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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the view of Finnish dialects and identity of first, 

second and third generation of Sweden Finns students in 7th, 8th and 9th graders, in two 

Sweden Finn schools. The questions at issue for the essay were: How do Swedes of Finnish 

extraction think of the Finnish dialects? Is there a correlation between identifying as Finnish 

and knowledge and usage of the Finnish dialects, as opposed to Finns living in Finland? To 

which extent do the Finnish students have knowledge regarding the Finnish dialects? To 

answer the questions a quantitative method was used and a questionnaire was answered by 

over 100 students. The results of the study showed that the Finnish dialects did not exert any 

influence on the students’ life nor their sense of identity. Their knowledge regarding dialects 

was limited to standard Finnish and the dialect of Helsinki Finnish.  
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Förord 

 

Jag vill ta tillfället i akt för att tacka lärarna och skolungdomarna i klass 7, 8 och 9 på 

Sverigefinska skolan i Stockholm och Sverigefinska skolan i Upplands Väsby för deras 

deltagande i mitt arbete! Jag vill även tacka min handledare, Merlijn De Smit, som hjälpt till 

med inspiration och sina kloka råd, och även min sambo för värdefull hjälp med Excel. 
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Introduktion 

De finska dialekterna är indelade i två huvudgrupper, där den första gruppen är de östfinska 

dialekterna, som består av alla savolaxiska och sydöstra dialekterna, och den andra gruppen är 

de västfinska dialekterna, som består av sydvästdialekterna, sydvästra övergångsdialekterna, 

tavastländska dialekterna, österbottniska dialekterna och nordfinska dialekterna. För att dessa 

skulle komma att delas upp i dessa två grupper, kom dentalspiranten att spela en väsentlig 

roll. Bland annat då de som representerade västfinskan ville att det traditionella d:et skulle 

bevaras i skriftspråket för att skiljas från östfinskan, medan östfinskan ville att d:et skulle tas 

bort från skriftspråket då det redan fallit bort i östfinskan (Paunonen 1991 s.76).  

De finska dialekterna spelar självklart roll för första generationens invandrare även fast man 

är bosatt i Sverige och är sverigefinsk. Med den stora arbetsinvandringen på 60 - 70-talet kom 

de flesta finnarna till Sverige. Under denna tid, 70-talet, skapades det Sverigefinska 

Riksförbundet, SFRF, för att understryka den sverigefinska kulturen som kom att stanna i 

Sverige. Språket i sig, sverigefinska, kan inte helt kallas för standardfinska då det är influerad 

av varje persons egna finska dialekt och av svenskan i den mån att det skapades nya ord för de 

företeelser som inte fanns i Finland, vilket gjorde att svenska ord gjordes om till finska 

morfologiskt och fonologiskt.  

 

Denna studie kom att bli till utifrån en nyfikenhet på hur första-, andra- och tredje 

generationens barn upplever det som idag anses vara väldigt identifierande i Finland, 

nämligen de finska dialekterna. Mer om dessa ämnen och fler ämnen behandlas i arbetet 

under teorin och analysen utav studien. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur de finska dialekterna påverkar första-, andra- och tredje 

generationens invandrare från Finland i Sverige. Att undersöka hur ungdomarna med finsk 

bakgrund i Sverige identifierar sig, ifall de anser sig vara finska eller svenska, och varför. 

Även ifall ungdomarna överhuvudtaget reflekterar över sina egna medfödda språkkunskaper.   
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Frågeställningar 

Hur påverkar de finska dialekterna finskättade skolungdomarnas liv? 

Är finska dialekterna lika identifierande för skolungdomarna som för de finnar som bor i 

Finland? 

Vad vet dessa elever om de finska dialekterna? 

Avgränsning 

Avgränsningen till arbetet har gjorts till högstadieelever i klass 7, 8 och 9 i Sverigefinska 

skolan i Stockholm och Sverigefinska skolan i Upplands Väsby. Detta val gjordes utifrån 

egna erfarenheter och antaganden att de äldre skolbarnen har haft möjlighet att komma i 

kontakt med finska dialekterna i större utsträckning än de yngre, och på grund av sin högre 

ålder troligtvis lättare kan reflektera kring de olika finska dialekterna. Avgränsningen gjordes 

till ungefär 100 elever som fick svara på enkäterna och detta ansågs räcka för att få ett 

tillförlitligt resultat på denna studie. Funderingar kring intervjuer på andra generationens 

finska invandrade som kommit ut i universitets- eller arbetslivet, fanns också. Detta för att se 

hur de anser att deras syn på de finska dialekterna har förändrats under åren, och hur deras 

identitet ser ut nu när de kanske redan har hunnit stadga sig i Sverige. Detta skulle såklart 

även vart intressant, men detta valdes bort på grund av den mängden arbete som ansågs 

behövas för att få tillräckligt stor målgrupp, och troligtvis lett till en mycket större studie än 

ett kandidatarbete. 

Hypotes 

Hypotesen är att skolungdomar som är födda i Finland eller har två finsktalande föräldrar, i 

större utsträckning identifierar sig som finska, än de som är födda i ett annat land eller har 

bara en förälder som är finsk. Elvernas eventuella dialekt undersöks även då barn som bott i 

Finland i minst 10 år troligtvis ska ha börjat tala dialektal finska, vilket påstås av Jarmo 

Lainio i ”Spoken Finnish in urban Sweden” (1989: 64-67). Detta kan bero på att de efter så 

lång tid förknippar sin identitet med dialekten, att det visar varifrån man ursprungligen 

kommer ifrån. I Finland är det för tillfället en så kallad dialektboom och det vore intressant att 

se ifall den på något sätt har påverkat eleverna. 
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Urval av litteratur 

Fakta hämtades primärt från litteratur, artiklar och internet, där material framförallt hämtades 

från olika institutioners webbplatser. Litteraturen valdes utifrån vad som upplevdes relevant 

för uppsatsen och resulterade i litteratur från både finska och svenska studier. Det blev flera 

olika böcker om finska dialekterna, och deras historia för att få en övergripande syn om hur 

de finska dialekternas utveckling sett ut fram tills idag. Sedan valdes även relevanta ämnen 

som var intressanta för arbetet, som Chambers & Trudgill (1998) Dialectology, och böcker 

som tog upp både tvåspråkighet och psykologi. Dessa blev valda för att ge en bra överblick 

från olika perspektiv, över att se hur dialekter utvecklas, och sedan hur dialekterna är 

förknippade med den personliga identiteten.  

Tvåspråkighet, tänkande och identitet 

Denna bok av Erkki Virta kom att bli väldig viktig del i studien då tvåspråkighet och 

identitetsfrågor behandlades. Virta tog upp flertal intressanta teorier om barnens identitet med 

styrkande undersökningar som stöd. Däremot har de undersökningarna inte underlag i denna 

studie eftersom elevers självkänsla inte behandlas. 

Teori 

Dialekter allmänt 

Vad är en dialekt? 

Dialekter har ansett vara en avvikelse från standardspråkets norm, alltså något som isolerade 

grupper har talat utan att utveckla ett eget skriftspråk, eller språket som bönderna och 

arbetarklassen talar, de som hade lägst status i samhällets hierarki (Chambers & Trudgill 

1998: 3). Nu för tiden anses dialekt vara en variation av språket (Forskningscentralen för de 

inhemska språken 2007), det vill säga något som alla talar. Man kan till och med säga att alla 

standardspråken till viss del är uppbyggda av olika dialekter, men det som skiljer är att de, till 

skillnad från dialekter, togs som standard. 

 

Några grundkriterier som kännetecknar dialekter är att de står utanför standardiseringen, det 

vill säga att de inte har ett eget skriftspråk, inte används i officiella dokument, att skolorna 

inte lär ut det i skriftspråk och att de inte har en egen stat. Dessa är inte kriterier utan 

indikationer (Chambers & Trudgill 1998). 
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Vad skiljer dialekt från språk? 

Det som anses vara grundläggande för att skilja dialekten från språket är att en dialekt är 

något som alla inom samma språk kan förstå, medan språk sinsemellan oftast inte är 

förstårligt (Chambers & Trudgill 1998: 4). Även om detta anses vara grundläggande så finns 

det såklart undantag, exempelvis i Skandinavien mellan Danmark, Norge och Sverige. Dessa 

tre länder kan mer eller mindre förstå varandra, men ändå räknas de till språk och inte till 

dialekter.  

 

Tills 1658 var södra Sverige danskt, vilket betydde att folket i södra Sverige talar danska 

dialekter för att de var heteronoma till, det vill säga rättade sig efter och standardiserade sig 

mot, det danska språket. Men efter kriget mellan Sverige och Danmark, tog Sverige över 

södra delen av landet igen, och det tog mindre än fyrtio år för den dåtida danska dialekten att 

bli kallad för svensk dialekt då de hade blivit heteronoma till det svenska språket istället. 

Lingvistiskt hade dock inte mycket ändrats (Chambers & Trudgill 1998: 9-11).  

 

Social- och Geografisk dialekt 

Fortfarande är dialekterna till viss del bundna till social rang, men oftast i form utav att det 

talas olika typer utav dialekter i olika sociala grupper. Det finns även ett koncept som kallas 

dialect continuum, vilket är dialekter som är geografiskt närliggande till varandra och går att 

förstå, men ju längre från en viss geografisk punkt man kommer, desto mer obegriplig blir 

dialekten längst bort. Exempelvis om dialekt 1 förstår dialekt 2 och endast förstår dialekt 3 

lite, så förstår dialekt 3 i sin tur 4 som i sin tur förstår dialekt 5, då dialekt 1 inte alls förstår 

dialekt 5 (Chambers & Trudgill 1998: 5).  

Finska dialekternas historia och nutid 

Redan vid bronstiden har det bott folk längs kusten i västfinland, då nordurfinskan 

(pohjoiskantasuomi) har börjat utvecklats. Men eftersom kontakten mellan Finland och 

Estland var så pass tät på grund utav handel via sjön och släktskap, så bildades gruppen 

sydurfinnar (eteläkantasuomalaisia) genom invandring. När dessa två sedan blandade sig så 

utvecklades språket, och detta kom att bli början av de västfinska dialekterna. I Egentliga 

Finland (Varsinais Suomi) talars östfinska och sydvästfinskan (Leskinen 1981: 7-9) 
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Runt början av tideräkningen ska de ha funnits tre olika huvudgrupper för dialekterna, vilket 

var norra, södra och östra urfinskan. Sydvästfinland fortsatte att ha ett väldigt nära samarbete 

med Estland via sjövägen, vilket gjorde att de sydvästfinska dialekterna fått sin prägel från 

Estniskan (Leskinen 1981: 2). På liknande sätt skapades tavastländska dialekten genom att 

nybyggare kom till Finland via Estland till sydvästkusten, där de sedan vandrade ett par 

hundra år senare till övre Satakunta (i Västfinland) Tavastland där tavastländska stammen och 

dialekter skiljdes åt. 

 

Enligt Leskinen (1981) så hade dessa nybyggare kommit till Finland lite efter Kristus födelse 

via Estland och norra Lettland, och att det har funnits tecken på att dessa varit bland annat 

jordbrukare och talat östersjöfinska. Dock påpekas att det framkommit arkeologiska fynd som 

visar att man inte kan utesluta att dessa nybyggare i viss utsträckning funnits där redan i 

romerska järnåldern (400 f.Kr.-0) (Leskinen 1981: 5) 

 

Till att börja med var finska skriftspråket till största delen uppbyggd av de västfinska 

dialekterna men detta har ändrats med tiden och tagit in mer från östfinskan. Detta har 

flertalet anledningar, bland annat då Universitet som låg i Åbo flyttades till den nyblivna 

huvudstaden (sedan 1812) Helsingfors i och med den stora branden 1827. ( De Smit 2004 

s.91). Även den romantiska eran i Finland (mitten på 1800-talet), intresset av sitt eget folks 

kultur och folkdiktning samt behovet av en nationell identitet som var fristående från både 

Ryssland och Sverige, ledde till stora språkliga reformer inspirerade av både Kalevala och 

folkdiktningen. Allt detta ledde till att de östfinska dialekterna fick ett starkare fäste i 

skriftspråket. (ibid.) 

 

Finska dialekterna har blivit delade i två grupper redan från 1733 av Bartholdus Vhael, han 

delade finskan i ”dialectus aboica” och ”dialectus savonica” (Wiik 2004: 38).  Efter det har 

det funnits flera som har gjort detsamma på 1800-talet, den sista slutliga delningen av väst 

och östdialekterna gjordes av Antero Varelius år 1846. Detta gjorde han med hjälp av 

dåtidens svagstadium utav t (ibid). Traditionellt var dessa huvuddialekter i finska språket 

delade i två huvudgrupper vilket var de östfinska dialekterna och västfinska dialekterna, 

däremot innehöll västfinskan sex olika dialektgrupper och östfinskan två, varv dessa innehöll 

fler mindre grupper (Wiik 2004: 18). 
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Idag är dialekterna däremot delade i två huvudgrupper, västfinskan och östfinskan. Till 

västfinska dialekterna tillhör: sydvästdialekterna, sydvästra övergångsdialekterna, 

tavastländska dialekterna, österbottniska dialekterna och nordfinska dialekterna. Östfinska 

dialekterna tillhör de savolaxiska dialekterna och sydostdialekterna (Mielikäinen 1991: 6). 

Skillnad mellan väst- och östfinskan 

Dentalspiranten 

En väsentlig skillnad mellan väst och östfinskan är dentalspiranten. Den kom till högfinska 

språket på 1500-talet, men försvann rätt snabbt som uttal, däremot fanns den kvar i 

skriftspråket. Eftersom folket inte visste hur de skulle uttala dentalspiranten, tog de på 1800-

talet svenskans d för att ersätta dentalspiranten i texter (Hormia 1970: 17). 

Det som kom att bli en av skälet till delningen av väst och östfinskan var d:et i skriftspråket. 

De som representerade västfinskan ville att det traditionella d:et skulle bevaras i skriftspråket 

för att skiljas från östfinskan, medan östfinskan ville att d skulle tas bort från skriftspråket då 

det var ett bortfall i östfinskan (Paunonen 1991 s.76).  Nu för tiden finns dentalspiranten bara 

på få platser i Finland, en av dem är Rauma i västfinska dialektområdet. Den vanligaste 

ifyllningen för dentalspiranten i västfinskan är r ex sota;soran, i östra delen av Tavastland är 

det istället l, sota;solan. I östfinskan föll dentalspiranten bort eller ersattes med v, j eller h, ex 

sota:soan (Hormia 1970: 18) 

 

Skillnaden mellan sydvästfinskans och östfinskan dialekter kan visas med lite olika ord med 

samma betydelse men olika uttal, exempelvis sydvästfinska ra.ot:ravot östfinska som betyder 

springa eller sydvästfinska vasikka:vask östfinska som betyder kalv (Wiik 2004: 75). Ifall 

man däremot ska se på skillnaden mellan två dialekter inom samma huvudgrupp som 

västfinskan, kan vi se att de skiljer sig också en hel del på uttalet. I sydvästfinskan kan man 

höra ord som teen, äiti och misä, medan i Tavastländska är uttalet istället tehen (göra), äite 

(mamma) och miss(ä) (var) (Wiik 2004: 126). 

ts- och ht- stadieväxling 

Hur högfinskan fick sin ts uttal förklarar Hormia (1970: 18) med att det var på 1700 talet då 

dentalspiranten försvann och ersattes med ts i uttal. Däremot i skriftspråket börjades ts 

användas på 1770-talet i Finland.  
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I västfinskan har ts kommit att bli ss, som kan visas med ordet metsä (skog) vilket har blivit 

messä på få ställen i Finland bland annat i Nyland, annars har ts blivit tt som mettä, som även 

förekommer i östfinskan. Östfinskan har även både grundformen metsä vid Viborg-Kexholm, 

men även ts till ss som i messä finns vid sydkarelska dialekterna och ts till ht mehtä som 

förekommer i savolaxiskan (Hormia 1970). Mielikäinen (1991: 10) anser att ts varianten är 

rätt begränsad i finska dialekterna, att de istället har övergått till ht-tt varianter, exempelvis 

från metsä i högfinskan, till mettä som förekommer både i väst och östfinskan.  

 

Nordfinska dialekterna i sin tur sägs tillhöra de västfinska dialekterna, men har tendenser att 

passa in i både väst- och östfinskan. Ett exempel på detta är motsvarigheten till d:et i 

skriftspråket (dentalspiranten), där norfinskan påminner om de östfinska dialekterna, medan 

motsvarigheten till skriftspråkets ts påminner om de västfinska dialekterna, mettä istället för 

östfinskans mehtä, metsä (Paunonen 1991 s.85). 

 

Personliga pronomen 

Personliga pronomens första och andra person singularis är något som skiftar väldigt mycket 

bland de finska dialekterna. Mielikäinen (1991: 14) som har studerat finska personliga 

pronomina anser att de kommer i form utav allegroformen (pikapuhemuoto), vilket betyder att 

det är ett bortfall av konsonanterna m, n eller l mellan vokaler som finns att hitta i dagens 

dialekter. Mä(ä) och sä(ä) kan hittas i Tavastland och även kring Helsingforstrakten där det är 

mer känt som Helsingforsslang. Enligt Mielikäinen (1991: 14) har de korta -mu, -su och långa 

-muu och -suu stammarna kommit ifrån mää och sää som räknas till östliga sydvästfinskan 

och sydvästövergångsdialekterna. 

 

I karelskan kan personliga pronomina visas med ett bortfall av n i orden minä och sinä, vilket 

gör att det blir miä och siä. Sedan har detta spridit sig och ändrats till mie och sie, vilket 

tydligt kan ses i sydöstfinskan. Däremot i sydvästfinskan kan första och andra 

personsingularis påträffas med synkope, så att minä och sinä istället blir mnää och snää. Att 

på detta sätt hoppa över en trycksvag vokal och istället uttala andra vokalen räknas enligt 

Hormia (1970: 29) som ett av särdragen hos sydvästfinskan. I savolaxiskan i sin tur har 

personliga pronomina kommit att bli myö och työ, och i norra Finland har dessa kommit att bli 

met och tet (De Smit 2004).  
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Tvåspråkighet och identitet 

Tvåspråkighet 

Att en person är tvåspråkig räknas då denne person identifierar sig med minst två språk, men 

det behöver nödvändigtvis inte betyda att denne talar båda språken helt flytande, eller att 

denne känner till båda språken lika bra. Detta gäller även ifall de eller deras föräldrar har båda 

språken som modersmål, eller att de har språkkunskaper i båda språken. Sedan finns det 

såklart olika grader utav tvåspråkighet, ifall båda språken är ens modersmål väljer vissa att 

kalla det dubbelt enspråkig (Virta 1994: 9).  

 

Det är såklart inte bara språket som räknas till tvåspråkighet även om det är den 

grundläggande betydelsen, utan även det kulturella beteendet, att till vilken grad man förstår 

de bådas kulturer och sociala regler, att man även är tvåkulturell.  

 

Virta (1994: 10) delar in tvåspråkighet i olika modeller av kompetens: Första är lingvistisk 

kompetens där man uppmärksammar hur man kan använda sig utav språket lingvistiskt sett, 

det vill säga fonologi, ordförråd osv. Andra är kommunikativ kompetens där man får fram sitt 

budskap, där vikten inte läggs på att det skall vara lingvistiskt korrekt. Inom kommunikativ 

kompetens räknas även diskursiv kompetens, där man kan reglerna och kan på så vis ha en 

logisk konversation skriftligt eller muntligt och strategisk kompetens de som kompletterar sitt 

språkkunnande med exempelvis ordböcker då de inte kan ett ord. Sista är kulturkompetens 

vilket är hur man använder sig utav språken i samhället, det är ens egna tankar, känslor och 

beteende. 

 

För tvåspråkiga personer som konverserar med någon som förstår de båda språken, så 

använder man sig ofta utav kodväxling, vilket betyder att man exempelvis byter till finskan 

mitt i meningen, för att på så sätt göra samtalet mer flytande. Ifall man bara tar ett enstaka ord 

brukar detta istället kallas för lån. Interferens är då två språk överlappar varandra (vanligt 

inom tvåspråkighet eller inlärande av främmande språk) framförallt användande av 

morfologin i första språket (ord och ändelser) samt fonologin från det andra språket 

(Dictionary.com 2007). Detta är exempelvis då man utan att reflektera över det ändrar på 

prepositionen i svenska språket enligt finska grammatiska regler, eller använder finska ord 

direktöversatt till svenskan. Ett exempel på interferens är ”jag har ont i halsen” kan då lätt bli 
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”jag har ont i gurkan”, jämfört med ”minulla on kurkku kipeänä”. Dessa fenomen är väldigt 

vanliga bland invandrarungdomar som behärskar flera språk (Utbildningsstyrelsen 2003).  

Sverigefinnar 

Det är tydligt att sverigefinskan har kommit till Sverige för att stanna. Det började med andra 

världskriget då Sverige tog emot omkring 70,000 finska krigsbarn. Nästa stora invandring 

skedde på 60- 70-talet då de flesta finnarna sökte efter jobb i Sverige. Även innan detta har 

finska språket varit ett faktum i Sverige då det finska språket använts i över 800 år i och med 

att Finland tillhört Sverige (Institutionen för språk och folkminne 2007).  

 

Idag beräknas det vara omkring 450,000 finländare i Sverige (Kulturförvaltningen 2007). De 

har en tydlig minoritetsställning i det svenska samhället som sverigefinnar, vilket betyder att 

de inte längre betraktas som invandrare (DN 2005). För sverigefinnar finns sedan 1972 ett 

riksförbund, SFRF det vill säga Sverigefinska riksförbundet, som bildades för att understryka 

att den sverigefinska kulturen tagit plats i Sverige. I detta förbund är fullkomligt naturligt att 

ta vara på sin finska kultur, identitet och även tvåspråkighet (Sverigefinska riksförbundet 

2007). Detta betyder att det sverigefinska språket berikas med nya ord, men inte från Finland 

lika mycket som från dem själva, då det behövs skapa nya ord för alla svenska företeelser som 

finns i Sverige men inte i Finland och därigenom inte har en finsk motsvarighet. Dessa 

svenska ord tas och formas om så att de får en finsk ändelse så att de passar in i den finska 

morfologin och fonologin (De Smit 2004). Ett exempel på detta är de sverigefinska lexikonen 

som har utgetts. Vad vi däremot vill räkna sverigefinska som för något är upp till var och en 

själv att bestämma. Eftersom det inte finns några kända dialekter inom sverigefinskan utan 

den formas av ens egen finsk dialekt.  

Identitet 

Det finns flera olika sorters identitet, varv den första utav de två huvudgrupperna är 

jagidentitet. Jagidentitet innehåller två olika grupper, den första som är personligidentitet, det 

vill säga upplevelsen att man är sin egen, att man har kontrollen. (Virta 1994: 21). Det andra 

är självuppfattning, det vill säga hur man uppfattar sig själv gentemot sina egna känslor, 

väderingar och de egenskaper man anser att man har. Den andra huvudgruppen är social 

identitet som även i sin tur innehåller två olika undergrupper. Det första är kollektividentitet, 

det vill säga ens egna känslor beträffande tillhörigheten av en grupp. Det andra är 

gruppidentitet, som är ens egna värderingar och tankar om denna grupp.  
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”Jagidentiteten handlar om individens känsla av att vara sig själv, att känna igen sig själv, 
att känna att man är den man var igår även om man också utvecklas och förändras. Det är 
såldes fråga om känslan av individualitet och kontinuitet. Men det handlar också om 
upplevelsen av intentionalitet och kontroll, känslan av att vara herre över sina egna handlingar 
och sitt eget liv.” (Virta 1994: 22) 
 

Etnisk identitet kan vara en väldigt viktigt personlig egenskap för minoritetsgrupper i ett land, 

då de lätt emotionellt identifierar sig med sitt eget språk och kultur (Virta 1994: 9-10). En 

finsk som bor i Sverige har således troligen en mer etnisk identitet än en finsk som bor i 

Finland som antagligen har mer nationell identitet (medlemskap och/eller härstamning i ett 

visst samhälle eller nation) vilket kan tolkas utifrån Virta (1994). Det finns inget tvivel om att 

även nationell identitet hos finnar i Sverige finns, men då de inte bor i Finland är 

gemenskapen nationellt sett troligtvis mindre, i så fall kan Sverige troligtvis ta över ens 

nationella identitet, även om dens etniska identitet ursprungligen är finsk. 

 

Virta (1994: 24-25) vill dela upp den språkliga identiteten i ytterligare ett steg, till språklig 

jagidentitet och språklig självuppfattning. Han menar att språkiga jagidentiteten innehåller sin 

självkänsla, alltså hur bra tycker man att man kan sitt eget språk. Ju bättre du kan ditt språk, 

desto större självkänsla och jagidentitet bör du alltså få. Den språkliga självuppfattningen 

däremot, är ens relation till de språkgrupperna man använder sig utav.  

 

Psykologiska aspekter på två-/flerspråkighet 

I psykologin kallas läran av att kunna använda två eller flera språk för bilingualism. Detta är 

en väldigt vanlig företeelse bland annat i Europa då de flesta européer kan tala flera språk. Det 

har påvisats i undersökningar som har utförts på monolinguala och bilinguala barn i Schweiz, 

Sydafrika, Kanada och Israel, att ett samband kan hittas mellan höga värden på icke verbala 

intelligenttest och flerspråkiga barn. Detta anser Passer och Smith (2007: 286-288) inte har 

stor sannolikhet att hända förrän barnen kan båda språken lika bra. Bilinguala barn ska även 

vara bättre på att tolka och skilja egenskaper hos objekt. Detta skall bero på att bilinguala barn 

hela tiden måste selektivt välja var de ska lägga sin uppmärksamhet på för att förhindra 

felaktig respons, det vill säga hantera sin tvåspråkighet. Bilingualismen ska även vara till 

hjälp för förståelsen om att deras grammatik är unikt för språket (Passer & Smith 2007: 288). 
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Metodbeskrivning 

Kvantitativ metod 

Materialet för denna uppsats utgjordes av en kvantitativ undersökning, utifrån två 

sverigefinska skolor i form av en enkät till deras högstadielever, vilket betydde mer än 100 

elever. Denna metod valdes för att ge en överblick på finsktalande ungdomars syn på finska 

dialekter i Stockholm. En avgränsning från kvalitativa intervjuer gjordes utifrån att 

kvantitativa metoder mer effektivt producerar eftersökt grundmaterial samt att 

tidsperspektivet som stod till hands inte ansågs motivera kvalitativt arbete.  

Enkäten 

Enkäten bestod utav tre sidor, varv den första behandlade deras rötter, identitet och vistelse i 

Finland. Detta gjordes för att få en grundläggande förståelse för deras kontakt med det finska 

språket, medan andra sidan behandlade synsättet om finska dialekterna och tvåspråkigheten. 

Den avslutande tredje sidan var för att se hur mycket kunskap de hade om de finska 

dialekterna, utifall de känner igen någon viss dialekt mer än andra, genom ett test av utvalda 

texter från de största dialektgrupperna i Finland. 

Förklaring till enkätfrågor 

De frågor som valdes till enkäten var baserade på de teorier och frågeställningar som gjorts 

här innan. Tanken var även att de frågorna skulle vara så lätta att förstå som möjligt, så att 

eleverna själv kunde tolka frågan utan utomstående hjälp. Texterna hämtades ifrån 

Kielikompassi (2007) och valdes utifrån deras ungdomliga karaktär, på grund utav de var 

korta och för att de speglade de största dialekterna i Finland. Hela enkäten gick igenom flertal 

ändringsprocesser för att förenkla, förtydliga och minska upplevelsen av att det är ett prov 

som betygsätts.  

Målgruppsurval 

Högstadieelever från två Sverigefinska skolor i Stockholms län valdes eftersom det är väldigt 

intressant att få veta vad de har för syn om finska dialekterna som första-, andra- och tredje 

generationens invandrare från Finland. Varför avgränsningen blev till högstadieelever var 

under förutsättning att ungdomar med stor möjlighet har börjat reflektera kring det finska 

språket vid denna ålder (Lainio 1989).    
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Att bara elever från Sverigefinska skolorna valdes kommer troligtvis färga resultaten genom 

att de flesta eleverna vill föra sitt finska språk vidare. Det är självklart fler finska barn i 

Sverige än de som går i dessa skolor, men denna provgrupp borde vara representativ för alla. 

Det är troligt att en finsk elev från en svensk skola kan känna sig minst lika finsk, däremot 

ifall finska språket används i lika stor utsträckning är tvivelaktigt. Därför är det mer intressant 

att undersöka sverigefinska skolor än svenska. 

Upplägg och genomförande 

Faktainsamling 

De fakta som presenteras som resultat inhämtades via en enkät från två sverigefinska skolor i 

Stockholm. Dessa fylldes i klassvis med lärare och mig själv närvarande, inom en och samma 

vecka. 

Databearbetning 

Bearbetningen utav data skedde i Excel för att på ett snabbt och lätt sätt att få översikt över 

resultaten. Varje enkät numrerades utifall det skulle behövas gå tillbaka och bekräfta något 

specifikt svar. Sedan skrevs fråga för fråga in överst på Excelbladet och svaren följde då 

under. Detta gjorde att det gick att få en helhets syn på resultatet. Efter alla enkäter hade 

matats in, togs procentsatser fram utifrån alla svaren så att det lätt kunde jämföras med 

varandra. Procentsatser togs fram utifrån svarandes skoltillhörighet samt genus.   

Resultat 

Här är resultaten från enkät undersökningen som utfördes hos Sverigefinska skolorna i 

Stockholm och Upplands Väsby. Totalt deltog 107 elever i enkäterna. Av de 107 ungdomarna 

som deltog i enkäten kunde 105 användas, och av dessa var 54,3 % (57st) killar och 45,3 % 

(48st) tjejer. Av dessa gick 28,6 % (30st) i 7:e klass, 32,4 % (34st) i 8:e klass och resterande 

39,0 % (41st) i 9:e klass. Varje procentsats är baserade på antal angivna svar utav totalt antal 

som deltog i undersökning, om inte annat angivet. Procentsatserna är angivna med en decimal 

för att det annars blev totalt fem fall där denna statistik skulle vara tvetydig. Detta 

exemplifieras med tio och elva svarande, som med sina 9,52.. % respektive 10,48.. % annars 

båda avrundas till 10 %. Procentsatserna är sorterade efter position. 

Frågor 
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Är du född i Finland? 

 

18,1 % Ja (19st) 81,0% Nej (85st) 

 0,9 % Bortfall (1st)  
 

De flesta av ungdomarna som flyttade till Sverige gjorde så vid tolv års ålder, men det fanns 

ett spann i flyttåldern mellan ett till femton. Utav de, vars föräldrar är från Finland, kommer 

de flesta från Västra Finland (se nedan). Bortfall är de som inte svarat något på denna fråga. 
  

Talar någon av dina föräldrar Finska? 49,5 % Mamma (52st) 

4,8 % Pappa (5st) 

45,7 % Båda (48st) 

Vilken del av Finland kommer dina föräldrar/-er ifrån? 
 

26,0 % Södra Finland (33st) 

31,5 % Västra Finland (40st) 

11,8% Östra Finland (15st) 

8,7 % Lappland (11st) 

12,6 % Uleåborg (16st) 

9,4 % Bortfall (12st) 
 

Procenttalen i frågan ovan är baserade på det totala antalet föräldrar (127st) med ursprung i 

Finland. I bortfall räknas in där inget stod angivet samt ospecificerad födelseort i Finland.  
 

Var talar du finska? 
 

96,2 % Hemma (101st) 

79,0 % I skolan (83st) 

28,6 % Fritiden/Aktivitet (30st) 

57,1 % Med kompisar (60st) 

72,4 % Med mor-/farföräldrar (76st) 

10,5 % Annat (11st) 
 

Här kunde flera alternativ väljas vilket förklarar procentsatserna. I alternativ annat, så 

motiverade de flesta eleverna med att de talar finska med släkten och/eller när de befinner sig 

i Finland. 

 

Vad anser du att du är? 
 

9,5 % Svensk (10st)  
28,6 % Finsk (30st) 

33,3 % Sverigefinsk (35st) 

25,7 % Annat (27st) 

2,9 % Bortfall (3st) 

 

I alternativ annat så motiverades otaliga kombinationer av Finsk, Svensk, Sverigefinsk samt 
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en fjärde varierande nationalitet. Den mest framstående kombinationen under annat var 

”svensk och finsk” med 5,7 % (6st). Bortfall är de elever som inte valde att svara eller angav 

jag vet inte som svar. Utav de som är födda i Finland känner sig 68,4 % (13st) finska och 

31,6 % (6st) som något annat. Utav de som inte är födda i Finland känner sig 20,0 % (17st) 

som finska och 80,0 % (68st) som något annat. Hälften av de elever, 52,0% (25st), som hade 

två finsktalande föräldrar identifierade sig som finska.  
 

Hur ofta åker du till Finland, och vart? (Endast ett alternativ gick att välja) 
 

89,5 % 1 gång per år eller oftare (94st) 

7,6 % Mer sällan än en gång per år (8st) 

0,0 % Enstaka fall 

0,0 % Aldrig 

2,9 % Annat (3st) 

 

De flesta eleverna som åkte 1 gång per år eller oftare, åker till sina egna födelseorter eller 

föräldrarnas födelseorter. De som valt annat, motiverade sig med att de åker till Finland vid 

exempel dödsfall. 7,6 % (8st) missförstod svarsalternativen och angav annat när de åkte 

oftare än en gång per år, vilket justerades i resultatet till alternativet ”1 gång per år…” 
 

Vilken typ av finska tycker du att du talar? 
 

48,6 % Högfinska/Standard finska (51st) 
18,1 % Dialektal finska (19st) 

8,6 % Högfinska och dialektal (9st) 

24,8 % Annat (26st) 
 

Högfinska och dialektal fick bli ett eget alternativ vid resultaten eftersom den gruppen anses 

som markant. De som valde annat valde att motivera sig med exempelvis slang, 

Sverigepräglad finska, arabfinska och finska som påverkas av svenskan. 

 

Är finska något du vill ta vara på och föra 

vidare till dina eventuella framtida barn? 

 

80,0 % Ja (84st) 
4,8 % Nej (5st) 

15,2 % Annat (16st) 

De som valde annat motiverade sig med att de inte visste, eller att de kanske skulle föra 

finskan vidare. 

 

Vad betyder finska dialekter för dig? 
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14,3 % Viktigt (15st) 

10,5 % Oviktigt (11st) 

72,4 % Tänker inte på det (76st) 

2,9 % Annat (3st) 
 

De elever som valde annat motiverade sig med att de tyckte dialekter var roliga, eller att det 

var ganska viktigt för dem. 
 

Kan du motivera ditt svar på förra frågan? 

De elever som valde viktigt, motiverade sig med att de tyckte att det var kul att det fanns 

olika dialekter, för det gör språket rikare och är ett kännetecken för var personen kommer 

ifrån. De som ansåg att dialekter var oviktigt motiverade sig att de inte bryr sig om 

dialekterna och att kunna tala finska är det viktigaste.  För de som inte tänkte på finska 

dialekterna motiverade sig med att de helt enkelt inte bryr sig hur de eller någon annan talar, 

vissa förstår dialekter och anser att de är trevligt att ha omkring, men det är inget de går runt 

och tänker på. 

Har du några positiva erfarenheter av finska dialekter, i så fall vad? 

33,3 % Ja (35st) 
37,1 % Nej (39st) 

7,6 % Vet ej (8st) 

22,0 % Bortfall (23st) 
 

De som angav att de hade positiva erfarenheter motiverade sig med att de hade personliga 

upplevelser i form av någon släkting eller i familjen talar dialekt, andra tyckte att dialekt låter 

roligt och mysigt. De som inte hade positiva erfarenheter motiverade sig inte många, men de 

som gjorde det skrev att de inte har något positivt som de kan minnas. Antalet som avstått 

från att svara på denna fråga och nästa, 33,3 % (35st) blev så markant att det togs med i 

resultatpresentationen. 

Har du några negativa erfarenheter av finska dialekter, i så fall vad? 
 

14,3 % Ja (15st) 
53,3  % Nej (56st) 

6,7 % Vet ej (7st)  
25,7 % Bortfall (27st) 

 

Elever som angav att de hade negativa erfarenheter av finska dialekter motiverade sig med 

att de inte förstår de olika dialekterna. 
 

Om du talar/kan tala finsk dialekt, är det något du tänker bevara? 
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42,9 % Ja (45st) 
19,0 % Nej (20st) 

7,6 % Vet ej (8st) 

9,5 % Annat (10st) 

21,0 % Bortfall (22st)  

 

Vet ej blev här ett eget alternativ då det var så många som hade valt att svara så. De andra 

som valde annat motiverade sig med att de kanske skulle göra det. Bortfall fick även bli ett 

eget alternativ då till bortfall räknas de som valt att inte svara och de som inte kan någon 

dialekt. Det var 4,8 % (5st) som tyckte att de talar en finsk dialekt och inte ville bevara den. 

Det var 3,8 % (4st) ansåg sig tala en dialekt men inte visste ifall de ville bevara den. Medan 

det var 17,1 % (18st) ansåg sig tala en dialekt och ville bevara sin dialekt, tillsist 18,1 % 

(19st) ansåg sig tala högfinska och ville bevara sin dialekt. 
 

Vad anser du att Sverigefinska är för något? 
 

28,6 % Högfinska/Standard finska (30st) 
37,1  % Dialektal finska (39st) 

7,6 % Blandning av svenska och finska (8st) 

26,7 % Annat (28st) 
 

Blandning av svenska och finska blev här ett eget alternativ då det var så många elever som 

valde att beskriva sverigefinska som det. De som valde annat motiverade sig med att beskriva 

sverigefinska som svenska med dialekt, eller dålig svenska. 
 

Har du några positiva erfarenheter av din tvåspråkighet, i så fall vad? 
 

68,2 % Ja (72st) 
9,5 % Nej (10st) 

3,8 % Annat: Vet ej (4st) 

18,5 % Svarade inte alls på frågan (19st) 
 

De som hade positiva erfarenheter av sin tvåspråkighet, motiverade att de kan tala med 

personer från två olika länder exempelvis med sin släkt, att de kan tala flera språk, att det 

hjälper i framtiden med jobb, att man har lättare att lära sig andra språk, att de kan hjälpa folk 

som inte förstår det ena eller andra språket, även att det är trevligt att ha ett ”hemligt” språk i 

Sverige. De som ansåg sig inte ha några positiva erfarenheter av sin tvåspråkighet, 

motiverades med ”nej men det är kul” eller ingen motivering alls. 

 

 

Har du några negativa erfarenheter av din tvåspråkighet, i så fall vad? 
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15,2 % Ja (16st) 
51,4 % Nej (54st) 

4,8 % Annat: Vet ej (5st)  

28,6 % Svarade inte alls på frågan (30st) 
 

De som tyckte att de hade negativa erfarenheter motiverade sig med att de blandar ihop 

finskan och svenskan, men även 3,8 % (4st) ansåg att folk har fördomar mot finländare, kan 

vara rasistiska och kallar dem för ”finnjävlar”. 
  

Vad klassar du dessa meningar som? Rätta svarsalternativet är fetmarkerad. 

 

”Me mennään tiistaina kavereitten kanssa kaupunkiin” 
 

58,1 % Högfinska/Standard finska (61st) 

23,8 % Dialektal finska (25st) 

8,6 % Talspråk (9st) 

9,5 % Annat (10st) 
 

Här fick talspråk bli eget alternativ då många angav det under annat. De andra som valde 

annat motiverade sig med slang, ungdomsfinska, normalspråk och standardfinska. 
 

”Voisinko minä saada sinun kirjan?” 84,8 %  Högfinska/Standard finska (89st) 

9,5 % Dialektal finska (10st) 

5,7 % Annat (6st) 

De som valde annat motiverade sitt svar med att de tyckte att det var sverigefinska, 

standardfinska eller skriftspråk. 
 

”Anna kaekkes, vuan elä periks” 1,9 %  Högfinska/Standard finska (2st) 

90,5 % Dialektal finska (95st) 

7,6 %  Annat (8st) 
Svarsalternativ annat motiverades med oförståelig finska, slang och dålig finska 
 

Orden under varandra betyder samma sak, kryssa i det du anser är högfinska och låt det du 

anser vara dialektalt vara okryssat. De fetmarkerade är rätta svaren. 

 

    Kväll    Tala     Båt 

3,8 % Ehtoo (4st) 96,2 %Puhua (101st) 3,8 % Paatti (4st) 

96,2 % Ilta (101st) 

0,0 % Båda 

2,9 % Haastaa (3st) 

1,0 % Båda (1st) 

94,3 %Vene (99st) 

1,0 % Båda (1st) 

     Hallon     Oxe      Hallon 
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88,6 % Vadelma (93st) 8,6 % Sonni (9st) 88,6 % Vadelma (93st) 

6,7 % Vattu (7st) 

4,8 % Båda (3st) 
 

87,6% Härkä (92st) 

3,8 % Båda (2st) 

6,7 % Vattu (7st) 

4,8 % Båda (3st) 

Båda fick bli ett alternativ i resultaten då det var några elever som hade valt båda 

alternativen. Det var totalt 5 elever som valde att inte svara på vissa av alternativen, Båt 

1 st, Hallon 2st och Oxe 2 st. 

 

Kryssa i den ruta som du tror motsvarar det texten är skriven på.. Texterna kan ses i bilaga 1 

och de rätta svaret nedan är fetmarkerad. 

 

Text 1 Text 2 

Savolaxiska, Kuopio 23,8 % (25st)  

Tavastländska, Tammerfors 32,4 % (34st) 

Lapplands dialekt, Rovaniemi 22,9 % (24st) 

Huvudstads dialekt, Helsingfors 12,4 % (13st) 

Högfinska, Finland 4,8 % (5st) 
 

Savolaxiska, Kuopio 10,5 % (11st) 

Tavastländska, Tammerfors 21,9 % (23st) 

Lapplands dialekt, Rovaniemi 11,4 % (12st) 

Huvudstadsdialekt, Helsingfors 45,7 % (48st) 

Högfinska, Finland 4,8 % (5st) 

Text 3 Text 4 

Savolaxiska, Kuopio 2,9 % (3st) 

Tavastländska, Tammerfors 1,9 % (3st) 

Lapplands dialekt, Rovaniemi 5,7 % (6st) 

Huvudstads dialekt, Helsingfors 5,7 % (6st) 

Högfinska, Finland 82,9 % (87st) 
 

Savolaxiska, Kuopio 33,3 % (35st)  

Tavastländska, Tammerfors 17,1 % (18st) 

Lapplands dialekt, Rovaniemi 38,1 % (40st) 

Huvudstads dialekt, Helsingfors 3,8 % (4st)  

Högfinska, Finland 3,8 % (4st) 

Text 5  

Savolaxiska, Kuopio 22,9 % (24st) 

Tavastländska, Tammerfors 25,7 % (27st) 

Lapplands dialekt, Rovaniemi 12,4 % (13st) 

Huvudstads dialekt, Helsingfors 27,6 % (29st) 

Högfinska, Finland 5,7 % (6st) 
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Resultat mellan skolorna 

Här presenteras de resultat som har en märkbar skillnad på minst 10 % och är signifikanta för 

inställningen gentemot dialekter och tvåspråkighet. Av de 105 eleverna var 67,6 % (71st) från 

SvS, Sverigefinskaskolan i Stockholm och 32,4 % (34st) från SvU, Sverigefinskaskolan i 

Upplands Väsby. Även vissa intressanta resultat om meningarna och texterna i enkäterna. 

Procentsatserna är baserade på antal positiva svarande dividerat på antal svarande elever från 

respektive skola. 

Frågor: SvU SvS 

Två finsktalande föräldrar 70,6 % (24st) 33.8 % (24st) 

Finsktalande mamma 29,4 % (10st) 59,2 % (42st) 

Talar finska i skolan 88,2 % (30st) 74,6 % (53st) 

Talar finska på fritiden 47,1 % (16st) 19,7 % (14st) 

Talar finska med sina kompisar 76,5 % (26st) 47,9 % (34st) 

Identifierar sig som sverigefinska 44,1 % (15st) 28,2 % (20st) 

Inga positiva erfarenheter av de finska dialekterna 47,1 % (16st) 32,4 % (23st) 

Vill bevara sin finska dialekt 50,0 % (17st) 39,4 % (28st) 

Svarade sammanhängande nej pos/neg erfarenheter av 

dialekter 

41,2 % (14st) 29,6 % (21st) 

Anser att sverigefinska är högfinska 38,2 % (13st) 23,9 % (17st) 

Anser att sverigefinska är dialektalt 42,3 % (9st) 26,5 % (30st) 

Anser att sverigefinska är något annat 20,6 % (7st) 36,6 % (26st) 

Anser att mening två i enkäten är på högfinska 73,5 % (25st) 90,1 % (64st) 

Anser att mening tre i enkäten är på dialektal 79,4 % (27st) 95,8 % (68st) 

Anser att mening tre i enkäten är på ”annat” 14,7 % (5st)  4,2 % (3st) 

Anser att text 2 i enkäten är på Helsingforsslang 58,8 % (20st) 39,4 % (28st) 

Anser att text 3 i enkäten är på högfinska 70,6 % (24st) 88,7 % (63st) 

 

Resultat utifrån genusperspektiv 

Här presenteras de resultat som har en märkbar skillnad på minst 10 % och är signifikanta för 

inställningen gentemot dialekter och tvåspråkighet. Från de 105 eleverna var 54,3 % (57 st) 

killar och 45,7 % (48 st) tjejer. 
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Frågor: Tjejer Killar 

Födda i Finland  12,5 % (6st) 22,8 % (13st) 

Talar finska på fritiden 16,7 % (8st) 36,8 % (22st) 

Talar finska i skolan 72,9 % (35st) 87,7 % (50st) 

Talar finska med mor-/farföräldrarna 66,7 % (32st) 80,7 % (46st) 

* Talar finska hemma  95,8 % (46st) 100 % (57st) 

Anser att de talar dialektal finska 25,0 % (12st) 12,3 % (7st) 

Tänker bevara det finska språket och ev föra vidare till 

framtida barn 

87,5 % (42st) 77,2 % (44st) 

Anser att dialekter är oviktigt 2,1 % (1st) 17,5 % (10st) 

Anser att de inte tänker på dialekterna 81,3 % (39st) 64,9 % (37st) 

Vill bevara sin dialekt 37,5 % (18st) 47,4 % (27st) 

Vill inte bevara sin dialekt 12,5 % (6st) 24,6 % (14st) 

* Denna har ingen markant skillnad men är utav intresse 

Bortfall 

Det blev avsevärt lite bortfall 1,8 % (2st) med tanke på antalet studenter, 107 som enkäten 

delade ut till. Några visade sitt misstycke genom att själv skriva om frågorna till sitt eget 

ursprung, andra valde att inte besvara på flertal frågor och skrev anmärkningar på enkäterna. 

Förutom detta så var svaren mycket givande och användbara. I vissa frågor på enkäterna står 

ett tillagt alternativ med där det står ”bortfall” dessa är de elever vars svar var helt irrelevanta 

till frågan som ställdes och därför valdes bort. 

Felkällor 

Språklig misskommunikation att innebörden i frågan kunnat tolkas på flera sätt, exempelvis 

kan termen standardfinska ha olika innebörd till olika personer. Detta uppvisades på plats 

genom att eleverna efterfrågade ett förtydligande över vad standardfinska innebär, vilket kan 

ha färgat resultatet. 
 

Analys och Diskussion 

Denna studie hade för syfte att se vilken syn högskoleungdomarna har om de finska 

dialekterna och hur deras identitet påverkas av dem. Flera intressanta fall kunde ses och här 

analyseras de svaren som är utav intresse till studien. 
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Det var 18,1 % av eleverna som bott i Finland,  av dessa upplevde 68,4  % sig som finska. 

Detta påvisar att de flesta som fötts i Finland upplever sig som finsk, detta kan delvis stödjas 

av Lainio (1989) som hade en teori om att ett barn som bott minst 10 år på samma ställe har 

god möjlighet att lära sig dialekten (Lainio 1989: 65), och för att dialekter anses vara starkt 

förknippat med identiteten kan det i även detta fall bidra till identifiering som finsk. Detta kan 

jämföras med att utav de som inte bott i Finland identifierar sig endast 20 % av eleverna som 

finnar. 

 

Många elever 49,5 % hade en mamma som kom från Finland, 45,7 % hade båda föräldrar som 

kom från Finland, och 4,8 % var de elever som hade en pappa som kom från Finland. Som det 

syns utifrån siffrorna är det en överväldigande majoritet utav de med en finsk förälder som 

har en finsk mamma. Vad detta kan bero på är uppdelade i några teorier: att finsktalande 

mödrar skickar sina barn till en finsktalande skola i större utsträckning än finsktalande fäder, 

att fler finska män gifter sig med finska kvinnor, att kvinnorna möjligtvis bestämmer om 

barnets skolgång eller om kulturen betyder mer för finska kvinnor än män. Sista teorin har 

motsägande bevis i denna studie då det knappt finns någon skillnad mellan finska tjejer och 

killars syn på om de vill föra finskan vidare eller inte. I en artikel av Gun Alm Stenflo (2001) 

kärlek över gränserna, visar hon att det är hälften så många invandrade män som gifter sig 

med invandrade kvinnor, än det är invandrade kvinnor som gifter sig med invandrade män, 

det vill säga kvinnor gifter sig i större utsträckning med någon som inte har samma bakgrund 

som hon. Resterande teorier är dock spekulationer och täcks inte i denna studie. 

 

Det finns 127 föräldrar som kommer ifrån Finland, men det är 12 föräldrar till som är ovissa. 

Dessa är ovissa på grund av att eleven inte svarat alls vilken del av Finland 

föräldern/föräldrarna kommer ifrån, ett par enstaka har skrivit att fadern kan finska men inte 

angett ursprung och ett par att fadern kommer ifrån Helsingfors men kan ej finska. Detta kan 

bero på att de föräldrarna är andra generationens invandrare, alltså barn till dem som kom 

med massiva arbetsinvandringen på 60- och 70-talet till Sverige, det vill säga inte heller födda 

och uppvuxna i Finland. Anledningen till varför 61,9 % av föräldrarna kommer ifrån södra 

Finland och västra Finland till Sverige kan bero på att i dessa län inkluderas Helsingfors, Vasa 

och Åbo, de som är mest kända för sin aktiva tvåspråkiga kultur, det vill säga finska och 

svenska. 
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Majoriteten av ungdomarna 96,2 % ansåg att de talar finska i hemmet. Detta kan bero på att 

föräldrar med finskt ursprung anser att det är viktigt att hålla den finska kulturen aktiv för sina 

barn även om de bor i Sverige. När båda föräldrarna talar finska väljer de flesta att tala finska 

i hemmet på grund att det anses smidigare. Det mest intressanta är att majoriteten av barnen 

som har finska mammor eller pappor även talar finska i hemmet, vilket troligtvis beror på att 

de talar finska med sin finsktalande förälder och eventuella syskon, medan ett annat språk 

med föräldern som inte kan finska. Det är även möjligt att föräldern utan finskt ursprung kan 

förstå finska trots att han/hon inte kan tala det, vilket gör kommunikationen i hemmet 

möjligtvis smidigare. 

 

Majoriteten 79,0 % av eleverna ansåg sig tala finska i skolan, vilket kan ha sin grund i att de 

talar svenska med kompisarna under och/eller utanför lektionstiden även om det språket som 

används i undervisningen är primärt finska. Utifrån informella samtal med lärarna kan det 

även bero på ett visst upprorsbeteende, att barnet har ett visst motstånd mot att gå i en finsk 

skola men gör det eftersom föräldrarna ligger bakom utbildningsvalet. På fritiden var det 28,6 

% som tyckte att de använde sig utav finskan, och detta kan antas vara en följd av att de flesta 

aktiviteterna (exempelvis sport) i Sverige hålls på svenska. De som tyckte att de talar finska 

med sina kompisar var 57,1 %, vilket ändå visar att mer än varannan elev talar finska med 

sina vänner. Detta kan ha sin grund i, då de flesta elever troligtvis har finsktalande vänner, att 

de själva väljer att tala svenska i en viss utsträckning. 72,4 % var eniga över att de talar finska 

med sina mor-/farföräldrar, vilket antagligen beror på att majoriteten av eleverna, 89,5 % åker 

en gång per år eller oftare till Finland, där de kan antas bland annat besöka sin släkt. 

  

Många, 33,3 %, ansåg sig vara Sverigefinska, medan 28,6 % ansåg sig vara finska och 25,7 % 

som något annat. Anledningen till detta kan vara att de elever som känner sig som 

sverigefinska inte har den finska nationella identiteten utan en svensk nationell identitet och 

etnisk finsk identitet, därav blandningen sverigefinsk. Ett annat skäl skulle kunna vara att den 

språkliga jagidentiteten som formar ens identitet i detta fall är delad i två, att eleverna är säkra 

att de kan båda språken lika bra, och därav anser sig vara sverigefinska. De eleverna som 

angav annat och skrev in ett eget alternativ som exempelvis ”blatte”, ”finskkurd”, 

”finskgrek”, ”finskbulgarisk” och vissa med flera stycken identiteter som exempelvis ”svensk, 

finsk, sverigefinsk, engelska och spanska”. Här syns att variationen varit väldigt stor och att 
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många elever ändå har en till utomstående identitet förutom svensk eller finsk. Det syns även 

ett tydligt samband med identifieringen och sina föräldrars ursprung, att de helt enkelt anser 

sig vara hälften av båda. Varför det är många som identifierar sig som finska är på grund av 

att större delen av dem består av de elever som flyttat hit från Finland. Vilket kan antas bero 

på att de har en starkare koppling till sina rötter. Detta utifrån att utav de elever som är födda i 

Finland anser sig 68,4 % vara finska, gentemot de elever som inte är födda i Finland där 

endast 20,0 % ansåg sig vara finska. Även om Virta (1994: 9) skrev att en person räknas som 

tvåspråkig då denne identifierar sig med båda språken, kan även de som identifierat sig som 

finska ha lika bra kunskap om det svenska språket, men att den finska kulturen i detta fall får 

övertaget. Det som även var intressant, var att bara hälften av de elever, 52,0% (25st), som 

hade två finsktalande föräldrar identifierade sig som finsk. Vilket visar att det inte verkar 

finnas något markant koppling mellan att ha två finsktalande föräldrar och identifikationen 

som finsk. 

 

Att åka till Finland en gång per år eller oftare var för de flesta eleverna en självklarhet, 89,5 % 

angav att de åkte till Finland varje år. De vanligaste platserna att åka till var där deras 

föräldrar kom ifrån. Detta beror antagligen på att de åker till Finland för att besöka släkt eller 

åker till ett sommarställe, eftersom föräldrarna engagerar sig i att hålla den finska kulturen 

aktiv för barnen både genom att tala finska och åka till Finland ofta. Alla åker till Finland i 

någon utsträckning vilket ger mer underlag för att det kan anses viktigt att hålla den finska 

kulturen levande. Trots detta stora engagemang i Finland är det bara 33,3 % av eleverna som 

känner sig helfinska, detta kan tyda på att bo i Sverige har en markant inverkan på ens 

identitet.  

 

Majoriteten av eleverna, 75,2 %, anser att de talar högfinska och/eller dialektalt. Anledningen 

till detta kan vara att högfinska används som undervisningsspråk i de finska skolorna och 

utifall de inte anser sig tala dialekt är högfinska det enda valet. Dock visar resultaten visar att 

elevens identitet inte påverkar vilken typ av finska de anser sig tala.  

 

De flesta elever 80 % ansåg att de ville föra vidare det finska språket. Vilket kan antas bero på 

att finskan varit så pass aktiv i deras liv så det känns självklart eller för att föräldrarna lägger 

så stor vikt vid det finska språket och kulturen. De kan antas vara lättare att inte tänka på den 

svenska kulturen för det är omkring en och då kanske finska kulturen känns mycket mer 
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lockande, då det nästan anses dåligt i Sverige att ha nationalanda, medan i Finland där den 

finska andan ”sisu” är mer accepterad. 

 

De är 14,3 % som anser att dialekter är viktigt, vilket betyder att det inte är så många som 

bryr sig om dialekter. Majoriteten 72,4 % tänker inte på de finska dialekterna, vilket kan bero 

på att de bor i Sverige och inte har de dialekterna omkring en, och därför aldrig har lärt sig att 

förknippa ett ställe med en dialekt så det är inte identifierande som det kan vara för 

föräldrarna. Det kan vara intressant att i en vidare studie se ifall ungdomarna ändå talar 

dialekt i någon form utan att vara medveten om det, eftersom det kan antas att de föräldrar 

som talar finska och kommer från Finland har någon form utav dialekt. 

 

Det är 33,3 % av eleverna som ansåg sig ha positiva erfarenheter utav finska dialekter i stil 

med släkt eller att det låter roligt. Då det endast är en tredjedel som visar intresse, så är det 

inte så förvånansvärt att det är så få som upplever finska dialekter som något viktigt. De flesta 

elever 37,1 % har inga positiva erfarenheter av de finska dialekterna och övervägande 

majoriteten utav dessa (33,3 procentenheter) svarade sammanhängande nej i både denna och 

efterföljande fråga, kan troligtvis ha berott på att de är en stor del som inte tänker på 

dialekterna. 

 

De elever 14,3 % som upplevde att de hade negativa erfarenheter motiverade sig med att de 

inte förstod de olika finska dialekterna. Dessa var även de elever som inte tyckte sig ha någon 

dialekt.  

 

Det var 42,9 % vill bevara sin finska dialekt, detta är intressant då de inte är så många som 

anser att de talar en finsk dialekt. Det var endast 18,1 % som ansåg sig tala dialektalt och 8,6 

% som ansåg sig kunna både högfinska och dialektalt. Detta kan betyda att de elever som 

svarat att de vill bevara sin dialekt kan dialekt i någon form men väljer att inte tala det eller att 

de talar enbart dialekt i Finland när de har det omkring sig mer aktivt.  Av dem som kan tala 

dialekt ansåg 17,1 % att de vill bevara sin dialekt, vilket kan komma ifrån att de har 

föräldrar/er hemma som talar dialektalt och att de tänker på det. Det intressanta är även att det 

var 4,8 % som ansåg att de kunde en dialekt men att de inte ville bevara den, detta visar ju att 

de är fler än bara de som kunde dialekt som ville bevara dialekten. Det är även möjligt att 
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eleven inte förstått frågan eller att de bara svarat för att de kände att de skulle svara på varje 

fråga. Däremot kan inget markant samband dras mellan dialekt och identitet i detta fall. 

 

Många elever, 37,1 %, ansåg att sverigefinska är dialektal finska. Detta kan bero på att 

sverigefinnar i Sverige talar ett finskt språk men med inflytande av sin egen dialekt och det 

svenska språket. Som ovan där tvåspråkighet behandlades fanns det ett stycke om kodväxling, 

vilket kan ha kommit att vara skälet till varför elever inte anser att sverigefinska är högfinska. 

Även i kapitlet om sverigefinnar där det visas att vissa svenska företeelser inte har ett finskt 

ord, så det svenska ordet tas men förfinskas med en finsk ändelse för att passa in i den finska 

morfologin och fonologin.  Flertal elever, 28,6 %, ansåg däremot att sverigefinska är 

högfinska. Vilket kan bero på att linjen mellan talspråk och högfinska blivit mer diffusare än 

tidigare. Detta sker i Finland och antagligen kan det anses att det även sker i Sverige där 

högfinska inte längre talas i så stor utsträckning, utan har blivit sverigefinska. 

 

Majoriteten av eleverna, 68,2 %, hade positiva erfarenheter av sin tvåspråkighet. Detta beror 

på att de ansåg att det var en fördel att kunna kommunicera med personer från Finland och på 

grund av detta ha en fördel på arbetsmarknaden. Det intressanta var att 15,2 % ansåg sig ha 

negativa erfarenheter av sin tvåspråkighet trots att detta inte längre anses som ett främmande 

språk i Sverige. Detta visar att det fortfarande förekommer rasism mot personer med finsk 

bakgrund, även om det inte talas om eller tas upp i medier som rasism mot andra 

nationaliteter.  

 

I meningarna var det många av eleverna som svarade korrekt, och största delen av eleverna 

verkade veta vad som ansågs vara ”normalt” språk eller standard språk. Väldigt många av 

eleverna 58,1 % ansåg att första meningen var högfinska. Här borde talspråk vart ett eget 

alternativ, men då det alternativet inte var med valde ändå flertal, 8,6 %, av eleverna att själv 

skriva i talspråk. Bortsett från detta kan det ändå antas att de flesta eleverna anser att det var 

en högfinsk mening. Detta på grund av många, 48,6 %, elever anser att de talar högfinska, så 

detta kan spegla hur de anser att högfinska talas.  

 

Majoriteten av eleverna, 84,8 %, ansåg att andra meningen var på högfinska vilket är korrekt. 

Detta kan bero på att den finska litteratur de läser och använder i skolorna är skrivna på 

skriftspråk, högfinska. Även majoriteten, 90,5 %, ansåg att mening tre var på dialektal finska. 



Sini Heiskanen, C-Uppsats Stockholms universitet, HT 2007 

 

31/42 

Detta kan ha sin grund i att de vet hur dialektal finska ser ut även fast majoriteten av eleverna 

inte talar dialektalt. Majoriteten, över 87 %, av eleverna hade svarat rätt när de skulle välja det 

högfinska ordet bland de två olika alternativen. Vilket visar att majoriteten av eleverna kan 

högfinska. Det intressanta här var att 8,6 % ansåg sig oxe kallas för sonni istället för härkä. 

Detta kan vara en följd av att deras föräldrar talar dialektalt hemma och på grund av att de 

flesta eleverna ansåg att högfinska och talspråk hade en koppling, kan även det här visa att 

talspråk innehåller dialektala ord. 

 

I texterna hade majoriteten av eleverna, 82,9 %, koll på högfinskan och 45,7 % på 

Helsingforsdialekten, Detta kan bero på att högfinskan är vad som blir utlärt i skolan varje 

dag i skolböckerna, och utav lärarna i den utsträckning som det går att tala högfinska. Många, 

28,0 %, av elevernas föräldrar kom ursprungligen från Södra Finland och Helsingforstrakten, 

detta kan vara ett av skälen till varför nästan hälften av eleverna kunde Helsingforsslangen. 

Det är även troligt att de kan ha läst det i texter eller i ungdomsböcker som finns skrivet på 

Helsingforsslangen.  

 

Virta (1994) uppvisar flera olika undersökningar i sin bok om hur språket som enkäten skrivs 

på förändrar elevers syn på sin identitet. De kunde ses att då en finsk klass fick en enkät på 

finska att de kunde uppvisa en mer nationalistisk anda och positiv syn på sin finska dialekt än 

när de fick enkäten på svenska. Detta kan också ha varit fallet i enkäterna som användes i 

denna studie, att på grund utav enkäten var på svenska och inte finska, kan ha påverkat 

resultatet. 

Analys mellan skolorna 

Det var 70,6 % av eleverna som har två finsktalande föräldrar i SvU mot SvS där 33,8 % hade 

det. Detta kan bero på att det bor fler finska par i Upplands Väsby medan mixade par i större 

utsträckning bor i Stockholm. I SvS har 59,2 % en finsktalande mamma mot 29,4 % SvU, 

vilket stödjer ovanstående påstående. 

 

Elever på SvU talar finska i större utsträckning på fritiden 47,1 % gentemot SvS 19,7 5. Detta 

beror med största sannolikhet på att skolan i Stockholm är större och har fler elever med 

flertal nationaliteter, vilket kan bidra till att tala finska på fritiden minskar. Elever på SvU 

talar även finska i större utsträckning med sina kompisar, 76,5 % mot SvS 47,9 %. Detta kan 
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även ha sin grund i att det är elever med flertal nationaliteter på skolan i Stockholm och även 

att elever på SvU talar finska i större utsträckning i skolan 88,2 % än 74,6 % i SvS.  

 

Många elever, 44,1 %, identifierade sig som sverigefinska på SvU gentemot 28,2 % på SvS. 

Detta kan bero på att SvS har flera elever som har föräldrar som kommer från flera olika 

länder än i SvU, vilket gör att färre elever identifierar sig som endast sverigefinska. Detta kan 

komma av att SvS lägger vikt vid att deras elever har flertal nationaliteter, vilket det tar vara 

på och anser att det berikar skolmiljön. Det kan spekuleras att på SvU läggs vikten mer på 

sverigefinska då det inte har många elever med flera nationaliteter och detta kan troligtvis 

förklara den stora skillnaden på identifieringen av ungdomarna.  

 

Det är fler, 50 %, av eleverna på SvU som vill bevara sin dialekt, mot 39,4 % av SvS elever. 

Detta kan vara en följd av att eleverna på SvU i större utsträckning använder sin finska (som 

kan ses ovan) än eleverna på SvS. Det kan även bero på att de är fler elever på SvU som har 

båda finsktalande föräldrar än SvS, men för att denna teori ska kunna anses giltig behövs 

vidare studier.  

Analys från genusperspektiv 

Det är 22,8 % av killarna som är födda i Finland gentemot tjejernas, 12,5 %. Det intressanta 

här är att det är ändå är fler, 25,0 %, tjejer som anser att de kan tala dialektalt än killar, 12,3 

%. Även om det är i större utsträckning killar, 47,4 %, än tjejer, 37,5 %, som vill bevara sin 

dialekt. Detta visar att det inte verkar finnas någon koppling mellan att bo i Finland och att ha 

en dialekt.  

 

Användning av finska språket på fritiden hade en tydlig skillnad mellan könen, där killarna 

36,8 % ansåg sig tala finska gentemot 16,7 % av tjejerna. Det kan vara en följd av att flertalet 

av killarna har en fritids aktivitet där finskan går att använda, men detta är en spekulation och 

har tyvärr inget underlag i denna studie. 

 

Det som är intressant men inte hade en markant stor skillnad var att 100 % av killarna mot 

95,8 % av tjejerna anser att de talar finska hemma. Detta kan bero på att det är fler killar 22,8 

% gentemot tjejer 12,5 % som är födda i Finland. Däremot är inte skillnaden på könen i denna 

fråga så stor att fler spekulationer behövs. 
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Slutsats 

Ur analysen ovan kan dessa svar utrönas till frågeställningarna: 

- att finska dialekterna inte har en märkbar påverkan i sverigefinska skolungdomarnas liv. 

- att utav de som identifierade sig som finska fanns det ingen markant koppling mellan dem 

och de finska dialekterna. 

- att svenskfinska skolungdomars kunskap om finska dialekter framförallt sträcker sig till 

högfinska och Helsingforsfinska medan kunskap om övriga dialekter är begränsad. 

 

Dessa slutsatser kan dras utifrån analysen som inte täcks in av frågeställningarna 

- att chansen att utveckla en dialekt efter att ha bott i en utav de fyra största dialektgrupperna i  

Finland tio till elva år innan flytten till Sverige, som åsyftad av Lainio (1989: 65), är utifrån 

denna studie ungefär 50 %. På grund utav få studenter som uppfyller kraven, behövs vidare 

studier för att fastställa denna slutsats.  

- att utav de som är födda i Finland finns ingen markant koppling mellan dem och att tala en 

finsk dialekt.  

- att de elever som har två finsktalande föräldrar inte verkar ha någon större chans att 

identifiera sig som finsk, än de med en finsktalande mamma eller pappa. 

- att föräldrarnas ursprung väger lika tungt som den nationella identiteten. 

- att ju längre man bor i Sverige och ju fler generationer bort de finska arvet går, desto mer 

identifierar man sig med Sverige. 

 

Finskans framtid i Sverige är i till en viss del säker då det nog alltid kommer flytta 

finsktalande personer hit från Finland då det är grannlandet. Däremot inte längre i lika stor 

utsträckning då arbetsmarknaden är stabil i Finland, vilket gör att antalet av första- och andra 

generations invandrare som funnits de senaste tiotal åren kommer antagligen, i framtiden, att 

minska i antal. Utav de som talar finska idag identifierar sig de flesta som sverigefinnar, 

vilket visar att den finska identiteten är på väg att försvinna i Sverige, och att den 

sverigefinska identifikationen antagligen kommer att bli ännu mer försvenskad ju längre ner i 

generationerna man kommer. Även om sverigefinska nog kommer leva vidare mycket längre 

än identifikationen utav finska.  

 

Standardfinskan i Sverige kommer antagligen att fortsätta standardiseras mot det svenska 

språket, och bli mindre influerat av standardfinskan i Finland. Antagligen kommer kodväxling 
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och interferens användas i större utsträckning, tills det kommer att accepteras som en finsk 

dialekt i Sverige. På grund utav att finska och svenska kommer från två olika språkträd, och 

har sådan enorm typologisk skillnad, så kan man dra slutsatsen att oavsett hur mycket finskan 

kommer att ändras så kommer den alltid behålla sin språkliga identitet skilt från svenskan. 
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Ordlista 

- Autonom (språkmässigt) = Att en stat i ett värdland politiskt tillåts ha ett eget språk 

och egna kulturella företeelser 

- Bilingualism = Läran av två eller flera språk (tvåspråkighet) 

- Heteronom (språkmässigt) = Att (dialektalt) anpassa sig och standardisera sig mot sitt 

värdland.  

- Standardisering (språkmässigt) = Att officiella användningar (exempelvis dokument, 

undervisning) av språket är desamma. 

- SvS = Sverigefinska skolan i Stockholm 

- SvU = Sverigefinska skolan i Upplands Väsby 
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkäten: Finska dialekter i Sverige 

Ålder: _______ 
 
Årskurs: □ 7 □ 8 □ 9 

Kön: □ Kille □ Tjej  
Är du född i Finland? 
 

□ Ja □ Nej  
Om du svarat ja, var någonstans: 
 

___________________________ 

Om du svarat ja, hur gammal var du när du 
flyttade till Sverige? 
 

___________________________ 

Talar någon av dina föräldrar Finska? □ Mamma 
□ Pappa 

□ Båda 
Vilken del av Finland kommer dina 
föräldrar/-er ifrån? 
 

___________________________ 
___________________________ 

Var talar du finska? 
(Markera valfritt antal) 

□ Hemma 
□ I skolan 

□ Fritiden/Aktivitet 

□ Med kompisar 

□ Med mor-/farföräldrar 

□ Annat _____________________ 

 
Vad anser du att du är? 

□ Svensk 
□ Finsk 

□ Sverigefinsk 

□ Annat______________________ 

Hur ofta åker du till Finland, och vart? 
(Kryssa i endast ett alternativ och ange vart 
på den streckade linjen) 

□ 1 gång per år eller oftare__________ 

□ Mer sällan än en gång per år________ 

□ Enstaka fall__________________ 
□ Aldrig 
□ Annat _____________________ 

Vilken typ av finska tycker du att du talar? □ Högfinska/Standard finska 
□ Dialektal finska 

□ Annat _____________________ 
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Är finska något du vill ta vara på och föra 
vidare till dina eventuella framtida barn? 

□ Ja 
□ Nej 

□ Annat _____________________ 
Vad betyder finska dialekter för dig? □ Viktigt 

□ Oviktigt 

□ Tänker inte på det 
□ Annat _____________________ 

 
Kan du motivera ditt svar på förra frågan? 

 
___________________________ 
___________________________ 

 
Har du några positiva erfarenheter av finska 
dialekter, i så fall vad? 

 
___________________________ 
___________________________ 
 

Har du några negativa erfarenheter av finska 
dialekter, i så fall vad? 

___________________________ 
___________________________ 
 

Om du talar/kan tala finsk dialekt, är det 
något du tänker bevara? 

□ Ja 
□ Nej 

□ Annat _____________________ 
Vad anser du att Sverigefinska är för något? □ Högfinska/Standard finska 

□ Dialektal finska 

□ Annat _____________________ 
 
Har du några positiva erfarenheter av din 
tvåspråkighet, i så fall vad? 

 
___________________________ 
___________________________ 
 

Har du några negativa erfarenheter av din 
tvåspråkighet, i så fall vad? 

___________________________ 
___________________________ 

 

Vad klassar du dessa meningar som? 

 

”Me mennään tiistaina kavereitten kanssa 

kaupunkiin” 

□ Högfinska/Standard finska 

□ Dialektal finska 

□ Annat _____________________ 

  



Sini Heiskanen, C-Uppsats Stockholms universitet, HT 2007 

 

40/42 

”Voisinko minä saada sinun kirjan?” □ Högfinska/Standard finska 

□ Dialektal finska 

□ Annat _____________________ 

”Anna kaekkes, vuan elä periks” □ Högfinska/Standard finska 

□ Dialektal finska 

□ Annat _____________________ 

Orden under varandra betyder samma sak, kryssa i det du anser är högfinska och låt det du 

anser vara dialektalt vara okryssat. 

 

    Kväll    Tala     Båt      Hallon     Oxe 

□ Ehtoo □ Puhua □ Paatti □ Vadelma □ Sonni 

□ Ilta □ Haastaa □ Vene □ Vattu □ Härkä 

 

Kryssa i den ruta som du tror motsvarar det texten är skriven på: 

 

Mulla oli semmonen homma tässä vähä 

aika sitte, että yhen kaverin kanssa olin 

piättännä mennä teatteriin. Kato, ihan 

kaupungin teatterriin. Liput ol siinä 

ostettuna, kato, lipputoimiston tytöltä ihan 

niin ku että oli kato lompakossa ihan 

siistinä ja livaskana kato. 

 

□ Savolaismurre, Kuopio 

□ Hämäläismurre, Tampere 

□ Peräpohjoinen murre, Rovaniemi 

□ Pääkaupunkiseudun murre, Helsinki 

□ Yleiskieli, Suomi 

Ja, sit mä niinku tajuun yhtäkkiä et oi ei, et 

mä en pääse niinku töist tarpeeks ajois pois. 

Et mä myöhästysin ainaki puol tuntii sielt 

teatterist.  

□ Savolaismurre, Kuopio 

□ Hämäläismurre, Tampere 

□ Peräpohjoinen murre, Rovaniemi 

□ Pääkaupunkiseudun murre, Helsinki 

□ Yleiskieli, Suomi 
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Soitin teatteriin ja kysyin neuvoa. Sovimme 

vahtimestarin kanssa, että hän päästäisi 

minut vähin äänin sisälle puoli tuntia 

myöhästyneenä. 

□ Savolaismurre, Kuopio 

□ Hämäläismurre, Tampere 

□ Peräpohjoinen murre, Rovaniemi 

□ Pääkaupunkiseudun murre, Helsinki 

□ Yleiskieli, Suomi 

Näin met sit tehimmä ja. Mutta sitte ku mie 

astuin sisälle sinne teatterisalhin, sieltä 

lavalta kuuluki semmonen mahoton 

repliikki "Anteeks, et ma olen myöhässä". 

□ Savolaismurre, Kuopio 

□ Hämäläismurre, Tampere 

□ Peräpohjoinen murre, Rovaniemi 

□ Pääkaupunkiseudun murre, Helsinki 

□ Yleiskieli, Suomi 

Kaikki katto mua ja ihmetteli että kuinka 

mää kehtaa häiritä sitä näytelmää 

semmosella anteekspyynnöllä. Pian se 

kuitenkin selvis niille, että repliikki tuliki 

näyttämöltä. 

□ Savolaismurre, Kuopio 

□ Hämäläismurre, Tampere 

□ Peräpohjoinen murre, Rovaniemi 

□ Pääkaupunkiseudun murre, Helsinki 

□ Yleiskieli, Suomi 

 

 

 

TACK för din medverkan i undersökningen! 
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Bilaga 2: Karta över dialekter 

 

 

 


