
Ryska språkets roll i Finland  

Undersökning av språkets synlighet i dagens finska samhälle 

Satu Holm  

  

Slaviska institutionen 

Examensarbete 15 hp 

Ryska 

Ryska 4 (30 hp)  

Höstterminen 2018  

Handledare: Ludmila Pöppel 

English title: The role of Russian language in Finland 



Sammanfattning     

Denna uppsats handlar om vilken status det ryska språket har i dagens finska samhälle och hur 

den har förändrats. Undersökningen består av en förklaring av situationen i historien och idag, 

analys av en intervju med den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov och en analys av 

finska medias bild av ryskspråkiga i Finland. Resultat av undersökningen är att det ryska 

språkets status i det finska samhället och finländarnas omdöme om ryssar och ryska språket 

har förbättrats. Mina frågeställningar är om ryska språkets möjligheter och kunskaper i 

Finland och vad det innebär att vara ryskspråkig i det finska samhället. I arbetet fokuserar jag 

på Finlands huvudstadsområde och dess ryskhet. 
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1. Inledning 
 

 

I det karelska språket fanns ett administrativ och juridiskt ordförråd som lånades från ryska 

språket under 1500-talet. När finska skriftspråket utvecklades kraftigt under 1800-talet fick 

östra dialekter stor popularitet tack vare Kalevala1. Östra dialekter hade såklart mer ryska 

lånord än i väster – många av dem var troligtvis mycket gamla men i finska skriftspråket fick 

de plats när man började betrakta språket i de samlade dikterna som en del av finskan. När 

Finland var en del av Ryssland influerades finskan av ryskan och några svenska ord blev 

ersatta. Det vardagliga talspråket i Helsingfors anammade ordförråd från ryska språket. 

Ordbyte från finska eller finska-ugriska språk till ryska har varit mer sällsynt och de flesta av 

sådana ord är naturrelaterade. Finländarnas tillvaro och grannskap har ändå påverkat ryska ord 

och likaså har ryska språket och Ryssland som land haft stor påverkan på finska språket, 

vilket man kan se i finska toponymer. De första ryska låneorden var verktyg, kläder och mat, 

till exempel: taltta (ry: долото, sv: mejsel) och sirppi (ry: серп, sv: skära). Från kristendomen 

kom låneord som pakana (ry: поганый, sv: hedning) och raamattu (ry: грамота , sv: bibel). 

Det finns mer ryska lånord i östra än i västra Finland (Vilkko, 2015: 248–249). 

 Ryska språket är på väg att ta sin plats på Finlands karta om igen och håller på att ta över 

vid östra gränsen. Ryskspråkigas invandring växer hela tiden och därför är det viktigt att 

diskutera om ryska språkets status i Finland. Den svenskspråkiga befolkningen är samlad 

främst vid kustområden – ryskspråkiga bor däremot mestadels i huvudstadsområdet och vid 

östra gränsen.2 (Alanen, 2007). 

Fast Finland och Ryssland är grannländer finns det inte alls tillräckligt bra kunskaper i 

ryska i Finland. Man har inte velat eller haft något intresse att lära sig ryska och därför är 

ryskkunniga finländare en raritet (Vilkko, 2015: 247). Antalet ryskspråkiga i Finland har 

(dock) ökat under de senaste 20 åren (Söderling, 2016: 18). 

Enligt institutet för de inhemska språken är Finlands officiella språk finska och svenska. 

Finlands lag definierar inte vilka språk är minoritetsspråk. Trots av det finns det utöver finska 

och svenska andra språk vars talares rättigheter justeras i olika lag. Finlands tredje största 

                                                      
1 Kalevala är Finlands nationalepos (https://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/25/kalevala-lade-grunden-till-

finlandsk-kultur)  

2 Enligt Statistikcentralen var år 2007 ryskspråkigas antal 15% av svenskspråkiga i Finland. Antalet 

överstiger redan i många områden. 
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språkgrupp är ryska men det har inte än fått officiell status i det finska samhället 

(https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet). 

I föreliggande undersökning undersökas ryska språkets roll i dagens finska samhälle. 

Studien kommer att analysera kontakten mellan ryskan och finskan, samt ryskans plats i 

finskan i ett synkront och diakront perspektiv. 

 

2. Syfte, material, metod  
 

Syftet med uppsatsen är att utforska vilken roll ryska språket spelar i dagens finska samhälle. 

Tidigare forskning har inte beskrivit identiteters tankar om språkets läge utan enbart visat med 

statistik var man kan stöta på ryskspråkiga och hur många ryskspråkiga det finns nuförtiden i 

Finland. Uppsatsen kommer att belysa djupare hur ryska syns i det finska samhället och vad 

det innebär att vara ryskspråkig i Finland. Följande frågor kommer att tas upp i studien:  

 

1. Vilka är ryska språkets möjligheter i Finland? 

2. Vad innebär det att vara ryskspråkig i finskt samhälle? 

3. Hur viktigt är det att ha kunskaper i ryska i dagens Finland? 

 

Jag försöker inte göra en uttömmande och detaljerad studie, utan enbart vill undersöka 

frågorna för att kunna dra generella slutsatser över läget. 

 

2.1 Material     

 

Som analysmaterial används en två timmars intervju som spelades in. Intervjun gjordes med 

den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov för att få komplettering och fördjupning till 

basinformationen. Hon gav mig mer perspektiv om ryska språkets ställning i Finland och 

förklarade vad det betyder att vara ryskspråkig i det finska samhället. Finsk medias bild om 

ryskspråkiga kommer att analyseras (A. Tanners och I. Söderlings 2016; E. Seppänens 2010) 

samt artiklar från finsk radio Yleisradio (svenska: Rundradion AB, förkortat till Yle)  

(https://svenska.yle.fi/artikel/2013/01/17/ryska-tv-nyheter-pa-yle) och tankesmedjan Magma 
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(Tanttu, 2012; http://magma.fi/post/2012/3/14/venajankieliset-suomessa-kasvava-

vahemmisto). Alla direkta citat i uppsatsen är översatta av mig. 

 

 

2.2 Metod  

 

Kvalitativa metoder användes i undersökningen för att analysera materialet. Olika källor 

användes att beskriva finsk medias bild av ryskspråkiga för att få en bredare bild av detta 

område. 

 Ämnet valdes på grund av bristen på djupare tolkningar om ryska språkets status i Finland. 

Man har inte tidigare gjort undersökningar och frågat vad det betyder att vara ryskspråkig 

eller att ha kunskaper i ryska i Finland. Ryska språkets möjligheter kommer att undersökas i 

Finland i denna studie. 

 Mest kommer jag att fokusera på Helsingforsområdet därför att det är mycket turister som 

besöker Finlands huvudstad varje år och som Marjo Vilkko skriver: ”Den synbaraste 

ryskheten för finländare är ryska turister i Finland” (Vilkko, 2015: 233). Hon skriver att när 

det medgavs 14 000 visum om året från Sovjetunionen till Finland, medgavs i början av 2010-

talet ungefär halv miljon multivisum om året från Ryssland till Finland (Vilkko, 2015: 233). 

Antalet ryskspråkiga har ökat hela tiden och därför har ryska språket fått mer plats i det finska 

samhället, speciellt i huvudstadsområdet.  

 

2.3 Genomförande 

Intervjun gjordes med den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov och genomfördes i en 

restaraung som informanten föreslog i Helsingfors. Intervjun spelades in via mobil. Det 

inspelade materialet lyssnades noga och transkriberades.  

Alla förberedda frågor ställdes till informanten. Innan intervjun började fick hon tydlig 

information om intervjun och undersökningen. Informanten hade fått information om studien 

via mejl och hon ville ta del i studien av sin egen vilja. Hon tillät inspela intervjun och 

använda hennes eget namn den i studien. Informanten kräver inga finansiella kompensationer 

av intervjuaren. 

De olika forskningsetiska kraven som ställs på forskaren hör ihop med forskarrollen. De 

här kraven ligger inbyggda i forskningsprocessen och har sin förklaring i samhällets vanliga 
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etiska normer och värderingar. De forskningsetiska rekommendationerna som introduceras 

kan sammanfattas i några allmänna regler som svarar mot mer generella levnadsregler: 

1) Du ska tala sanning om din studie. 

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. 

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. (Vetenskapsrådet, 2017 : 8) 

Denna studie har utförts efter de forskningsetiska anvisningarna. Deltagandet i studien var 

frivilligt och deltagaren fick all information om studien innan hon deltog i studien. Alla 

personuppgifter ska hållas hemliga och all intervjuinformation försvaras säkert. 

 

3. Tidigare forskning  

 

Tidigare forskning bygger på statistik om emigrationen från Ryssland till Finland och dess 

framgångar och utmaningar (A. Tanners och I. Söderlings 2016). Boken talar om 

ryskspråkigas folkliga särdrag och historias specialgrupper, ingermanländare och ortodoxer, 

som en del av det finska samhället. Rysslands utrikespolitik och några av dagens utmaningar 

mellan Finland och Ryssland diskuteras också i boken. 

 Protassova och Mustajoki talar lite om gemensam historia mellan Finland och Ryssland 

och hur ryska språket har synts i Finland (E. Protassova och A. Mustajoki 2015). I artikeln 

nämns Ukrainas kris och dess påverkan på finländares attityd mot ryssar och Ryssland. Även 

författaren Jari Tervos blogg där Tervo fokuserade på klichéer om Ryssland och kommentarer 

som han fick av finländare nämns i artikeln. Protassova och Mustajoki funderar allmänt på 

finländares varierande tankar om ryssar och hur bra kunskaper finländare har i ryska och vilka 

saker som har påverkat det. Ryska språkets ställning i finskt arbetsliv samt ryska turister 

nämns också. Mustajoki och Protassova skriver i denna artikel allmänt om finska-ryska 

relationerna från ekonomins, historians och språkets sida. Vanligtvis kan landet sitt stora 

grannlands språk men enligt Mustajoki och Protassova påverkar förflutna och nuvarande 

historia mest finländares psykologiska faktorer kring intresset att lära sig ryska. 
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 En annan artikel påpekar att kunskaper i ryska har blivit ännu viktigare i dagens finska 

samhälle på grund av ett stort antal ryska turister och invandrare (E. Protassova, A. Mustajoki 

och H. Viimaranta 2017). Service på ryska tas upp från turismens, utbildningens och 

kulturens sida. Ryska språket är en nyckelfaktor inom turismen i Finland eftersom det inte är 

så många ryssar som kan bra engelska. I denna artikel nämns även medicinska tjänster och 

behov av ryska språket inom detta område. Det finns läkare som kan ryska men vanligtvis är 

deras bakgrund rysk vilket tyder på att studerandet av ryska inte är populärt hos finländare. 

Det finns även ryskspråkiga förskolor och olika möjligheter att studera ryska i finska skolor. 

Ryskspråkiga föräldrar tror att goda kunskaper i ryska skulle hjälpa deras barn att få bättre 

jobb. Fast få finländare kan ryska är intresset för rysk kultur stort. Artikeln rapporterar också 

om utvecklingen av ryska språkets status i Finland.  

 Finländares kunskaper om Ryssland har vass krona, tunn stam och svaga rötter. Seppänen 

skriver att professor Arto Mustajoki har beskrivit att Finland tidigare hade starka kunskaper 

om Ryssland men nuförtiden har de minskat. Kunskaperna är på grundläggande nivå, speciellt 

när det gäller kunskaper i ryska språket och vetenskapsvärlden. ”Om man fick veta i andra 

länder att bara ca 2% av finska befolkningen kan använda ryska som kommunikationsspråk 

skulle Finlands rykte som Rysslandsexpert kollapsa” (Seppänen, 2010: 179).   

 Seppänen nämner att bara var femtionde finländare kan kommunicera på något sätt på 

ryska. Statistik från 2006 visar att 6% av 18-64 åringar kunde ryska när motsvarande siffror 

var på engelska 82, tyska 33 och franska 11 procent. Mer och mer finländare kan olika språk 

men fortfarande är kunskaper i ryska dåliga. Enligt Seppänen betonar Mustajoki att fåtalet 

ryskkunniga begränsar samarbetet mellan Finland och Ryssland inom olika branscher. Enligt 

utrikesutskottet är och kommer Rysslands utveckling vara en nyckelfaktor för Finland. Det 

påminner att man måste känna sin granne och därför måste kunskaper om och forskning kring 

Ryssland förstärkas (Seppänen: 2010: 179–180). 

 Seppänen anser att inte bara fördomar utan också ekonomiska faktorer har påverkat 

finländares möjligheter att studera ryska. Kunskaperna i ryska och Ryssland är dåliga, vilket 

uppehåller och förstärker fördomar. ”När man summerar alla möjliga påverkande faktorer får 

man snedvriden bild av Ryssland och rädslan av det att det är svårt att lära sig ryska. Det där 

förhindrar Finland att få det vad Ryssland erbjuder och påverkar negativt på handeln med 

Ryssland” (Seppänen, 2010: 184). 

 Seppänen nämner att undersökningar från 1987–2003 visar att finländares inställning mot 

ryssar har blivit bättre på grund av ett ökande antal invandrare. Ändå finns det ”russofobi” i 

Finland. Fobin har sitt ursprung i historian och den har alltid varit anknuten med rädslan av att 
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Finland inte skulle vara ett självständigt land. Enligt Seppänen har moralisk förödelse varit 

det värsta arvet som Finland fått och på grund av det är rädslan fortfarande stor. Enligt honom 

hade man förlorat tanken om vad som var riktigt och sant. Finländare har en negativ bild om 

själva Ryssland som land. Vinter- och fortsättningskrigen är betydande orsaker för finländares 

negativa omdöme om Ryssland (Seppänen, 2010: 31–33). 

 Även Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans har diskuterat om situation och 

bekymmer av Finlands ryska befolkning. Man har inte tillräckligt visat uppmärksamhet och 

nuvarande strukturer motsvarar inte ryssarnas behov. Seppänen skriver att ryska invandrare 

möter betydligt mer fördomar och diskriminering som medias bilder om ryssar som maffia 

eller brottslingar då och då förstärker. Dessutom talar finska politiker och opinionsbildare 

sällan om problem om rasism och diskriminering i Finland och reagerar inte på likadana 

händelser (Seppänen, 2010: 314–315). 

 

4. Historisk bakgrund och 

situationen idag 
 

I detta kapitel kommer historisk bakgrund och situationen idag beskrivas för att få bättre bild 

av ryska språkets läge och utveckling i Finland. 

 

4.1 Historisk bakgrund 

 

Det finns en ganska lång historia mellan Finland och Ryssland. Historian har haft både goda 

och dåliga tider och Ryssland har varit både en möjlighet och ett hot för Finland.  

 Tidsperioden från 1809 till 1917 kallas autonomitiden i Finlands historia. Innan det var 

Finland en del av Sverige – egentligen var Finland Sverige och tillhörde kungariket i 600 år 

(Vilkko, 2015: 21–22). Ryska invandringen har lång tradition i Finlands historia redan från 

1600-talet. Då kom präster och säljare från Ryssland att propagera och sälja sina varor. På 

1700-talet flyttades sedan bönder med våld av militären som bodde i de områdena som 

ockuperades av Ryssland (Pikkarainen, Protassova, 2015). De bosatte sig på Karelska näset 

till slut (Protassova, 2012). 
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 Autonomitiden betydde ett autonomiskt storfurstedöme för Finland som påverkade 

Finlands utveckling på ett kulturellt och politiskt sätt. Finland försökte hela tiden hålla sig 

separerat från Ryssland redan från början av 1809 och även idag försöker man glömma den 

gemensamma historia man har med Ryssland. Relationen med den östra grannen var något 

helt annat än vad det var med Sverige: under Rysslands makt formulerade Finland separerad 

administrativ helhet tidigt medan under Sveriges makt var landet en fast del av det gamla 

kungariket (Vilkko, 2015: 21–22). 

 Finland var både skydd och hot för Sankt-Petersburg under åren 1854–1914. Egentligen 

var Finlands huvudmening att vara en del av rikes försvarsområde inför attacker från havets 

sida men finländarna ville inte vara en del av Ryssland och efter februarimanifestet började 

finskt motstånd (Luntinen, 1982: 7–128).  

 Finländare lärde känna ryssar och Ryssland bara som fiende under historians krig redan 

från Sveriges kungarikes tider. Fienden kom alltid från öst och redan då fick rädslan mot 

Ryssland sin början. Efter Sovjetunionens fall och 1980-talets glasnost var omdömet om 

Ryssland ganska neutralt men efter 2014 års händelser i närheten av Europeiska Unionen 

växte tankarna upp om Ryssland som ett hot igen (Vilkko, 2015: 111–112). 

 Under Rysslands makt hade ryssarna stor minoritet i Finland och, till exempel, i 

Helsingfors hade de egna skolor, teater och olika slags föreningar. Då publicerades det 

ryskspråkiga tidningar och böcker, och det var möjligt att köpa tidningar från Sankt-

Petersburg. ”Under förtrycksperioderna försökte man förbättra ryssarnas och ryska språkets 

status i Finland. Därtill försökte ryska myndigheten med varierande framgång förryska, till 

exempel, post och andra ämbetsverk. Med lag om jämställdhet från 1912 strävade man ge 

ryssarna samma medborgerliga rättigheter som finska befolkningen hade”3 (Suodenjoki, 

Ojanperä 1997).  

 Ryssarna började förena i Finland på 1860-talet. Under åren 1864–1933 grundades 

åtminstone 35 ryska föreningar. Organisering av välgörenhetsaktiviteter började i början av 

1870-talet. Föreningen ”Дружба”  (sv: vänskap, fi: ystävyys) av Viborgs ryssar grundades år 

1898. Viborgs ryska handelsförening fick sin början år 1903. Helsingfors ryska 

handelsförening (fin: Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys, ry: Русское Купеческое 

Общество) grundades 1918 och var fokuserad på att bibehålla ryska biblioteket i Helsingfors. 

Föreningen ”Rysk koloni i Finland” (fi: Venäläinen siirtokunta, rys: Русская колония в 

                                                      
3 Det finns kvar, till exempel, vägskyltar på alla tre språk (ryska, finska, svenska) som man använde i 

Finland under Rysslands makt 1809-1917 (se bilaga 1). 
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Финляндии) grundades 1922 och visade förståelse för rysk nationalism och kommunism. 

Denna förening publicerade en tidning på våren 1918 och en annan tidning på sommaren 

1918 med ukrainska professorn Konstantin Arabazhin (Söderling, 2016: 49).  

 Egentligen har Finlands ryska befolkning sina rötter från andra hälften av 1700-talet. Då 

kom ryska handelsmän med soldater till garnisonsstäder. Nästa århundrade var Åbo en av de 

mest ryska städerna i Finland eftersom det var mer ryska soldater än egentliga invånare och 

tills kasernerna blev färdiga togs soldaterna in till åbobornas hem. Helsingfors var på 1830-

talet en populär sommarturismdestination inom den ryska överklassen (Vilkko, 2015: 234–

235). 

 Många ryssar översatte sina namn till finska under 1920- och 1930-talen. De ville bli en del 

av det finska samhället och komma ifrån allt misstroende och förakt som de fick på grund av 

de historiska  händelserna mellan Finland och Ryssland (Söderling, 2016: 66). Ryssar verkade 

vara tabu i Finland och därför teg de om sin historia av rädsla för utvisning. Även på 1990-

talet hade några oklar uppfattning om sina rötter. Det här orsakades av världskrigens negativa 

tankar om ryssarna och andra världskrigets ”finlandisering”, som uppmuntrade till att tiga om 

relationerna med den östra grannen. Sovjetunionens fall och ett tidsmässigt avstånd hjälpte 

däremot folk att tala om relationerna mellan finländare och ryssar. Det åstadkom olika skrifter 

och studier i tidningar om de gamla ryska invandrarna (Söderling, 2016: 68–69). 

 Tidskrifterna verkade vara skandalösa om tigandet och smusslet: högerpartiet skyllde på 

”finlandisering” av samhället och vänsterpartiet skyllde på ilskan mot ryssar. Både finländare 

och ryssar har blivit sårade under historien, till exempel i Söderlings bok står det att 

finlandsryssar har blivit utnyttjade politiskt och både fått ömkan och förhärligande. Tyvärr 

misstänkas ofta utlänningar för annorlunda ideologier som de inte ens bekänner men medierna 

vill bara förstärka olika stereotyper (Söderling, 2016: 69). 

 

4.2 Situationen idag 

 

Det bor ungefär 72 000 ryskspråkiga i Finland idag, dvs. de utgör en femtedel av alla bosatta i 

Finland som inte talar majoritetsspråket. Ryssar är nämligen den största minoritetsgruppen i 

Finland. Över hälften av dem kommer på grund av sina studier eller familjerelationer. 

Ryskheten antas vara ganska ny migrationsfenomen i Finland men det har hundratals 

traditioner. Detta beror på det att Finland var en del av Ryssland under perioden 1809–1917. 
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Små judiska och tatariska samfund föddes under autonomitiden och det innebar större 

migration av ryssar (Söderling, 2016: 10). 

 Antalet ryskspråkiga har ökat under de senaste 20 åren i Finland. De kom ännu fler när 

ingermanländares återsändning började från Sovjetunionen i början av 1990-talet. Efter 

Sovjetunionens fall blev emigrationspolitiken liberalare. Det kommer mest ryskspråkiga från 

Ryssland och Estland. I slutet av 2014 bodde det 69 614 ryskspråkiga i Finland. 

Migrationsinstitutets direktör Ismo Söderling har räknat att det skulle finnas 200 000-250 000 

ryskspråkiga i Finland år 2050 om de ryskspråkigas del av alla invandrare förblir densamma 

som idag (Söderling, 2016: 18). Enligt Alexandersinstitutets prognos kommer det att finnas 

lika många ryskspråkiga som finlandssvenskar 2050 om trenden fortsätter 

(https://svenska.yle.fi/artikel/2013/07/13/lika-manga-ryssar-som-finlandssvenskar-i-finland-

2050). 

 Enligt Statistikcentralen fick 12 219 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland 

finskt medborgarskap under år 2017. Antalet översteg föregående års rekord och är det största 

under landets självständighet. Ryska medborgare fick tydligt flest finska medborgarskap och 

de var 2758 av alla medgivna medborgarskap. Antalet var 730 fler än förra året 

(http://www.stat.fi/til/kans/2017/kans_2017_2018-06-14_tie_001_fi.html; 

http://www.stat.fi/til/kans/2017/kans_2017_2018-06-14_tie_001_sv.html). 

 Ryskspråkiga bor oftast i större städer: 2/3 av dem bor i 10 av de största städerna i Finland. 

När det ses från landsbygden är det mest ryskspråkiga relaterad med finska befolkningen i 

Södra Karelen (3,2%) och i Kymmenedalen (2,7%). På 1990-talet var andelen ryskspråkiga av 

hela befolkningen den största i Nyland men nu är Nyland på tredje platsen (2%). Av alla 

främmandespråkiga (andra än finsk-, svensk- och samiskspråkiga) är andelen av ryskspråkiga 

den största i Södra Karelen (63,5%), Norra Karelen (52,8%) och Kymmenedalen (51,0%). 

Den minsta andelen av ryskspråkiga finns på Åland (7,0%) och i Österbotten (8,9%) 

(Söderling, 2016: 25). 

 Om man undersöker kommuner är det mest ryskspråkiga av hela befolkningen nära 

östgränsen i Vederlax (4,9%), Kotka (4,3%) och Tohmajärvi (4,2%). Till och med i Sydöstra 

Finland i städerna Villmanstrand (3,8%), Fredrikshamn (3,7%) och Imatra (3,7%) är andelen 

av ryskspråkiga av hela befolkningen bland de högsta. I städerna vid östgränsen formar 

ryskspråkiga den största delen av alla främmandespråkiga. I stället formar ryskspråkiga i de 

största städerna bara en fjärdedel av alla främmandespråkiga, till exempel i Helsingfors har 

19,9% ryssar ryska som modersmål av alla främmandespråkiga. Ryskspråkigas del av 
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främmandespråkiga i hela landet är 23%. Fortfarande finns det mest ryskspråkiga i 

huvudstadsområdet, Åbo och Tammerfors (Söderling, 2016: 29). 

 Idag finns det mer ryskspråkiga än svenskspråkiga i flera kommuner, fast det i helhet finns 

fyra gånger mer svenskspråkiga än ryskspråkiga i Finland. Det finns större antal ryskspråkiga 

i de flesta kommuner eftersom svenskspråkiga har samlat sig vid några städer på syd- och 

västkusten och på Åland (Söderling, 2016: 29). 

 Enligt Jekaterina Tanttu år 2002 lade Delegationen för etniska relationer4 (finska: Etnisten 

suhteiden neuvottelukunta, ETNO) märke till att ryskspråkiga inte får tillräcklig utbildning 

och information på deras modersmål. ”Fast nuvarande skollagstiftningen skapar 

förutsättningar för invandrares småbarnsfostran och organiseringen av undervisning, förvärrar 

brist på resurser genomförande av lagarna. Bristfälliga tolknings- och språktjänster från sin 

sida fortfarande försvårar ryskspråkiga att uträtta ärenden med myndigheten av landet och 

kommunen” (Tanttu, 2012). I huvudstadsområde är resurserna inte problem men i små 

kommuner är det inte samma sak. Då borde man lyfta fram ryskspråkigas organisationer för 

de erbjuder information och olika tjänster (Tanttu, 2012). 

 

 

5. Analys  

 

 

I denna del analyseras intervjun med Alina Tomnikov. En av mina uppgifter är att undersöka 

vad det betyder att vara ryskspråkig i Finland och visa hur Finlands ryskspråkiga syns i finska 

medier. 

 Alina blev vald som informant på grund av hennes öppenhet om ryskhet i finska median. 

Hon har tidigare talat om sina upplevelser och fördomar som hon har stöt på i Finland. Därför 

är hennes åsikter användbara i denna studie. 

 

 

 

 

                                                      
4 ETNOs webbsidor: https://oikeusministerio.fi/sv/delegationen-for-etniska-relationer 
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5.1 Intervju med Alina Tomnikov 

Jag fick möjligheten att träffa och intervjua den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov 

den 7 september i Helsingfors. Vi talade om hennes funderingar och upplevelser om 

ryskspråkigas liv i Finland, speciellt i Helsingforsområdet. Tio olika frågor ställdes till henne 

men åtta av dem var de mest användbara för min uppsats (se bilaga 2).  

 Alina Tomnikov är en finsk-rysk skådespelare som är född 1988 i Kervo i Finland. Alinas 

pappa är från Ryssland och hennes mamma är från Finland. Alina tillbringade mycket tid med 

sin pappa i sin barndom och pratade bara ryska med honom. Ryska var deras hemliga språk 

och på grund av fåtalet ryssar i dåtidens Kervo blev Alina mobbad i skolan. Samtidigt var 

Alina stolt över sin ryskhet men också förvirrad över allt mobbande som hon upplevde på 

grund av att hon var olik fast hon såg ut som en finländare.  

 Alina beskriver att Helsingfors är en mångkulturell stad med alla nationaliteter och därför 

har man mer möjligheter att använda ryska där. Efter allt resande i världen har hon märkt att 

en huvudstad alltid är en annan sak än andra städer i ett land. Alina tror att det är helt annan 

sak att vara ryskspråkig i någon annan finsk stad där det inte bor så många ryssar. Trots det 

har åsikterna förändrats senaste 20 åren i Finland – att vara olik är fördel och inte något sådant 

man måste skämmas över. Finland har ju sådan kultur där man skäms mycket för sig själv och 

man får inte visa om man kan någonting bra eller om man inte är som alla andra. På 

teaterhögskolan märkte Alina att vara ryskspråkig och kunna olika språk är fördel och även i 

sitt jobb har det visat sig att man får använda de talanger som man har. Alina tycker att om 

man känner till olika kulturer så öppnar det världen för människan och ger mer för livet.  

 Fortfarande är Finland ett land där man kräver att du måste kunna finska för att bli en del 

av samhället. Alinas pappa jobbade hårt för att lära sig finska. Först var det svårt men 

slutligen gick integreringen ganska bra för honom och han kunde även använda sina 

kunskaper i ryska i sitt jobb. Alina tror att det är en personfråga – hennes pappas fru har bott i 

Finland i 6–7 år men kan inte tillräckligt bra finska. I Helsingfors är det en fördel att kunna 

ryska och man kan även leva sitt liv på ryska där. Att vara en del av samhället kan vara svårt 

om du inte kan samma språk som alla andra och då kan man lätt stanna utanför sociala livet. 

Alina tänker också att man borde försöka adaptera landets kultur där man bor men det kan 

vara svårt. ”Det känns för mig att ett av det största problemet i Finland är ensamhet och 

speciellt om du pratar ett annat språk så är det lätt att bli marginaliserad”, funderar Alina.  

 Folk tror ganska ofta att om du kan ryska så har du också kännedom om Rysslands politik 

och är expert på allt som handlar om Ryssland. Man tänker att en ryskspråkig person kan 
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representera hela ryska populationen och kan kommentera situationen i Ryssland på något 

sätt. Det att Alina tillbringade mycket tid i Ryssland under sin barndom betyder inte det att 

hon vet hur det egentligen är i Ryssland nuförtiden eftersom hon aldrig har bott där. Alina 

tycker att Rysslands befolkning med sin kultur och  Rysslands politik är två olika saker som 

man borde förstå. Politiken kan inte stå för hela befolkningen och dess tankar.  

 Fördomar som Alina stötar på i sitt yrke är fiktiva berättelser, filmer eller tv-program med 

ryska personer. Nästan varje gång är ryssar värstingar eller prostituerade. ”Jag har skojat att 

jag har spelat fina och olika kvinnors roll: rysk prostituerad, prostituerad från Murmansk, 

våldtagen prostituerad som är funnen i sumpmark. Det är den skala som jag stöter på”, 

beskriver Alina. Hon tror att stereotyperna är så djupt i folks tankar och på något sätt baserar 

de sig på sannsagor. Ryska kvinnor brukar man alltid beskriva som välklädda och sminkade. 

”Det finns ett annorlunda skönhetsideal där än i Finland. Det är också enkelt att tänka att det 

är så ytligt om man inte försöker se djupare under ytan”, tänker Alina och fortsätter att det är 

irriterande och hon skulle vilja ändra traditionen hur man beskriver ryssar genom sitt yrke. 

Hon påpekar att stereotypisering är mänskligt som alla gör men vi borde försöka förändra 

våra föreställningar. 

 På grund av sina språkkunskaper har Alina fått möjlighet att arbeta i Ryssland och till 

exempel i finska filmer har hon översatt finsk dialog till ryska i några scener. Hon tycker att 

om finländare kunde bättre ryska så skulle de ha mer möjligheter att få jobb, även i Ryssland. 

Om man kan något språk så skulle man ha mer intresse att åka till detta land där man pratar 

detta språk. Alina lyfter fram att om man ens kan lite ryska, kan man se bortom språket och då 

känns det inte längre så farligt. 

 Om man kunde åka till Ryssland utan visum skulle finländare bli mer intresserade av 

Ryssland och ryska språket. Nuförtiden är det enkelt att åka till Ryssland från Helsingfors 

med tåget och resan tar ungefär 3,5 timmar. Det går även kryssningar till Sankt-Petersburg 

och man behöver inte visum för den resan, men folk borde bli mer medvetna om det. ”Det 

bästa sättet att bli intresserad av någon kultur är att besöka detta land. Att komma in till landet 

utan visumprocess skulle säkert påverka men intresset borde komma ifrån människan själv, av 

nyfikenhet och vilja att besöka Sankt-Petersburg”, funderar Alina. 

 Det är också historian mellan Finland och Ryssland som påverkar finländares attityd om 

allt som handlar om Ryssland. Alina läste en gång att om man upplever trauma, till exempel 

krig, kan den härstamma över generationer på gennivå. ”Historian påverkar säkert. Det kan 

man se även på det sätt att det är väldigt svårt att få Finlands och Rysslands dubbla 

medborgarskap men min moster som är rysk fick genast dubbelt medborgarskap mellan 
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Finland och England”, påpekar Alina och funderar sedan: ”Möjligtvis är det blandning av 

avunden och beundran från finländares sida att varför ryska kvinnor vill se ut sådär för vi, 

finländare, dömer ofta och avundas andra och tänker att om en har det bra måste den gömma 

lyckan”. Hon tror att det fortfarande finns främlingsskräck- och hat eftersom det alltid krävs 

mycket av människan när man träffar en ny person som inte är lik en själv, speciellt om man 

har helt annan nationalitet. ”Finländare behöver inte vara rädda för ryska människor och som 

sagt tidigare: rysk politik är helt annan sak än ryskhet”, tillägger Alina. 

 Enligt Alina pågår processen om ryskheten fortfarande och hon tycker att det är omöjligt 

att beskriva exakt vilka särdrag som är ryska och vilka som är finska i henne. All ryskhet har 

hon fått av sin pappa och farmor. Hon har alltid velat betona att olikhet är rikedom och genom 

publicitet kan hon tala om de saker som är viktiga och försöka hjälpa folk förstå att vara olik 

är bara bra. Alina har fått massa positiva kommentarer om sin öppenhet om ryskhet och säger 

att det uppmuntrar henne att tala mer vad det är att vara ryskspråkig. 

 

5.2 Medias bild av ryskspråkiga 

 

Den ryska minoriteten syns sällan i finsk massmedia. Ryskheten kan man inte se genom 

samfund utan genom individer (Söderling, 2016: 13). Oftast när man pratar om ryssar är de 

turister som visas i median på grund av sin ekonomiska roll eller ryssar som bor i Ryssland. 

När ryssar kommer till Finland stannar de utanför medias uppmärksamhet eller man pratar om 

dem som individer med en egenskap (ryskspråkighet). Detta hjälper integreringen och 

assimileringen men förvärrar den ryska minoritetens framträdande som politisk grupp i 

publicitet (Söderling, 2016: 140). Vanligtvis nämner man ryssar när man talar om invandrare, 

deras antal och situation allmänt (Söderling, 2016: 142). Ryska idrottare, till exempel 

ishockeyspelare Leo Komarov, och kulturpersoner är de personerna som syns mest i finska 

median, speciellt när det gäller deras framgång (Söderling, 2016: 149). 

 Det finns några orsaker varför finlandsryssar inte syns så mycket i finska medier. Först är 

det litet politiskt aktivitet av de ryska invandrare och deras vilja att integrera eller assimilera 

sig med finländare. En annan orsak är brist på ryska institutioner eftersom ryssarna vanligtvis 

syns i publicitet genom sina institutioner. När finlandsryssar syns i publicitet är de oftast 

individer, inte representanter för sin minoritetsgrupp (Söderling, 2016: 141). Negativa 

upplevelser och rädsla har tvingat ryska invandrare att assimilera med finländare och därför 

nämner de inte om deras bakgrund. Oftast lyfter man inte upp dem som ryssar utan som 
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finlandiserade invandrare. Ryssarnas politiska aktivitet syns inte heller i publicitet och man 

frågar sällan själva ryssarnas åsikt (Söderling: 2016: 150–151). 

 Skådespelaren Alina Tomnikov har gjort ett Tv-program, ”Alina idässä”5 (svenska: Alina i 

öst) på Yle, där hon reser runt i slaviska länder för att visa sina rötter och förstå olika kulturer. 

Under sin resa lär hon samtidigt om sig själv och visar ryskspråkigas vardag i slaviska länder. 

Hon vill förhindra fördomar om slaviska länder och deras befolkning. Hon vill bevisa med sitt 

program att olikhet är rikedom och vi alla har samma rätt oavsett hemland, språk eller 

hudfärg. 

 Det har funnits och det finns fortfarande olika slags ryska tidningar i Finland och de 

viktigaste frågorna som rysk press har bearbetat är a) historians särdrag av finlandsryssar b) 

psykiskt tillstånd hos finlandsryssar och deras krav och c) att få status som nationell minoritet 

för den här befolkningsgruppen (Söderling, 2016: 131). Finlands ryska press försöker hjälpa 

människor att vänja sig vid den nya miljön genom att informera hur invandrare borde handla i 

psykologiskt svåra situationer och hur man kan få sitt vardagsliv att fungera i ett nytt land 

(Söderling, 2016: 133). 

 Spektr (Спектр) är en rysk tidning som grundades på våren 1998. Den publiceras 12 

gånger om året för ryskspråkiga i huvudstadsområdet (http://www.spektr.fi/167522/-). 

Tidningen har gratisutdelning och dess upplaga är ungefär 20 000. Den inriktar sig mot ryska 

turister, affärsmän och Finlands ryska befolkning. Huvudidén med tidningen är att förstå och 

se Finland på ett nytt sätt och minska stereotyper om landet och dess folk (Söderling, 2016: 

129). Spektr har uppmuntrat sina läsare att leta efter jobb och vara aktiva på jobbet och i 

samhället för att underlätta vardagslivet och skrivit mycket om olika organisationers och 

föreningars ryska aktiviteter (Söderling, 2016: 134). 

  Även Yle började med Tv-nyheter på ryska år 2013. Nyheterna på Tvn kan man se varje 

dag kl:17 på kanal 1. Enligt Yle är avsikten att förbättra public service-profilen och betjäna 

det ökande antalet ryskspråkiga i Finland, både invandrare och turister. Tidigare har Yle haft 

nyhetsservice på ryska både i radio och på webben 

(https://svenska.yle.fi/artikel/2013/01/17/ryska-tv-nyheter-pa-yle). 

 Efter ryska revolutionen och Finlands självständighet publicerades massor av tidningar på 

ryska. Rysk press i Finland var emot Sovjetunionen under 1920-talet men stilen förändrades 

efter andra världskriget. Det fanns även tidningar som hedrade Sovjetunionens makt. Mellan 

första och andra världskriget var ryskspråkig press delad och det publicerades tillsammans 16 

                                                      
5 Programmet kan man titta på Yle arenan (https://arenan.yle.fi/1-4252556).  
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olika tidningar. Egentligen kan man säga att rysk press i Finland dog på 1930-talet eftersom 

det fanns så mycket kontroverser mellan ideologier. Situationen neutraliserades medan 

migrationen expanderade på 1990-talet. Kommersiella tidningar och ökande information 

underlättade ryssarnas liv och fick dem att känna sig hemma i Finland (Söderling, 2016: 13, 

127). 

 Medias finska bild av Ryssland är i stort sätt negativ. Seppänen skriver att västerländsk 

media har negativt sätt att beskriva nyheter  – då kommer huvudsakligen genom nyhetströskel 

sensationer och andra negativa händelser och som följd av det blir nyheterna skandalösa. Man 

behöver mer nyheter om ryska människors vardag. Det är ett sätt att bilda en mer positiv och 

närmare bild om grannen. Att balansera uppfattningen är väldigt viktigt för helhetsbilden 

eftersom ”allmän okunskap om Ryssland, ryskhet och ryssar fortfarande är stor i Finland och 

fylld med starka fördomar” (Seppänen, 2010: 374–376). 

 År 2008 gjorde man en intervjuundersökning som visade att ryskspråkig radio har stor 

betydelse för Finlands ryska invandrare. Ett stort problem enligt Jekaterina Tanttu är att landet 

inte aktivt stödjer finsk-rysk media vilket beror på för låga resurser. Man måste aktivera finsk-

rysk media för att få ryskspråkiga att vänja sig vid det nya hemlandet. På så vis skulle ryska 

invånare få mer information hur det finska samhället fungerar. Många ryskspråkiga tittar på 

satellitkanaler och över hälften av dem tittar på rysk Tv. Tanttu lyfter upp att ryskspråkiga 

borde ha möjlighet att på ryska bekanta sig med finska samhället via media. Om man inte 

stödjer finsk-rysk media är risken att ryska invånare isoleras (Tanttu, 2012).  

 

 

6. Diskussion 

 

Resultaten av intervjun visar att ryskspråkiga har mer möjligheter i Helsingfors eftersom man 

kan få service där även på ryska på grund av det stora antalet ryska turister och ryskspråkiga 

men i andra finska städer är det inte likadant. Fördomar som ryskspråkiga stöter på i Finland 

är att om du kan ryska är du expert på allt som handlar om Ryssland och du kan representera 

hela ryska befolkningen och dess föreställningar, till och med kommentera situationen i 

Ryssland. Ryskspråkiga syns inte som individer i finska samhället utan som representanter av 

hela populationen. Fördomar om ryssar och Ryssland är fortfarande starka och historians 

trauma förstärker dem ännu mer. Finländare borde förstå att de inte behöver vara rädda för 
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ryska människor eftersom politiken inte kan tala för hela befolkningen. Men är det verkligen 

finländare som är rädda mot ryssar eller är det bara så att ryssar upplever det så? Har 

finländare bara starka fördomar eller tror finländare att de klarar sig utan andra länders hjälp i 

dagens värld? 

 Om finländare kunde ryska skulle de ha bättre möjligheter att få jobb i både Finland och 

Ryssland. I alla fall, måste intresset att åka till Ryssland och lära sig rysk kultur komma ifrån 

människan själv fast det nuförtiden finns många olika sätt att besöka Sankt-Petersburg. Om 

man inte bor i sitt hemland kan det vara svårt att komma in i samhället om du inte kan tala 

samma språk som alla andra. Även om du är född i detta land men har olika kulturella 

bakgrunder kan processen om nationalitet pågå under hela livet. 

 Den ryska minoriteten syns väldigt sällan i finsk massmedia och man anser ryska individer 

som representanter av hela ryska populationen. Att stanna utanför medias uppmärksamhet 

hjälper integreringen och assimileringen men försvårar framträdande som politisk grupp i 

publicitet. Finländare ser oftast kända ryska idrottare eller kulturpersoner i publicitet. Litet 

politisk aktivitet, viljan att integreras eller assimileras med finländare och brist på ryska 

institutioner påverkar finlandsryssars dåliga synlighet i finska medier. Fördomar som ryssar 

stöter på har tvingat dem att tiga om deras bakgrund och man pratar om ryssar som 

finlandiserade invandrare. 

 Det finns olika slags ryska tidningar i Finland, till exempel Spektr, som behandlar viktiga 

frågor  

som handlar om finlandsryssar och deras behov i finska samhället. Finlands ryska press 

försöker hjälpa finlandsryssar att vänja sig vid den nya miljön och hjälpa med vardagslivet. 

Yle började 2013 med ryska Tv-nyheter med avsikt att förbättra public service-profilen och 

betjäna det ökande antalet ryskspråkiga i Finland, både invandrare och turister. 

 Den västerländska medians sätt att beskriva nyheter är negativt och så är också medias 

finska bild om Ryssland. Finländare behöver nyheter om vanliga ryssars liv att kunna få en 

närmare bild om grannen. Helhetsbilden består av balansering av uppfattning och därför är det 

viktigt att förhindra fördomar på grund av stor okunskap om Ryssland. Ryskspråkig radio har 

stor betydelse för Finlands ryska invandrare men landet stödjer inte aktivt finsk-rysk media. 

För att få ryska invandrare att vänja sig vid det nya hemlandet behöver de mer information om 

finska samhället på ryska, annars kan de isoleras. 

 Det som hamnar utanför min studie och på sätt lämnar kvar att forska vidare kring är hur 

ryskspråkiga klarar sig i andra finska städer där det inte är så många ryska invandrare. Min 
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studie berör inte själva ryskspråkigas (som inte är födda i Finland) tankar och synpunkter om 

deras liv i Finland.  

 

 

7. Slutsatser 

 

 

Syftet i denna undersökning var att utreda vilken roll ryska språket spelar i dagens finska 

samhälle och vad det innebär att vara ryskspråkig i Finland, med extra fokus på 

Helsingforsområdet.  

Denna undersökning verifierar att ryska språkets status har förändrats och fått mer plats i 

finska samhället men det finns för få finländare som kan tillräckligt bra ryska. Därtill visar 

studien att man i Helsingforsområdet fritt får använda ryska på grund av det stora antalet 

ryska turister och invandrare. Mina frågeställningar var: 

1. Vilka är ryska språkets möjligheter i Finland? 

2. Vad innebär det att vara ryskspråkig i finska samhället? 

3. Hur viktigt är det att ha kunskaper i ryska i dagens Finland? 

 

Som analysresultaten visar har ryska språkets status utvecklats och finländares ställning på 

ryssar blivit mer positiv under senaste år. Den gemensamma historian och långa gränsen med 

den östra grannen får människor tro att finländare är Rysslandsexpert. Egentligen finns det för 

lite finländare som har bra kunskaper både om Ryssland och i ryska språket och antalet har 

minskat under årtiondena. Man har kommit fram till att Rysslands utveckling är och kommer 

vara en nyckelfaktor för Finland och därför behöver man mer ryskkunniga inom olika 

branscher mellan Finland och Ryssland. Det är det enda sättet att förstärka handeln mellan 

länderna. 

 Kunskaper i ryska har blivit ännu viktigare sedan 1990 på grund av ett ökat antal ryska 

turister och ryska invandrare. Ryska språket är en viktig del i marknadsföringsinsatser inom 

den finska turismen. Det är väldigt få ryssar som kan prata engelska och man borde ha mer 

tjänster på ryska. Finland har fått nya ekonomiska möjligheter med Ryssland och kontakter 

mellan länderna kan bli starkare om Finland hade mer folk som är ryskkunniga och hade 

kunskaper om rysk kultur. 
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 Okunnighet i ryska förstärker fördomar – då har man inte fått djupare bild om landet och 

dess befolkning utan man är fast i sina stereotyper. Själva motivationen att förstå och kunna 

språket bildar basen att lära sig känna en viss kultur. Så småningom lär man sig mer och 

medan man träffar landets befolkning börjar man förstå dess mentalitet och moral. Men den 

gemensamma historian med Ryssland har stor påverkan på finländares psykologiska faktorer 

kring intresset att lära sig ryska och engelskans dominerande ställning har sin påverka så att 

man inte längre anser mångsidiga språkkunskaper som ett tecken på bra allmänbildning. 

 Finländares inställning till ryssar har blivit mer positiv men ändå finns det ”russofobi” trots 

ett ökande antal ryska invandrare. Rädslan har sitt ursprung från historians tider när Finland 

försökte bli ett självständigt land. Man behöver mer nyheter om vanliga ryssars vardag för att 

bilda närmare och mer positiv bild om grannen. Helhetsbilden av Ryssland är fortfarande 

fylld med fördomar och man vet inte vad Ryssland egentligen är för någonting bland dagens 

skandalösa nyheter. Medias bilder av ryssar förstärker fördomar och diskriminering som ryska 

invandrare stöter på i dagens finska samhälle men ändå tar finska politiker sällan upp detta 

problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

8. Käll- och litteraturförteckning 

 

 

Alanen, A. (2007), Venäjän kielen asemasta Suomessa on syytä keskustella, artikel i 

Statistikcentarelns översikt av välmåga 4/2007 

https://www.stat.fi/artikkelit/2007/art_2007-12-18_001.html [2018-08-15] 

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation]. 

ISSN=1797-7150. 2017. Helsinki: Statistikcentralen 

http://www.stat.fi/til/kans/2017/kans_2017_2018-06-14_tie_001_sv.html [2018-06-22] 

Hietala, M.; Luntinen, P.; Rajainen, M. (1982), Suomen ja Venäjän yhteistä historiaa, 

Vammala: Vammalan kirjapaino Oy 

Kotimaisten kielten keskus (Institutet för de inhemska språken), Kielet. 

https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet [2018-08-12]   

Mustajoki, A. S. & Protassova, E. 2015, ´ The Finnish-Russian relationships: The interplay of 

economics, history, psychology and language ´ Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия лингвистика, 2015. vol. 23, no. 4, pp. 69–81  

Ojanperä, L. & Suodenjoki, S. 1997, Suomi 1917-1918  -kieliolot, student- och 

undervisningsprojekt av Tammerfors universitet. 

http://www15.uta.fi/yky/arkisto/suomi80/teema15.htm [2018-08-12]  

Pikkarainen, M. & Protassova E. 2015 ´The Russian-speaking minority in Finland´ Russian 

Journal of Communication, 7:2, 222-229. Taylor & Francis  

Stenberg-Gustafsson, N.; Björkstrand, S.; Yle Vetamix; Kalevala lade grunden till finländsk 

kultur, (publicerad: 2016-02-25 https://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/25/kalevala-lade-

grunden-till-finlandsk-kultur [2019-01-22] 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen kansalaisuuden saamiset [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1797-7142. 2017. Helsinki: Tilastokeskus  

http://www.stat.fi/til/kans/2017/kans_2017_2018-06-14_tie_001_fi.html [2018-06-22] 

Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed, Stockholm: Vetenskapsrådet 

Viimaranta, H. O., Protassova, E. & Mustajoki, A. S. ´ Aspects of commodification of Russian 

in Finland ´ Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

лингвистика, 2017. Т. 21. № 3. С. 620–634 

Vilkko, Marjo (2015), Suomi on venäläinen, Porvoo: Bookwell 

https://www.stat.fi/artikkelit/2007/art_2007-12-18_001.html
http://www.stat.fi/til/kans/2017/kans_2017_2018-06-14_tie_001_sv.html
https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet
http://www15.uta.fi/yky/arkisto/suomi80/teema15.htm
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/25/kalevala-lade-grunden-till-finlandsk-kultur
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/25/kalevala-lade-grunden-till-finlandsk-kultur
http://www.stat.fi/til/kans/2017/kans_2017_2018-06-14_tie_001_fi.html


20 

 

 

Yle Nyheter, Lika många ryssar som finlandssvenskar i Finland 2050 (publicerad:2013-13-

07) 

https://svenska.yle.fi/artikel/2013/07/13/lika-manga-ryssar-som-finlandssvenskar-i-finland-

2050 

[2018-06-22] 

Протасова, Е., Кто говорит в Финляндии по-русски, с кем и когда. Философский век. 

Альманах. Выпуск 38. Соединения времена и народы. Яков Грот: к двухсотлетию 

со дня рождения. СПБ.-Хельсинки: Санкт-Петербургский центр истории идей, 

2012. С. 120–134  

Спектр, Что такое Спектр? Mikä on Spektr? http://www.spektr.fi/167522/- [2018-06-20]  

 

Källor 

 

Davydova-Minguel, O.; Flink, T.; Kahla, E.; Lehtonen, T.; Leitzinger, A.; Luukkanen, A.; 

Pietiläinen, J.; Strovsky, D.; Söderling, I.; Tanner, A., Venäjänkieliset Suomessa – 

huomisen suomalaiset, red. Tanner, A. och Söderling, I. (2016), Turku: Painosalama Oy 

Intervju med Alina Tomnikov   

Seppänen, E. (2010), Venäjä – Vanha tuttu, vaan niin vieras, Falun: Scanbook AB 

Tanttu, J.; Venäjänkieliset Suomessa – kasvava vähemmistö, artikel i temat språkmöten i 

temat minoriteter (publicerad: 2012-03-12) 

http://magma.fi/post/2012/3/14/venajankieliset-suomessa-kasvava-vahemmisto [2018-

08-21]  

Yle Nyheter, Ryska tv-nyheter på Yle (publicerad:  2013-17-01) 

https://svenska.yle.fi/artikel/2013/01/17/ryska-tv-nyheter-pa-yle [2018-06-20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://svenska.yle.fi/artikel/2013/07/13/lika-manga-ryssar-som-finlandssvenskar-i-finland-2050
https://svenska.yle.fi/artikel/2013/07/13/lika-manga-ryssar-som-finlandssvenskar-i-finland-2050
http://www.spektr.fi/167522/-
http://magma.fi/post/2012/3/14/venajankieliset-suomessa-kasvava-vahemmisto
https://svenska.yle.fi/artikel/2013/01/17/ryska-tv-nyheter-pa-yle


21 

 

9. Bilagor 

 

Bilaga 1. Gatunamn i Björneborg 

 

Nedan kommer bilder som illustrerar hur ryskan används i Björneborg (bilderna är tagna av 

mig). Jag visste inte att det finns ryska vägskyltar i min hemstad innan jag tog en lång 

promenad runt i staden och därför ville jag ta med bilderna och visa att det finns bevis av 

Rysslands makt under 1809-1917 i en annan finsk stad utanför huvudstadsområdet i Finland. 

Bilderna visar tydligt att tre olika språk (ryska, finska och svenska) har använts i Finland.  

 

Bild 1. Gatunamn på tre språk: Северная длинная улица 

 

 

Intressant här är att man fortfarande använder ryska alfabetet före stavningsreformen 1918 -  

Северная stavas med Ѣ (ять) som efter reformen ersattes med E.  
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Bild 2. Gatunamn på tre språk: Алмская улица 

 

 
 

Bild 3. Gatunamn på tre språk: Монтинская улица 
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Bilaga 2 

 

Frågor till den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov som ställdes i ett möte med henne i 

Helsingfors den 7 september 2018. 

 

1. Presentera dig själv. 

2. Hur ser du på ryska språket i Finland (vilken status har ryska språket)? 

3. Har du stött på fördomar på grund av det att du kan ryska (eller på grund av det att ryska är 

ditt modersmål)? 

4. Hur påverkar ryska språket ditt liv? 

5. Vad är ditt omdöme: hur förhåller finländare sig till ryssar, ryska språket och Ryssland? 

Påverkar historian här? 

6. Tycker du att ryskspråkiga klarar sig bra i Finland? 

7. Hur kan man få finländare att bli intresserade av att lära sig ryska? 

8. Vad för mer värde skulle finländare få om de kunde ryska? 
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