svenskfödda eller utrikesfödda föräldrarna har/
hade alltså en finskfödd maka/make.

Då utgångspunkten för enkätundersökningen var att nå ett urval av ungdo-
mar från åren 1999-2008 (födda 1983-1993) var det givet att det skulle finnas 
en viss åldersmässig spridning bland respondenterna. Cirka hälften av 
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respondenterna (52%) är födda 1990-1993 och hade gått ut åk 9 åren 2005-
2008, vilket kan förklaras av bl a det faktum att de med större sannolikhet 
än sina äldre kamrater fortfarande var bosatta på samma adress som skolorna 
tillhandahöll när undersökningen började. Cirka 70 procent av responden-
terna studerar vidare, antingen i gymnasieskolan eller på högskolenivå. Då 
39 procent uppger sig arbeta, finns det respondenter som både studerar och 
arbetar samtidigt.

3.4.2. Databearbetning
De unga vuxnas svar i frekvenser från enkäten har flyttats över till ett SPSS-
program och frekvenser har också omräknats till procentsatser. Niondeklas-
sarnas intervjusvar har efter transkriberingen kategoriserats efter domä-
nerna vilka i stort sett utgör strukturen för resultatredovisningen. 
Resultaten från både fokusgruppsintervjuerna och enkäterna riktade till 
unga vuxna har slagits ihop i resultatredovisningen och därmed beskrivs 
de jämförande. Detta gjordes i syfte att se likheter och skillnader mellan 
dessa två grupper och att samtidigt kontrollera resultatens validitet. 

Fokusgruppsintervjuerna har transkriberats strax efter varje intervju. Trans-
kriberingen var relativt grov och några försök att återge intonation, betoning 
och uttal har inte gjorts. Eleverna valde i de flesta fall att tala finska även 
om de fick välja det språk de ville bli intervjuade på eller delta i intervjun 
under en intervjus gång. Det talade finska språket har något snyggats upp, 
men meningsbyggnaderna har bevarats som sådana även i fall då de inte 
är helt korrekta eller fullständiga ur ett standardspråkligt perspektiv. Också 
ordagranna ordalydelser har använts. I vissa enstaka fall har vi skrivit en 
förklarande text inom hakparentes när vi har ansett att innebörden i satsen 
beror för mycket på sammanhanget och därför kan vara svårförståelig i 
skriven form. 

I rapporten används citat som får illustrera våra tolkningar av intervjuerna 
och visa niondeklassarnas synpunkter och resonemang. Citaten har över-
satts till svenska som har fått en mer skriftspråklig karaktär än det finska 
ursprungliga utdraget helt enkelt av läsbarhetsskäl.  

Vi benämner informanterna i intervjuerna med F eller P utifrån deras kön. 
Egentligen är vi inte intresserade av könsperspektivet men det visade sig 
att några pojkar stack ut med sina åsikter och resonemang i några enstaka 
frågor varför vi beslöt att behålla detta perspektiv. Utöver några pojkars 
svar på vissa frågor visar fokusgruppsintervjuerna inte några större skillna-
der i åsikter och uppfattningar mellan eleverna. Trots detta vill vi visa i citat 
att det är olika personer som uttrycker sig och därför har vi benämnt dem 
med F1, F2 eller P1, P2 etc. Detta har också den fördelen att vi kan använda 
han eller hon när vi hänvisar till personerna i citat. Förkortningarna M-T 
eller J betecknar intervjuarna. Annars hänvisas till en transkriptionsnyckel 
som finns i slutet av rapporten (se bilaga 1).
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3.4.3. Reflektioner över metodval för studierna av de  
sverigefinska ungdomarna
Två olika insamlingsmetoder, både nät-/postenkäter och intervjuer, har 
använts i syfte att belysa samma frågeställningar. Detta har det gjort möjligt 
att jämföra data från båda metoderna vilket ger en mer säkerställd förståelse 
av resultaten (Denscombe 2009). Båda metoderna har sina svagheter. Exem-
pelvis frågorna som gäller språkbruk i olika domäner ger inte helt exakta 
svar då det kan finnas flera personer i en domän och respondenten använ-
der sina språk i olika utsträckning med dessa personer. I så fall kan respon-
denten ha uppskattat en genomsnittlig användning. I intervjuerna efterfrå-
gades inte systematiskt hur ungdomarna använder olika språk i olika 
situationer och med olika personer vilket gör att intervjuerna inte ger 
uttömmande svar. Detta är också i skenet av mer etnografiska studier i 
liknande sammanhang ett känt problem, och kan inte avhjälpas med förfi-
nade enkäter eller intervjuer, utan kräver andra fältarbets- och datainsam-
lingsmetoder, som i en mikrokontext tillåter forskaren att följa språks 
skiftande bruk på ett helt annat sätt. Detta var utom räckhåll inom detta 
projekt. Ändå är datainsamlingsmetoderna berättigade och de är likriktade 
samt ger svar som är likriktade. De kompletterar delvis också varandra, 
vilket generellt kan vara en god utgångspunkt för användning av flera olika 
metoder. Denscombe (2009) hävdar om två metoder producerar samma 
resultat är det rimligt att dra slutsatsen att resultaten är ”autentiska och 
träffsäkra” (s. 186). Det går i våra studier att instämma i detta då resultaten 
bekräftar varandra.
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Del 4. Resultat

4.1. Introduktion
I detta kapitel redovisas resultaten från de tre skilda delundersökningarna. 
För att tydliggöra för läsaren presenteras resultaten från enkätundersök-
ningen till förvaltningsmyndigheter och organisationer först i syfte att ge 
en uppfattning om deras uppskattade behov och användning av olika språk 
på dessa arbetsplatser. I nästa avsnitt jämförs resultaten från fokusgrupp-
sintervjuer med niondeklassare och enkäter till de unga vuxna om hur de 
å ena sidan värderar sina egna språkkunskaper och å andra sidan behoven 
av deras språkkunskaper främst på den svenska arbetsmarknaden.

4.2. Resultat från enkäten till förvaltningsmyndigheter och 
organisationer

4.2.1. Nuvarande språkbehov vid myndigheter och i organisationer
Av tabell 9 framgår hur de finska, svenska och nordiska respondenterna 
uppskattade behoven av olika språk på sina arbetsplatser.

Fråga: Vilket/vilka språk behöver man för att kunna arbeta i din organisa-
tion?

Tabell 9. Allmänt behov av språkkunskaper i myndighet eller organisation 
uttryckt i procent1.

Språk Finska
respondenter

Svenska  
respondenter

Nordiska  
respondenter

Finska 91   4 40

Svenska 76 98 87

Engelska 67 62 73

Andra skandina-
viska språk

  7   4 73

Andra språk   7   2   0

1 Flera alternativ var möjliga vilket gör att summan överstiger 100% i varje 
kolumn.
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Det framgår av tabell 9 att behovet av svenska och svenskspråkiga anställda 
uppskattades vara stort inte bara hos svenska förvaltningsmyndigheter och 
organisationer (98%) utan också hos finska (76%) samt nordiska myndighe-
ter och organisationer (87%). Behovet av finska, som ligger i fokus i förelig-
gande rapport, är relativt litet vad beträffar andra grupper än den finska 
(91%). Resultatet visar att det finns en stor kontrast i behovet av finskan i 
Sverige (4%) och behovet av svenskan i Finland (76%). Enligt resultatet 
används och behövs andra skandinaviska språk än svenska i hög utsträck-
ning hos nordiska organisationer (73%). Generellt sett används de mer i 
olika grupper än finska.  Av de utomnordiska språken uppskattades behovet 
av engelskan variera mellan 62 procent och 73 procent. Intressant är att 
behovet av andra utomnordiska språk än engelskan uppskattades vara störst 
i Finland (7%).

4.2.2. Behärskning av språken 
Språket kan sägas ha sina fyra språkliga behärskningsområden: de mer 
receptiva eller passiva områdena att lyssna och läsa och de mer produktiva 
eller aktiva områdena att tala och skriva. Respondenterna fick redogöra för 
hur de personligen använde olika språk för olika behärskningsområden i 
sitt dagliga arbete (se tabeller 10 -12).

Fråga: Vad använder du respektive språk till i ditt dagliga arbete (flera 
alternativ möjliga, tabell 10-12)

Tabell 10. Behärskningsområden i det dagliga arbetet uttryckt i procent hos 
finska respondenter

Behärskningsområden

Språk Talar Lyssnar Skriver Läser

Finska 59 57 68 45

Svenska 21 22 16 22

Engelska 20 19 16 29

Andra skandinaviska språk   0   1   0   3

Något annat språk   0   1   0   1
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Tabell 11. Behärskningsområden i det dagliga arbetet uttryckt i procent hos 
svenska respondenter.

Behärskningsområden

Språk Talar Lyssnar Skriver Läser

Finska   9   9   7   8

Svenska 54 52 62 50

Engelska 27 23 24 28

Andra skandinaviska språk   5 11   4 10

Något annat språk   5   7   3   4

Tabell 12. Behärskningsområden i det dagliga arbetet uttryckt i procent hos 
nordiska respondenter

Språk / Användningssätt Talar Lyssnar Skriver Läser

Finska 53 47 40 53

Svenska 87 87 87 87

Engelska 69 73 73 80

Andra skandinaviska språk 33 60 20 53

Något annat språk

Både de finska och svenska respondenterna angav att de använder mest 
finska respektive svenska i de olika behärskningsområden vilket är mycket 
naturligt. De finska respondenterna använder ungefär lika mycket svenska 
och engelska i sitt arbete. Minst används svenska och engelska till att skriva 
av de finska respondenterna. Intressant är att de finska respondenterna 
anger att de använder andra skandinaviska och utomnordiska språk i mindre 
utsträckning än de anger behovet vara (jfr tabell 11).

De svenska respondenterna angav att de använder både engelska och andra 
skandinaviska språk i större utsträckning i sitt arbete än de finska respon-
denterna. Användningen av finskan, andra skandinaviska språk och andra 
språk var relativt lika stor i olika behärskningsområden vid de svenska 
förvaltningsmyndigheterna och organisationerna. Noterbart är att behovet 
av andra skandinaviska och utomnordiska språk förutom engelska är mindre 
enligt de svenska respondenterna än de använder dem. Fallet är det motsatta 
hos finska respondenter. Varje språk används av respondenterna under 10 
eller cirka 10 procent. Resultaten angående andra språk är motsägelsefulla 
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hos de svenska respondenterna. Enligt dem är behovet litet, mindre än hos 
finska förvaltningsmyndigheter och organisationer, men användningen är 
större än hos de finska.

Enligt resultatet som bekräftar resultatet av behovet av olika språk använ-
des svenska mest i olika behärskningsområden vid nordiska organisationer. 
Engelskan var tydligt det näst mest använda språket.  I resultatet framkom-
mer också att de nordiska respondenterna också använder skandinaviska 
språk och finska i relativt hög grad och relativt lika mycket inom olika 
behärskningsområden. Finska och andra skandinaviska språk används dock 
minst till skrivande.

4.2.3. Bruket av finska, svenska och engelska i olika  
domäner på arbetsplatserna
Vi ville närmare undersöka i vilka domäner eller mer vardagligt sagt i vilka 
olika situationer respondenterna använder finska, svenska eller engelska i 
sitt arbete. Också här är det fråga om respondenternas personliga språkan-
vändning. Domänerna sträcker sig från informella, såsom fikapauser till 
formella domäner, såsom officiella möten, kontakter med kunder och 
kommunikation på konferenser.

Fråga: I vilka situationer använder du vanligen följande språk? (Tabell 
13-15).

Tabell 13. Användning av finskan utifrån respondentgrupp och domän 
uttryckt i procent

Domän Finska
respondenter

Svenska 
respondenter

Nordiska 
respondenter

På fikapaus 84   4 14

Med chefen 87   0 10

Med andra kolleger 87   6 33

Med kunder 89   2 36

På möten 89   4 27

På konferenser 80   4 36

Flera alternativ var möjliga vilket gör att summan kan överstiga 100% per 
kolumn.
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Tabell 14. Användning av svenskan utifrån respondentgrupp och domän 
uttryckt i procent

Domän Finska
respondenter

Svenska 
respondenter

Nordiska 
respondenter

På fikapaus 27 100 86

Med chefen 18 100 90

Med andra kolleger 31 100 93

Med kunder 47 100 86

På möten 33 100 80

På konferenser 46 100 79

Flera alternativ var möjliga vilket gör att summan kan överstiga 100% per 
kolumn.

De finska respondenterna angav att de använder mer svenska i externa 
kontakter med kunder (47%) och på konferenser (46%) än i både informella 
(27%) och formella (18%, 31%) interna kontakter. Av den 100-procentiga 
användningen av svenskan hos de svenska respondenterna kan tolkas att 
de har alla svenska som arbetsspråk. Däremot antyder användningen av 
finskan hos de finska respondenterna att några få av dem huvudsakligen 
har något annat språk än finska som arbetsspråk, antagligen svenska eller 
engelska. De nordiska respondenterna använder svenska i olika domäner 
i hög grad, från 79% till 93% vilket överensstämmer med ovan redovisade 
resultat (Tabell 13 + 14).

Tabell 15. Användning av engelskan utifrån respondentgrupp och domän 
uttryckt i procent

Domän Finska
respondenter

Svenska 
respondenter

Nordiska 
respondenter

På fikapaus   2   0 14

Med chefen   0   0   0

Med andra kolleger   2   9 27

Med kunder 40 17 79

På möten 36 28 60

På konferenser 58 47 64

Flera alternativ var möjliga vilket gör att summan kan överstiga 100% per 
kolumn.
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Av alla grupperna anger de nordiska respondenterna att de använder mest 
engelska i alla domänerna (Tabell 15). Intressant är att de finska responden-
terna använder mer engelska i formella domäner än de svenska responden-
terna såsom med kunder, på möten och på konferenser. De finska respon-
denterna använder också i samma domäner nästan lika ofta svenska som 
engelska, men i informella domäner betydligt oftare svenska än engelska. 
De svenska respondenterna har minst kontakter (17%) med engelskspråkiga 
kunder jämfört med de finska (36%) och nordiska (60%) respondenterna. 
Enligt resultatet deltar hälften eller över hälften av alla respondenterna i 
engelskspråkiga konferenser, som också är den mest typiska domänen för 
användningen av engelska. Engelskan gör man emellertid inte bruk av 
nästan alls i informella domäner.

4.2.4. Språkkunskapernas betydelse vid rekrytering
För att kunna se de ovan presenterade resultaten i ett sammanhang ville vi 
också via en fråga i enkäten utreda vilket värde språkkunskaperna har i 
jämförelse med andra kvalifikationer vid rekrytering av en ny anställd 
(Tabell 16).

Fråga: Hur värderas språkliga meriter i förhållande till andra meriter för 
rekrytering till din organisation? De är: (se svarsalternativ i första kolumnen 
nedan) 

Tabell 16. Värdering av språkliga meriter vid rekrytering, uttryckt i procent

Värdering av språk-
kunskaper 

Finska
respondenter

Svenska 
respondenter

Nordiska 
respondenter

Mycket viktiga 22 26 67

Relativt viktiga 33 33 13

Lika viktiga som 
vilken annan 
kom petens som helst

38 26 13

Mindre viktiga   7 13   7

Inte alls viktiga   0   2   0

Alla respondenterna ansåg språkkunskaperna vara viktiga vid anställning. 
Det må betonas att det inte görs någon skillnad mellan modersmål och 
andra språk i denna fråga.

4.2.5. Krav på kunskaper för att bli rekryterad till en myndighet 
eller organisation
Respondenterna fick redogöra för vilka språkkrav som ställs på sökande vid 
rekrytering.
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Fråga: Vad krävs det för språkkunskaper för att bli rekryterad till din orga-
nisation? 

Tabell 17. Krav på språkkunskaper vid rekrytering uttryckt i procent.

Språk Finska  
respondenter

Svenska 
respondenter

Nordiska 
respondenter

Finska 91   2 40

Svenska 76 100 80

Engelska 58 53 60

Andra skandinaviska 
språk

  0   6 67

Något annat språk   0   8 13

Flera alternativ var möjliga vilket gör att summan kan överstiga 100% per 
kolumn.

Svenskan är enligt finsk lagstiftning ett av de två officiella/nationella språ-
ken i Finland jämte finskan. Att ha kunskaper i svenska är ett krav för högre 
statliga tjänstemän. Att ha kunskaper i svenska måste visas i ett prov som 
bara ett antal legitimerade personer kan granska i Finland (se Opetushal-
litus). Detta avspeglas troligen i den höga procentsatsen (76%) vad gäller 
kravet på kunskaper i svenska för Finlands del. Det intressanta är att en 
finsk myndighet inte ställer krav på finskan (91%). Då borde den myndig-
heten finnas på Åland där landskapets enda officiella språk är svenska. Minst 
varannan myndighet eller organisation i varje respondentgrupp angav också 
att kunskaper i engelska efterfrågas vid rekrytering. De nordiska organisa-
tionerna ställer det högsta kravet på kunskaper i svenska av alla språken, 
vilket överensstämmer med det uppskattade behovet. Vidare verkar kunska-
perna i engelska och andra skandinaviska språk vara viktigare än i finska 
vid dessa organisationer. Till skillnad från de svenska och nordiska respon-
denterna ansåg de finska respondenterna att det inte ställs krav på skandi-
naviska eller andra utomnordiska språk än engelska vid de finska myndig-
heterna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det framkommer av resultaten 
att det generella behovet av olika språkkunskaper och krav på dessa inte 
helt överensstämmer vid olika förvaltningsmyndigheter och organisationer. 
Det angivna behovet av engelska, andra skandinaviska språk och andra 
utomnordiska språk tycks vara större än kraven vid rekrytering till finska 
myndigheter och organisationer. Enligt de svenska respondenterna ställs 
det större krav på kunskaperna i andra skandinaviska språk och andra 
utomnordiska språk än behovet verkar vara vid svenska förvaltningsmyn-
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digheter och organisationer. Vid rekrytering till nordiska organisationer 
ställs det också krav på andra utomnordiska språk än engelska, men ett 
sådant behov finns inte alls vid dessa organisationer, tolkat utifrån resultaten.

4.2.6. Framtida språkbehov
Det fanns två huvudtendenser för hur de svenska respondenterna ansåg att 
språkbehoven kommer att se ut om cirka fem år i de undersökta samman-
hangen. Antingen förändras situationen inte alls då kraven på språkkun-
skaper redan är höga, eller att allt högre krav ställs på språkkunskaper. 

Nedan har exemplen hämtats från svaren i materialet enligt följande prin-
ciper. Koderna ska läsas enligt följande, exempelvis: 

Sv = svenska respondentgruppen

Fi= finska respondentgruppen

46= löpnummer som givits till respondenten 

Kvinna = respondentens kön

Man = respondentens kön

1950-54 = år/åldersgrupp då respondenten angivit att denna är född. 

Det var några få som trodde att det inte hinner ske väsentliga förändringar 
i relation mellan språken.

Vi lägger redan nu vikt vid språkkunskaper i den omfattning som 
krävs. 

    (Sv46 Kvinna 1950-1954)

Majoriteten ansåg att språkens värde ökar allmänt och att fler språk blir 
viktiga till följd av ökad internationalisering och globalisering i form av 
migration och handel, vilket många ansåg att utvecklingen går emot. Dock 
påminde många respondenter i sina svar att svenskan är en nödvändighet 
och det krävs goda kunskaper i svenska också i framtiden. Men det ställs 
större krav på språkkunskaper generellt i framtiden redan vid rekrytering 
av personal. Även flerspråkighet som positiv merit eller resurs nämndes av 
flera svenska respondenter. Språk såsom centraleuropeiska språk, franska, 
spanska och tyska nämndes, samt arabiska, ryska och kinesiska. Både den 
globala synen och invandringen återfanns som orsaker till att dessa språk 
nämndes. Därutöver trodde man att samarbetet inom EU skulle revitalisera 
vissa europeiska språk, såsom tyska och franska. Även om engelskan domi-
nerade och många respondenter trodde att dess betydelse blir ännu viktigare 
verkade ambivalensen och spridningen vara stor. En respondent svarade:
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Meriten av språkkunskaper och sociala kunskaper ökar….EU påver-
kar språkbredden positivt. Möjligen risk att vi börjar tala engelska 
med varandra för mycket som en genväg.

    (Sv29 Man 1945-49)

Behovet av finskan uppskattades vara relativt litet i framtiden av de svenska 
respondenterna. Av resultaten att döma verkar inte behovet av finska eller 
skandinaviska språk växa hos myndigheter och organisationer. Snarare är 
det ett oförändrat intresse. En respondent sammanfattade den framtida 
betydelsen av finska på följande sätt:

…Även om det förekommer visst nordiskt samarbete kommer finska 
och andra skandinaviska språk att vara av mindre betydelse och 
absolut inte avgörande för anställning.

    (Sv44 Kvinna 1950-54)

Det var flera finska respondenter än svenska som såg behovet av olika språk 
oförändrat om fem år.

Ei viidessä vuodessa olojen muutos ole niin suuri että mitään oleel-
lista muutosta kielien osaamisen tarpeeseen meillä tapahtuisi.

På fem år händer inga så stora förändringar som skulle påverka beho-
vet av kunskaper i olika språk hos oss.

 
    (Fi45 Man 1945-49)

Det framgår relativt tydligt att engelskan är och kommer att vara det näst 
viktigaste språket efter finskan vid finska förvaltningsmyndigheter och 
organisationer. Många i likhet med svenska respondenter ansåg att engel-
skan kommer att få en ökad betydelse till följd av globaliseringen:

 Englanninkielen taito korostuu edelleen.
 Kunskaper i engelska lyfts fram ännu mer.

En respondent kallade engelska för världens lingua franca. Till följd av 
globalisering ansåg några att språkkunskaperna i allmänhet utgör ett bety-
delsefullt kapital på arbetsmarknaden.

Många finska respondenter uttryckte vidare att ”svenskans lagstadgade 
ställning i Finland garanterar tills vidare språkets betydelse”.  Därmed 
menade de att svenskan kommer att behövas för att garantera service till 
kunder på svenska. De menade alltså att det alltid ska finnas några i perso-
nalen som kan svenska. Resultaten antyder också att svenskan bibehåller 
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sin status så länge den nuvarande lagstiftningen gäller. Däremot menade 
många att svenskans betydelse i officiell internordisk kommunikation och 
samarbete har minskat på senare år och kommer att minska framöver. 
Engelska används allt oftare i stället för svenskan i nordiska kontakter enligt 
finska respondenter. Några tyckte att det är beklagligt, men de ansåg att 
detta kan bero på flera faktorer: En faktor kan vara allt sämre kunskaper i 
svenska hos finländare. En annan att det inte finns något gemensamt nord-
iskt språk, varför engelska har accepterats som sådant.

Av de andra utomnordiska språken nämndes ryska och franska av de finska 
respondenterna. Deras behov och användning verkade ändå vara relativt 
begränsat. En respondent motiverade användningen av ryska med att deras 
”affärsverksamhet riktade sig i allt större utsträckning mot Ryssland”. Till 
skillnad från de svenska svaren verkar inte kunskaper i de språk som 
invandrare har som modersmål vara av vikt i dagens Finland. Endast en 
respondent nämnde att behov av språk som invandrare använder ”eventu-
ellt” ökar och de ska kunna behärskas åtminstone ”passivt”.

De svenska respondenterna uttryckte behov av svenska språket inom alla 
behärskningsområden och i alla domäner. Svenska språket verkar vara en 
grundförutsättning för att kunna arbeta i de undersökta förvaltningsmyn-
digheterna eller organisationerna. Det näst mest använda språket var tydligt 
engelskan. Engelskan användes i situationer och sammanhang där globali-
sering och interkulturella kontakter förefaller att styra valet av språk. För 
att kunna delta i konferenser samt för att kunna läsa facklitteratur krävs 
kunskaper i engelska, vilket är linje med Josephsons och Jämtelids studie 
(2004). Resultaten bekräftar således att det inte räcker med att myndighets-
personerna läser facklitteratur enbart på svenska. Därmed kan det hävdas 
att också de undersökta svenska förvaltningsmyndigheterna och organisa-
tionerna delvis har internationaliserats. Resultaten från de nuvarande och 
framtida språkbehoven kan tolkas så att internationaliseringen sträcker sig 
bortom EU-området till hela världen. Vissa stora centraleuropeiska språk 
är fortfarande av vikt. Snarare kan de upplevas genomgå en viss renässans. 
En gammal maktstat som Ryssland och dess nationella språk ryska ansågs 
också vara ett framtida viktigt språk. Likaså tycks kinesiskan och arabiskan 
få ökad vikt i framtidens myndighetsutövande. Finskan användes och behöv-
des bara i anspråkslös grad. Dess betydelse och status verkar inte heller öka 
i framtiden utan den verkar förbli oförändrad. Av de finska resultaten 
framkommer att engelskan har blivit allt vanligare inom internordisk 
kommunikation, detta delvis på grund av att kompetensen i svenska språ-
ket har försämrats generellt i Finland. Engelskan har erövrat en ställning 
som lingua franca i Norden. Resultaten antyder därmed att hotbilden från 
engelskan snarare har förstärkts än försvagats, vilket studierna från den 
svenska universitetsvärlden (Gunnarsson & Öhman 1997; Melander 2004) 
också visat.
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Resultaten kan också tolkas så att finsktalande i Sverige har anpassat sig 
språkligt och att de använder svenska i sina kontakter med representanter 
för myndigheter och organisationer, möjligen för att inte uppfattas som 
”besvärliga”, som de tidigare nationella uppföljningarna antydde (Länsstyrel-
sen i Norrbottens län 2000; Elenius och Ekenberg 2002; Elenius 2004). Det 
verkar heller inte som att nya minoritetsspråkslagen märkbart påverkat 
finskans status bland talare av finska. Det stämmer också överens med resul-
taten i den tredje utvärderingen av användningen och efterfrågan på service 
på finska hos förvaltningsmyndigheter (Länsstyrelsen 2013). Därmed uppskat-
tas behovet av finsktalande bland myndighetspersonalen bli av mindre vikt 
än behovet av kunskaper i några andra språk, inte minst i världsspråket 
engelska eller i det i dag största invandrarspråket arabiska. Sammanfattnings-
vis ser behovet av finska enligt enkätsvaren ut som så att det finns ett litet 
uttalat behov hos svenska myndigheter/organisationer, något större hos 
nordiska och av naturliga skäl stort behov hos finska myndigheter. 

4.3. Resultat från enkät till unga vuxna och fokusgruppsintervjuer

4.3.1. Språkanvändning i olika domäner
För en serie frågor i enkäten fick de unga vuxna redogöra för sina språkval 
i olika situationer, alltifrån hemmet, skolan, arbetet och fritidsaktiviteter, 
till kontakter med vänner, släktingar och mer officiella sammanhang som 
med myndigheter och i samhälleliga servicefunktioner. Med myndigheter 
avsågs bl.a. länsstyrelser och polisen och med servicefunktioner bl.a. Försäk-
ringskassan, CSN och arbetsförmedlingen, vilka också nämndes i enkäten. 
Respondenternas språkval i olika situationer sammanfattas som helhet i 
tabell 18.

Tabell 18. Språkanvändning i olika domäner

Domäner (andelen svar uttryckt i % av N)
Språk Med 

släk ten

(N=67)

I

hem met

(N=69)

Med 

vänner

(N=68)

Inom 

fritids-

aktivite-

ter

(N=67)

På arbe-

tet

(N=46)

I skolan

(N=54)

Med 

myndig-

heter

(N=67)

I service-

funktio-

ner

(N=67)

Mest 

finska

72 65 10 11   7   3

Mest 

svenska

  4 15 38 52 80 91 98 100

Båda 

lika 

mycket

21 20 50 37   9   2   2

Annat   3   2   4   4
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Det fanns en spridning i språkanvändningen mellan olika domäner hos 
unga vuxna, vilket syns tydligast i att finskan används mest i responden-
ternas hemmiljöer och med släktingar (65% respektive 72% av svaren), dvs i 
privata sammanhang, medan användning av svenska fick betydligt lägre 
procentandelar (15% respektive 4% av svaren). Cirka 20 procent av respon-
denterna uppskattade att de använder finska och svenska lika mycket i båda 
situationerna. I formella, offentliga domäner med myndigheter och servi-
cepersonal gäller nästan enbart svenskan. Ur denna synvinkel har inga 
noterbara förändringar skett gentemot resultaten från tidigare studier.

I svaren ser vi således två tydliga trender: Användningen av finska minskar 
ju längre ifrån den närmaste hemmiljön samt familjekretsen (inklusive 
släkt) man kommer, samtidigt som användning av svenskan ökar ju mer 
offentligt/formellt sammanhanget är. När språkanvändningsdomäner orga-
niseras efter finskans andelar i fallande ordning blir detta tydligt (se tabell 
16), då ordningen för svenskan är stigande i princip i samma grad, med 
endast den skillnaden att svenskan dominerar formella situationer fullt ut, 
vilket finskan inte gör ens i de mest informella sammanhangen. Språkan-
vändning med vänner och inom fritidsaktiviteter kan ses som en slags 
vågbrytare för dessa trender.

I nedanstående avsnitt tolkas niondeklassarnas svar hur de anser sig använda 
svenska och finska i olika domäner. Dessutom ställs svaren emot de unga 
vuxnas språkval i enkätstudien i olika domäner.

4.3.1.1. Hemmiljö

Intervjuerna bekräftar att det är hemmet där de flesta niondeklassare 
använder finska mest. 

Nedan anges forskaren med M-T eller J, samt eleverna genom att flicka (F, 
F1, F2 osv.) resp. pojke (P, P1, P2 osv) anges i början av citatet. Bokstaven 
efter citaten anger att det rör sig om olika skolor och om denna följs av en 
siffra, anger detta vilken intervju i ordningen det handlade om. 

 M-T:  Missä te käytätte mieluiten suomea tai kenen kanssa?                          
                                 
  I vilka sammanhang använder ni helst finska och med vem?               
                              
 P:   Kotona. 
   
  Hemma.  
            
Som enkätresultaten anger använder unga vuxna också svenska jämte finskan 
i hemmiljön. Vilket språk eller vilka språk niondeklassarna använder hemma 
verkar bero på vilket språk de andra hemmavarande personerna kan.
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  E2:  Ruotsia ja suomea kotona kun isä on ruotsalainen.    

   Svenska och finska hemma då pappan är svensk.           
                                         
  M-T:  Miten käytät kieliä kun isä on ruotsalainen?     

   Hur använder du språk då pappa är svensk?

  P1:  Puhun ruotsia sen kans ja sitten suomea äitin kans. Äiti osaa  
 hyvin myös ruotsia.  

 
   Jag talar svenska med honom och finska med mamma. Hon  

 kan också bra svenska.     
  
  M-T:  Mitä äiti ja isä puhuu keskenään?   
 
  Vilket språk talar  mamma och pappa sinsemallan?    
                              
    P1:  Ruotsia.  

  Svenska 

Vanligast är att niondeklassarna använder finska och svenska med respek-
tive förälder beroende på deras modersmål. När alla i en familj med olika 
språk är närvarande blir det oftast svenska som talas, även om några nion-
deklassare hävdar att den svensktalande föräldern (som oftast är pappa) 
under årens lopp har lärt sig förstå finska.  De betonar att han inte har lärt 
sig tala finska. Att välja språk i olika hemsituationer förefaller inte vara 
något problem.

Några ungdomar har föräldrar, i synnerhet pappor, som har något tredje 
språk som modersmål. Niondeklassarna har lärt sig detta språk genom att 
tala det med den föräldern. De tycker att de inte talar detta språk konsekvent 
med föräldern. Språket har varit endast talat umgängesspråk så de säger 
sig inte kunna skriva det.

Ungdomarna antyder att finskan är mer ett språk som talas med vuxna, 
såsom med föräldrar och lärare i skolan. Användningen av finskan verkar 
därmed även vara generationsbunden.

 F:  Musta tuntuu että suomea puhutaan niinku aikuisten kanssa 
koska mä puhun aina suomea äidin kanssa ja opettajien kanssa 
tulee [käytettyä suomea].
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  Jag uppfattar att man använder finska med vuxna då jag alltid 
talar finska med min mamma och också med lärare blir det 
finska.

I stora drag bekräftar resultaten både från intervjuerna och enkätstudien 
de tidigare studier som gjorts i Sverige (Lainio 1984, 1995; Boyd 1985; Svonni 
1993; Namei 1993; Kostoulas-Makrakis 1995; Otterup 2006) angående 
språkvalet i olika domäner mellan modersmålet och majoritetsspråket.

4.3.1.2. Skola
Unga vuxna i enkätstudien uppskattade sig använda mest svenska i skolan 
(91%). Den höga siffran förklaras av att de måste gå i en svenskspråkig skola 
då inga tvåspråkiga alternativ finns efter grundskolan i Sverige. Av enkäten 
till de unga vuxna framgår att 70 procent av respondenterna gick en gymna-
sieskola eller på en högskola vid tidpunkten för enkätsvaret.

Eftersom alla intervjuade niondeklassare går i tvåspråkig skola använder 
de av detta skäl finska också mer i skolan. Hur mycket de använder finska 
eller svenska i skolan varierar enligt dem själva, vilket anges bero på vars 
och ens kunskaper, både egna och andras, i respektive språk.

F: Täällä on niin kauheen [kielitaidoltaan] eritasosia oppilaita. En 
mää tiedä mä puhun kaikkein  näiden kanss suomee mutta on 
joitain jotka ei puhu niin kauheen hyvin niin niiden kans 
ruotsii. 
Här finns elever vars nivå i språkkunskaperna varierar. Jag vet 
inte men jag pratar finska med de här. Men det finns några 
som inte talar så bra finska så jag talar svenska med dem.

Några ungdomar låter förstå att det uppstår en kultur eller en vanesak kring 
vilket språk man väljer. De hävdar att samtalspartnernas vilja och kunskap 
att använda ett visst språk påverkar språkvalet.

 F: Mutta jotkut esimerkiksi ne jotka olivat ennen meitä niin ne 
puhuu suomea enemmän luokassa. Silloin niinku vaihtaa 
silloinko puhuu niiden kanssa. Mulle se on ainakin persoonal-
lista kenen kanssa puhut suomea ja kenen kanssa sä puhut 
ruotsia. 

  Men det finns de som intervjuades före oss de talar finska mer 
än vi i klassrummet. Då byter man liksom språk när man pratar 
med dem. Men det är individuellt med vem du talar finska och 
med vem svenska.
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Det framkommer av intervjuerna att i två parallella klasser i samma skola 
använder den ena klassen mer finska och den andra mer svenska. Nionde-
klassarna har inte någon tydlig förklaring till detta utan de menar att det 
bara har blivit så. En förklaring som niondeklassarna också presenterar kan 
vara att nyanlända finskspråkiga elever ofta har placerats i den klass som 
använder finska mest. Det verkar så att niondeklassarna respekterar varan-
dras språkkunskaper och väljer det språk som alla involverade har lättast 
att uttrycka sig på, som exemplet ovan visar.

Niondeklassarna har en klar uppfattning om sina lärares språkkunskaper. 
De vet att några lärare är enbart svenskspråkiga, andra är mer eller mindre 
tvåspråkiga. Antalet svenskspråkiga lärare är få, vilket framgår av intervju-
erna. De vet dessutom vilket språk tvåspråkiga lärare prioriterar. Därefter 
väljer niondeklassarna det språk som de vill kommunicera på med den 
ifrågavarande läraren. Niondeklassarna hävdar vidare att lärarna väljer sitt 
undervisningsspråk utifrån kunskaperna i finska respektive svenska. Nion-
deklassarna ser därmed inga fastslagna principer för språkval från lärarnas 
sida vad undervisningsspråket beträffar. Såsom niondeklassarna påpekar 
har också eleverna mycket varierande kunskaper i svenska och finska, vilket 
lärarna kan ta hänsyn till vid val av undervisningsspråket.

 M-T:  Onko teillä enemmän sitten ruotsinkielistä opetusta vai?

  Har ni mer svenskspråkig undervisning eller?

 F1:  En mä usko+/

  Det tror jag inte+/

 P2:  Meillä on kaikki meillä on kaikki sekotettu.

  Det blir blandat genom hela undervisningen.

 F3:  Mä luulen että meillä on puolet tai vähän enemmän suoma- 
  laista.

  Jag tror att hälften eller mer av undervisningen går på finska.

 P1:  Meillä on enemmän suomalaista. Meillä on SO ruotsiksi.

Vi har mer finskspråkig undervisning. Vi har SO [Samhällsori-
enterande ämnen] på svenska.

 P2:  Se on blandning.

  Det är blandning.
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 F2:  Se johtuu opettajasta niinku mikä niillä on vahvin kieli. Niin 
ne pitää niinku tunnit niiden vahvoilla kielillä. Välillä on opet-
taja joka osaa ehkä sekä suomee ja ruotsii. Ja sitten on joku 
oppilas joka ei osaa niin vahvana tuota ruotsin kieltä. Niin se 
sanoo ehkä ne pari sanaa mitä ne tarkottaa niin sille.

  Det beror på läraren vilket som är hans/hennes starkaste språk. 
De håller sina lektioner på det språk som är det starkaste. Det 
finns några lärare som kan både finska och svenska. Dessutom 
kan det finnas elever som inte är så bra i svenskan. Då kan 
läraren förklara några ord på finska för de elever.

 P1:  Meillähän on vain yksi opettaja joka ei osaa suomea.
  Vi har ju bara en lärare som inte kan finska.

 F1:  xxxxxx [eleven säger lärarens namn]

 P2:  Joo mutta meillä.

  Ja men hos oss.

 P2:  Vi har bara en som inte kan finska. Se on ruotsin opettaja.

  Det är läraren i svenska.

 F1:  Eihän se niinku tartte osata suomea.

  Hon/han behöver ju inte kunna svenska.

 M-T:  Onko opettajilla periaatteita miten ne opetusta vie tai pitää  
  kahdella kielellä?

  Finns det principer som styr val av språket eller tvåspråkig  
  undervisning?

 P1:  Se mikä on niitten vahvin kieli.

  Det som är deras starkaste språk.

 P2:   Sillä kielellä millä  ne haluaa tämän tunnin pitää.

  På det språk som de vill hålla ifrågavarande lektion på.
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Av resultaten kan dras den slutsatsen att lärarna inte har tydliggjort tillräck-
ligt för eleverna vilken grundval de baserar sitt språkval på och vad de syftar 
till med sitt språkval. I Otterups (2006) studie där eleverna var flerspråkiga 
skiftar eleverna språk utifrån om läraren kan deras modersmål eller svenska, 
till skillnad från föreliggande studie där niondeklassare och lärare ofta har 
att välja emellan två språk. Däremot har inte heller de tvåspråkiga eleverna 
i denna studie något val efter grundskolan, utan då är det svenskan som 
gäller. Detta har förstås en avgörande betydelse för den fortsatta språkut-
vecklingen i finska för dem, speciellt i skolrelaterade ämnen med en 
språkligt-akademisk betoning och inom domäner som är mer offentliga 
och formella till sin karaktär.

4.3.1.3. Kompisar och fritidsaktiviteter
I språkvalet vid umgänge med kompisar kunde man i enkätstudien med 
unga vuxna urskilja en trend att en anmärkningsvärt stor andel svar hand-
lade om att man använde både finska och svenska i samma relativt höga 
utsträckning (50 %) eller bara svenska (38 %).

Språkvalet varierar också bland niondeklassarna. Av följande citat framgår 
att de väljer språket med kompisarna utifrån med vilka de umgås.

 M-T:  No tuota. Milloin te käytätte suomea ja milloin te käytätte 
ruotsia [kavareiden kanssa]? Minkälaisissa tilanteissa ja kenen 
kanssa?

  När använder ni finska eller svenska [med kompisar]? I vilken 
typ av situationer och med vem?

 F1:  Mä käytän ruotsii kun mä olen mun ruotsalaisten kavereitten 
kanssa ja sitt suomee kun mä oon mun suomalaisten kavereit-
ten kans ka kun mää oon kotoo.

  Ja använder svenska när jag umgås med svenskspråkiga kompi-
sar och finska när jag är med mina finska kompisar och också 
när jag är hemma.

Tvåspråkiga niondeklassare kan också tala finska sinsemellan och med sina 
kompisar men de byter till svenska om det finns någon som inte klarar sig 
på finska. Användningen av finskan är dock relativt anspråkslös vilket också 
bekräftas av enkätstudien (10 %). Niondeklassarna verkar välja det språk 
som alla närvarande kan. De exkluderar inte kompisar genom språkval.  De 
verkar därmed byta språk utifrån vilka som är med, så att alla kan delta i 
samtalen.
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Niondeklassarna säger sig ha kompisar med olika etnisk bakgrund som 
dock har det gemensamt att de alla talar svenska. Det är svenskan som väljs 
som kommunikationsspråk när ungdomar med olika etnisk bakgrund träffas.

 J:  Puhutteko aina samaa kieltä kavereitten kanssa? Jos te ootte 
koulun ulkopuolella puhutteko aina samaa kieltä keskenänne?

  Talar ni alltid samma språk med era kompisar? Om ni är utan-
för skolan talar ni alltid samma språk med varandra?

 E:  Riippuu minkä maalaisia ihmisiä on. Jos on joka ei tajuu (en  
  mobil ringer)

 Det beror på vilka människor som är med. Utlänningar som  
 inte fattar.       
                                                                                                                           
M-T:  Minkä kielisiä kavereita teillä on sitten?    
 
 Vad har era kompisar för modersmål?    
                                                              

 E:  Ruotsalaisia, suomalaisia, turkkilaisia, syriaaneja, vähän joka  
  kielisiä.

  Svenska, finska, turkiska, syrianska, alla möjliga slags språk

 E8:  Ulkomaalaisia voi sanoa.  

  Kompisar med utländsk bakgrund kan man säga.                                   
                                                                
 EF:  Mutta kaikki puhuu ruotsia.

  Men alla talar svenska.
  
Som tidigare studier (Boyd 1985; Svonni 1993; Lainio 1995; Namei 1993; 
Kostoulas-Makrakis 1995; Otterup 2006) visar, väljer ungdomarna det språk 
med kompisarna som alla kan vara delaktiga på. Alla studierna antyder att 
kompisarna representerar en mångfald av språk, av den anledningen blir 
svenskan ett gemensamt språk vid de flesta tillfällena. Studierna antyder 
också att ungdomarna har kompisar med samma modersmål och det uppstår 
även tillfällen då ungdomarna kan kommunicera på sitt eget modersmål. 
I synnerhet Otterups studie visar detta.

Frågan vilka språk niondeklassarna använder inom sina fritidsaktiviteter 
lät främmande för dem. Detta därför att det verkar vara naturligt för dem 
att använda svenska under fritidsaktiviteterna. Någon säger att det finns 
finsktalande under hennes fritidsaktivitet, ”men man talar nog aldrig finska 
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där”. Någon enstaka pojke har en finsktalande idrottstränare, men eftersom 
laget eller klubben inte är enbart finsktalande utgör svenskan det gemen-
samma språket inom intresset. Därutöver är några flickor med i finska 
kyrkans verksamhet och säger sig tala finska där. Men annars verkar enbart 
svenskan gälla inom fritidsaktiviteterna. Enligt enkätstudien används finska 
i större utsträckning inom fritidsaktiviteterna än enligt intervjuerna: Över 
hälften använder mest svenska, men 37% säger sig använda båda språken 
och 10% uppskattade sig använda enbart finska inom fritidsaktiviteterna.

Också enligt Otterups (2006) studie är en stor del av fritidsaktiviteterna som 
de flerspråkiga ungdomarna deltar i svenskspråkiga. Att ungdomarna söker 
sig till svenskspråkiga aktiviteter kan bero på att det inte finns verksamhet 
på deras modersmål. Det kan också vara ett tecken på deras vilja att söka 
sig till aktiviteter där de kan träffa svenska ungdomar. Det kan vara deras 
omedvetna eller uttalade vilja att integrera sig i det svenska samhället.

4.3.1.4. Myndigheter och servicefunktioner
I formella situationer med myndigheter (98%) och servicefunktioner (100%) 
dominerade användningen av svenska enligt enkätstudien. Niondeklassarna 
lät i intervjuerna förstå att de inte ens ansåg det vara ett alternativ att 
använda finska i officiella och offentliga sammanhang i Sverige. För dem 
är det helt naturligt att använda svenska utanför skolan och hemmet i olika 
samhällsfunktioner.

4.3.2. Uppskattade kunskaper i finska och svenska
I följande tabell sammanfattas hur de unga vuxna uppskattade sina kunska-
per i svenska språket i en fyrdelad flervalsfråga. Då alternativen illa och 
någorlunda inte alls kryssades för finns de inte heller med i tabellen (tabell 
19).

Tabell 19. Behärskning av svenska språket hos unga vuxna, uttryckt i frek-
venser (N=69)

Behärskningsområde Ganska bra Mycket bra

Förstår talad svenska 0 69

Förstår skriven svenska 1 68

Talar svenska 3 66

Skriver svenska 4 65

De unga vuxna uppskattade sig ha mycket god färdighet i svenska inom 
alla behärskningsområden. De uppvisar något bättre behärskning i passiv/
receptiv kommunikation vid förståelse av talad och skriven svenska än i 
aktiv/produktiv kommunikativ i tal och skrift.
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Ur nedanstående tabell kan man däremot avläsa hur de unga vuxna uppskat-
tade sina kunskaper i finska språket.

Tabell 20. Behärskning av finska språket hos unga vuxna, uttryckt i frekven-
ser (N=69)

Behärskningsområde Illa Någor-
lunda

Ganska 
bra

Mycket 
bra

Förstår talad finska 2 5 62

Förstår skriven finska 4 18 47

Talar finska 1 2 17 49

Skriver finska 1 7 25 36

Frekvenserna på svaren (tabell 20) visar att de unga vuxna generellt uppskat-
tar kunskaperna i finska som sämre än i svenska. Ändå värderar de sina 
kunskaper i finska relativt högt. De anser sig kunna förstå talad finska bäst. 
De flesta anser sig kunna läsa och tala finska bra. Resultatet antyder dock 
att några få inte har så lätt att läsa på finska eller tala finska flytande. De 
unga vuxna uppskattade att de har lägst behärskning och kompetens i det 
finska skriftspråket.

Niondeklassarna uttrycker i intervjuerna en mycket tydlig uppfattning om 
att de är bättre på att skriva på svenska än på finska. Denna uppfattning är 
i enlighet med de unga vuxnas uppfattning. Niondeklassarna har delade 
och varierade uppfattningar om inom vilket behärskningsområde de är 
starkast på finska. De flesta lutar åt det hållet att de är bäst på att tala. Det 
går trögt när de ska läsa på finska, säger de. Niondeklassarna i en fokusgrupp 
antyder att läsning av en längre text på finska, t ex av en bok, inte har ingått 
i skolkraven (jfr Lainio 1995). Dessutom säger de att skolböckerna är svensk-
språkiga, vilket stärker intrycket att de inte har utvecklat en vana att läsa 
på finska.

 P2:  Ruotsin kirjoitus on mulla parempi mutta suomen puhe on  
  myös parempi+/

  Jag skriver bättre på svenska  men talar  bättre på finska.

 F2:  Mulla tuntuu kans että kirjoitta ruotsiksi.

  Jag tycker också jag skriver bättre på svenska.

 P1: < Osaa kirjoittaa ruotsiks mutta sitten osaa puhua suomeksi.

  Jag kan skriva på svenska men talar på finska.
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 F3:  Mää en osaa kirjoittaa ollenkaan suomeksi. 

  Jag kan inte alls skriva på finska.

Niondeklassarna skriver inte heller så gärna på finska då de tycker att de 
har brister i ordförrådet. Det gör att det går långsamt att skriva på finska 
då de måste leta efter ord. De tycker också att även om finskan skrivs som 
den uttalas vållar språkriktigheten problem för dem. Därför säger de sig 
helst skriva uppgifterna i skolan på svenska även om de fritt kan välja 
språket.

P2:  No suomen kirjoitus on vaikeampaa kui+/

 Att skriva på finska är svårare än.

F2:  Kyllä se kyllä se onnistuu mutta se jotenkin on vaan nyt pitää 
miettiä kaikki sanat silleen paljon+/

 Det går nog att skriva men det  tar tid då jag måste tänka och 
försöka hitta ord.

F3:  uuaaoo

 [Eleven menar att en dubbelvokal markeras också två gånger]
F1:  Samalla tavalla kun kirjotetaan ruotsii kun ruotsia sä vaan 

kirjotat. Sitten kun sä alotat kirjoitaa suomeksi niin siinä on 
niin paljon  enemmän mitä pitää miettiä.

 När du skriver på svenska går det bara lätt att skriva svenska. 
När du ska börja skriva på finska finns det mycket mer som du 
måste tänka på.

F2:  Hm

F1:  Niinko kaks kirjainta, kaks iitä kaks iitä kaks aata.  

 Som till exempel två bokstäver, två i, två a två a.

Niondeklassarna hävdar vidare att deras finska kan vara föråldrad, vilket 
de upptäcker när de umgås med finska jämnåriga i Finland eller när de 
chattar eller skriver sms eller e-post på finska. P g a att de inte har täta 
kontakter med finska ungdomar, vilket också framgår av intervjuerna, 
saknar de moderna ungdomsord och slangord. Dessutom antyder nionde-
klassarna att detta beror på att de mest använder finska med den äldre 
generationen, vars utveckling av finska också kan ha stagnerat. En brist 
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som de säger sig ha upptäckt är att de inte har tillgång till förkortningar 
som finska jämnåriga använder vid sms:andet (jfr Lainio & Lyyra 2011). 
Därför vill de också undvika att smsa på finska.

 F3: Tuntuu hirveän tyhmältä kun suomalaiset lyhentelee niin 
kauheesti niin on tyhmää jos sä itte alat niinku lyhennellä että 
se kuulostas hyvältä tai näyttäs hyvältä. Sitten se tulee vaan 
ihan mystiseksi. Mä kirjoitan melkein aina ruotsiksi paitsi jos 
on joku suomalainen joka ei osaa ruottia. 

  Det känns dumt när finländare förkortar ord hemskt mycket, 
så det känns dumt om man själv börjar förkorta så att det lät 
bättre eller såg bättre ut. Det blir bara väldigt konstigt. Jag 
skriver nästan alltid bara på svenska förutom om en finländare 
inte kan svenska.

Niondeklassarna förstår att behärskningsnivån av ett språk och dess använd-
ningsområde korrelerar med användningen som ger färdighet i ett språk:

 E:  Mulla on ihan niinku puhumisessa että jos mä käytän ihan 
hirveästi niin yleensä se vahvistuu.

  Om jag talar mer blir mitt prat bättre och mer flytande.

De verkar dock inte själva systematiskt arbeta för att båda språken förstärks 
inom alla behärskningsområden. Niondeklassarna låter inte heller förstå 
att lärarna i tvåspråkiga skolor skulle uppmuntra till mångsidig användning 
av finskan. Utsagorna ger snarare ett intryck av att skolgång i en tvåspråkig 
skola automatiskt garanterar en utveckling av tvåspråkighet. Detta skulle 
ske automatiskt utan att det behövs någon medveten princip att uppnå 
tvåspråkigheten. Det är föräldrarna som har gjort skolvalet i syfte att 
förstärka finska språket.

 E: Äiti ja isä halusi että mä jatkan sit [efter förskolan] ja että mä  
  kehitän tätä suomen kieltä.

Mamma och pappa ville att jag fortsätter [i en tvåspråkig skola] 
efter förskolan och utvecklar finska språket.

Fyra manliga niondeklassare sticker ut i intervjuerna på så sätt att de har 
planer på att flytta till Finland. Därför ger de uttryck för att de vill värna 
om kunskaperna i finska och strävar efter att utveckla dem inom alla 
behärskningsområden. En av de fyra pojkarna uttrycker det så här:
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 P: Mulle suomen kieli on puhuttuna että kirjoitettuna hyvin tärkeä 
kun mä olen ajatellut että voisin lähteä ysin jälkeen amikseen 
Suomeen.

  För mig är finska språket både som talat och skrivet mycket 
viktigt då jag har funderat på att åka i väg till Finland efter 
årkurs nio och fortsätta i yrkesskolan där.

Respondenterna i föreliggande enkätstudie och intervjustudie skiljer sig 
till sin bakgrund från respondenterna i tidigare svenska studier kring språk-
val hos tvåspråkiga elever och ungdomar (Boyd 1985; Namei 1993; Svonni 
1993; Runfors 2009). Dessa har i högre grad varit exponerade för moders-
målet under sin skoltid. Samtliga respondenter i föreliggande studier har 
fått undervisning i och på modersmålet. Trots detta uppger respondenterna 
i alla studier likadana användningsområden för sina språk. Modersmålet 
talas i hemmet med den äldre generationen och på besök i hemlandet och 
möjligen med några kompisar om inga svensktalande är närvarande. Men 
annars dominerar svenskan i både informella och formella domäner. Ungdo-
marna i tvåspråkiga skolor anger också att de talar finska i varierande grad 
i skolan. Också i skolan verkar ålder och generation ha större betydelse än 
miljön. Det framkommer att ungdomarna talar mer finska med lärare än 
med sina kompisar även om detta inte förekommer helt konsekvent. Detta 
kan delvis förklaras så att ungdomarna har skapat sig en uppfattning om 
sina lärares svensk- eller finskkunskaper och väljer språket utifrån detta. 
De tvåspråkiga skolorna verkar inte arbeta efter någon uttalad tvåspråkig 
undervisningsmodell utan språken blandas i undervisningssituationer. 
Variation hur språken används verkar också vara stor bland eleverna. Ändå 
utgör skolan en av de få domäner som både uppmuntrar och förväntar ett 
bruk av finska för ungdomarna.

De unga vuxna uppskattar sin språkfärdighet i svenska högt. Generellt anser 
de sig ha sämre kunskaper i finska. Men till skillnad från respondenterna 
i Runfors studie (2009) ifrågasätter niondeklassarna och de unga vuxna i 
mycket mindre grad sina språkkunskaper. De verkar vara medvetna om 
vissa brister i synnerhet i finskan vilket de tenderar att förklara med bris-
tande kontakter med jämnåriga ungdomar.

Respondenterna i föreliggande studie och i synnerhet i Runfors studie (2009) 
är noga med att påpeka att språket har en inkluderande funktion vilket i 
hög grad avgör språkvalet. Dock finns det en tydlig skillnad mellan grup-
perna. De sverigefinska respondenterna positionerar sig starkare som 
tvåspråkiga än de unga vuxna i Runfors studie. De flesta ungdomarna anser 
sig behärska både svenska och finska i den grad som det behövs. Det kan 
tolkas som att de anser sig ha funktionell tvåspråkighet. Det kan vidare 
tolkas som att de definierar sin tvåspråkighet mest efter funktion, inte 
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kompetens. I synnerhet niondeklassarna skulle kunna relatera sina kunska-
per i svenska och finska till betygen i dessa ämnen och därmed ha kompe-
tens som definitionsmarkör. Men detta ger de inget uttryck för i intervjuerna 
utan de verkar i stället bedöma sina kunskaper enbart utifrån den pragma-
tiska, kontextuella förmågan.

Respondenterna i föreliggande studier har sedan födseln blivit socialiserade 
i tvåspråkighet, några i flerspråkighet. Det är föräldrarna som har gjort 
valen för dem och valen inkluderar även det tvåspråkiga skolvalet. Respon-
denterna låter förstå att tvåspråkigheten har blivit en självklarhet för dem 
och de kan röra sig mellan språken relativt flexibelt och obehindrat. De 
låter också förstå att deras svenska inte signalerar tvåspråkighet utåt utan 
de måste berätta om det, vilket ofta mottas mycket positivt av omgivningen. 
Ingen av dem ger uttryck för att de betraktar sig själva som invandrare. De 
delar inte erfarenheter och villkor för vad invandrarpositioneringen för 
med sig för respondenterna i Runfors studie (2009). De flesta intar en svensk 
position utanför skolan i det övriga samhället. Detta talar för att de använ-
der enbart svenska i kontakter med myndigheter. Det finns dock några som 
säger att många av deras kompisar har en icke-svensk, etnisk bakgrund. 
Men svenskan blir deras lingua franca i sådana situationer. I huvudsak 
förstärker resultaten intrycket av ett fast etablerat, domänspecifikt bruk av 
finska jämfört med svenska bland sverigefinska unga. 

4.3.3. Uppskattning av finskans betydelse vid rekrytering  
till nordiska företag
De unga vuxna som hade gått en tvåspråkig skola fick uppskatta vilken 
betydelse kunskaper i finska språket skulle kunna ha vid rekrytering till 
nordiska företag. De uppskattade detta på följande sätt (Tabell 21):

Tabell 21. Unga vuxnas uppskattning om betydelse av kunskaper i finska vid 
rekrytering. N=65

Frekvens Procent

Nödvändigt   8 12

Bra merit 50 77

Likvärdigt med andra meriter   5   8

Ointressant 20 30

Nackdel - -

Totalt 65* 100

*Not. Fyra respondenter hade inte svarat på frågan.
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Det går att avläsa (tabell 21) att de flesta unga vuxna sätter ett högt värde 
på sina kunskaper i finska. De har också en mycket positiv bild av behovet 
av finska på den svenska arbetsmarknaden. Var tionde anser att språkkun-
skaperna i finska är en nödvändighet för att kunna bli anställd i Norden. 
Kunskaperna i finska utgör generellt en god merit för dem vid rekrytering.
Men noterbart är också att nästan en tredjedel anser att det är ointressant 
vid en rekrytering. Det antyder att det verkar finnas en antingen-eller -tolk-
ning av betydelsen av finskans roll på den nordiska arbetsmarknaden, vilket 
till viss del också bekräftas av enkäterna till myndigheter och organisationer.

4.3.4. Finska och medier

Figur 3. Om niondeklassarnas och den unga vuxnas språkvanor och identi-
teter. N=69.

När de unga vuxnas vanor efterfrågades om hur de använder finska och 
sverigefinska media, såsom tidningar och radio, samt hur de använder 
sociala media, såsom chat och e-post, framgår det att de i liten grad är intres-
serade av finska och sverigefinska tidningar. Få av dem läser i större utsträck-
ning finskspråkiga böcker på fritiden. De lyssnar på finskspråkig och sveri-
gefinsk radio mindre än de tittar på finskspråkig TV. Dessa resultat 
sammanfaller i stort sett med tendenserna i Lainios studie (1995). Ungefär 
hälften av respondenterna lyssnar på finskspråkig musik mera eller mindre 
sporadiskt. De unga vuxna verkar ha nya kommunikativa möjligheter och 
teknologi som de också använder sig av. De chattar och läser eller skickar 
e-post på finska, dock i olika grad. Relativt få personer gör det dagligen, 
utan det händer mer sällan.
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Intervjuerna med niondeklassarna ger ett likadant intryck om vanor kring 
användning av media. De säger sig inte själva vara aktiva i att ta reda på 
händelser eller nyheter från Finland, inte heller lyssnar de på sverigefinsk 
radio eller tittar på en finsk TV-kanal i Sverige. Däremot uppger alla i inter-
vjuerna att deras föräldrar, i synnerhet mammorna, lyssnar på sverigefinsk 
radio och tittar på en finsk TV-kanal. Ungdomarna kan sätta sig och titta på 
en finsk TV-kanal med föräldrarna, men de säger sig inte själva välja en 
finsk kanal. Några av niondeklassarna antyder att finska TV-program inte 
är tillräckligt intressanta för dem. Om något stort och betydelsefullt har 
hänt i Finland vet niondeklassare att föräldrarna berättar om det eller en 
släkting kan ringa från Finland angående nyheten.

 M-T:  Kuinka paljon te seuraatte mitä Suomessa tapahtuu?

  Hur mycket följer ni vad som händer i Finland

 F1:  Mä luen joskus Iltasanomaa.

  Jag läser ibland Iltasanomat (en kvällstidning).

 F2:  Ei oikein.

  Inte så mycket.

 F3:  Jos tapahtuu jotain yhtäkkii niin silloin mun mummo soittaa 
aina. Aa tapahtunut Suomessa  tai mun täytyy soittaa mitä 
tapahtunut Suomessa.

  Om det händer något plötsligt brukar min mormor ringa och 
berätta. Ooh sånt har skett i Finland eller jag måste ringa och 
fråga vad som har hänt i Finland.

 F2:  Niin ne Jokelan jutut kun ne ampu siellä koulussa kyllä ne  
  niinku+/

  Så händelserna i Jokela när han sköt där i skolan dom liksom+/

 P1:  Kaikki isot tapahtumat+/

  Alla stora händelser+/

 F2:  Niin kyllä me semmoset saahaan selville koulussa tai jos äiti  
  kertoo.

  Om såna stora händelser får vi veta i skolan eller om mamman  
  berättar.
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 M-T:  Mutta ette mene nettiin ja lue suomalaisia+/

  Men ni loggar inte in på nätet och läser finska+/

 F1:  Joo mä luen joskus Iltasanomat.

  Jo ibland läser jag Iltasanomat (en kvällstidning).

Alla svarar nej i tur och ordning

 M-T:  No katotteko te täällä koskaan  suomalaisia ohjelmia, suoma- 
  laista kanavaa?

  Tittar ni ibland här på finska program eller på den finska  
  kanalen?

 P1:  Mummo+/

  Mormor

 F1:  Mikä sen nimi on Kotikatu. Minä katon aina Kotikatu.

  Vad heter det? Hemgatan (en finsk serie). Jag tittar alltid på  
  Hemgatan.

 P2:  Muumilaakso.

  Mumindalen (ett barnprogram).

 F2:  Ennen mä katoin aina. Nyt mä en niin+/

  Tidigare tittade jag alltid på. Nu gör jag inte så ofta+/

 P2:  Tylsä.

  Tråkigt.

 F2:  Niin. Nyt mää aina välillä katon sitä. Se on hyvä ohjelma.

  Ja, jag  tittar ibland på det. Det är ett bra program.

 M-T:  Varttia vaille kuusi tulee kakkoselta suomenkieliset uutiset.  
  Katotteko te niitä?

  Kvart i sex sänds nyhterna på finska. Tittar ni på dem?
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 P2:  Mun vanhemmat mun äiti niinku kattoo joka kerta. Pelottavaa.

  Mina föräldrar min mamma tittar på dem varje gång.  
  Skrämmande.

 M-T:  Miksi se on pelottavaa?

  Varför är det skrämmande?

 P2:  No kun se tietää just milloin ne tulee joka päivä.

  Därför att hon vet exakt när nyheterna sänds varje dag.

 M-T: Mutta te ette katso+/

  Men ni tittar inte+/

 Flera:  Ei

  Nej.

 F2:  Suomen kanavalta voi jos äiti kattoo telkkarista niin minäkin  
  katon suomalaisia uutisia.

  Om mamma tittar på nyheter i den finska TV-kanalen kan jag  
  också göra det.

 M-T:  Kattooko ne vanhemmat enemmän+/

  Tittar föräldrarna mer+/

P1:  Ne pitää niinku huolta siitä jutust että mitä Suomessa tapahtuu.
 De bryr sig om att vara informerade om det som händer i  
 Finland.

 M-T:  Ne seuraa enemmän kuin te.

  De följer mer än ni.

 P1:  Niin.

  Så  är det.

 Flera:  Niin.

  Så är det.
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 M-T:  No entäs näitä ruotsinsuomalaisia lehtiä. Luetteko te niitä?
  Hur är det med sverigefinska tidningar? Läser ni dem?

 P1:  Ei.

  Nej

Av följande utsaga framgår att niondeklassarna tittade på finska barnpro-
gram när de var yngre.

 F1:  Mulla oli kaikki Disney-filmit tota pienenä suomeksi. Nyt mä 
taas löysin ne ja mä rakastuin taas. Herkullisia.

  Jag hade alla Disney-filmerna på finska som ung. Nyligen hittade 
jag dem igen och jag blev kär i dem igen. Härligt.

 F5:  Ja muumeja.

  Och Mumintroll.

 F1:  Ja muumeja ja kaikkea klassisia.

  Och Mumintroll och allt klassiskt.

 F5:  Pienempänä mä katoin paljon  suomeksi Pikkukakkonen

  Som yngre tittade jag ofta på Lilltvåan.

 F1:  Ja Pikkukakkonen ja kaikkee tällaisii lastenohjelmii.

  Ja Lilltvåan och liknande barnsprogram

 F5: Mutta ei enää.

  Men inte längre.

Föräldrarna verkar ha sett till att barnen tittade på finskspråkiga barnpro-
gram när de var små.  Föräldrarna verkar ha haft förståelse för att det var 
ett sätt att utveckla och stärka finska språket. Språket förefaller ha haft en 
större betydelse för val av ett program än dess ursprung så att det inte var 
kulturen som programmen förmedlade som var orsaken till att föräldrarna 
valde ut programmen. Nu ger niondeklassarna uttryck för att de program 
som sänds i en finsk TV-kanal inte längre lockar dem att titta på dem. De 
förefaller ointressanta och tråkiga för dem.
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Niondeklassarna säger med övertygelse att det inte spelar någon roll vilket 
ursprung musiken har som de väljer och lyssnar på. De känner till några 
finska popgrupper och -artister som HIM, Nightwish, Lordi och Maija Vilk-
kumaa. Men om de lyssnar på finsk musik gör de det bara därför att musiken 
tilltalar dem. De visste knappast några namn på sverigefinska artister, vilket 
bekräftar att de inte väljer musik på etnisk grund. Om detta vittnar också 
att de inte visste att popgruppen Kent från Eskilstuna till stora delar är 
sverigefinsk även om de kände till själva popgruppen och dess musik. Språ-
ket verkar däremot ha betydelse för att många vill lyssna på musik på 
engelska. Det allmänna intrycket är att engelskan är musikens språk.

 F1:  Mun lempibändi on Suomesta. Mää kuuntelen kauheesti Sonata 
Arcticaa. En mää tiiä. Eihän ne laula suomeksi kumminkaan.

  Mitt favoritband kommer från Finland. Jag lyssnar mycket på 
Sonata Arctica. Jag vet inte. De sjunger ju inte alls på finska.

 F5:  Ne on varmaan englanniksi kaikki mitä mää kuuntelen. Mutta 
en mä sitten tiedä. Kai ne on kotoisin jostakin Amerikasta. 
Kumminkin kaikki nää mitä mää kuuntelen.

  All musik jag lyssnar på sjungs på engelska. Men jag vet inte 
men jag tror att musiken kommer från Amerika. All den musik 
jag lyssnar på.

 F3:  Mää ja Johanna joskus kuunnellaan suomalaista musiikkia  
  kuten Uniklubi.

  Jag och Johanna lyssnar ibland på finsk musik som Uniklubi.

 F4:  Mutta enimmäkseen mä kuuntelen jotain englannninkielista  
  kuten Barmore ja Lady Gaga.

  Men oftast lyssnar jag på engelskspråkig musik som Barmore  
  och Lady Gaga.

 P:  och svensk

 F4: niin ruotsalaista xx mutta mä kuuntelen enemmän niitten 
englannin versioita. Niitten biiseistä nehän tekee saksaksi.

  Ja svensk xx men jag lyssnar mer på deras engelska versioner. 
Men de gör sina låtar på tyska.
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Niondeklassarna lyssnar dock passivt på finsk musik då de hävdar att många 
föräldrar lyssnar på äldre finsk musik eller den musik som var populär i 
deras ungdom, både hemma och i bilen.

4.3.5. Identiteter, samhörighet och språk 
Både de unga vuxna och niondeklassarna är andra generationens sverigefin-
nar. Genom beskrivningen av sina vanor låter de förstå att de inte har ett 
lika känslosamt förhållande till Finland som deras föräldrar (jfr Weckström 
2011). Deras förhållande verkar snarare vara relativt oproblematiskt. Både 
de unga vuxna och niondeklassarna är mer globala och öppna för intryck 
från omvärlden än deras föräldrar. 

Figur 4. Samhörighet med etniska grupper. Y-axeln visar frekvenser. N=69

Som figur 4 visar känner de unga vuxna stark samhörighet med det svenska 
samhället. Detta bekräftas också av att 48 unga vill bo kvar i Sverige. Även 
om de inte känner lika stark samhörighet med svenskar som med sverige-
finnar verkar de känna att deras hemvist är Sverige. Intressant är att de 
unga vuxnas samhörighet med andra nationaliteter är någorlunda svag 
även om de flesta anger att de har kompisar som de umgås med från många 
olika länder i olika världsdelar. Flera afrikanska och sydamerikanska länder 
omnämns i deras kommentarer, liksom andra nordiska länder samt länder 
i Mellanöstern. Av de europeiska kompisarna kommer ett flertal från krigs-
härjade områden snarare än från västeuropeiska länder. Också med utgångs-
punkt i att 21 unga vuxna kan tänka sig att bo i något annat land än i Sverige 
eller Finland i framtiden skulle man kunna tänka sig att de känner starkare 
samhörighet med andra nationaliteter. Figuren (Figur 4) visar också att andra 
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generationens unga vuxna inte alltid heller känner stark samhörighet med 
Finland. Totalt anger 42 av dem att de firar Finlands självständighetsdag 
mot 25 som firar Sveriges nationaldag. Dock anger 60 unga vuxna att de 
köper finska produkter på besök i Finland och 55 att de köper finska produk-
ter i Sverige. Banden till Finland förefaller vara emotionella eller kanske 
rentav symboliska, men ändå mer avlägsna, i termer av kontakter med 
Finland. Det kan också vara så att det Finland de känner samhörighet med 
inte nödvändigtvis är det moderna och nutida Finland, utan det Finland de 
”ärvt” från sina föräldrar. Detta stärks också av att det endast är 12 unga 
vuxna som vill/kan tänka sig att flytta till Finland och bosätta sig där.

Niondeklassarna i intervjuerna behöver tid på sig för att kunna reflektera 
över frågan om de känner sig vara svenskar, finländare eller sverigefinnar. 
Det är en fråga som de inte har ägnat någon större eftertanke åt, medger 
de. Det verkar som att den identitet de bär på har fallit sig mycket naturlig. 
Det verkar också som att eftersom de har bott största delen av sitt liv i 
Sverige har de blivit socialiserade in i det svenska samhället oavsett om de 
har en förälder eller båda med finsk bakgrund. De värderingar och normer 
eller den livsstil de har ifrågasätts inte av niondeklassarna. Men trots detta 
är deras identitetsutveckling kluven eller bikulturell och de ger ett intryck 
att de känner sig som både svenska och finska.

 J:  Mikä tekee teistä ruotsinsuomalaisia tai suomalaisia?

  Vad är det som gör er till sverigefinnar eller finnar?

 F3:  Tuntuu että me ollaan molemmat. En mä voi olla vain toista.
  Det känns att vi är både och. Jag kan inte vara bara det ena.

 F1:  Se on varmaan meijän kaikkien kasvatus. Me ollaan kuitenkin 
kaikki käyty Suomessa sen verran usein, asutaan Ruotsissa ja 
luetaan molempia kieliä. Se on varmaan se.

  Det hänger säkert ihop med vår uppfostran. Vi har alla varit 
på besök i Finland så pass ofta, men vi bor i Sverige och pluggar 
på båda språken. Det är säkert det.

 F5:  Ja se ruotsalaisuus tulee siitä että mä asutaan täällä. Ja mulle 
että mun isä on täältä kotoisin ja se suomalaisuus tulle tieten-
kin siitä että siellä on sukulaisia.

  Vi har svenskheten för att vi bor här. Och ytterligare att min 
pappa kommer från Sverige och finskheten kommer förstås 
från att jag har släktingar där.
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 F1:  Ja äiti on.

  Och mamma.

 F5:  Niin mun äiti on sieltä.

  Ja min mamma är finska.

 P:  Ja mulla on kans että mulla on kaikki sukulaiset Suomessa ja 
mun kaikki tärkeät ihmiset on siellä tai suurin osa niistä.

  För mig är det också att jag har alla släktingar i Finland och alla 
viktiga männsikor kommer därifrån eller största delen av dem.

Några få har tillbringat många skollov, eller kortare och längre tid i Finland 
närmast hos sina släktingar, av den anledningen känner de sig mer finska 
än andra. På sina vistelser har de bundit starkare band och kontakter till 
sina släktingar än andra niondeklassare. Finland är för många andra något 
exotiskt, som ett land där man kan tillbringa en del av sin semester. De 
känner sig inte att vara hemma där och de trivs inte heller på samma sätt 
som i Sverige. Tvärtemot kan de till och med känna sig främmande i Finland. 
Men alla vill dock behålla och värna om de kontakter som de har kvar i 
Finland och därmed ha möjligheten att besöka och umgås med sina släk-
tingar och vänner. Det är några pojkar som gör undantag bland niondeklas-
sarna. De vill göra lumpen i Finland och de har också beredskap och vilja 
att flytta till Finland och stanna där.

F1: Kyllä mä haluaisin pitää jotakin kontaktia ite maahan mutta 
se että mä en tunne itteäni niin kotoseksi kun mä meen 
Suomeen on ehkä että mä oon asunut Tukholmassa ja se on 
iso kaupunki. Ja mä oon ollut niinku Hesassa kaks kolme kertaa 
ja sillon se on ollut ihan ok mutta se on pikkunen paikka jossa 
ei oo mitään. Mutta en tiiä jos mä asuisin mutta haluan mä olla 
siellä ainakin lomalla. Mutta haluan ylläpitää kontakteja.
Jag skulle vilja behålla kontakter med själva landet men jag 
känner mig inte vara hemma när jag åker till Finland. Detta 
kan bero på att jag har bott i Stockholm och det är en stor stad. 
Jag har varit ett par gånger i Helsingfors och då har det varit 
OK. Men det är ett litet ställe som inte har någonting. Men jag 
är inte säker på att jag vill bo där, men åtminstone på semestern 
vill jag vara där. Men jag vill upprätthålla kontakter.

En niondeklassare säger att man kan skaffa typiska finska varor som Mari-
mekko eller Iittala här i Sverige, vilket hon tycker är bra. Samtidigt känner 
hon stolthet över sina finländska rötter när hon ser finska varor i svenska 
affärer. Varorna väcker hennes finländska ursprung till liv på ett varmt sätt.
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De verkar vara naturligt för alla att fira Finlands självständighetsdag både 
i skolan och hemma med blåvita ljus och någon finsk maträtt. Liksom de 
unga vuxna köper finska produkter både i Finland och Sverige verkar också 
niondeklassarna känna till och äta typiska finska maträtter både till jul och 
vardags. De nämner bl a många olika ”lådor”, piroger, senap, korv, rågbröd, 
surskorpor och skinka.

Några av de intervjuade niondeklassarna har en förälder som har en tredje, 
annan nationalitet än svensk eller finsk. Oftast är denna förälder pappan. 
De som har en sådan pappa säger att de talar pappas modersmål med honom, 
men inte regelbundet utan det kan vara växelvis med svenskan. Men de 
betonar att de inte känner gemenskap med den tredje nationaliteten på 
samma sätt som med den finska eller den svenska, vilket egentligen förvå-
nar dem när de klär dessa tankar i ord. Av enkätstudien med de unga vuxna 
kan denna bild bekräftas åtminstone delvis. Av de 12 unga som har en pappa 
från ett tredje land anger fem att de talar pappas modersmål med honom. 
Bara en respondent anger att denne talar enbart pappas modersmål med 
honom. Till detta språkval kan ha bidragit att pappans modersmål är ett 
världsspråk. Alla de andra växlar mellan svenska och modersmålet.

På den klassiska frågan vilket lag de unga vuxna eller niondeklassare hejar 
på vid landskamper, svarar 50 av 69 unga vuxna att de alltid eller oftare håller 
på Finland snarare än på Sverige. Enhälligt svarar niondeklassarna i intervjuer 
utan tvekan att de hejar på Finland. Någon tillägger att oavsett idrottsgren, 
till och med i fotboll där Finland är avsevärt sämre än Sverige enligt statis-
tik, önskar han Finlands seger.

En försiktig sammanfattning kopplad till hypotesen om en stark relation 
mellan språk och identitet bland dessa ungdomar och sverigefinska unga 
skulle kunna vara den följande. Det tycks åtminstone som att samhörig-
hetskänslan med det finska är svagare än hos föräldragenerationen och 
svagare än gentemot det svenska, vilket också skulle kunna medföra ett 
svagare intresse för användning och utveckling av finskan. Omvänt är också 
finskan i jämförelse med svenskan något svagare utvecklad enligt själv-
skattningarna, speciellt inom domäner som implicerar ett mer formellt och 
skriftspråksbaserat användande av språket. Till bilden bör fogas att man 
värderar kunskaperna i båda språken högt, men svenskan något högre än 
finskan, och anser att tvåspråkigheten utgör en potentiell merit på arbets-
marknaden. Få av dessa sverigefinska ungdomar uttrycker dock någon 
direkt preferens för ett yrkesval som skulle inbegripa finska i en avancerad 
mening. Inte heller tycks identitets- eller samhörighetskänslorna stödja 
denna form av arbetsmarknadsval. 
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Del 5. Diskussion och slutsatser

5.1. Diskussion
Finskan är det största av de fem erkända minoritetsspråken i Sverige och 
således borde finskan synas i myndigheternas och organisationernas föränd-
rade språkbruk. Relaterat till både skolpolitisk retorik och historia, samt 
till egna erfarenheter av dessa borde också sverigefinska unga kunna förvän-
tas reflektera en sådan positiv utveckling på samhällsnivå. Resultaten åter-
speglar dock att inga förändringar ännu har kommit i gång efter den nya 
språkpolitiken, något som de tidigare nationella uppföljningarna också 
visade (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2000; Elenius & Ekenberg 2002; 
Elenius 2004; Länsstyrelsen 2010, 2011, 2012). Det verkar som att Sverige 
inte har vidtagit sådana åtgärder beträffande detta, som Europarådets minis-
terkommittés upprepade kritik vid dess granskningar förväntat sig. Bristen 
på tydliga förändringar är dock sannolikt också förenade med den historik 
de enskilda i dessa delstudier representerar, dvs. en påverkan från tidigare 
politiska processer och socialisation in i förhållanden som var annorlunda 
bara för ett decennium sedan. Detta i sin tur motverkar förändringar inom 
gruppen beträffande deras attityder till finskan och dess förutsättningar för 
och förväntningar på dess bruk i Sverige. Detsamma gäller sannolikt respon-
denterna i enkätstudien ovan, skickad till förvaltningsmyndigheterna i 
Sverige, Finland och för nordiska förhållanden.

För att målet med minoritetspolitiken ska kunna förverkligas krävs att 
samtliga nationella minoriteters behov och intressen beaktas genom proak-
tiva åtgärder i fler delar av landet och på alla nivåer i samhället. En avvak-
tande inställning till och låg grad av förväntningar på förändringar verkar 
fortfarande motverka förändringar i beteendet, både hos myndigheter och 
bland den sverigefinska minoriteten. För det allmänna gäller detta såväl 
statliga myndigheter som kommuner och landsting. De nationella minori-
teternas språk och kultur är en del av det svenska kulturarvet och de stöds 
av den nya lagen, men attityder och implementeringen har ännu inte 
påverkats i någon högre grad. Förvaltningsmyndigheter och organisationer 
verkar allmänt ännu inte ha eller förutsätta någon beredskap att ta hand 
om ärenden på finska, som genom tillhandahållandet skulle kunna antas 
öka efterfrågan på sådan. Det verkar dock som att just den typen service 
inte har ökat ens när vissa förvaltningsmyndigheter, främst några kommu-
ner, försökt komma till rätta med detta problem (Länsstyrelsen 2012). Den 
nya språklagen förespråkar en ökad efterfrågan på personal med finsksprå-
kig kompetens inom kommunal och statlig förvaltning och myndighet (Från 
erkännande till egenmakt 2009), men detta verkar ännu inte fungera tillfreds-
ställande. Ytterligare ansträngningar torde därför behöva göras för att till-
godose den nya lagstiftningen. Bland de första tecknen på detta var att 
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Länsstyrelsen i Stockholm, som har ett nationellt uppföljningsansvar för 
förvaltningsområdena, anställde flera två-trespråkiga personer vid årsskif-
tet 2010, men också att många av kommunerna inom förvaltningsområdet 
för finska har gjort kartläggningar av finskspråkig kompetens hos sig själva 
som arbetsgivare och att tvåspråkiga personer anställts i ett flertal av dem, 
för att handskas med och utveckla den lokala minoritetspolitiken. 

På makronivån kan man fråga sig vilka språkresultaten är från en sådan 
tvåspråkig utbildning som de finsk-svenska friskolorna och tidigare kommu-
nala klasser representerat. Förväntningarna i skolorna framför allt, är 
realistiska i relation till samhällets och kulturens förväntningar – detta kan 
dock ändras och den internationalisering som den svenska minoritets-
språkspolitiken genomgått, kan också i högre grad påverkas av kunskaper 
om vilka de möjliga målsättningarna är på andra håll i Europa. Huruvida 
detta kan påverka även det kommunala skolväsendet och dess utformning 
samt utbudet av undervisning i och på finska, är dock än så länge höljt i 
dunkel. Såsom situationen är nu, är ändå friskolorna de miljöer som kan 
skapa en långsiktig funktionell tvåspråkighet, men även där har utveck-
lingen – i samklang med andra demografiska och samhälleliga förändringar 
– gått mot en svagare slutlig kunskap i finska vid utgången av den obliga-
toriska skolåldern. Den omgivande arbetsmarknadens krav på språkliga 
meriter är heller inte alltid helt enkla att tolka, men där sådana krav på 
kunskaper i finska finns, kan man anta att kompetenskraven ibland ligger 
över språkbrukarnas kompetens i framför allt skriven finska. I studierna 
antyds att elevernas kunskaper i finska – som ändå verkar matcha de 
förväntningar som verkar ställas på dem i dagsläget i skolkontexten och i 
grundskolan – inte utvecklas efter det att de uppnått en viss nivå av funk-
tionell tvåspråkighet där, dvs. en påbyggnad saknas efter grundskolans 
avslutande år. Man skulle också kunna kalla detta för en bristande utveck-
ling i skolspråket på finska, ibland även kallat för akademiskt språk (Skol-
verket 2011; Cummins u. utg. 2013). 

Ett annat problem i sammanhanget är att samhället låter dessa skolor leva 
sitt eget liv och tar inte tillvara på den speciella kunskap som de och deras 
elever har utvecklat. Det handlar bl a om uppnådda nivåer på språkkunska-
perna i finska, parallellt med höga nivåer i svenska, liksom om en utvecklad 
hälsosam bikulturell identitet. Detta förutsätter dock att lärarna är medvetna 
och använder beprövade undervisningsmetoder med just dessa syften (jmf 
García 2009; Gibbons 2013; Lainio & Norberg Brorsson u. utg.; Cummins u. 
utg. 2103). Den utbildningsstruktur som dominerar i de kommunala 
skolorna, med en timbaserad modersmålsundervisning som enda i prakti-
ken fungerande alternativ, och i och med att en påbyggnad efter grundsko-
lan i stort sett helt saknas, uppnår man med dessa förutsättningar inte en 
avancerad färdighet i finska. Men även för de tvåspråkiga friskolorna inne-
bär dessa målsättningar att de ges bättre praktiska möjligheter att kompe-
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tensutveckla sig själva, redan inom befintliga utbildningsramar och –struk-
turer och kanske i visst samarbete med kommunala utbildningsinstanser.
Tvåspråkiga svensk-finska skolor har en mycket viktig uppgift då de ska 
lägga grunden för en bra språkbehärskning i båda språken. Lainio och 
Leppänen (2005) drar slutsatsen att ”skolfrågorna [är] centrala av många 
skäl, men ur språkets synvinkel är det elementärt att skolan ger en bred 
grund i ett mer omfattande språkbruk, som närmast syftar till att förbereda 
kunskapsinhämtande på språket och till att skapa grunden för ett språkbruk 
i offentliga miljöer”. En del kommentarer från bl a niondeklassarna gav 
dock vid handen att de inte har tränats tillräckligt i den typen av genrer 
eller domänspecifikt språkbruk.

Tuomelas avhandlingsstudie (2001) pekade inte ut någon undervisningsmo-
dell som bättre än de övriga. Janulfs (1998) studie visade på det motsatta, 
att undervisningsmodellen i ett långsiktigt perspektiv är avgörande för den 
språkliga traderingen. Likaså har stora amerikanska studier genomförda av 
Thomas och Collier (1997, 2002) visat avvikande resultat från Tuomelas (jfr 
även García 2009). På programmen där undervisningen systematiskt och 
konsekvent ges på två språk t ex på engelska och spanska visar eleverna 
bättre resultat i alla ämnen än genom de övriga undersökta programmen. 
Det verkar vara värt att studera närmare dessa framgångsrika program, för 
att se om det finns skäl till att revidera undervisningsmodellerna i de 
tvåspråkiga skolorna i Sverige (jfr Duarte 2009; studier presenterade i Lainio 
2013a). Det är av vikt att eleverna utvecklar ett skol- eller akademiskt språk 
i båda språken. Det är där en tvåspråkig skola bäst kan uppfylla en funktion 
som i dagsläget inte erbjuds av det kommunala skolväsendet. Detta i sin tur 
ställer krav på att alla lärare i tvåspråkiga skolor har kunskaper om språkens 
betydelse för lärande och litteracitet, vilket i större utsträckning än i de 
kommunala skolorna också tycks vara fallet (Skolinspektionen 2012:2; jfr 
med finska förhållanden, Tainio & Harju-Luukkanen (Red.) 2013). Det blir 
också viktigt att inkludera skolledare i processen då förändringar blir svåra 
utan dem, eftersom de ansvarar för skolans budget och övergripande 
planering.

Språkinlärning och hur skickliga vi blir på att använda språk i olika samman-
hang handlar om vilka sociala sammanhang och situationer (domäner) vi 
befunnit oss i. Vad och hur vi lär oss beror på vilka vi umgås med (Halliday 
1985). Gibbons (2013) förordar en ämnesintegrerande helhetssyn på språk-
utvecklingen. Hon menar att varje ämneslärare också ska vara en språklärare 
(jfr Little, Leung & van Avermaet, u.utg. 2013). Även om genrepedagogiken, 
såsom Gibbons kallar sin pedagogik är inriktad mot andraspråkselever, har 
den sådana didaktiska strategier som tvåspråkig undervisning skulle kunna 
ha nytta av för effektivisering av undervisningen och lärande på två språk, 
dvs. en språkligt och stilistiskt utvecklad pedagogik, där både ämnenas 
innehåll och deras ofta implicita språkbruk är centrala. En viktig utgångs-
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punkt för lärandet enligt genrepedagogiken är att läraren är förtrogen med 
elevernas kunskaper i båda språken. Bedömningen blir ett stöd för planering 
och har som syfte att främja elevernas kunskapsmässiga och språkliga 
utveckling (Axelsson et al. 2005; Skolverket 2011). Då lärandet ses som ett 
samarbete mellan lärare-elever eller elever sinsemellan är både lärare och 
elever aktiva deltagare i det. Interaktionen i klassrummet mellan elever-
elever och mellan lärare och elever blir därmed mycket viktig för utveck-
lingen av språken.

Förutsättningarna beträffande revitaliseringen av minoritetsspråken i 
Sverige har genom ny lagstiftning förändrats (Regeringens proposition 
1998/99:143). Sverige med finska som ett officiellt minoritetsspråk och med 
förvaltningsområde i det, som idag omfattar knappt 50 kommuner kommer 
att behöva personal inom de områden där finsktalande här rätt till att 
använda sitt språk, nämligen med myndigheter och inom barnomsorgen 
och äldreomsorgen.  Inom äldreomsorgen kommer behovet snart att vara 
stort då de först invandrade finländarna inte kunde skaffa sig ordentliga 
kunskaper i svenska. Tidigare forskning har också visat att andraspråks-
kunskaperna försvagas snabbt och man blir mer och mer enspråkig igen 
på sina gamla dagar vilket också ökar behovet av finsktalande personal. Till 
detta kommer den sjukdomsbild som utvecklas i högre åldrar, när allt fler 
blir ”äldre äldre” – Alzheimer och demenssjukdomar påverkar tydligt andra-
språket mer än förstaspråket (t ex Ekman & Heikkilä 2003; Mases & Norberg 
Larsson, odat.).

Både p g a den nya lagstiftningen och de mål den försöker uppnå behöver 
det offentliga språkbruket – för att finskan ska kunna förbli kulturbärande 
in i framtiden – utökas och normaliseras. Vissa sådana tendenser finns i t 
ex myndigheters webbsidor (Wallenius 2012) och i förvaltningsområdets 
något förbättrade etablering inom olika offentliga områden (Länsstyrelsen, 
2012). Det skulle också innebära en avsevärd statushöjning för finskan, 
vilket i sin tur skulle ge effekter på viljan att välja finska som ett undervis-
ningsspråk i förskola och grundskola, och kanske dessutom påverka viljan 
att även fortsätta studera det efter grundskolan. En central aspekt av 
uppbyggnaden av en meritfylld finska, och för att den ska kunna fungera 
i offentlig miljö, är att man reformerar och garanterar undervisning på 
finska, på alla de nivåer som nämnts av informanterna, förskola, skola, 
gymnasium och högskola. En kontinuerlig och gedigen språklig utbildning 
ger på sikt en bättre förutsättning både för språket och talarna att stärka 
den kulturella och språkliga resurs som finskan i Sverige utgör, även i ett 
bilateralt och nordiskt perspektiv. Vissa revitaliseringsprojekt antyder att 
en ändrad, mer positiv syn på finskan börjat växa fram bland bl a samiska 
föräldrar (t ex www.rsn.nu; Syrjänen-Schaal & Huss 2013).
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Då språkanvändningen med jämnåriga barn anses vara av stor betydelse 
när det gäller att bevara ett språk (t ex Svonni 1993), borde finsktalande 
ungdomar medvetandegöras om detta. Resultaten visar att ungdomarna 
och de unga vuxna föredrar att tala svenska med sina kompisar borde den 
tvåspråkiga skolan också ha insikter i hur utvecklingen och bevarandet av 
tvåspråkigheten kan främjas. Kanske behöver också en medvetandegörande 
stöttning för och information om behovet av finskspråkiga flerspråkigas 
potential utvecklas, samt diskuteras vilka språkliga krav som ställs på en 
sådan arbetsmarknad. Detta torde både kunna vara ett myndighetsuppdrag 
och en förväntan på de tvåspråkiga skolorna. Till denna utveckling kan och 
kanske bör man söka modeller i andra europeiska länder, om hur man löst 
motsvarande eller liknande utmaningar. Dessa kunskaper borde vidareför-
medlas till eleverna (Skolverket, 2011).

5.2. Slutsatser
Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om niondeklassarna och 
de unga vuxna i föreliggande studie har varit mer exponerade för sitt 
modersmål i skolmiljö än invandrarungdomar i tidigare studier är inte 
användningsområdena för modersmålet mer utsträckta bland de tvåspråkiga 
sverigefinska ungdomarna. Valet av skolform, en tvåspråkig grundskola, 
visar sig inte leda till en utvidgning av domänerna för finskan efter avslutad 
skolgång, i jämförelse med tidigare studier och studerade årskullar. Studi-
erna mäter dock inte kompetens i språken, vilket kanske skulle kunna 
påvisa vikten av den tvåspråkiga skolan för utvecklingen av båda språken. 
Tvåspråkigheten antogs i denna studie vara en merit och förutsättning för 
att möta krav på en arbetsmarknad där finskan skulle kunna utgör en merit. 
En viss indikation finns dock i svaren från ungdomarna och niondeklassarna 
att deras uppfattningar om sin funktionella tvåspråkighet, som uppfattas 
ligga på en ganska hög nivå, inte nödvändigtvis matchar förväntningar och 
krav på kunskaper i arbetslivet. 

Studien visar att det inte finns någon tydlig eller omfattande efterfrågan 
på finska, åtminstone inte i den svenska förvaltningskulturen, vilket nyare 
lagstiftning och en omlagd minoritetsspråkspolitik ger anledning till att 
tro skulle vara fallet. Man kan alltså påstå att förväntningarna inte har ökat 
i den takt som den nya situationen och lagstiftningen för finska ger anled-
ning till, dvs. det finns en diskrepans eller eftersläpning i implementeringen 
av politiken, både i det offentliga synsättet och i de undervisningsrelaterade 
miljöer där finskan ingår som ett starkt språk. Det kan också finnas en 
eftersläpning i talarnas egna reaktioner på och ändring av attityder till det 
utökade lagliga ramverkets stöd för och den åtminstone lokalt utökade 
servicen på finska – man utnyttjar ännu inte sina rättigheter eller möjlig-
heter i någon större omfattning. 
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Resultaten antyder att finskan som ett av de två språken bland de tvåsprå-
kiga ungdomarna fungerar mer som andraspråk och svenskan som ett 
huvudspråk och förstaspråk. Det finns förklarliga skäl detta, då svenskan 
är det officiella språket, både i lagstiftning och huvudspråk i praktiken i 
samhället, då det alltjämt har en latent och ohotad ställning som det språk 
kring vilket en nationell samling skett och även idag sker (Lainio 2013b; 
Rosén 2013). 

Det tycks alltså som att det för närvarande varken finns en efterfrågan från 
potentiella arbetsgivare på avancerade kunskaper i finska-svenska bland 
de studerade svenska organisationerna och myndigheterna, eller en därtill 
utvecklad vilja och hög kompetens inom vissa delområden av språket bland 
de sverigefinska unga, för att de på ett grupplan ska kunna fylla luckan 
efter finlandssvenskar i motsvarande position, i ett bilateralt eller nordiskt 
perspektiv. För att kunna bekräfta dessa antaganden behöver konkreta 
studier av den reella språkliga kompetensen hos de sverigefinska unga 
utföras, utvidga arbetsmarknadsperspektivet till den privata sidan och flera 
detaljstudier göras på det befintliga forskningsmaterialet insamlat för detta 
projekt.  
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Bilagor

Bilaga 1. Transkriptionsnyckel

F flicka i intervjuer

F1 informanterna i fokusgruppsintervjuerna är fler, siffran markerar en  
 av flera deltagare i en intervju

P pojke

P3 som ovan en av informanterna i samma fokusgrupp

< överlappande tal

+/ avbrutet yttrande

[ ] i finska citat markerar hakparentes forskarnas tolkning av vad infor- 
 manten ville säga
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Bilaga 2. Följebrev till enkäten till myndigheter m fl.

Bilaga 

Finskt språk- och kulturcentrum
 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Enkät till svenska/finska/nordiska organisationer  
och myndigheter

Bästa mottagare!

Vi på Finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola arbetar 
just nu med ett forskningsprojekt som riktar sig mot svenska, finska och 
nordiska organisationer och tvåspråkiga ungdomar i Sverige. 

Projektet heter BilMinNord (The Role and Importance of Bilingual Minority Schools’ 
Pupils for Inter-Nordic and Bilateral Language Communication in a Majority Context). 
Inom projektet vill vi bl.a. utreda vilka kompetenser som krävs för arbete 
i nordiska, svenska och finska organisationer och myndigheter och hur 
man ser på tvåspråkiga ungdomar och deras språkkunskaper i dessa orga-
nisationer.

Du och din organisation har tillsammans med andra nordiska, svenska och 
finska organisationer blivit uttagen att delta i undersökningen. Det är därför 
vi nu ber dig besvara frågorna i detta formulär utifrån dig själv och din 
organisations synvinkel och göra det både noggrant och uppriktigt. Att svara 
på enkäten tar ca 10 minuter. All information behandlas konfidentiellt.

Vi vill ha ditt svar senast den XX. november 2008. 

Din åsikt är viktig för oss!

Stort tack för din medverkan !

Jarmo Lainio, professor
Marja-Terttu Tryggvason, universitetslektor
Annaliina Gynne, forskningsassistent
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Bilaga 3. Enkäten till myndigheter m fl.

Här kommer ett antal frågor som vi ber dig att svara på. Frågorna ska oftast 
besvaras genom ett kryss (X) framför olika färdiga svar. När någon fråga ska 
besvaras på annat sätt framgår det av sammanhanget. Först kommer några 
frågor om dig själv. Observera att Du deltar fullständigt anonymt i 
studien.

1. Kön                    Man      Kvinna  

2.  Vilket år är Du född?        

3.  Vilken är din hemkommun?       

4.   Var är Du född?            I Sverige     I Finland

   I något annat land, var?       

5. Om Du inte är född i Sverige ange när Du flyttade till Sverige (årtal) 

           

6. Vem är din huvudsakliga arbetsgivare?      

7. Vad har Du för befattning i organisationen?     

8. Vilka är dina tre viktigaste arbetsuppgifter?     
 
           
 
           

9. Vad är din högsta avslutade utbildning?

  Grundskola

  Yrkesskola, folkhögskola, yrkesinriktad gymnasieskola

  Gymnasium (teoretiskt inriktad gymnasieskola)

  Akademisk examen, vilken?        

10. Vilket/vilka språk ser Du som ditt modersmål?

  Svenska

  Finska

  Något annat språk, vilket/vilka?      
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11. Betraktar Du dig själv som två- eller flerspråkig?

  Ja, i vilka språk och varför anser Du det:     

            

  Nej, motivering:        

            

12. Vilket/vilka språk behöver man kunna för att kunna arbeta i din orga-
nisation?

  Svenska

  Finska

  Engelska

  ”Skandinaviska”

Något annat språk, vilket/vilka?       

            

13. Hur stor del av ditt dagliga arbete sker på något av följande språk (anges 
i procentandelar, summan får ej överstiga 100%)?

  Svenska            %

  Finska            %

  Engelska           % 

  ”Skandinaviska”           %

Något annat språk, vilket/vilka?                                                                                                     

                                                                          ,                  %

14. Vad använder Du respektive språk till i ditt dagliga arbete?

     Svenska  Finska Engelska  ”Skandinaviska” Annat språk

Tala           

Lyssna           

Skriva           

Läsa           
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Till annat, vad? (T.ex. ”lyssnar på föredrag som oftast hålls på engelska”)

            

                            

15. I vilka situationer använder Du vanligen följande språk? (om situationen 
inte gäller dig, lämna kolumnen tom)

     Svenska  Finska Engelska  ”Skandinaviska” Annat språk

på fikapauser           

Med chefen           

Med andra            
kollegor 

Med kunder           

På möten           

Ger           
presentationer

16. På vilket språk sker de externa kontakterna i ditt jobb? (anges i procen-
tandelar, summan får ej överstiga 100%)

  Svenska            %

  Finska            %

  Engelska           % 

  ”Skandinaviska”           %

Något annat språk, vilket/vilka?                                                                                                     

                                                                          ,                  %

17. På vilket språk sker de interna kontakterna i ditt jobb? (anges i procen-
tandelar, summan får ej överstiga 100%)

  Svenska            %

  Finska            %

  Engelska           % 

  ”Skandinaviska”           %

Något annat språk, vilket/vilka?                                                                                                     

                                                                          ,                  %
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18. Vad krävs det för språkkunskaper för att bli rekryterad till din organisa-
tion?

  Svenska            %

  Finska            %

  Engelska           % 

  ”Skandinaviska”           %

Något annat språk, vilket/vilka?                                                                                                     

                                                                          ,                  %

19. Hur viktigt är det vid rekrytering att den sökande sedan tidigare har 
erfarenhet av arbete i nordiska sammanhang?

  Mycket viktigt

  Relativt viktigt

  Lika viktigt som med vilken annan kompetens som helst

  Mindre viktigt

  Inte alls viktigt

20. Hur viktigt är det vid rekrytering att den sökande sedan tidigare har 
erfarenhet av mångkulturellt arbete (bland andra kulturer än den nord-
iska)?

  Mycket viktigt

  Relativt viktigt

  Lika viktigt som med vilken annan kompetens som helst

  Mindre viktigt

   nte alls viktigt

21. Hur viktigt är det vid rekrytering att den sökande sedan tidigare har 
erfarenhet av att bemöta människor från olika kulturer?

  Mycket viktigt

  Relativt viktigt

  Lika viktigt som med vilken annan kompetens som helst

  Mindre viktigt

  Inte alls viktigt
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22. Hur värderas språkliga meriter i förhållande till andra meriter för rekry-
tering till din organisation? De är:

  Mycket viktiga

  Relativt viktiga

  Lika viktiga som vilken annan kompetens som helst

  Mindre viktiga

  Inte alls viktiga

23. Finns det några andra särskilda krav för rekrytering till din organisation?  
 
Om ja, vilka?           

           

24. Tvåspråkiga personer i Sverige är ofta antingen sverigefinska eller 
finlandssvenska. Hur uppfattar Du skillnaden mellan sverigefinsk respek-
tive finlandssvensk?

Sverigefinsk är…          

            

Finlandssvensk är…        

            

25. Idag är det framför allt friskolor som utbildar till avancerad tvåspråkig-
het i Sverige. Känner Du till några sverigefinska friskolor i Sverige?

  Ja, vilka och var?        

  Nej, gå till fråga 27. 

26. Kryssa för ett alternativ som bäst stämmer med Dina kunskaper och 
åsikter om sverigefinska friskolor.

    

Sverigefinska friskolor 
behövs i Sverige   

Sverigefinska friskolor   
ger bra utbildning 

Ungdomar från sverigefinska    
friskolor har en bra tvåspråkig 
kompetens

Det är en merit att ha gått    
i en sverigefinsk friskola

 Helt        Delvis  Delvis Helt   Vet
 sant sant falskt falskt ej
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27. Svara också på följande:   

Jag skulle kunna tänka mig 
att ha mitt/mina barn i en 
sverigefinsk friskola

Vill Du lägga till något om friskolor?       

            

28. Skulle Din organisation kunna erbjuda något av följande till en tvåsprå-
kig sverigefinsk ungdom:

  Praktikplats

  Sommarjobb

  Projektanställning

  Fast anställning

  Något annat arbete, vilket/vilka?      

                

29. Hur tror du språkkraven kommer att se ut inom din organisation om ca 
5 år? Vilken vikt kommer kunskaper i engelska/svenska/finska/ 
”skandinaviska” att ha då? 

           

           

           

           

Varmt tack för din medverkan!

 Helt        Delvis  Delvis Helt   Vet
 sant sant falskt falskt ej
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Bilaga 4. Mottagare av enkäten till myndigheter m fl.

Svenska myndighetslistan
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljöverket
Banverket
Barnombudsmannen
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Centerpartiets riksdagsgrupp
CSN
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Energimyndigheten
Exportkreditnämnden
Exportrådet
Finansdepartementet
Folkhälsoinstitutet
Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Förvaltningsavdelningen, regeringskansliet
Hjälpmedelsinstitutet
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högskoleverket
Högsta domstolen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
JämO
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Krisberedskapsmyndigheten
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Kristdemokraternas riksdagsgrupp
Kulturdepartementet
Kungliga biblioteket
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborg
Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen i Jämtland
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronoberg
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanland
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Migrationsverket
Miljödepartementet
Miljöpartiets riksdagsgrupp
Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp
Nationalmuseet
Nordiska museet
Näringsdepartementet
Patent- och registreringsverket
Polisen
Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Regeringskansliet
Riksbanken
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Riksdagen
Riksteatern
Räddningsverket
Sametinget
SCB
SIDA
SIFO
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skolverket
SMHI
Smittskyddsinstitutet
Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Statens arkiv
Statens institutionsstyrelse
Statens strålskyddsinstitut
Statskontoret
Stiftelsen Skansen
Svenska Institutet
Svenska kyrkan, kyrkokansliet
Svenskt näringsliv
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Sveriges radio
Sveriges television
Sveriges utbildningsradio
Stockholms finska församling
Tullverket
Ungdomsstyrelsen
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Valmyndigheten
Vasamuseet
Vägverket
Vänsterpartiets riksdagsgrupp
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Bilaga 5. Frågor till elever i fokusgrupp

Frågor i enkäten som varje informant fyller i

födelseår

kön

vistelsetid i Sverige

medborgarskap

boendeförhållanden

om mamma: födelseort, ankomst till Sverige, utbildning, medborgarskap, 

yrke

om pappa:

Frågor i själva intervjun

Språkkunskaper

1. Vilka språk kan du?

2. Språkanvändning: vilka språk och i vilka domäner och varför? / När 
talar du finska/svenska?

3. Med vem talar du vilka språk?

4. Vilka fritidsintressen har du? Vilka språk talar du då?

5.  Hur/på vilka grunder valde du och din familj en tvåspråkig skola?

6. På vilka språk går undervisningen?

7. På vilket språk läser/skriver/talar/ lyssnar du helst?

8.  Vilka träffar du utanför skolan? Vilka språk använder du då?

9. Värdering av egna språkkunskaper:
  Vilket språk talar/skriver/lyssnar eller läser helst?
  Vad tror du om du kan studera/arbeta på finska/svenska?
  Tänker du ta ett jobb där det behövs flera språk?
  Hur tror du vilket värde engelskan har?
  Hurdana är dina kunskaper i engelskan?

10. Har du kompisar eller släktingar i Finland? Håller du kontakt med  
  dem? Om ja, hur då?
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Identitet

 1. Hur kallar du dig? svensk, finsk, sverigefinsk?

 2. Vad är det som gör att du känner dig som X?
  Är det viktigt för dig att känna dig xx?

 3. Vilka helger eller högtider firar du? Finlands självständighetsdag?  
 Kalevaladagen?

 4. Vilken sorts mat lagar ni hemma?

 5. Vilka TV-program ser du helst på? Tittar du på finsk kanal?

 6. Lyssnar du på finsk musik? Känner du till finska/sverigefinska  
 musiker och sångare?

 7. Läser du finska/sverigefinska tidningar eller tidskrifter?                            
                                                        
 8. På vilket land hejar du vid landkamp mellan Finland och Sverige?

 9. Hur mycket följer du vad som händer i Finland?

 10. Hur och var semestrar du?

 11. Finns det tillfällen då du kan känna dig utanför eller utestängd i det  
 svenska samhället?

 12. Vad finns det för saker du tycker om i det svenska samhället?

 13. Vad finns det för saker du inte tycker om i det svenska samhället?

 14. Hur skulle du jämföra det svenska samhället med det finska/irakiska?

 15. Barndomsminnen: Tänker du någon gång tillbaka på uppväxttiden?  
 Vilka minnen är mest levande för dig i dag? Platsen, personer,  
 händelser

 16. Hur mycket hemma känner du dig där du bor nu?

 18. Längtar du till plats/land där du växt upp?

 19. Vad längtar du mest efter från ditt gamla hemland? /Finland

 20. Hur tycker du att svenskar är?
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Framtiden

 1.  Du bor nu i X. Har du bott någon annanstans? Hur känns det att bo  
 här?

 B

 2. Kan du tänka dig att flytta? Vart och varför?

 3. Kan du tänka dig att flytta till Finland?

 4. Vad tänker du studera i framtiden? Vad vill du bli?

 5. Vad hoppas/planerar du att göra om fem år?

 6. Vad tror du behövs för att du ska uppnå det? (utbildning, yttre  
 förändringar...)

 7. Skulle du ha velat göra något annorlunda i ditt liv om du tittar bakåt  
 i ditt liv?

 8. Finns det motstridigheter kring något?
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