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Sammanfattning 

I denna studie undersöks hur relativt nyanlända finländare har upplevt användning av svenska i Sverige 

och hur deras identitet som andraspråkstalare har blivit påverkad av omgivningen. När det gäller 

finländare som andraspråkstalare är de i en speciell position när det gäller svenskinlärning, eftersom 

svenska är ett obligatoriskt skolämne i Finland. Studien är baserad på ett sociolingvistiskt ramverk och 

utgår från teorier om språkets legitimitet, foreign language anxiety och investering i ett andraspråk.  Som 

huvudutgångspunkt för denna studie fungerar fem intervjuer med finländare som är bosatta i 

Stockholmsområdet och har mellan ett och fem års erfarenhet av användning av svenska i Sverige. 

Dessutom används resultat från en webbenkät med liknande målgrupp. Studiens resultat visar att flera 

olika faktorer spelar roll för om och hur svenska används. Sådana faktorer är till exempel egen drivkraft, 

attityd mot det svenska språket, skälet för att bo i Sverige samt erfarenheter i sociala relationer. När det 

gäller utmaningar förefaller muntlig interaktion vara den kontext där de flesta svårigheterna förekommer 

i andraspråkstalares svenskanvändning, vilket beror dels på att muntlig produktion inte övas tillräckligt 

mycket i undervisningen. Generellt blir det tydligt att det finns en diskrepans mellan de svenskkunskaper 

som Finlands svenskundervisning erbjuder och de krav som livet i Sverige ställer. 
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1. Inledning 

Språkkunskaper spelar ofta en stor roll för den anpassning som sker vid flytten till ett nytt land. 

Kunskaper i majoritetsspråket betraktas inte sällan som en slags dörröppnare; språkkunskaper hjälper 

inte enbart i arbetssökandet och sociala relationer, men även med förståelse för kulturen och människor 

i det nya landet. I praktiken kan det konstateras att språkkunskaper kan ge oss bättre förutsättningar för 

att kunna klara sig i det vardagliga livet. I Sveriges kontext kan svenskkunskaper alltså ses som ytterst 

viktiga för invandrare. När det gäller migration till Sverige utgör finländare fortfarande en stor del av 

invandrare. Språkmässigt kan finska invandrare tänkas ha en fördel, eftersom svenska är ett obligatoriskt 

skolämne i finska skolor. På grund av detta kan finländare antas ha en bättre möjlighet att hoppa över 

den besvärliga inlärningsfasen och istället kunna delta i samhället direkt. Emellertid visar det sig att 

detta inte alltid stämmer; som denna studie kommer att visa upplever flera finländare fortfarande 

svårigheter med användning av svenska i Sverige trots flera års språkstudier. Erfarenheter varierar dock 

mellan olika personer och ingen har exakt likadana upplevelser, vilket gör det intressant att undersöka 

dessa upplevelser. Denna uppsats beskriver och diskuterar de varierade och nyanserade erfarenheter som 

sverigebodda finländare har gällande svenskanvändning. Dessa erfarenheter kan bidra till att fördjupa 

vår förståelse över hur inlärning och användning av ett andraspråk går till när individen redan har 

kunskaper i språket.  

Jag som finländare har en speciell anknytning till detta ämne. Det var just mina egna erfarenheter 

som finsk invandrare till Sverige som har bidragit till mitt intresse i finländares språkliga anpassning 

när det gäller det svenska språket. När jag först flyttade till Sverige upplevde jag att det var väldigt svårt 

att använda svenska i praktiken trots att jag alltid hade presterat bra i själva skolämnet, vilket kändes 

förvånande och frustrerande. Att lära sig sverigesvenska liknade en omställning av parametrar, vilket 

var en intressant upplevelse för någon som redan hade kunskaper i språket. Efter det har det varit 

fascinerande att reflektera över och försöka förstå vad som sker vid flytten från Finland till Sverige och 

vilka faktorer som påverkar finnars upplevelser av användning av svenska, och det var där idén för 

denna studie föddes.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur finländare har upplevt användning av det 

svenska språket i Sverige. Jag är intresserad av deltagarnas personliga erfarenheter och upplevelser samt 

de faktorer som har spelat roll för deras språkliga anpassning i Sverige. Dessutom ligger en del av 

fokuset på hur tillräcklig den obligatoriska svenskundervisningen uppfattas vara för livet i Sverige. 

 

Forskningsfrågorna är alltså: 

 

1. Hur har olika faktorer påverkat finländares språkanvändning och identitet som 

andraspråkstalare?  

 

2. Vilka svårigheter har finländare haft med det svenska språket i Sverige?  

 

3. Hur upplever de den obligatoriska skolundervisningens tillräcklighet när det gäller användning 

av det svenska språket i Sverige? 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt beskriver de rådande omständigheter i Finland och Sverige som är relevanta för studien. I 

avsnitt 2.1 diskuteras finländares närvaro i Sverige och därefter förklaras hur svenskundervisning 

fungerar i Finland i avsnitt 2.2. Slutligen behandlar avsnitt 2.3 tidigare forskning om ämnet.  

2.1 Finländare i Sverige 
Enligt Sisuradios kartläggning har 7,2% av Sveriges befolkning någon slags bakgrundskoppling till 

Finland (Sveriges radio 2017). Då räknas personer som är antingen födda i Finland, har finskfödda 

föräldrar eller har finskfödda far- eller morföräldrar. Finska är ett av minoritetsspråken i Sverige och 

fram till 2016 var finländare den största utrikesfödda gruppen i landet (SCB 2019). När det gäller 

spridning av finländare är Stockholm fortfarande kommunen med flest antal finländare: I 2016 var ca 

76 600 Finlandsfödda personer bosatta i Stockholmsområdet (Sveriges radio 2017). Genom tiderna har 

Sverige dominerat migrationsstatistiken när det gäller utvandring från Finland (Korkiasaari 2003, s. 5). 

Även om de största migrationsvågorna skedde mellan 60- och 80-talet är Sverige fortfarande ett populärt 

migrationsland för finländare; exempelvis i 2016 flyttade 2534 finländare till Sverige (Statistikcentralen 

2017). Av dessa personer är 75% mellan 18 och 34 år gamla. På 60- och 70-talet handlade migration 

om arbetskraftsinvandring, men nuförtiden flyttar fler finländare till Sverige för att studera.  
Eftersom finländare utgör en av de största invandrargrupperna i Sverige är det angeläget att undersöka 

hur deras språkliga anpassning går till. Finlandsfödda invandrare är i en speciell position när det gäller 

inlärning av svenska; sedan grundskolereformen 1968 har det varit obligatoriskt för alla finskspråkiga 

elever att studera svenska i både grundskolan och gymnasiet (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011, s. 

13). Därför har praktiskt taget alla finska invandrare någorlunda kunskaper i svenska redan innan de 

flyttar till Sverige. På grund av detta är det intressant att se hur dessa existerande kunskaper påverkar 

deras erfarenheter av användning av svenska i Sverige och undersöka om de upplever att dessa 

kunskaper har varit tillräckliga för att kunna klara vardagslivet i Sverige.  

Ett begrepp som används för finländare bosatta i Sverige är sverigefinnar eller sverigefinländare. 

Enligt Sverigefinländarnas arkiv (u.å) räknas man som sverigefinne om man är född i Finland, har 

finskfödda föräldrar eller har finskfödda far- eller morföräldrar. Dessutom uppfattas sverigefinnarna 

som personer med finska som modersmål, jämfört med begreppet sverigefinländare som länkas med alla 

finländare som är bosatta i Sverige oavsett modersmål. Eftersom dessa begrepp syftar på en väldigt 

nyanserad och diversifierad grupp av människor kommer de inte att användas i denna studie för att 

hänvisa till den specifika gruppen av finländare som har deltagit i studien. De kan istället klassificeras 

som relativt nyanlända finländare i Sverige.  

2.2 Undervisning av svenska i Finland 
I Finland finns det två nationella och likvärdiga språk, finska och svenska (Språklag 2003:423). Enligt 

Lag om grundläggande utbildning (1998:628) ska det andra inhemska språket ingå i den grundläggande 

utbildningen. För finskspråkiga finländare är detta alltså svenska, och för finlandssvenskar finska.  

När det gäller språkstudier ska alla elever i grundläggande undervisning studera minst en lång 

lärokurs som börjar oftast i årskurs 3 och en medellång lärokurs som börjar i årskurs 6 

(Utbildningsstyrelsen 2014, s. 125). En av dessa ska vara det andra inhemska språket. Ca. 90% av finska 

elever studerar den medellånga lärokursen i svenska som sedan 2016 börjar först i årskurs 6 istället för 

årskurs 71 (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011, s. 13). Enligt läroplanen ska undervisningen i svenska 

”väcka elevernas intresse för den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och den omgivande 

världen och uppmuntra dem att kommunicera i autentiska språkmiljöer” (Utbildningsstyrelsen 2014, s. 

                                                      
1 När det gäller deltagarna i denna studie har alla med medellång svenska börjat på årskurs 7 
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326). Interaktion, aktuella ärenden, och relevant ordförråd gällande framtida studier och arbetsliv ska 

behandlas och övas. Undervisning ska även innehålla jämförelser mellan finlandssvenska och 

rikssvenska och den ska uppmuntra eleverna att använda svenska utanför skolan (Utbildningsstyrelsen 

2014, s. 346).  

I Finland fortsätter hälften av studenter till gymnasium och ca 40% till yrkesskolor efter grundskolan 

(Juurakko-Paavola & Palviainen 2011, s. 10). Eftersom alla intervjudeltagare i denna studie har gått i 

gymnasiet ska gymnasiets svenskundervisning ligga i fokus. I svenskundervisningen ingår fem kurser 

som är obligatoriska för alla elever, och förutom detta finns det två fördjupande kurser som eleverna 

kan välja. En kurs består av sex veckors undervisning med ca. 38 timmar av svenskundervisning. Enligt 

läroplanen för gymnasiet ska svenskundervisning ”stärka de studerandes vilja och förmåga att agera i 

svenskspråkiga miljöer både i Finland och i Sverige och på andra håll där det är möjligt” och ”ge 

färdigheter för att delta och aktivt påverka i internationella sammanhang samt fördjupa de studerandes 

världsmedborgerliga färdigheter” (Utbildningsstyrelsen 2015, s. 100). Att kunna använda svenska 

utanför Finland är alltså ett viktigt mål i svenskundervisningen. När det gäller kommunikativa 
färdigheter är ett av målen att eleverna kan ”på ett kreativt sätt våga använda svenska i studierna, arbete 

och under fritiden” (Utbildningsstyrelsen 2015, s. 100). Dessutom ska både muntlig och skriftlig 

kommunikation övas mångsidigt i svenskundervisningen.  
I Finland deltar alla gymnasieelever i minst fyra olika examensprov i studentexamen mot slutet av 

gymnasietiden. Ett av dessa prov kan, men måste inte vara svenska. Fram till 2005 var det andra 

inhemska språket ett obligatoriskt ämne i studentexamen, men efter detta har andelen deltagare sjunkit 

kraftigt (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011, s. 16). I examensprovet i svenska mäts olika förmågor 

mångsidigt; i provet ingår hör- och läsförståelse, kunskaper gällande ordförråd och strukturer samt 

skriftlig framställning. Muntlig färdighet testas inte, men kommer att inkluderas i studentexamen i 

framtiden (Studentexamensnämden 2017).  

När det gäller de offentligt anställda är svenskkunskaper ett krav för att kunna arbeta exempelvis i 

positioner i samtliga myndigheter (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011, s. 10). På grund av detta ingår 

det även en obligatorisk svenskkurs i alla universitets- och yrkeshögskolors utbildningar med målnivå 

B1 inom CEFR-skalan.  

2.3 Kritik mot svenskundervisningen  
 

Även om äldre sverigefinnars språkkunskaper och -attityder (t.ex. Bijvoet 1998) har efterforskats finns 

det i nuläget ingen forskning om just hur finlandsfödda och relativt nyanlända finnar anpassar sig 

språkligt i Sverige. Däremot finns det forskningresultat från Finland om finskspråkiga elevers 

svenskkunskaper och deras tankar kring svenskundervisningen. Baserat på elevers erfarenheter och 

olika utredningar saknar Finlands svenskundervisning autenticitet (Green-Vänttinen, Korkman & Lehti-

Eklund 2010; Hildén & Härmälä 2015). Enligt vissa elever känns texterna konstgjorda och läroböcker 

tar ett för stort utrymme inom undervisningen. De önskar istället mer praktisk svenska och mer 

vardagligt ordförråd. Dessutom tycker många elever att tal inte övas tillräckligt mycket och önskar flera 

diskussioner och övningar där fokus ligger på meningsskapandet (Green-Vänttinen, et al. 2010). De vill 
även öva användning av svenska i autentiska miljöer. Enligt Green-Vänttinen et al. (2010, s. 62) är 

tröskeln för att våga tala svenska väldigt hög för skolelever, vilket kan dels bero på att eleverna saknar 

modeller för L1-interaktion. Enligt Hildén och Härmälä (2015, s. 29) fokuserar finska skolan ofta på bra 

presterande, vilket gör att eleverna är rädda för att göra fel eller misslyckas. På grund av detta kan det 

bli svårare att våga använda språket i praktiska situationer. En annan förklaring är kopplad till 

hörförståelse, eftersom elever upplever att det är svårt att lyssna på svenskt tal. Detta syns även i 

nationella prov; till exempel i hörförståelsedelen av det nationella provet år 2008 var lösningsprocenten 

endast 50% (Green-Vänttinen, et al. 2010, s. 63).  

 Vidare tycker många elever att grammatik fokuseras på för mycket under lektionerna (Green-

Vänttinen, et al. 2010). Lärarna som har intervjuats för undersökningen av Green-Vänttinen et al om 
vad som kännetecknar svenskundervisning i finska skolor fokuserar mycket på att ”lära ut byggstenarna 

i språket” (2010, s. 25). Detta betyder ofta att grammatik övas systematiskt till exempel i form av 

grammatikkompendier (Green-Vänttinen et al 2010, s. 58). Detta kan tänkas fungera som bra 
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förberedelse till studentexamen, men hjälper inte i kommunikativa situationer. Lärarna sägs förkorta och 

förenkla grammatiken och fokusera bara på de viktigaste strukturerna (Green-Vänttinen, et al. 2010, s. 

34), vilket kan vara problematiskt när det gäller praktiska sammanhang. Det kan argumenteras att detta 

får språket att se för systematiskt och stabilt ut, och inte dynamiskt och levande som det är i praktiken. 

Ett annat problem är att 98% av språklärare håller sig till läroböcker, vilket resulterar i att största delen 

av det språk som eleverna möter inte motsvarar vardagsspråk (Hildén & Härmälä 2015, s. 40). Då kan 

deras bild av hur svenska ser ut i praktiken bli väldigt vag.  

3. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras den teoretiska ramen som är relevant för studiens fokuspunkter. Generellt vilar 
studien på en sociolingvistisk grund och därigenom betraktas resultaten genom en lins som tar hänsyn 

till vikten av den sociala dimensionen.  

3.1 Den legitima talaren 
Den franska sociologen och filosofen Bourdieus idéer om lingvistiskt kapital, den lingvistiska 

marknaden och i synnerhet om den legitima talaren är ytterst relevanta när det gäller språkfrågor och 

legitimitet. Bourdieu definierar det lingvistiska kapitalet som ”makten över mekanismer som bildar de 

lingvistiska priserna, makten att få prisbildningslagarna att fungera till ens egen profit” (1991, s. 142–

143). I praktiken betyder detta att beroende på våra sätt att tala har vissa människor bättre förutsättningar 

än andra när det gäller deltagande i samhälleliga aktiviteter. Lingvistiskt kapital är dock alltid beroende 

av den lingvistiska marknaden man befinner sig i; det kapital man har är inte legitimt inom alla 

marknader: 

Enligt Bourdieu måste de olika kapitalen anses vara legitima, det vill säga socialt erkända, innan de kan 
omsättas. Det förklarar varför ett visst symboliskt kapital kan vara värdefullt och statushöjande inom ett 
visst fält, det vill säga inom ett socialt rum, men inte nödvändigtvis inom ett annat. (Ahlgren 2014, s. 28) 

 

Det som är centralt i Bourdieus teori är att beroende på kontext värdesätts olika kompetenser på olika 

sätt. Inom olika lingvistiska marknader ses olika egenskaper som värdefulla, vilket påverkar individers 

möjligheter att prestera inom olika marknader. 

 Det språkbruk som klassificeras som legitimt är alltså kopplat till idén om den legitima talaren, det 

vill säga vems sätt att tala betraktas som mest lämpligt (Bourdieu 1991). I skolsammanhang är det viktigt 

att reflektera över vad som kategoriseras som legitimt språk; speciellt när det gäller språkundervisning 

brukar det finnas vissa varieteter som anses vara mer prestigefulla än andra. När det gäller frågan om 

andraspråks- eller L2-talare blir detta ännu mer konkret, eftersom deras möjligheter att delta i 

samhällslivet beror på vilka språkbruk som klassificeras som legitima eller illegitima. Detta sker på 

grund av att idén om den legitima talaren påverkar de positioner som är tillgängliga för dem som L2-

talare (Stroud 2004, s. 208).  

Ett till begrepp som är sammanflätat med individens plats i det språkliga samhället är den språkliga 

placeringskänslan. Enligt Salö är detta en personlig kompetens som kan definieras som en ”fine-tuned 

ability to sense and anticipate the valorization of linguistic goods in different markets, which reflexively 

allows agents to align their linguistic practices in relation to present and upcoming exchanges” (2015, 

s. 517). I praktiken hjälper denna kompetens individen att förstå värdet av ens egna språkliga tillgångar, 

vilket kan leda till en justering av ens språkbruk för att bättre passa in i den aktuella lingvistiska 

marknaden.  
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3.2 Andraspråkstalares sociala identiteter  

I detta avsnitt presenteras en teoretisk ram för de faktorer som påverkar individens identitet som 

andraspråkstalare. De begrepp som kommer att presenteras är identitetsförhandling, subjektposition, 

investering och foreign language anxiety.  

Enligt Norton Peirce (1995) ska L2-talares sociala identiteter ses som komplexa och fluktuerande 

och påverkade av de omgivande sociala strukturerna och maktrelationerna. Maktrelationer spelar alltså 

en stor roll i interaktion mellan förstaspråks- eller L1-talare och L2-talare och måste därför tas hänsyn 

till i analyser av L2-användning (Norton Peirce 1995, s. 12). I Norton Peirces studie (1995) som 

diskuterar L2-talares identitetsförhandling kände deltagarna sig bekväma när de pratade med vänner 

eller andra personer som de kände väl. Däremot upplevde de att det var obekvämt att prata med personer 

som de hade en materiell eller symbolisk investering i, till exempel en chef som symboliserar finansiell 

säkerhet. I många fall kan obekvämhet förklaras med skillnader i maktrelationen mellan dessa talare; 

samtalspartners uppfattade överläge påverkar maktdimensionen mellan talarna och spelar roll för L2-

talarens inställning till situationen. Det är även vanligt att modersmålstalare av ett språk betraktas som 

de mer kompetenta talarna som utgör målen i andraspråkssammanhang: 

The native speaker is relied on to know what the score is, how things are done, because s/he carries the 
tradition, is the repository of “the language”. The native speaker is also expected to exhibit normal control 
especially in fluent connected speech (though not of course in writing), and to have command of expected 
characteristic strategies of performance and of communication. (Davies 2003, s. 207) 

 

L1-talaren klassificeras alltså som den mer kunniga talaren som därigenom har mer makt i situationen, 

vilket kan påverka L2-talarens möjligheter att delta i konversationen. 

Ännu ett begrepp som är kopplat till L2-talares identiteter är subjektpositioner. Begreppet syftar på 

de olika positioner en individ kan ta inom olika diskurser; alltså hur individen presenterar och 

representerar sig själv i interaktion med andra (Kramsch 2019, s. 20). Enligt Kramsch (2019, s. 20) kan 

flerspråkiga talare uppta flera olika subjektpositioner samtidigt beroende på språk, kontext och 

samtalspartner. Ens sociala identitet kan dock ses som ett kampfält, eftersom individens identitet inte är 

stabil och förbestämd, utan snarare dynamisk och kontextberoende (Norton Peirce 1995, s. 15). Det är 

alltså möjligt att antingen acceptera eller ta avstånd från de positioner som erbjuds av andra i social 

interaktion:  

The subject positions that a person takes up within a particular discourse are open to argument: Although a 
person may be positioned in a particular way within a given discourse, the person might resist the subject 
position or even set up a counterdiscourse which positions the person in a powerful rather than marginalized 
subject position. (Norton Peirce 1995, s. 15–16) 

 

För L2-talare handlar detta om identitetsförhandling. Det är genom språk individen skapar och omskapar 

en känsla av hens identitet, och för flerspråkiga talare blir detta en ännu viktigare arena av förhandling 

(Norton Peirce 1995, s. 13).  

 Vidare kan begreppet investering användas istället för motivation för att beskriva den komplexa 

relationen mellan individen och den sociala världen som påverkar hens drivkraft att prestera i L2 (Norton 

Peirce 1995). Enligt Norton Peirce (1995, s. 17) inbegriper investering relationen mellan maktrelationer, 

språkinlärning och identitet på ett annat sätt än motivation som har i högsta grad betraktats som egenskap 

av inläraren. Att prata med infödda talare handlar inte enbart om informationsbyte, men snarare om 

omorganisering av ens identitet och relation till den sociala världen (Norton Peirce 1995, s. 18). 

Investering i målspråket är alltså en investering i ens sociala identitet. Emellertid kan ens vilja att tala 

påverkas av motstridiga krafter. En inlärare kan exempelvis välja att vara tyst trots hög investering i 

språket med syftet att undvika stigmatisering som invandrartalare (Norton Peirce 1995, s. 20). I 

praktiken är inlärarens investering i L2 avgörande i situationer där talaren inte känner sig bekväm med 

att tala, eftersom då har inläraren ett skäl att använda språket oavsett de negativa känslorna. Dessutom 

kan det ske ändringar i inlärarens dynamiska sociala identitet, vilket påverkar ens språkanvändning. 

Individer som tidigare har identifierat sig som illegitima talare av L2 kan med tid lära sig någonting som 

Norton Pierce kallar ”att påkalla rätten att tala” och ta positionen som en legitim och multikulturell talare 

av sin varietet (1995, s. 23). I detta manifesteras den mångfasetterade verkligheten av L2-användning.  
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Slutligen är foreign language anxiety (FLA) ett begrepp som beskriver den ångest och nervositet inför 

att använda ett främmande språk som vissa L2-talare upplever antingen under språkundervisning eller i 

praktiska situationer där språket används (Baran-Lucarz 2013, s. 112). Även om de flesta studierna har 

fokuserat på FLA i klassrumssammanhang finns det forskningsresultat som visar att L2-talare kan 

uppleva liknande känslor av ångest i vardagliga situationer där L2 används, till exempel på jobbet, hos 

läkaren eller i studier (Ulupinar 2018, s. 164). I praktiken kan detta manifesteras som undvikande av 

situationer när L2 behöver användas, känslor av ångest och oro samt fysiologiska reaktioner såsom 

förändringar i hjärtrytm (Baran-Lucarz 2013, s. 112). Även om personer som själva uppfattar sig ha låga 

kunskaper i L2 är mer benägna att uppleva FLA kan inlärare ha problem med FLA oavsett deras 

språkkunskaper, vilket tyder på att låga kunskaper i L2 inte räcker som en förklarande faktor för FLA.  

En komponent av FLA är communication apprehension (CA) som definieras som oro över att tala 

inför andra människor (Baran-Lucarz 2013, s. 112). CA kan kopplas till ångest över att inte kunna förstå 

eller bli förstådd av andra, vilket försvårar L2-kommunikation. Det är just denna typ av ångest som blir 

relevant i konkreta L2-sammanhang där språket används för ett verkligt syfte.  

3.3 Studier med liknande referensramar 
I detta avsnitt presenteras två studier som handlar om andraspråkstalares språkliga identiteter där en 

likadan teoretisk ram har använts. I sin studie om invandrarkvinnor i Kanada fokuserade Norton Pierce 

(1995) på kvinnornas identitet som L2-talare och deras investering i språket. Norton Pierce upptäckte 

att dessa kvinnor har komplexa och motstridiga identiteter som kan variera beroende på kontext, och 

förutom detta påverkades deras identitet av erfarenheter i sociala situationer (1995). Dessa kvinnor 

kände sig obekväma när de behövde prata med exempelvis infödda talare, läkare eller kunder på 

arbetsplatsen. Ofta identifierade kvinnorna sig som illegitima talare av engelska, vilket berodde på 

ojämna maktrelationer i samtalssituationen. I konversationer med personer som uppfattades ha mer makt 

kände de ofta att de befann sig i underläge, vilket påverkade deras möjligheter att delta i diskussionen. 

Med tiden var det emellertid möjligt att lära sig att ”påkalla rätten att tala” och därigenom demonstrerade 

kvinnorna att deras språkbruk som multikulturella talare av engelska är också giltigt.  

 I Sveriges kontext har Ahlgren (2014) studerat hur vuxna L2-talare reflekterar över sin användning 

av svenska som andraspråk. Alla deltagare hade gått igenom förändringar gällande deras självbild som 

L2-talare under deras tid i Sverige vilket synes i deras berättelser. En viktig faktor som påverkar L2-

talares språkanvändning är känslan av ångest och oro när L2 används, vilket framgick i synnerhet av en 

av informanternas berättelser. Vidare upplevde informanterna att deras språkkunskaper inte var 

tillräckliga i vissa kontexter för att bli accepterade i den svenskspråkiga gemenskapen. Dessutom blev 

det tydligt att inlärning av ett L2 har varit en stor del av informanternas vardag och påverkat hur de ser 

på sig själva i relation till andra. En av Ahlgrens slutsatser är alltså att språkinlärning är en ”ansträngande 

och tidskrävande process med stora konsekvenser för det egna jaget, alltså vem man blir eller tvingas 

bli som andraspråkstalare” (2014, s. 173). På samma sätt som i Norton Peirces studie framgår det att 

andraspråkstalares identiteter och investering i språket påverkas av såväl interna som externa faktorer. 

4. Metod och material 

Datainsamling för denna studie genomfördes på två olika sätt. Den huvudsakliga källan är fem 

semistrukturerade intervjuer som genererar mer fördjupande och kvalitativa data över ämnen, och för 

att komplettera intervjuerna och att få en mer överblickande bild på flera finländares erfarenheter gjordes 

även en webbenkät som besvarades av 85 personer. Den viktigaste utgångspunkten är intervjuerna, 

eftersom de ger forskaren en möjlighet att beskriva och förstå hur enskilda personers erfarenheter formas 

och vad som påverkar dem på ett djupare sätt än enkätsvaren. Intervjuerna är alltså den viktigaste 
komponenten medan enkätsvaren fungerar som komplement.  
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4.1 Deltagare 

Det fanns tre krav för att kunna delta i studien: alla deltagare var mellan 20 och 30 år gamla, hade bott 

i Sverige mellan 1–5 år och hade finska som modersmål. Åldersgränsen säkerställde att deltagarna hade 

studerat svenska relativt nyligen och fortfarande kom ihåg någonting från utbildningen, och därför kan 

de även ha haft mer nytta av sin utbildning i Sverige. Dessutom hade deras svenskutbildning skett på 

2000-talet, alltså under en tid när undervisningsmetoderna kan tänkas vara mer moderna. Att de har varit 

bosatta i Sverige mellan 1 och 5 år har gett dem en möjlighet att hitta sin “väg” med språket; deras 

språkanvändning har på något sätt stabiliserats efter det första året. Dessutom kommer de mer sannolikt 

ihåg hur deras erfarenheter såg ut i början av deras tid i Sverige, vilket kanske inte alltid är fallet med 

personer som har bott i Sverige mycket längre. Kravet för finska som modersmål säkerställde att 

informanterna är finsk- och inte svenskspråkiga och därigenom riktiga L2-talare av svenska. 

4.1.1 Intervjudeltagare  

Intervjudeltagarna hittades på Facebook. Inlägg2 skrevs i tre olika grupper som är relevanta för 

finländare i Stockholm: TSO - Tukholman suomalaiset opiskelijat (Finska studenter i Stockholm) med 

719 medlemmar, Tukholman suomitytöt (Finlandtjejer i Stockholm) med 884 medlemmar och 

Tukholman suomalaiset (Finländare i Stockholm) med 4027 medlemmar. De som var intresserade 

kontaktade mig och fick ett informationsbrev gällande studien innan intervjutidpunkterna beslöts. Syftet 

med inläggen var att hitta 3–5 informanter, och eftersom intresset för studien var stort inkluderades fem 

informanter. Dessa fem informanter valdes dels baserat på vem som tog kontakt först, men även dels 

gällande könsindelning och sysselsättning. En av deltagarna har bara arbetat i Sverige och de andra fyra 

har både studerat och arbetat med olika tyngdpunkter. Därigenom var det möjligt att få olika perspektiv 

på hur svenskanvändning kan se ut beroende på ens förutsättningar och utgångspunkter. Förutom en av 

deltagarna som nyligen hade flyttat tillbaka till Finland är alla bosatta i Stockholmsområdet. Nedan 

följer en kort beskrivning av samtliga deltagare med fingerade namn och begränsad information för att 

skydda deras anonymitet. För förklaringar för Finlands svenskundervisning inklusive information om 

gymnasieutbildning, studentexamen och medellång svenska se avsnitt 2.2. 

Intervjudeltagare #1, Aino, är 23 år gammal och har bott i Stockholm i 3,5 år. Hon studerar på 

kandidatnivå på universitetet och jobbar vid sidan av studierna. I gymnasiet studerade hon de 

obligatoriska kurserna i svenska men deltog inte i studentexamen. I Sverige har hon deltagit i en kurs i 

svenska på Folkuniversitetet. Ainos studiespråk är engelska. 

Intervjudeltagare #2, Juho, är 27 år gammal och bodde i Sverige, först i Skåne och sedan i Stockholm, 

i tre år innan han flyttade tillbaka till Finland 2018. Han gjorde sin kandidatutbildning i Sverige samt 

jobbade vid sidan av studierna. Han studerade medellång svenska fram till gymnasiet och deltog i 

studentexamen. Juhos studie- och arbetsspråk var svenska. 

Intervjudeltagare #3, Emilia, är 27 år gammal och har bott i Stockholm 2,5 år. Hon kom till Stockholm 

som utbytesstudent och bestämde sig att fortsätta sina studier i Sverige. Nu har hon arbetat i Stockholm 

ett drygt halvår. Emilia har studerat A-svenska sedan mellanstadiet, deltagit i studentexamen samt 

deltagit i den obligatoriska kursen i svenska på universitetet i Finland. I Stockholm har hon också gått 

en kurs i svenska för internationella studenter. Emilias arbetsspråk är svenska, men studierna skötte hon 

på engelska.   
Intervjudeltagare #4, Julia, är 29 år gammal och har bott i Stockholm i drygt tre år. Hon arbetar i 

Stockholm. I Finland studerade hon medellång svenska och deltog i studentexamen, samt studerade flera 

kurser på universitetsnivå. Julias arbetsspråk är svenska och engelska.  

Intervjudeltagare #5, Toni, är 21 år gammal och har bott i Stockholm i två år. Han studerar på 

universitet och har dessutom sommarjobbat två somrar i Sverige. I Finland studerade han medellång 

svenska och deltog i studentexamen. Tonis studie- och arbetsspråk är svenska.  

                                                      
2 Se Bilaga 5 
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4.1.2 Deltagare i webbenkäten 

 

Webbenkäten länkades till samma grupper på Facebook där intervjudeltagare hade sökts. Sammanlagt 

85 personer svarade på enkäten inom två veckor. Av dessa individer identifierar 89,4% sig som kvinnor, 

8,2% som män, 1,2% som icke-binära och 1,2% föredrog att inte säga. Enkätdeltagarna är mellan 20 

och 30 år. När det gäller arbete har 81% av deltagarna arbetat antingen heltid eller vid sidan av studierna. 

Av dessa arbetstagare använder 91% svenska till en viss grad, alltså antingen som det enda arbetsspråket 

eller i en kombination med finska eller engelska. Finska är också ett viktigt arbetsspråk som används av 

61% av deltagarna, oftast i kombination med andra språk. Dessutom har 50% av alla enkätdeltagare 

studerat i Sverige. Hälften av dem använder bara svenska i sina studier, medan 24% använder både 

svenska och engelska och 24% bara engelska.  

4.2 Genomförande  

Innan de officiella intervjuerna gjordes en pilotstudie där intervjufrågorna testades med två finska 

deltagare. Intervjufrågorna skrevs på både finska och svenska. De intervjuer som ingick i studien 

genomfördes individuellt under vecka 14 och tog mellan 20 och 35 minuter. Tre av intervjuerna ägde 

rum på Stockholms universitet, en i ett café i centrala Stockholm och en på Skype. Deltagarna kunde 

själv välja om de ville komma till SU för intervjun eller mötas annanstans i Stockholm. Eftersom finska 

var det starkaste språket för alla deltagare samt det mest naturliga språket att använda mellan deltagarna 

och mig genomfördes intervjuerna på finska.  

 Alla deltagare hade fått ett informationsbrev innan intervjun och skrev under en samtyckesblankett 

innan intervjun påbörjades3. Dessutom förklarades vad studien hade för syfte och vilken roll 

intervjusvaren skulle spela i uppsatsskrivandet. Intervjuer spelades in på två sätt: på min mobil och på 

dator med hjälp av röstinspelningsprogram. Det togs även anteckningar under intervjuerna. 

 I början av intervjuerna samlades bakgrundsinformation in om deltagarnas ålder, tid i Sverige samt 

studier i svenska. Resten av frågorna handlade om elicitering av så kallad perspektivinformation (Codó 

2009, s. 161) och var uppdelade efter teman: studier och arbete, språkval, andras kommentarer och 

reaktioner, eventuella svårigheter samt Finlands svenskundervisning4.  

Webbenkäten5 skapades på Google Forms och spreds först som pilotstudie bland några av forskarens 

finska bekanta. Den slutliga enkäten spreds i Facebookgrupperna som nämndes i avsnitt 4.1.1. Enkäten 

var öppen i två veckor, men de flesta svaren kom in under de första två dagarna. Enkäten är skriven på 

finska för att möjliggöra deltagande oberoende av informanternas svenskkunskaper. Eftersom intervjuer 

genererar mer fördjupande data var enkäten kort och innehöll i högsta grad flervalsfrågor. Den första 

sidan innehöll information om studien samt en samtyckesdel där deltagarna kunde ge samtycke till att 

delta i studien innan de kom vidare till själva enkäten. Resten av enkäten bestod av tre delar: 

bakgrundsinformation; arbete, studier och fritid; eventuella svårigheter och svenskundervisning i 

Finland.  

4.3 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna transkriberades de mest centrala delarna av varje intervju med hjälp av inspelningarna. 

Eftersom fokuset var på innehåll av deltagarnas svar är transkriberingarna inte direkta representationer 

av intervjuerna; till exempel har stamningar och vissa fyllnadsord utelämnats. Återkommande punkter 

och ämnen som var relevanta för forskningsfrågorna skrevs ner under olika tre olika teman: faktorer 

                                                      
3 Se Bilaga 1 och Bilaga 2 

4 Se Bilaga 3 

5 Se Bilaga 4 
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som påverkar språkval, språkanvändning som social upplevelse samt svårigheter och 

svenskundervisningens tillräcklighet.  Resultatavsnittet är strukturerat efter de tre temana.   

 Eftersom enkäten gjordes på Google Forms samlades all data direkt som diagram på webbsidan. 

Därigenom var det möjligt att omedelbart se statistik från enkäten. Det var även möjligt att exportera 

data som Excel-fil och därigenom kunna jämföra olika egenskaper på Excel-tabellen.  

4.4 Etiska överväganden 

När intervjuer används som metod är det viktigt att kunna skydda informanternas identitet, vilket är 

kopplat till individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 13). De som ville delta i studien skrev ett 

privatmeddelande till forskaren på Facebook, vilket innebär att de inte behövde visa sitt intresse 

offentligt. För att säkerställa att deltagarna inte kan spåras kommer inga specifika detaljer om deras 

studier, arbete, hemstad eller liknande nämnas. Dessutom fick alla deltagare ett informationsbrev om 

studien innan intervjun och var medvetna om att intervjuerna skulle spelas in och användas för 

forskning. Samtliga deltagare skrev även under en samtyckesblankett. Detta är kopplat till kraven att 

informera deltagarna om studiens syfte samt inhämta informerat samtycke (Vetenskapsrådet 2017, s. 

13). Samtycke inhämtades även från enkätdeltagarna, och eftersom webbenkäten fylldes in anonymt på 

Google Forms finns det ingen personlig information om informanterna. Däremot har vissa deltagare 

nämnt vissa mer specifika detaljer i sina svar, men de ska inte inkluderas i studien. Slutligen ska 

deltagarnas idéer och tankar dokumenteras och citeras så noggrant som möjligt. Eftersom 

intervjuspråket inte var svenska kan det dock uppstå små skillnader i hur deltagarna har uttryckt sina 

tankar jämfört med hu de kan uttryckas på svenska.  

4.5 Metoddiskussion 
Den preliminära planen var att enbart använda kvalitativa intervjuer som data, men på grund av att så 

många personer visade intresse för ämnet inkluderas även en webbenkät för att generera kvantitativa 

data. Primärt fokus ligger dock på den kvalitativa delen, eftersom detta tillvägagångssätt ger en 

möjlighet att förstå fenomenet från individens eget perspektiv och ger tillgång till fördjupande 

information om ett fenomen (Leavy 2014, s. 2) Därigenom kan studien bidra till bättre förståelse över 

individers erfarenheter. Semi-strukturerade intervjuer valdes som metod med tanke på deras flexibilitet; 

beroende på informanternas erfarenheter kan intervjuerna ta väldigt olika former och oväntade 

tankegångar utforskas mer fritt (Morse 2012, s. 6).  Dessutom kan följdfrågor ställas beroende på 

informanternas svar (Mackey & Gass 2015, s. 173). Informanterna i denna studie har olika bakgrunder 

och praktiska erfarenheter, och därför var det väsentligt att kunna anpassa frågorna.  

 Däremot erbjuder enkätsvar kvantitativa data om hur situationen ser ut bland flera finländare i 

Stockholm. Med enkäter är det möjligt att samla kvantifierbar information snabbt och systematiskt, och 

de bidrar till att skapa en generell bild på ämnet (Codó 2009, s. 171). Dessutom kan deltagare känna sig 

mer bekväma att svara på mer känsliga frågor, vilket inte alltid är fallet i intervjusituationer (Codó 2009, 
s. 172). I denna studie fungerar enkätsvaren som tillägg till intervjusvaren och ger inblick i hur bra 

informanternas erfarenheter överensstämmer med flera finnars erfarenheter av användning av svenska i 
Sverige.  

Användning av två olika metoder kan bidra till att skapa en mer nyanserad bild av forskningsämnet. 

Genom triangulering är det möjligt att utforska fenomenet från olika perspektiv och öka studiens 

validitet och reliabilitet (Mackey & Gass 2015, s. 181). När det gäller validitet av metoderna kan 

intervjuerna sägas ha högre validitet än enkätsvaren. Intervjudeltagarna träffade forskaren personligen 

och kunde därigenom bevisa att de verkligen ingår i studiens målgrupp och att deras erfarenheter är 

relevanta för studien. Under intervjun var det möjligt för forskaren att förtydliga sina frågor och 

säkerställa att informanterna hade förstått frågorna rätt. Angående enkätsvaren är det inte säkert att alla 

som deltog faktiskt tillhörde målgruppen. Även om alla deltagare svarade på flervalsfrågor gällande 

deras ålder och tid i Sverige är det möjligt att även andra som inte fyllde alla krav för studien har deltagit. 

Dessutom finns det en möjlighet att deltagarna kan ha misstolkat vissa frågor och därför svarat på ett 

annat sätt än det som förväntades. För att motverka detta hade dock fem utomstående personer fyllt i 
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enkäten och gett återkoppling till forskaren gällande frågorna innan den spreds på Facebook, och från 

deras enkätsvar kunde forskaren även se om svaren motsvarade det som efterfrågades.   

 En svaghet som är kopplade till intervjuer är frågan om i vilken grad informanterna beskriver sina 

riktiga tankar och åsikter (Codó 2009, s. 162). Informanterna kan till exempel ha blivit påverkade av det 

de tror att forskaren vill höra. Eftersom jag mötte deltagarna för första gången vid intervjun fanns det 

bara lite tid att bygga förtroende med deltagarna (Codó 2009, s. 163), vilket också kan ha påverkat hur 

mycket deltagarna ville dela med sig av sina tankar. Emellertid var det viktigt att skapa en avslappnad 

stämning för varje intervju. Faktumet att alla informanter var nära forskarens ålder och var medvetna 

om att forskaren själv hade likadana erfarenheter av att flytta till Sverige som finne kan ha förstärkt 

solidaritet mellan samtalspartnerna (Codó 2009, s. 163). Det är dock viktigt att poängtera att det finns 

ingen absolut sanning som kan eliciteras i en intervju. En intervju är alltid en samkonstruktion mellan 

deltagarna och det som sägs under en intervju kan inte separeras från den specifika kontexten (Codó 

2009, s. 164). Därför ska de svar som deltagarna gav under intervjuerna betraktas som svar som de 

formulerade i en specifik situation och för en specifik audiens, i detta fall för mig.  
 En till svårighet i denna studie är kopplad till språk. Det var viktigt att alla deltagare skulle kunna 

svara så naturligt och obehindrat som möjligt och att intervjusituationen skulle kännas så bekväm som 

möjligt, och därför var intervjuspråket finska (Mackey & Gass 2015, s. 105). Av samma anledning var 
enkätspråket också finska. Eftersom själva uppsatsen är skriven på svenska behövdes alltså all 

information från intervjuerna och enkäten översättas till svenska, vilket kan ha påverkat informationens 

validitet med tanke på att jag är en andraspråkstalare av svenska (Vakser 2017, s. 235). På grund av 

detta kan det uppstå små skillnader i hur deltagarna har uttryckt sina tankar jämfört med hur de kan 

uttryckas på svenska, men jag har strävat efter att dokumentera och citera deltagarnas idéer och tankar 

så noggrant som möjligt. En annan viktig punkt är att intervjudeltagarna återberättade erfarenheter som 

de har haft på ett annat språk, vilket kan kopplas till idén on den narrativa sanningen: 

There can be no single truth regarding the multilingual subject as a social actor, especially since events lived 
in one language might be remembered or relived differently when encountered in another. (Kramsch 2019, 
s. 124) 

 

Detta betyder alltså att deltagarnas upplevelser kan skilja sig från verkligheten eftersom de använder 

finska för att återberätta erfarenheter de har haft i en svenskspråkig miljö.  

5. Resultat och analys 

Det som följer är en genomgång av studiens resultat organiserad under olika teman. I avsnitt 5.1 

introduceras de faktorer som har påverkat deltagarnas språkval och språkanvändning, och i avsnitt 5.2 

presenteras hur sociala erfarenheter har påverkat deras L2-användning. Slutligen behandlar avsnitt 5.3 

svårigheter och reflektioner kring Finlands svenskundervisning.  

5.1 Faktorer som påverkar språkval 

I detta avsnitt beskrivs och diskuteras vilka språk som deltagarna använder i olika situationer för att 

förstå de språkliga omständigheterna av deras liv. Först beskrivs vilka språk som deltagarna använder i 

olika sammanhang och därefter diskuteras vilka faktorer som har påverkat deras språkval. 

 När det gäller språkanvändning i studier, arbete och vardag har samtliga intervjudeltagare använt 

svenska åtminstone till en viss grad, men även engelska och finska har sina platser. Två av deltagarna, 

Juho och Toni, har enbart använt svenska både i studier och på jobbet. Detta speglas även i deras vardag 

genom att de bara använder svenska och finska med vänner och i olika ärenden, och engelska används 

enbart i enstaka fall när samtalspartnern inte pratar svenska eller finska. Julia har likadana erfarenheter; 

även om hon använder engelska och svenska på jobbet är svenska och finska de viktigaste språken i 
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hennes vardag. Både Aino och Emilia har däremot studerat på engelska och använt svenska på jobbet, 

och nuförtiden arbetar Aino på finska. Emilia berättar att hennes språkanvändning har ändrats under 

tiden. När hon flyttade till Sverige skötte hon offentliga ärenden på svenska, men använde mest engelska 

i sociala situationer och på universitetet. Efter att hon slutade studera och började arbeta på svenska blev 

svenska dock mer närvarande även i hennes vardag och nuförtiden använder hon mest svenska, och 

finska och engelska används vid sidan om. För Aino har engelska och finska varit det mest dominerande 

språket under hennes tid i Sverige, och svenska används enbart i vardagliga ärenden och ibland för skojs 

skull med hennes pojkvän.  

 De som svarade på enkäten har varierande kombinationer av språk som de använder i Sverige. Av de 

som studerar använder 72% svenska åtminstone i vissa situationer i sina studier, och för arbetstagarna 

är andelen 91%. Grovt sagt har de flesta finländare alltså erfarenheter av att använda svenska på jobbet 

eller i studier, och bara en tiondedel av alla enkätdeltagare använder inte svenska alls i sina studier eller 

arbete. När det gäller fritid använder en stor del av informanterna flera språk lika mycket, men av de 

som angav ett språk som används mer än andra är finska det viktigaste för en tredjedel av informanterna. 
17% av deltagarna svarade att de mest använder svenska på fritiden och bara 10% mest använder 

engelska. Det är alltså tydligt att finska är ett viktigt språk för finländare i vardagen trots den höga 

andelen svenska i arbets- och studielivet, vilket också framgick av intervjudeltagarnas svar. 

5.1.1 Attityd och drivkraft  

Individens relation till det svenska språket och erfarenheter av dess användning är avgörande när det 

gäller språkval. Både Juho och Julia berättar att de hade själv bestämt sig att de kommer bara använda 

svenska oavsett hur svår situationen känns, vilket blir tydligt i deras berättelser om användning av 

svenska: 

 

Excerpt 1: Juho 

”När jag flyttade till Sverige så bestämde jag mig strikt att jag kommer köra på svenska, att jag bara måste 
få det funka oavsett. Och det har gått oväntat bra . . . Jag såg det som ett slags språkbad, min attityd var att 
när jag kommer till Sverige så använder jag svenska så mycket som möjligt. Det var min bestämdhet som 
hjälpte mig . . . På något sätt var det som att hoppa i kallt vatten.” 

 

Excerpt 2: Julia 

”Jag har skött alla ärenden på svenska från början . . . Det var så att jag verkligen ville öva så jag har på 
något sätt tvingat mig själv till att göra det.”  

 

De har alltså betraktat användning av svenska som en utmaning och använt språket jämt även i 

situationer som har känt svåra.  Vidare kan svenska betraktas som ett slags projekt för Julia. Hon har 

aktivt utnyttjat varje tillfälle där svenska kan användas och det är tydligt att det finns en inneboende 

drivkraft att kunna svenska flytande på en väldigt avancerad nivå: 

 

Excerpt 3: Julia 

”Jag har läst mycket böcker på svenska, det var en sådan grej att jag ville förbättra mitt ordförråd. I början 
kunde jag kanske beskriva någonting som fin eller vacker med ett ord, så jag ville lära mig andra sätt och 
sådana lite finare uttryck på något sätt.” 

 

För Toni var det naturligt att använda svenska från början. Han berättar att han alltid har gillat svenska 

och det har varit ett språk som har känts naturligt att använda för honom: 

 

Excerpt 4: Toni 

”Finska och svenska använder jag här . . . Även om jag har studerat engelska längre så har svenska alltid 
funkat bättre för mig. Och om någon skulle fråga mig nu så har svenska varit ett starkare språk för mig länge 
nu.”  
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Här blir det tydligt att individens relation till språket spelar en stor roll i språkval. För Toni har svenska 

varit det självklara språket att använda, och för Julia och Juho var det ett medvetet beslut att hålla sig 

till svenska och utmana sig själv.  

När det gäller tidigare erfarenheter har alla förutom Aino varit intresserade av det svenska språket 

och presterat bra i skolan. Egen attityd, bra lärare och känslan av att svenska är lätt har bidragit till att 

informanterna har investerat i språket: 

 

Excerpt 5: Toni 

”Jag har alltid gillat svenska, det har varit ett lätt ämne för mig. Jag kommer ihåg att i högstadiet var det ett 
sådant ämne där jag inte behövde anstränga mig så mycket.” 

 

Excerpt 6: Juho 

”När man pratar med andra finnar så ser man att handlar mycket om egen attityd. Jag har alltid gillat språk 
och det har alltid varit relativt lätt för mig . . . Det har troligen underlättat mig att jag har haft en positiv 
attityd mot [det svenska] språket”  

 

Vidare har Emilia också en stark känsla om att hon vill utveckla sina svenskkunskaper, även om hon var 

nervös inför att använda svenska till exempel på arbetsplatsen. Hon berättar att hon alltid har haft bra 

svensklärare och gillat språket, men eftersom hon inte hade använt svenska i flera år förrän hon flyttade 

till Stockholm tog det tid att få kunskaperna tillbaka.  

Däremot skiljer Ainos bakgrund sig från de andra deltagarnas erfarenheter. Hon kommer från Östra 

Finland där svenska inte är synlig i vardagen, jämfört med områden där svenska syns och hörs mer i 

offentliga platser. Enligt henne tycker många i området att svenska inte behövs för någonting och 

dessutom blev hennes studiemotivation negativt påverkad av hennes gymnasielärare i svenska: 

 

Excerpt 7: Aino 

”Jag tror inte att gymnasiets svenskundervisning förberedde mig för någonting. Vi hade en sådan, säkert en 
kunnig men väldigt ointresserad svensklärare som inte heller var intresserad av vad eleverna gjorde. Vi var 
en liten gymnasieskola och ja, när läraren inte var intresserad så var eleverna inte det heller. Vi tänkte att vi 
aldrig skulle behöva svenska för någonting och jag trodde att jag aldrig kommer att bo i Sverige.” 

 

Aino har alltså inte haft en inneboende drivkraft att lära sig svenska och söker inte tillfällen där hon kan 

använda svenska på samma sätt som de andra informanterna.  

5.1.2 Engelskans påverkan 

För både Aino och Emilia har engelskans närvaro påverkat deras användning av svenska. Aino har inte 

känt sig tillräckligt bekväm med att använda svenska i andra situationer än vardagliga ärenden och har 

hittat stöd i engelska i stället. Eftersom hon har studerat på engelska i en internationell miljö är hon van 

vid att använda engelska även med svenskspråkiga vänner: 

 

Excerpt 8: Aino 

”Det är lättare att använda engelska eftersom nästan alla pratar engelska ändå. Om jag bodde någonstans 
där folk inte kunde engelska då vore det lättare att använda det lokala språket och jag skulle troligen känna 
mig mer säker med det . . . Alla kan engelska väldigt bra. Och trots att jag har sagt till mina svenska vänner 
att de kan skriva eller prata på svenska så för unga personer känns det på något sätt mer bekvämt och mindre 
pinsamt att prata på engelska eftersom alla kan det bättre. Tröskeln för att prata engelska är mycket lägre.” 

 

Faktumet att engelska känns mer naturligt att använda och att Aino har goda kunskaper i engelska har 

alltså försvårat användning av svenska för henne. 
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Emilia skulle gärna ha använt mer svenska i sin vardag i början av sin tid i Sverige, men både interna 

och externa faktorer påverkade hennes möjligheter att använda svenska. Hennes studiespråk var 

engelska, och hon hade flera internationella än svenska kurskamrater. Eftersom engelska var det mest 

naturliga språket att använda i en internationell kontext blev hon van vid att prata engelska även med 

svenskspråkiga kurskamrater. 

 

Excerpt 9: Emilia 

”Ja, jag var lite ledsen över [att inte använda svenska]. När man ändå har kommit till Sverige och bor i 
Sverige så tänker man att de vore ju trevligt att lära sig språket också. Därför tog jag också den där 
svenskkursen, för att träffa folk, men till slut så pratade vi engelska på fritiden.” 

 

Emilia berättar också att trots att hon alltid har gillat svenska kände hon sig nervös inför att behöva 

använda svenska i praktiken. Därför var engelska ett slags stödspråk för henne: 

 

Excerpt 10: Emilia 

”Tröskeln för att prata engelska var också hög för mig, men engelska är ändå mycket lättare och känns mer 
naturligt eftersom man hör det överallt. Så när jag kom hit och allt var på engelska så tänkte jag oj, nu 
kommer jag inte lära mig svenska. Och då var tröskeln för att börja prata svenska ännu högre.” 

 

Att kunna känna sig bekväm vid användning av ett L2 är alltså en viktig aspekt av L2-anvädning för 

Emilia och Aino. Användning av svenska innebär en förflyttning från komfortzonen, vilket resulterar i 

obekväma känslor och osäkerhet. Även om engelska också är ett L2 för Aino och Emilia känner de sig 

mer bekväma när de använder engelska, eftersom språket har varit mer närvarande i deras liv. På grund 

av detta blir engelska lätt ett stödspråk som känns mer naturligt och mindre besvärligt att använda.  

5.1.3 Svenskkunskaper som krav  

Om det är ett krav att använda svenska har man en annan inställning till det jämfört med en situation där 

det är möjligt att klara sig på andra språk. Toni och Juho behövde bra svenskkunskaper för att kunna 

hantera sina universitetsstudier på svenska, och då var det självklart att svenska var det språk som 

användes. I deras situation var språkvalet mer lineärt och förutsägbart, men om ett sådant tvång inte 

finns kan erfarenheterna se väldigt olika ut.  

För Emilia var det en viktig vändpunkt när hon blev anställd på en enhet där goda svenskkunskaper 

var ett krav. Det hjälpte henne att gå över från att mest använda engelska till att använda svenska 

dagligen: 

 

Excerpt 11: Emilia 

”När jag letade efter jobb och hörde om den här positionen i min grupp så fick jag veta att det är ett krav att 
kunna prata flytande svenska. Då tänkte jag okej, hjälp. I början var jag väldigt nervös och under den första 
månaden tänkte jag varje morgon att nej, idag måste jag prata svenska på jobbet. Men när man bara pratade 
så gick det bra ändå. Jag gör fortfarande mycket fel men det stör mig inte så mycket längre.”  

 

Att vara tvungen att prata svenska kan ses som både en negativ och positiv sak för Emilia. Hon var villig 

att använda mer svenska och hade varit ledsen över frånvaron av svenska i sin vardag, men samtidigt 

kände hon sig nervös inför att behöva arbeta på svenska. Emellertid blev det lättare för henne så 

småningom och till slut blev det en naturlig del av hennes arbetsdag. 

I Julias fall har det varit mest hennes vilja att kunna svenska som har stärkt hennes drivkraft för 

användning av svenska mångsidigt. Hennes officiella arbetsspråk är engelska, men på 

Stockholmskontoret används svenska i stor utsträckning. Eftersom hon arbetar med personer från 

Skandinavien använder hon ofta svenska med sina arbetskamrater trots att engelskan är det officiella 

språket i teamet. Hon berättar att hennes bestämdhet har hjälpt henne framåt: 
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Excerpt 12: Julia 

”Alla bara antog att jag pratar svenska och jag sa alltid att ja, det gör jag. Det beror mycket på dig själv, jag 
vara bara viljestark och tänkte att nu måste jag bara lära mig.” 

 

För Julia handlade det alltså inte om tvång, men istället fanns det andra faktorer som gjorde att hon 

använde svenska även när engelska hade varit tillräckligt.  

Aino känner däremot att det knappt finns situationer där hon faktiskt måste använda svenska. 

Engelska är alltså ett alternativ för henne på ett annat sätt än för de andra deltagarna, vilket reflekteras i 

faktumet att svenska inte är lika synligt i hennes vardag. Hon nämner dock att eftersom hon börjat leta 

efter ett sommarjobb har hon behövt använda svenska i arbetssökningsprocessen, och på grund av detta 

har hon även använt mer svenska med sin pojkvän. I detta konkretiseras rollen av tvång när det gäller 

språkanvändning; om det inte finns en inneboende drivkraft att använda svenska kan det behövas ett 

incitament som uppmuntrar individen att använda språket.  

Angående enkätsvaren är det en intressant upptäckt att av de 14 personer som upplevde att de 

använder mest svenska i vardagen använde hälften enbart svenska på jobbet eller i studier, medan av 

alla deltagare hade bara 25% svenska som det enda arbets- eller studiespråket. Det verkar alltså finnas 

en korrelation mellan användning av svenska på arbetsplats eller i studier och användning av svenska i 

fritiden, vilket syns i också i Tonis och Juhos svar. 

5.1.4 Självkritik 

En aspekt som har försvårat deltagarnas användning av svenska har varit ångest över att göra fel. Enligt 

deltagarna strävar de efter att prata så korrekt som möjligt, vilket har försvårat speciellt muntlig 

produktion i början av deras tid i Sverige:  

 

Excerpt 13: Juho 

”Jag var ganska nervös i början. När man har studerat svenska i Finland så är man noggrann att man gör så 
rätt som möjligt, och då skapar man sig själv en slags mental barriär att ”oj nu låter det jättedåligt och jag är 
en usel person eftersom jag pratar fel” och allt sådant. Men när man faktiskt behövde använda språket 
eftersom man inte kan gå runt utan att tala så upptäckte jag att den värsta kritikern faktiskt var mig själv.”  

 

Excerpt 14: Emilia 

”Anledningen till att det känns svårt att prata svenska är att jag inte vill göra fel. Det känns jättedumt om 
jag säger ”en” när man borde säga ”ett”. Jag vet inte om det kommer från utbildningen eller om det är en 
inneboende egenskap hos mig. Men väldigt många verkar ha det när det gäller det svenska språket.” 

 

Excerpt 15: Toni 

”Här har jag förstått att ingen kommer att peka ut om man säger något på ett konstigt sätt eller glömmer 
biff-regeln för en liten stund när man talar.”  

 

Sådana känslor kan kopplas till FLA, det vill säga den ångest och känslan av oro som kan uppstå när L2 

används. I början av sin tid i Sverige har deltagarna varit kritiska mot sin egen språkanvändning och 

oroat över att göra fel, vilket har höjt tröskeln att prata svenska. Så småningom hade det dock blivit 

lättare och informanterna hade känt sig mer avslappnade när de har använt svenska. Denna kommentar 

av en enkätdeltagare summerar de flesta informanternas tankar koncist: 

 

Excerpt 16: Enkätdeltagare 3 

”Eftersom grammatik får så mycket plats i Finlands svenskundervisning var tröskeln att prata väldigt hög 
här. Jag försökte tänka på hur man pratar grammatiskt korrekt och därigenom satte jag press på mig själv. 
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Slutligen när man förstod att det inte spelar så mycket roll har jag vågat tala svenska och pratat bra svenska. 
Jag var rädd utan anledning.” 

 

Det är intressant att kunskaper i svenska i detta fall kan tänkas försvåra användning av språket i 

praktiken. Även om goda kunskaper kan antas vara en tillgång när det gäller muntlig användning av 

svenska framgår det att tidigare kunskaper ibland kan hindra L2-talare från att våga använda språket, 

speciellt när de har erfarenheter från undervisning där fel inte tillåts. 

5.2 Språkanvändning som en social upplevelse  

Språkanvändning sker inte i ett vakuum, men är snarare en aktivitet som påverkas av den sociala 

situationen runtomkring. Därför fokuserar detta avsnitt på hur informanterna har blivit påverkade av den 

sociala kontexten.  

5.2.1 Relation till samtalspartnern 

Vem man pratar med är en avgörande faktor för om och hur svenska används. Enligt deltagarna är det 

svårt att byta språk när det redan finns ett naturligt språk att använda; om ett visst språk alltid används 

med en viss person fortsätter relationen oftast på samma språk. För Emilia och Aino har detta varit 

väldigt relevant, eftersom de har studerat i engelskspråkiga miljöer: 

 

Excerpt 17: Emilia 

”Det har på något sätt fastnat att jag pratar engelska med de svenskar som jag träffade när vi studerade på 
engelska . . . När jag här träffat en ny person och bara börjat på svenska så har det varit lättare.”  

 

Excerpt 18: Aino  

”Jag pratar engelska med mina kurskamrater och min pojkvän. Ibland pratar vi svenska men det är mer för 
skojs skull. [Jag och min pojkvän] pluggade tillsammans på engelska så vi fastnade på det på något sätt.”  

 

Här demonstreras vikten av den sociala dimensionen. Vad som känns naturligt spelar roll för den 

språkliga situationen, vilket bevisar att språk är centralt för den sociala relationen mellan två personer.  

Vidare påverkar maktrelationer L2-talares upplevelser av språkliga situationer. L1-talare och 

individer som kan tänkas vara högre positionerade än en själv utgör de samtalspartner som 

informanterna känner sig mer obekväma med: 

 

Excerpt 19: Aino 

”När jag har pratat svenska på jobbet så har det varit med personer med invandrarbakgrund, och generellt 
är tröskeln för att prata svenska lägre med andra andraspråkstalare av svenska, eller barn och gamlingar.” 

 

När det gäller enkätsvaren nämner vissa deltagare att det känns svårare att prata med äldre kolleger och 

kunder, speciellt i konfliktsituationer. Detta bevisar hur relationer av makt spelar roll för hur den 

språkliga situationen utspelas. Ett till exempel på detta är att enligt Emilia känns det mer bekvämt när 

hon inte är den enda andraspråkstalaren i situationen:  

 

Excerpt 20: Emilia 

”På jobbet har vi en till invandrare i min grupp vilket underlättar det på något sätt. Hen har lärt sig svenska 
här. Men det underlättar att jag inte är den enda som har en brytning.”  

 
Dynamiken i situationen blir alltså annorlunda beroende på deltagarna. Det kan argumenteras att 

närvaron av en annan L2-talare betyder att den icke-modermålsliknande varianten av svenska får mer 

utrymme och därigenom ses som mer vanligt och mindre märkbart.  
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Slutligen verkar närvaron av en trygg person som man känner sig bekväm med att vara en viktig 

underlättande faktor för användning av svenska. För Julia har detta varit väldigt viktigt; hon upplever 

att faktumet att hon har kunnat öva svenska med sin pojkvän har bidragit till hennes språkutveckling 

mer än allt annat: 

 

Excerpt 21: Julia 

”Jag har pratat svenska med min pojkvän från början, vilket var ett medvetet beslut. Vi träffades strax efter 
jag flyttade hit och jag såg det som ett sätt att kunna öva svenska i en miljö där man känner sig trygg och 
bekväm . . . Det är bra att kunna prata med någon så att man inte känner att man är under ett förstoringsglas 
hela tiden, jag behöver inte undra om jag säger något fel eller om de förstår mig.” 

 

För henne har det alltså varit centralt att det finns någon hon har kunnat ställa frågor till och haft en 

möjlighet att vidga sitt ordförråd med. I Ainos fall kan det också tänkas att hon har en trygg zon med 

sin pojkvän där svenska kan användas åtminstone i viss grad. Även om svenska används mest för skojs 

skull finns det ändå ett syfte för användning av språket i deras förhållande och en möjlighet för Aino att 

öva svenska ännu mer när hon känner för det.  

5.2.2 Andras kommentarer och reaktioner 

Hur man bemöts av andra kan också ha en påverkan på den språkliga upplevelsen. Alla intervjudeltagare 

uppger att om de har fått kommentarer om sitt sätt att tala så har de oftast varit positiva och 

uppmuntrande. Dessutom har det varit behjälpligt när samtalspartnern har varit uppmuntrande och 

positiv: 

 

Excerpt 22: Emilia 

”När jag började jobba så var min arbetspartner väldigt så… Hen pratade på ett så underbart lugnt sätt och 
var lätt att förstå. Och när vi började så sa jag att min svenska inte är så bra, men hen sa alltid att absolut är 
det tillräckligt bra. Och hen frågade alltid om jag hade förstått.” 

 

Excerpt 23: Julia 

”Jag har alltid haft väldigt bra samtalspartner. Ingen har dömt mig för att jag pratar svenska men istället 
uppmuntrat och hejat på mig.”  

 

Däremot kan negativa kommentarer bidra till att viljan att använda svenska börjar försvinna. Enligt 

Emilia kan hon få en känsla att hon inte vill prata svenska om någon kontinuerligt rättar hennes tal eller 

blir frustrerad om hon inte förstår någonting.  

När det gäller hur deltagarna själv identifierar sig själv som L2-talare och hur de positioneras av andra 

personer runtomkring dem kan det finnas diskrepans mellan olika uppfattningar. Ibland blir deltagarna 

erbjudna subjektpositioner som de inte känner sig bekväm med. Ett tydligt mönster som framgår av både 

intervju- och enkätdeltagarnas svar är att servicepersonal lätt byter språk till engelska när de förstår att 

kunden är finsk, vilket kan ha olika anledningar. En möjlig förklaring är att personen vill underlätta 

situationen för kunden, eller att de tror att kundens svenskkunskaper inte är tillräckliga för situationen. 

I praktiken kan detta kännas frustrerande för finnar som verkligen vill hantera situationen på svenska, 

men istället blir positionerade som någon med otillräckliga svenskkunskaper. I Julias berättelse blir det 

tydligt att hon upplever denna typ av beteende problematiskt: 

 

Excerpt 24: Julia 

”Om jag är ute på stan med mina finska vänner och tar en fika någonstans så kan det till och med kännas 
lite kränkande om servitören börjar prata på engelska. På något sätt kategoriserar de en som någon som inte 
kan prata svenska, och jag har ju verkligen ansträngt mig att använda och prata svenska.” 
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Vidare upplever Emilia att det känns tråkigt när hennes chef pratar engelska med henne trots att 

arbetsplatsen är svenskspråkig och chefen är medveten om att hon kan svenska: 

 

Excerpt 25: Emilia 

”Det hände ofta i början att när man gick till ett fik och beställde på svenska så bytte servitören språket till 
engelska eftersom de hörde att jag var finsk. Och min chef till exempel, vi har känt varandra i 2,5 år, hen är 
svensk och pratar fortfarande engelska med mig. Om jag börjar på svenska så byter hen språket till engelska. 
Jag vet inte om hen inte förstår mig eller är bara van vid [att byta], men alla andra på jobbet förstår min 
svenska . . . Speciellt med den här chefen som inte pratar svenska med mig så ibland känns det som att oj, 
är min svenska så dålig.” 

 

Det kan finnas flera anledningar till chefens språkval. Som Emilia upplever det blir hon positionerad 

som någon med otillräckliga kunskaper i svenska av sin chef, vilket har påverkat hennes självbild som 

talare av svenska. Även om chefen menar väl när hen byter till engelska kan hens beteende tänkas 

underminera Emilias säkerhet som L2-talare, vilket har även bidragit till att hon har börjat tvivla på hur 

bra hennes språkkunskaper egentligen är.  

Vidare visar andras reaktioner och kommentarer tecken på vad som betraktas som legitimt språk. 

Flera av deltagarna berättar att svenskar brukar tycka att finlandssvenska låter trevligt och roligt, och de 

har fått kommentarer om ”muminsvenska” när de har pratat med en finsk brytning. Enligt Juho har andra 

personers kommentarer varit mest positiva i Stockholm, men när han befann sig i Skåne mötte han ibland 

fördomar: 

 

Excerpt 26: Juho 

”Ibland kommenterade de till och med lite negativt när man låter finsk, typ i stilen att har du alltid en kniv 
på dig och andra kommentarer relaterade till en äldre uppfattning av finnar och den sverigefinska kulturen. 
En intressant detalj var att speciellt skåningar var väldigt stolta över sin dialekt. Ofta kommenterade de på 
min svenska typ ”din svenska är så rolig du låter som en mumin”, men det var inte okej för dem om jag 
tyckte att deras dialekt var rolig. Det var nästan kränkande för dem.” 

 

Även om det finns skillnader mellan finlandssvenska, som betraktas som en dialekt av svenska, och 

svenska med en finsk brytning har båda ett likadant uttal och melodi. Det är oklart om kommentarerna 

handlar om finlandssvenska som en dialekt eller den andraspråksvarianten som L2-talare av svenska 

pratar, men det verkar vara just den fonetiska aspekten som kommentatorerna syftar på när finländares 

svenska beskrivs som trevlig eller mysig. Det kan alltså argumenteras att finlandssvenska har en speciell 

position som en trevlig men exotisk variant som skiljer sig från ”den vanliga svenskan”.  

5.3 Svårigheter och svenskundervisningens 

tillräcklighet 

 
I detta avsnitt behandlas de svårigheter som finländare har mött i Sverige samt huruvida Finlands 

svenskundervisning har varit tillräckligt för hantering av livet i Sverige. Eftersom svårigheter ofta 

uppstår i situationer som svenskundervisningen inte har förberett informanter för behandlas dessa två 

ämnen tillsammans. Avsnittet är indelat i fem delområden: muntlig interaktion, grammatikkunskaper 

och korrekthet, ordförråd, skriftlig framställning samt reflektioner kring förbättringar. Analysen utgår 

huvudsakligen från intervjudeltagarnas svar, medan enkätsvaren används för att demonstrera den större 

befolkningens tendenser.  

 Enligt Kramsch (2019, s. 3) är det vanligt att L2-inlärare läras ett standardiserat språkligt system som 

de förväntas att använda på samma sätt som modersmålstalare, vilket blir tydligt även i denna studie. 

Deltagarna upplever att undervisning har fokuserat för mycket på grammatik, läsning och skrivande, 
medan tal och mångsidig hörförståelse inte har inkluderats tillräckligt mycket. Fokus på korrekthet har 

även höjt tröskeln för deltagarna att våga prata svenska, eftersom de har varit rädda för att göra fel. 
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Däremot tycker de att svenskundervisningen har gett dem bra färdigheter när det gäller grammatiska 

kunskaper, läsning, skrivande och enkla muntliga situationer. Trots kritiska röster är deltagarna ändå 

relativt lojala mot sin utbildning och tycker att de har fått en bra bas från Finland. I enkätsvaren tyckte 

53% att yttrandet ”Jag upplever att Finlands svenskundervisning har gett mig bra färdigheter för att 

använda det svenska språket för livet i Sverige” stämmer delvis eller helt, medan 47% tyckte delvis eller 

helt att yttrandet inte stämmer. Det finns alltså ingen klar konsensus när det gäller utbildningens 

tillräcklighet i allmänhet.  

5.3.1 Muntlig interaktion  

De viktigaste och mest vardagsstörande svårigheterna för intervjudeltagarna uppstår i interaktion med 

andra. Från enkätsvaren blir det också tydligt att det är just muntlig interaktion som finnar kämpar mest 

med. I frågan om i vilka situationer deltagarna har haft svårigheter i Sverige är muntlig produktion 

(84%), sociala situationer (75%) och hörförståelse (51%) de mest besvärliga kontexterna. 

När det gäller muntlig produktion i allmänhet har deltagarna upplevt själva talandet 

nervositetsskapande, oftast på grund av att det inte hade övats i svenskundervisningen:  

 

Excerpt 27: Toni 

”Jag var nervös i början. Alltså även i situationer som är väldigt lineära och borde inte innehålla några större 
överraskningar, till exempel i mataffären. Jag kommer ihåg hur man i början behövde tänka länge på typ 
vad som är det mest naturliga sättet att säga att jag inte vill ha en påse.” 

 

Excerpt 28: Julia 

”Jag hade inte några svårigheter alls med att läsa svenska när jag flyttade hit . . . Jag har kanske förstått typ 
98% av allt. Men det där med att tala, det är så himla svårt . . . Det är ju lätt när man har en bok framför sig 
men när man faktiskt är någonstans med en kund så har man inga hjälpmedel, man kan inte kolla i ordboken 
eller ha någon stödlapp.” 

 

Likadana tendenser syns i enkätsvaren. I frågan om vad som har varit svårast när det gäller användning 

eller förståelse av svenska nämnde majoriteten av deltagarna muntlig produktion: 

 

Excerpt 29: Enkätdeltagare 61 

”Den svåraste saken har definitivt varit att själv producera tal och ”hitta” ord, speciellt eftersom man har 
mindre tid att tänka på vad man ska säga när man talar.” 

 

Excerpt 30: Enkätdeltagare 50 

”Att lära sig tala flytande. Med bara en skolsvenskbas var min muntliga produktion på en fruktansvärt låg 
nivå i början.”  

 

Att producera och förstå tal är överlägset de mest frekventa aspekter av språkanvändning som 

informanterna har haft svårigheter med. En till muntlig aspekt som nämndes väldigt ofta i enkätsvaren 

är snabb reaktion. Flera deltagare uppgav att gruppsituationer kan kännas svåra eftersom de inte hinner 

bidra till diskussionen.  

När det gäller hörförståelse uppger enkätdeltagarna att det är i synnerhet dialekter, talets hastighet 

och begränsat ordförråd som bidrar till förståelsesvårigheter. Många enkätdeltagare upplevde att 

speciellt stockholmare pratar väldigt snabbt och reducerar ord, och på grund av detta blir det svårt att 

hänga med. Obekanta uttryck och slangord bidrar till att tal ofta blir svårt att förstå, speciellt när 

samtalspartnern pratar med en obekant dialekt.  Alla intervjudeltagare uppger att det har haft svårigheter 

med att lyssna på obekanta dialekter, speciellt den skånska dialekten, eftersom de inte var vana vid att 

höra dialekter som skiljer sig så mycket från standardsvenska. Emilia är den enda deltagaren som kom 

ihåg övningar där olika dialekter hade fokuserats på, men de andra intervjudeltagarna inte hade haft 

några erfarenheter av att höra olika svenska dialekter innan de flyttade till Sverige:  
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Excerpt 31: Juho 

”Hörförståelse har kanske varit svårast på grund av all den variation som finns samt slang och 
vardagspråkliga uttryck . . . Jag tror inte att vi behandlade olika svenska dialekter under min 
svenskundervisning”. 

 

Excerpt 32: Aino 

”[Hörförståelse] fungerar betydligt bättre nuförtiden. När jag flyttade hit lite spontant så hade jag ganska 
låga kunskaper i svenska och då kändes det att jag inte förstår någonting av det som sägs.”  

 

Alla intervjudeltagarna tycke att finlandssvenska betonades i undervisningen, och när sverigesvenska 

behandlades var det oftast tydlig stockholmssvenska som användes i hörförståelseövningar: 

 

Excerpt 33: Emilia 

”Vår svensklärare brukade besöka Sverige ofta och hade många svenska vänner . . . Så ja, vi lyssnade på 
olika dialekter. Men ändå fanns det en betoning på finlandssvenska.”  

 

Excerpt 34: Toni 

”Den sverigesvenska som vi lyssnade på var i största delen Stockholmssvenska . . . Det var ganska 
överraskande att efter skolans svenskundervisning hade man en uppfattning att alla svenskar pratar så där. 
Vilket inte stämmer alls.” 

 

Likadana kommentarer skrevs av enkätdeltagarna. Majoriteten hade enbart lyssnat på finlandssvenska 

under svenskundervisningen, vilket resulterade i att de inte var beredda att höra Sveriges olika dialekter.  

Angående arbetssammanhang var muntliga situationer en aspekt som nämndes ofta av både intervju- 

och enkätdeltagarna. För Aino hade det till exempel känt obekvämt att använda svenska i mobilsamtal, 

eftersom då var det svårare att förstå vad samtalspartnern säger. Julia berättade att det var svårt att 

övertyga kunder i muntlig interaktion. När det gäller enkätdeltagarna hade informanterna oftast haft 

problem i muntliga situationer som kräver snabb reaktion. Aspekter som togs upp var konversationer 

med kunder, samtalspartners svåra dialekter, gruppsituationer såsom lunch med kolleger, deltagande i 

möten och mobilsamtal. Många deltagare nämnde att speciellt kontakt med kunder kan kännas obekvämt 

till exempel om kunden pratar med en obekant dialekt. Brist på ämnesspecifik terminologi, begränsat 

ordförråd och otillräcklig övning av muntliga situationer i svenskundervisning nämndes ofta som skäl 

till svårigheter.  

När det gäller muntliga situationer i universitetsstudier nämndes gruppdiskussioner, muntliga 

redovisningar och följning av föreläsningar som de sammanhang där svårigheter brukar uppstå. Ett 

begränsat ordförråd och nervositet inför att prata svenska anges ofta som skäl till dessa svårigheter. 
Anledningen till att flera studenter nämnde att de hade haft svårigheter i gruppsituationer var på grund 

av att de inte hann bidra till samtalet: 

 

Excerpt 35: Enkätdeltagare 56 

”Speciellt i början kändes det att det var svårt att hinna säga någonting i situationer med många 
samtalspartner. Jag var seg att reagera och var rädd för att göra fel, så ofta funderade jag länge hur jag skulle 
vilja uttrycka det jag ville säga och när jag äntligen var färdig så hade gruppen redan bytt samtalsämne.” 

 

För Juho hade det också tagit tid att vänja sig vid till att lyssna på svenska, och under de första veckorna 

fokuserade han mest på att lyssna på andra. Däremot upplevde han att efter de första veckorna fungerade 

gruppsituationer bra på universitet, eftersom då kunde alla deltagare bidra till att föra konversationen 

vidare och hjälpa till på ett naturligt sätt om någon glömde ett ord eller behövde hjälp. Han upplevde 
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alltså att det var positivt att alla kunde medverka i diskussionen på ett annat sätt än i skriftlig 

framställning där man behöver hantera den språkliga situationen själv. 

5.3.2 Grammatikkunskaper och korrekthet 

Som det framgick i avsnitt 4.1.4 präglas finländares svenskundervisning av strävande efter korrekthet. 

En anledning till detta sägs vara skolans svenskundervisning där fokus på korrekthet har betonats och 

grammatik övats utförligt: 

 

Excerpt 36: Emilia 

”Jag har alltid haft bra svensklärare. Men de har alla varit sådana att när vi har övat eller typ översatt några 
meningar och om någon läser högt och säger ”på” när det borde stå ”i” så har de sagt typ ”men det där kan 
man ju inte säga”. Därifrån har jag fått en känsla att okej, de där måste man få rätt då.” 

 

Excerpt 37: Toni 

”Man studerar grammatik och hur man läser och skriver och sådant. Ganska bra, ja, men det där leder till 
att en typisk turist från Finland inte vågar öppna sin mun och för oss som flyttar hit så blir tröskeln för att 
prata väldigt hög i början.” 

 

Å andra sidan upplever majoriteten av deltagarna att de har fått bra grammatikkunskaper från Finland 

som de har kunnat utnyttja i Sverige. Trots att många av informanterna oroar över att skriva och prata 

korrekt svenska svarade 78% av enkätdeltagarna att de grammatiska kunskaper som de har lärt sig under 

svenskundervisningen har kommit till nytta i Sverige. Därigenom kan strävande efter korrekthet 

betraktas även som en positiv sak i vissa fall. Dessutom berättar Toni att finnar är kända för att skriva 

”ren” svenska: 

 

Excerpt 38: Toni 

”En gång pratade jag om det här med någon och hen sa att man kan se när någon kommer från Finland 
eftersom vi skriver sådan ren svenska, till och med bättre än svenskar. Och en annan person sa att vi är bättre 
på att skriva sammansatta ord korrekt.” 

 

Enligt Toni är finländare alltså bra på att skriva korrekt. Emellertid visar en sådan kommentar hur 

kraftigt strävande efter korrekthet kan påverka finländares uppfattning av vad som klassificeras som bra 

språkförmåga.  

5.3.3 Ordförråd 

I allmänhet tycker intervjudeltagarna att svenskundervisning har gett dem en bra bas när det gäller 

ordförråd. Däremot har brist på ordförråd gällande slang och vardagliga uttryck varit ett problem för 

många, vilket försvårar speciellt muntlig interaktion. Många deltagare uppger att de har haft svårigheter 

med att förstå obekanta ord och uttryck som används i sverigesvenskan. Dessutom tycker vissa att de 

inte har kunnat bidra till diskussionen på samma sätt utan relevant ordförråd: 
 

Excerpt 39: Toni 

”Det var länge ett frågetecken för mig hur svenska ungdomar pratar i praktiken. Det lärde man sig väldigt 
lite om i skolböcker och under svenskkurser. Sådant lokalt vardagsspråk, det har kommit till mig väldigt 
långsamt. Ett tag samlade jag till och med en lista på dem eftersom det störde mig hur skriftspråkligt jag 
talade”  
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Excerpt 40: Enkätdeltagare 33 

”I början kunde jag inte kasta in typ ”ah, just det” när jag pratade med någon och var ofta tyst tills det var 
min tur att prata. Detta tolkades ofta som att jag var ointresserad av samtalspartnerns berättelse trots att jag 
lyssnade väldigt noggrant.” 

 

Ordförråd är därför väldigt relevant för i synnerhet muntlig interaktion och kan påverka hur diskussionen 

går till. 

Flera deltagare uppgav att brister i ämnesspecifik terminologi har försvårat arbete och studier i 

Sverige. Julia berättar att i början saknade hon ordförråd och uttryck som var relevanta för hennes 

arbetsområde, och även om hon hade studerat ekonomikurser på svenska upplever hon att det inte hade 

varit tillräckligt när det gäller ordförråd.  Emilia tyckte också att det var svårt att börja arbeta på svenska 

eftersom hon inte var bekant med ämnesterminologin, men kände ändå att det hade blivit lättare med 

tiden eftersom de mest relevanta orden kunde läras in relativt snabbt. I enkätsvaren nämndes brist på 

ämnesspecifik terminologi också som ett problem i början för flera deltagare. Generellt är det vanligt att 

det uppstår problem med detta, eftersom sådant ordförråd inte är relevant att inkludera i skolans 

svenskundervisning. 

5.3.4 Skriftlig framställning 

I allmänhet upplever de flesta deltagare att skriftlig användning av svenska har varit relativt lätt jämfört 

med tal och hörförståelse. Skrivande har övats mycket under svenskundervisningen, vilket har 

underlättat skriftliga aktiveter i Sverige. Emellertid svarade 45% av enkätdeltagarna att de har haft 

svårigheter med att producera text, vilket bevisar att detta delområde inte är helt problemfritt. Speciellt 

universitetets höga krav på skriftlig framställning har skapat utmaningar för de som studerar. När det 

gäller intervjudeltagarna har bara Juho och Toni studerat på svenska. En utmaning för dem har varit 

användning av akademisk svenska som de inte har varit bekanta med innan studierna. Generellt upplever 

de båda att de inte har haft större svårigheter i studierna på grund av språket, men vissa aspekter har 

varit mer besvärliga än andra:  

 

Excerpt 41: Juho 

”Det finns alltid utmaningar när man använder ett främmande språk. All sådan mer komplicerad grammatik 
och visst ordförråd som behövs har jag inte tillgång till på samma sätt än de som är modersmålstalare. När 
det gäller textproduktion kan det vara är en utmaning att skriva tillräckligt bra svenska.” 

 

Juho upplevde alltså att hans språkkunskaper inte räckte till när mer avancerad svenska krävdes. Tonis 

erfarenhet av universitetsstudier är att det har fungerat oväntat bra att använda svenska: 

 

Excerpt 42: Toni 

”I början var jag positivt överraskad över hur lätt det var att följa föreläsningar . . . Och å andra sidan har 
det varit oväntat lätt att skriva tentor. Jag har aldrig fått sådana kommentarer att någon inte har förstått vad 
jag har skrivit och jag har alltid upplevt att det är ganska trevligt att skriva tentor, ur en språklig synvinkel. 
Det har varit mer utmanande att läsa långa kursböcker.” 

 

Tonis erfarenheter avviker därmed från hur Juho har uppfattat användning av svenska i skriftliga 

uppgifter. Här kan det finnas skillnader i vad som klassificeras som tillräckliga språkkunskaper; för Toni 

kan det räcka med att skriva korrekt och bli förstådd, medan Juho kan tänkas sträva efter att använda 

mer komplicerat språk som liknar L1-talares språkproduktion.  

När det gäller enkätdeltagarna har majoriteten (83%) av de studenter som använder svenska haft det 

någorlunda svårt när det gäller användning av svenska. Studenterna har haft svårigheter med användning 

av akademisk svenska och läsning av längre texter i likhet med Juho och Toni, och även om Toni 

beskriver den skriftliga aspekten som oproblematisk har flera enkätdeltagare upplevt skrivande av tentor 

och uppsatser som besvärligt. Detta kan ofta bero på brister i det akademiska ordförrådet som ofta måste 

tillägnas gradvis under universitetsstudierna.  
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5.3.5 Reflektioner kring förbättringar   

De förbättringar som informanterna föreslår är i största delen sammanflätade med bristerna som har 

nämnts i tidigare avsnitt. Muntliga övningar behövs mer, elever ska uppmuntras att använda språket i 

praktiken och mer praktiskt och vardagligt ordförråd behövs för att kunna hantera vardagliga 

diskussioner. Många uppger att grammatikens roll behöver minskas och fokus borde vara på 

begriplighet: 

 

Excerpt 43: Juho 

”Generellt borde vi uppmuntra elever att faktiskt använda svenska, prova både att tala och att skriva så att 
det inte blir bara en genomgång av grammatik.”  

 

Juho önskar också att skillnader mellan olika språk skulle diskuteras och tycker att det borde förtydligas 

att till exempel kulturella uttryck inte kan översättas direkt.  

Dessutom önskar informanterna mer fokus på kulturella aspekter och varför man borde studera 

svenska. Några exempel är användning av kultur i form av musik, serier och tidningar. Enligt Julia vore 

det viktigt att svenska som språk skulle kännas mer relevant och användbart för eleverna, det vill säga 

att de skulle känna att språket kan vara användbart i framtiden. 

 

Excerpt 44: Julia 

”De flesta elever kommer inte att flytta till Sverige för att arbeta, men man måste ju plugga svenska ändå. 
Alltså vad du kan göra med språket: vara närmare grannländer och kanske använda det på Stockholmsresan 
. . . Att man med hjälp av utbildningen skulle kunna förstå vilka möjligheter som finns . . . Flera företag har 
sina huvudkontor i Sverige, i Stockholm, och Finland är en liten marknad. [Kunskaper i svenska] kan öppna 
vilka möjligheter som helst.” 

 

Generellt önskar både intervju- och enkätdeltagarna att undervisningen var mer praktiskt och intressant 

för eleverna, så att svenskans rykte som ett onödigt språk skulle försvinna och istället skulle det ses som 

ett språk med ett syfte.   

6. Diskussion och slutsatser  

I allmänhet är finländares användning av svenska i Sverige ett mångfacetterat och komplext ämne. Även 

om det finns tydliga mönster och tendenser som framgår av flera deltagares berättelser finns det en 

mängd skillnader i hur olika individer har upplevt det svenskspråkiga livet i Sverige. Intervjudeltagarnas 

erfarenheter visar en nyanserad bild av hur finländares språkliga anpassning kan gå till i Sverige och hur 

deras sociala identiteter har omformats i samspel av olika språk. Utöver detta har enkätsvaren bidragit 

till att få en övergripande bild på de aspekter som är relevanta för finländares svenskanvändning och 

positionering i det svenska samhället. Detta avsnitt diskuterar resultaten mer övergripligt och kopplar 

dem mer noggrant till teorier om språkets legitimitet och andraspråkstalares sociala identitet.  

 En förklaring för att många finländare möter språkliga svårigheter i Sverige är att Finland och Sverige 

kan ses som representanter av olika lingvistiska marknader som har olika krav och synsätt på vilka 

språkliga aspekter som uppfattas vara mest värdefulla (Bourdieu 1991). Mer specifikt kan Finlands 

svenskundervisning betraktas som en speciell marknad inom det större finska fältet där olika regler 

gäller. Baserat på deltagarnas svar så kännetecknas denna marknad av strävande efter korrekthet samt 

kunskaper i grammatik och skrivande. Dessutom är den finlandssvenska dialekten det språkbruk som 

ses som standard. På den finska marknaden likställs också en god språkförmåga med bra presterande i 

studentexamen där det är centralt att kunna grammatik, det ordförråd som har undervisats under 

svenskutbildningen samt ha kunskaper i läsförståelse och skrivförmåga. Det kan argumenteras att en 
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legitim talare av svenska är någon som skriver och pratar korrekt, har goda skriftliga och grammatiska 

kunskaper och oftast en finlandssvensk brytning. Detta kan tänkas bero på faktumet att svenska ses som 

ett skolspråk för de flesta finländare. Däremot kan en sådan talares legitimitet ifrågasättas när individen 

befinner sig inom en annan lingvistisk marknad. Av deltagarnas svar blir det tydligt att flera av de har 

varit motiverade att studera svenska och presterat bra i skolan, men ändå känt att deras kunskaper inte 

motsvarar de krav som livet i Sverige ställer. Detta kan förklaras med en ändring i den språkliga 

kontexten; för att kunna uppta positionen som en legitim talare i Sverige behövs andra kunskaper än de 

som värdesätts i Finland. Det är i högsta grad interaktionella kunskaper som behövs i Stockholms 

kontext: att kunna slang och vardagliga uttryck, att kunna delta i diskussioner, att vara rolig.  

 Idén om standardspråket är också relevant i detta fall. I Finland är finlandssvenska den mest vanliga 

varianten, medan i Sverige är Mellansveriges svenska ofta det mest neutrala sättet att tala. Flera 

deltagare har nämnt att svenskar har kommenterat på deras dialekt som även kallas för ”muminsvenska”: 

finlandssvenska ses alltså som någonting annorlunda och nästan exotisk som får kommenteras, vilket 

framgår av Excerpt 26. Detta kan även kopplas till den språkliga placeringskänslan, det vill säga 
individens kompetens att förstå värdet av ens egna språkliga resurser och språkbruk och anpassa sitt 

språk efter det (Salö 2015). Det framgår av flera deltagarens svar att de upplever att en lyckad språklig 

anpassning till Sverige är nära kopplad till förmågan att interagera på ett ”svenskt sätt”. Även om inga 
deltagare explicit har sagt att de har ändrat sina sätt att tala på grund av sådana kommentarer anger 

många att deras språkbruk har ändrats och att sådana kommentarer har blivit färre och färre med tiden 

ju mer deras språkbruk har börjat likna den standardsvenska varianten. Det kan argumenteras att det ses 

som ett mål för många att kunna likna modersmålstalare språkmässigt, vilket är vanligt i 

andraspråkssammanhang.  

 Dessutom är den språkliga dimensionen viktig för individens identitetsförhandling. I enlighet med 

Norton Peirces (1995) teori om andraspråkstalares språkliga identiteter så deltar studiens informanter 

också i en ständig omvandling och omprövning av deras identitet som andraspråkstalare. Att bli 

identifierad som en svenskspråkig person påverkar individens språkliga identitet, men i praktiken 

manifesteras detta på olika sätt i informanternas liv. I Excerpt 24 blir det tydligt att Julia har en stark 

känsla av sig själv som en talare av svenska och vägrar acceptera subjektpositionen som en turist eller 

invandrare som inte kan svenska. För Emilia känns det frustrerande att hennes chef inte pratar svenska 

med henne trots hennes goda svenskkunskaper, vilket kan ha en negativ påverkan på hennes identitet 

som en talare av svenska. Däremot har det inte varit en prioritet för Aino att hantera sitt vardagsliv på 

svenska, och därför kan det argumenteras att svenska inte är lika avgörande för hennes identitet som 

andraspråkstalare. Generellt sett är det tydligt att många olika faktorer samspelar när det gäller 

deltagarnas sociala identiteter som svensktalare. Några exempel är attityd till och kunskaper i det 

svenska språket, skälet för att bo i Sverige och erfarenheter i sociala relationer.  

Begreppet investering (Norton Peirce 2015) blir alltså relevant när det gäller den komplexa 

kombinationen av faktorer som påverkar individens vilja och intresse för behärskning av ett nytt språk. 

I denna studie blir det uppenbart hur nyanserade och varierande informanternas upplevelser och känslor 

gällande L2-användning är. Att investera i L2 innebär en investering i individens sociala identitet, vilket 

syns i hur starkt språkanvändning är kopplad till deltagarnas idéer om sig själva som andraspråkstalare. 

Även om investering som begrepp är relevant för att beskriva den komplexa relationen mellan individens 
egen drivkraft och den sociala världen kan det dock behövas ett ytterligare begrepp för att beskriva just 

den drivkraften som kommer inifrån, alltså det som brukar kallas för motivation. Den typ av stark vilja 

att lära sig svenska som flera av informanterna har kan tänkas falla under begreppet motivation. Detta 

innebär att idén om motivation som en inre faktor skulle vara användbar för denna studie parallellt med 

begreppet investering, trots att Norton Peirce (1995) har argumenterat att investering skulle kunna 

fungera som ett alternativ till begreppet motivation.  

 Den sociala kontexten spelar också en stor roll för hur L2-talare upplever den språkliga situationen. 

Det blir tydligt att maktrelationer är en viktig faktor för deltagares svenskspråkiga handlingar; många 

uppger att det är svårare att prata med personer som är på något sätt positionerade högre än en själv, 

medan det känns mindre besvärligt att prata med personer man känner sig trygg med. De som identifieras 

som L1-talare kan också vara svårare att prata med, jämfört med andra L2-talare och personer som 

uppfattas ha mindre makt, såsom barn och äldre, vilket syns i Excerpt 19 och Excerpt 20. Dessa resultat 

liknar resultaten från Norton Peirces (1995) studie om hur invandrarkvinnor ser på sig själv som L2-

talare av engelska, vilket bevisar att detta är ett vanligt fenomen bland L2-talare. I allmänhet är detta en 
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viktig skillnad att uppmärksamma när det gäller L2-undervisning och förståelse över L2-talares 

upplevelser av användning av ett L2. Dessutom är det påtagligt att en trygg person att öva med är en 

avgörande faktor när det gäller användning av svenska i vardagen. I Julias fall har ett svenskspråkigt 

förhållande varit centralt för hennes språkutveckling; i Excerpt 21 berättar hon hur avgörande det har 

varit för henne att kunna öva med en trygg person samt kunna vidga sitt ordförråd med vardagliga ord 

som är svåra att möta utan svenska kontakter.  

 Vidare kan andra språk försvåra användning av svenska i Sveriges kontext. Detta blev tydligt i 

Emilias och Ainos fall där omfattande användning av engelska i början av livet i Sverige höjde tröskeln 

för användning av svenska. Trots att engelska också är ett L2 har de en annan relation till det engelska 

språket jämfört med svenskan. Engelska har varit mer närvarande i informanternas liv och som språk 

känns det mer naturligt att använda enligt Aino och Emilia. Generellt sett kan det argumenteras att det 

är relativt svårt att öva det lokala språket i Sverige av flera anledningar. Engelskan är tillräcklig i de 

flesta sammanhang och majoriteten av Sveriges befolkning har goda kunskaper i den, och som 

minoritetsspråk kan finska användas i olika ärenden vid behov. Dessutom är den finska gemenskapen 
stark och många finländare har breda sociala nätverk som utgörs av finsktalande vänner. Slutligen spelar 

val av det initiala språket roll för sociala relationer, vilket syns i att det inte känns naturligt att byta språk 

om relationen redan är etablerad på ett visst språk. På grund av detta kan den framtida 
svenskutvecklingen påverkas negativt om relationer etableras på engelska i början av ens tid i Sverige. 

 När det gäller självkritik och känslor av FLA är det uppenbart att ångest och oro över att göra fel är 

närvarande i deltagarnas användning av svenska. Enligt deltagarna har detta rötter i skolans undervisning 

där korrekthet har betonats och som följd präglas språkanvändning av strävande efter grammatisk 

korrekthet. Dessutom har vardagliga situationer inte övats i svenskundervisningen och därmed har 

många deltagare känt sig nervös när de har börjat använda svenska. Detta kan specifikt kopplas till CA, 

communication apprehension, som kännetecknas av oroande över att bli förstådd eller kunna förstå 

andra (Baran-Lucarz 2013). Eftersom Sveriges olika dialekter och varieteter har varit en överraskning 

för många av deltagarna är det inte förvånande att de har känt sig oroliga över deltagande i 

konversationer där det är utmanande att förstå samtalspartnerna. I vissa fall är det slående hur kraftigt 

känslor av ångest kan påverka det dagliga livet av L2-talare. Excerpt 11 där Emilia beskriver hur hon 

kände sig väldigt nervös när hon behövde använda svenska på arbetsplatsen under den första månaden 

bevisar att L2-användning kan kännas till och med obehaglig och oroskapande. Detta väcker frågan om 

svenskkunskaper som krav är ett gynnsamt sätt att uppmuntra L2-talare att utveckla sina 

språkkunskaper. Även om en sådan extern motivator kan vara viktig för att överkomma rädslan att 

använda L2 kan det diskuteras om känslor av ångest och oro gynnar L2-talarens relation till språket.   

 Angående svenskundervisningens tillräcklighet för livet i Sverige förefaller finländare var lojala mot 

sin utbildning trots de stora brister som nämns. Detta kan bero på att majoriteten av intervjudeltagarna 

har varit investerade i språket, haft uppmuntrande lärare och varit ivriga att utveckla sina 

språkkunskaper. Eftersom de har positiva erfarenheter från svenskundervisningen kan detta resultera i 

att Finlands svenskundervisning ses som tillräcklig när det gäller den finska utbildningskontexten, men 

inte utanför den. Generellt sett upplever de flesta deltagare att de har fått en bra bas från Finland, även 

om flera aspekter som är relevanta för användning av svenska i Sveriges kontext inte hade inkluderats i 

undervisningen. Trots att många av både intervju- och enkätdeltagarna ville belysa just brister och 
problem som har diskuterats i denna studie är det tydligt att majoriteten ändå har fått någorlunda 

färdigheter från Finland som är bra att bygga på. Som det nämndes i avsnitt 5.1.4 är det just muntlig 

interaktion som har negligerats i undervisningen och där de största problemen uppstår. De problem som 

finländare möter i Sverige är alltså lika än de som finska gymnasieelever upplever under 

svenskundervisningen (Green-Vänttinen et al. 2010; Hildén & Härmälä 2015), vilket bevisar att 

språkundervisning fortfarande skiljer sig från de krav som ställs i vardagslivet. 

 Vidare måste studiens resultat mottas med viss reservation. Även om enkätdeltagarna har varierande 

utbildningsbakgrunder är intervjudeltagarna, alltså huvudinformanterna, en relativt heterogen grupp; 

förutom ålder och tid i Sverige har alla fem gått i gymnasiet och är akademiskt utbildade. På grund av 

detta kan deras erfarenheter inte generaliseras till att gälla för alla finnar. Dessutom bor majoriteten av 

informanterna i Stockholmsområdet och då kan deras erfarenheter skilja sig från erfarenheter av de 

individer som är bosatta annanstans i Sverige. Därför kan resultaten betraktas i högsta grad som 

representativa av finländare som bor i Stockholm. När det gäller enkätdeltagarna identifierar majoriteten 

sig som kvinnor, vilket kan ha inverkan på i vilken mån svaren representerar finländare som helhet. 
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Förutom detta är det möjligt att studien har lockat fram individer som har starka känslor gällande 

användning av svenska, och därigenom kan resultaten visa en mer negativ eller kritisk bild jämfört med 

verkligheten. Av dessa anledningar vore det viktigt att undersöka en annan målgrupp, till exempel äldre 

finländare som har flyttat till Sverige eller individer med yrkesskolbakgrund, och se om resultaten 

överensstämmer med denna studies resultat.  

7. Slutkommentar 

Sammanfattningsvis visar denna uppsats den komplexitet och variation som är kopplad till både 

användning av L2 och L2-talares sociala identiteter. Finländare är i en speciell position som L2-talare 

av svenska, eftersom i deras fall sker det ett möte mellan Sveriges språkliga verklighet och deras 
existerande svenskkunskaper som är inlärda genom explicit undervisning. Studien har visat att L2-

användning bland dessa relativt nyanlända finnar påverkas av känslor av nervositet, strävande efter 

korrekthet, sociala relationer och omvärldens bemötande samt attityder till det svenska språket. Det är 

också tydligt hur den svenska som undervisas och uppskattas i Finland inte överensstämmer med de 

krav som ställs i Sverige. Därigenom är det centralt att förstå hur skillnader mellan lingvistiska 

marknader och idén om legitimt språk påverkar den språkliga vardagen av dessa andraspråkstalare. När 

det gäller framtida forskning vore det angeläget att fokusera mer på finländare som L2-talare av svenska, 

eftersom diskrepansen mellan de kunskaper som Finlands svenskundervisning ger och de som behövs i 

Sverige verkar vara ett akut vardagsproblem för många finska invandrare till Sverige. Dessutom vore 

det viktigt att fokusera mer på rollen av FLA och vad som påverkar dess uppkomst, eftersom den 

förefaller vara en viktig faktor när det gäller användning av L2 i praktiken. Det kan även vara intressant 

att undersöka om FLA förekommer mer bland finländare än andra L2-talare av svenska som inte har en 

utbildningsbakgrund som betonar grammatik och korrekthet. I allmänhet är upplevelser av L2-

användning ett nyanserat och mångfacetterat ämne som kräver mångsidiga och diversifierade 

forskningsingångar.   
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Språklag (2003:423). http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423 Hämtad 2019-4-17 från Finlex. 

 

Statistikcentralen. (2017). Maahan- ja maastamuutto muuttomaan, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, 1990-2017 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__muutl/statfin_muutl_pxt_11a9.px/?rxid=a77318
53-2060-4454-8f45-c84cc2d15945 Hämtad 2019-5-5. 

 

Stroud, C. (2004). Rinkeby Swedish and semilingualism in language ideological debates: A Bourdieuean 
perspective. Journal of Sociolinguistics 8/2: 196–214. 

 

Studentexamensnämden. (2017). Suullisen kokeilun tiedote. 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ajankohtaista/suullinen_kokeilu_tiedote_fi.pdf 
Nedladdad 2019-4-27. 

 

Sverigefinländarnas arkiv. (u.å). Vilka är sverigefinländarna? https://arkisto.org/sverigefinsk-kultur/vilka-ar-
sverigefinlandare/ Hämtad 2019-5-19. 

 

Sveriges radio. (2017). Antalet invånare med finländsk bakgrund i Sverige 2016. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6638397 Hämtad 2019-5-5. 

 

Ulupinar, D. (2018). Foreign Language Anxiety among Counseling Students Speaking English as a Second 
Language: A Rationale for Future Research. International Journal for the Advancement of Counselling 40/2: 
162–172. 

 

Utbildningsstyrelsen. (2014). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. 
https://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen  
Nedladdad 2019-5-19.  

 

Utbildningsstyrelsen. (2015). Grunderna för gymnasiets läroplan 2015. 
https://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/gymnasiet  Nedladdad 2019-5-19. 

 

Vakser, S. (2017). Multilingual dynamics in transcription. I: Martin-Jones, M., & Martin, D. (red.) Researching 
multilingualism. Critical and ethnographic perspectives, 229-243. London and New York: Routledge. 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

  

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__muutl/statfin_muutl_pxt_11a9.px/?rxid=a7731853-2060-4454-8f45-c84cc2d15945
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__muutl/statfin_muutl_pxt_11a9.px/?rxid=a7731853-2060-4454-8f45-c84cc2d15945
https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ajankohtaista/suullinen_kokeilu_tiedote_fi.pdf
https://arkisto.org/sverigefinsk-kultur/vilka-ar-sverigefinlandare/
https://arkisto.org/sverigefinsk-kultur/vilka-ar-sverigefinlandare/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6638397
https://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen
https://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/gymnasiet


 

28 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev  
 

 

Informationsbrev 
 

 

Arbetstitel: Skolsvenskans tillräcklighet för livet i Sverige:  

Finländares erfarenheter av användning av det svenska språket i Sverige 

 

Självständigt arbete / C-uppsats 

Emma Leinonen 

emmaleinonen@gmail.com 

 

Studiens syfte          

Syftet med denna studie är att undersöka finländares erfarenheter av användning av det svenska 

språket i Sverige. Svenska är ett obligatoriskt skolämne i Finland, men den typ av svenska som 

används i undervisningen ger inte alltid elever tillräckliga resurser för att använda svenska i 

praktiska situationer i Sverige. Därför vill denna studie kartlägga vilka svårigheter som finnar 

kan möta i Sverige, vilka faktorer som kan underlätta eller försvåra användning av svenska samt 

om den obligatoriska svenskundervisningen uppfattas vara tillräckligt för att kunna hantera 

svenskspråkiga situationer i Sverige.  

 

Deltagande i studien 

Personer som är mellan 20 och 30 år gamla, har finska som modersmål och har bott i Sverige 

1–5 år är välkomna att delta. Studien genomförs med hjälp av individuella intervjuer med 

deltagarna. Dessa intervjuer ska spelas in. Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan välja 

att avsluta intervjun när som helst. Alla deltagare och svar kommer att anonymiseras.  

 

Personuppgifter 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Du kan när som helst återkalla 

ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 

återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet 

godkänts och betyget har registrerats i Stockholms universitets studieregister för att sedan 

förstöras.  

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. 

 

Studiens resultat 

Resultaten kommer att presenteras i forskarens C-uppsats.  
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Kontaktuppgifter 

För frågor gällande studien vänligen kontakta  

 

Emma Leinonen 

emmaleinonen@gmail.com 

+46 762 610 992 / +358 440 594 538 

 

Handledare: 

Linnea Hanell 

Universitetslektor 

Institutionen för svenska och flerspråkighet 

linnea.hanell@su.se 
 

  

mailto:emmaleinonen@gmail.com
mailto:linnea.hanell@su.se
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

 

 
Samtyckesblankett 

 

 

Skolsvenskans tillräcklighet för livet i Sverige: 

Finländares erfarenheter av användning av det svenska språket i Sverige 

      

Jag, ………………………………….. har skriftligen informerats om studien och samtycker 

till att delta. Jag har fått en möjlighet att ställa frågor gällande studien och är medveten om att 

alla uppgifter kommer att anonymiseras.  

      

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

     

 

 

             

      

Underskrift ...................................................... 

 

Namnförtydligande ......................................... 

 

Ort och datum ................................................. 

 

 

     

 

 

Ansvarig för studien: 

Emma Leinonen 

emmaleinonen@gmail.com 

+46 762 610 992 / +358 440 594 538 

 

Handledare: 

Linnea Hanell 

Universitetslektor 

Institutionen för svenska och flerspråkighet 

linnea.hanell@su.se 

  

  

mailto:emmaleinonen@gmail.com
mailto:linnea.hanell@su.se


 

31 

 

Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Dessa frågor användes som stöd och vissa följdfrågor ställdes beroende på informanternas svar. 

 

 

Bakgrundsinformation 

• Hur gammal är du?  

• Hur länge har du bott i Sverige? 

• Hur länge studerade du svenska i Finland?  

• Har du studerat svenska efter gymnasiet, t.ex. på universitetet eller övriga kurser? 

 

Arbete/studier 

• Jobbar du eller studerar du, eller båda? 

• Vilket språk används då?  

• Hur har du upplevt användning av svenska på jobbet / i studier? Har du haft svårigheter med 

svenskanvändning? 

 

Språkval 

• Hur har du generellt upplevt användning av svenska i vardagen?  

• I vilka situationer och med vem använder du svenska/andra språk?  

• Vilket språk använder du med dina vänner/bekanta/partner? 

• Finns det situationer där du inte vill prata svenska? Varför?  

• Har din språkanvändning ändrats under din tid i Sverige? 

 

Andras kommentarer och reaktioner 

• Har andra personer reagerat på din användning av svenska? Känns det som att språk och 

språkval har påverkat dina sociala relationer?  

 

Svårigheter 

• Olika delområden: tal, skrift, hörförståelse och läsning 

• Har du haft svårigheter med att förstå slang eller dialekter?  

• Har du känt dig nervös inför att prata svenska? 

• Kan du komma på andra faktorer som har försvårat eller underlättat din användning av 

svenska? 

 

Svenskundervisning i Finland 

• Tycker du att den obligatoriska svenskundervisningen har förberett dig för livet i Sverige?  

• Vilka kunskaper har du kunnat utnyttja i Sverige?  

• Vad saknades i undervisningen enligt din åsikt?  

• Om du själv skulle bestämma, vad skulle du ta bort eller lägga till i svenskundervisning? 
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Bilaga 4: Enkätfrågor 

1. Original 

 

Section 1 of 4 
 

Suomalaisten kokemuksia ruotsin kielen käytöstä Ruotsissa 
 

Vastaamalla tähän kyselylomakkeeseen osallistut Emma Leinosen kandidaatintutkielmaan työnimellä 

"Skolsvenskans tillräcklighet för livet i Sverige - Finländares erfarenheter av användning av det svenska 

språket i Sverige".  Tutkimus keskittyy siihen, millaiset valmiudet kouluruotsi on antanut ruotsin kielen 

käyttöön Ruotsissa, missä tilanteissa suomalaiset kokevat vaikeuksia sekä mitkä tekijät ovat 

helpottaneet tai vaikeuttaneet ruotsin kielen käyttöä. Olethan iältäsi 20-30-vuotias, asunut Ruotsissa 1-

5 vuotta ja onhan äidinkielesi suomi.  
 

Lisätietoja: 
Emma Leinonen 
emmaleinonen@gmail.com 
 

Ohjaaja: 
Linnea Hanell 
linnea.hanell@su.se 
 

Olen saanut tietoa tutkimuksen sisällöstä kirjallisesti ja annan suostumukseni osallistumiseen. Olen 

tietoinen siitä, että osallistumiseni on täysin vapaaehtoista ja mahdollista keskeyttää milloin vain. Kaikki 

vastaukset tullaan anonymisoimaan.  
 

( ) Kyllä 
 

Section 2 of 4 
 

Taustatiedot 
 

Kuinka vanha olet?*  
 

1. 20 
2. 21 
3. 22 
4. 23 
5. 24 
6. 25 
7. 26 
8. 27 
9. 28 
10. 29 
11. 30 

 
Kuinka kauan olet asunut Ruotsissa?* 
 

( ) 1-2 vuotta 
( ) 2-3 vuotta 
( ) 3-4 vuotta 
( ) 4-5 vuotta 
( ) 5-6 vuotta 

mailto:linnea.hanell@su.se
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Korkein aste, jolla olen opiskellut ruotsia on…* 
 

( ) Peruskoulu 
( ) Lukio 
( ) Ammattikoulu 
( ) Yliopisto 
( ) Ammattikorkeakoulu  
 

Sukupuoli* 
 

( ) Mies 
( ) Nainen 
( ) Muunsukupuolinen 
( ) En halua sanoa 
 

Section 3 of 4 
 

Työ, opinnot ja vapaa-aika 
 

Opiskeletko vai käytkö töissä?* 
 

( ) Opiskelen 
( ) Käyn töissä 
( ) Molemmat 
 

Jos opiskelet, mitä kieltä käytät silloin? 
 

[ ] Ruotsia 
[ ] Englantia  
[ ] Suomea 
[ ] Other:  
 

Jos käyt töissä, mitä kieltä käytät silloin? 
 

[ ] Ruotsia 
[ ] Englantia  
[ ] Suomea 
[ ] Other:  
 

Oletko kokenut vaikeuksia ruotsin kielen kanssa töissä tai opinnoissasi?* 
 

( ) En  
( ) Kyllä 
 

Jos kyllä, missä tilanteissa? 
 

Mitä kieltä käytät eniten vapaa-ajallasi?* 
 

( ) Ruotsia 
( ) Englantia  
( ) Suomea 
( ) Useaa kieltä tasapuolisesti 
( ) Other:  
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Section 4 of 4 
 

Mahdolliset vaikeudet & ruotsin opetus Suomessa 
 

Koen, että Suomen ruotsinopetus on antanut minulle hyvät valmiudet elää ja toimia Ruotsissa 

ruotsiksi* 
 

Täysin eri mieltä  o o o o Täysin samaa mieltä  

 

Olen kokenut vaikeuksia Ruotsissa…* 
 

[ ] Sosiaalisissa tilanteissa 
[ ] Puheen tuottamisessa 
[ ] Tekstin tuottamisessa 
[ ] Tekstin ymmärtämisessä 
[ ] Puheen ymmärtämisessä 
[ ] Other:  
 

Mitä ruotsin opetuksesta saatua osaamista olet voinut hyödyntää Ruotsissa asuessasi?* 
 

[ ] Sanasto 
[ ] Kielioppi 
[ ] Tekstin tuottaminen 
[ ] Tekstin ymmärtäminen 
[ ] Puheen tuottaminen 
[ ] Puheen ymmärtäminen 
[ ] Other:  
 

Mikä tai mitkä asiat ovat olleet kaikkein haastavimpia ruotsin kielen käytössä tai ymmärtämisessä? 
 

Mitä mielestäsi on puuttunut Suomen ruotsinopetuksesta? 
 

2. Svensk översättning  

 

Section 1 of 4 
 

Finländares erfarenheter av användning av det svenska språket i Sverige  
 

Genom att svara på denna enkät deltar du i Emma Leinonens kandidatuppsats med arbetstiteln 

"Skolsvenskans tillräcklighet för livet i Sverige - Finländares erfarenheter av användning av det svenska 

språket i Sverige". Studien fokuserar på hur bra skolsvenska har förberett finländare för att använda det 

svenska språket i Sverige, i vilka situationer finnar möter svårigheter och vilka faktorer som har 

underlättat eller försvårat användning av svenska. För att kunna delta ska du vara mellan 20 och 30 år 

gammal, ha bott i Sverige 1-5 år och ha finska som modersmål.  

 

För information kontakta: 

Emma Leinonen 
emmaleinonen@gmail.com 
 

Handledare 
Linnea Hanell 
linnea.hanell@su.se 

mailto:linnea.hanell@su.se
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Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst. Alla 

uppgifter kommer att anonymiseras.  

      
( ) Ja 
 

Section 2 of 4 
 

Bakgrundsinformation 
 

Hur gammal är du?*  
 

1. 20 
2. 21 
3. 22 
4. 23 
5. 24 
6. 25 
7. 26 
8. 27 
9. 28 
10. 29 
11. 30 

 
Hur länge har du bott i Sverige?* 
 

( ) 1-2 år 
( ) 2-3 år 
( ) 3-4 år 
( ) 4-5 år  

( ) 5-6 år 
 

Den högsta utbildningsnivån där jag studerat svenska är…* 
 

( ) Grundskola 
( ) Gymnasium 
( ) Yrkesskola 
( ) Universitet 
( ) Yrkeshögskola 
 

Kön* 
 

( ) Man 
( ) Kvinna 
( ) Icke-binär 
( ) Föredrar att inte säga 
 

Section 3 of 4 
 

Työ, opinnot ja vapaa-aika 
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Studerar eller jobbar du?* 
 

( ) Studerar 
( ) Jobbar 
( ) Både och 

( ) Other: 
 

Om du studerar, vilket språk används då? 
 

[ ] Svenska 
[ ] Engelska  
[ ] Finska 
[ ] Other:  
 
Om du jobbar, vilket språk används då? 

 

[ ] Svenska 
[ ] Engelska  
[ ] Finska 
[ ] Other:  

 
Har du upplevt svårigheter med användning av svenska?* 
 

( ) Nej 
( ) Ja 
 

Om ja, i vilka situationer? 
 

Vilket språk använder du mest i fritiden?* 
 

( ) Svenska 
( ) Engelska  
( ) Finska 

( ) Flera språk lika mycket  
( ) Other:  
 

Section 4 of 4 
 

Eventuella svårigheter och svenskundervisning i Finland  
 

Jag upplever att Finlands svenskundervisning har gett mig bra färdigheter för att använda det svenska 

språket för livet i Sverige* 

 

Stämmer inte alls  o o o o Stämmer helt  

 

Jag har upplevt svårigheter i…* 
 

[ ] Sociala situationer 
[ ] Muntlig produktion 
[ ] Skriftlig produktion 
[ ] Textförståelse 
[ ] Hörförståelse 
[ ] Other:  
 

Vilka kunskaper har du fått genom svenskundervisningen som du har kunnat utnyttja i Sverige?* 
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[ ] Ordförråd 
[ ] Grammatik 
[ ] Skriftlig produktion 
[ ] Textförståelse 

[ ] Muntlig produktion 
[ ] Hörförståelse 
[ ] Other:  
 

Vad eller vilka aspekter har varit mest utmanande när det gäller att kunna använda eller förstå 

svenska? 

 

Enligt din åsikt, vad saknades i Finlands svenskundervisning?  
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Bilaga 5: Facebookinlägg  

 

1. Original 

Hei! Oletko 20-30-vuotias, asunut Ruotsissa 1-5 vuotta ja onko äidinkielesi suomi? Etsin haastateltavia 

kandidaatintyötäni varten, ja jos täytät nämä kriteerit, keskustelisin mielelläni kokemuksistasi ruotsin 

kielen käyttöön liittyen. Opiskelen neljättä vuotta englannin- ja ruotsinopettajaksi Tukholman 

yliopistossa ja teen tutkimusta siitä, millaiset valmiudet kouluruotsi on antanut ruotsin kielen käyttöön 

Ruotsissa. Erityisesti minua kiinnostaa, missä tilanteissa suomalaiset kokevat vaikeuksia sekä mitkä 

tekijät ovat helpottaneet tai vaikeuttaneet ruotsin kielen käyttöä. Jos kiinnostuit, lähetä yksityisviesti, 

niin kerron tutkimuksesta lisää!  

2. Svensk översättning 

Hej! Är du mellan 20 och 30 år, har bott i Sverige 1–5 år och är ditt modersmål finska? Jag letar efter 

personer att intervjua för min kandidatuppsats, och om du fyller dessa kriterier skulle jag gärna höra om 

dina erfarenheter gällande användning av svenska. Jag studerar till lärare i engelska och svenska som 

andraspråk på Stockholms universitet och skriver min uppsats om hur väl skolsvenska förbered elever 

för användning av svenska i Sverige. Jag är speciellt intresserad av i vilka situationer finländare upplever 

svårigheter samt vilka faktorer har underlättat eller försvårat användning av svenska. Om du blev 

intresserad kan du skicka ett privatmeddelande, så berättar jag mer om studien! 



 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 
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