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Abstract 

Sverige har förbundit sig att följa europeiska konventioner om minoritetsrättigheter i sin 

minoritetspolitik sedan år 1999 men både Europarådet och bland annat regeringens utredare 

Lennart Rohdin har nyligen kritiserat Sverige för att inte leva upp till dem. 

 Sverigefinnar är den största av de fem nationella minoriteter som finns i 

Sverige men minoritetspolitiken fungerar inte felfritt ens för deras del. Det finns brister 

speciellt på kommunalnivå men till exempel minoritetslagstiftningen är också missledande. 

Syftet med mitt arbete är att visa hur sverigefinnarnas minoritetsrättigheter följs eller inte 

följs idag. Dessutom har jag försökt gräva i vad det kan bero på att minoritetsrättigheter inte 

realiseras som de ska. 

 Arbetet består av fem journalistiska artiklar som grundar sig på den svenska 

minoritetslagstiftningen och en av dem på friskolefrågan bland sverigefinnar samt en 

reflektionsrapport där jag resonerar kring mina undersökningsmetoder, källkritik och genre. 

I rapporten berättar jag också om tankar kring de etiska funderingar som jag hade under 

arbetets gång och beskriver sverigefinnarnas och minoritetsrättigheters bakgrund i Sverige. 

Meningen har varit att belysa även den svenskspråkiga majoriteten om sverigefinnarnas 

angelägenheter eftersom den största delen av minoritetsnyhetsbevakning för 

sverigefinnarnas del nuläget är på finska och inte når den svenskspråkiga minoriteten. 

Istället för att skriva korta nyheter har jag också velat gräva och kartlägga situationer mer 

grundligt och sätta de enskilda fallen i en bredare kontext.  

	  
 

Nyckelord: sverigefinne, minoritet, minoritetspolitik, Sverige, Finland, EU, 

förvaltningsområde, förskola, skola, friskola, äldreomsorg, statsbidrag, journalistik, 

grävande journalistik. 
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1. Introduktion 

År 2014 bryter Sverige fortfarande mot Europarådets internationella 

minoritetskonventioner och den europeiska språkstadgan trots att landet erkände sina fem 

nationella minoriteter redan för 15 år sedan och då landet stiftade sin första minoritetslag 

som baserade sig på Europarådets riktlinjer (http://www.coe.int; Rohdin 2014, 

http://www.lansstyrelsen.se). Europarådets rådgivande kommitté har regelbundet gett 

förbättringsförslag till Sverige för att landet bättre ska kunna efterleva dess åtaganden men 

trots detta kunde regeringens utredare Lennart Rohdin (2014:4) konstatera i sin rapport på 

hösten 2014 att många kommuner fortfarande inte följer minoritetslagstiftningen. Enligt 

honom är det dessutom sannolikt att kommittén kommer att upprepa sin kritik på de flesta 

punkter inom skola och utbildning när den ger sitt nästa yttrande om Sveriges åtgärder 

(Rohdin 2014:6). 

I mitt projekt koncentrerade jag mig på att belysa följandet av 

minoritetsrättigheter för den största nationella minoritetsgruppens, sverigefinnarnas, del. 

Jag intresserade mig av ämnet när jag jobbade som reporter på de finskspråkiga 

redaktionerna på svensk public service både på SVT och på SR. De finskspråkiga 

nyhetsredaktionerna koncentrerar sig mycket på sverigefinska minoritetsfrågor och på 

jobbet fick jag se på nära håll hur stora brister det finns i minoritetsfrågor i Sverige och hur 

lite den svenskspråkiga majoriteten ofta vet om sverigefinnar. 

Idag bevakar svensk public service aktivt sverigefinnarnas rättigheter. Detta 

uppdrag är skrivet i ett sändningstillstånd som regeringen tilldelar SR och SVT 

(Kulturdepartementet regeringsbeslut 82, 2013:4; Kulturdepartementet regeringsbeslut 83, 

2013:5). Sveriges Radios och SVT:s sändningstillstånd för perioden 2014–2019 uppmanar 

till och med till en ökning av programutbudet på finska och påminner om att ”ökningen ska 

vara betydande”. 

Sveriges Radio har en helt finskspråkig kanal Sisuradio vars nyhetsredaktion 

regelbundet granskar minoritetsfrågor i Sverige. Sveriges Television har i sin tur en finsk 

nyhetsredaktion som producerar en finskspråkig nyhetssändning SVT Uutiset varje vardag. 

Trots att både SR Sisuradio och SVT Uutiset även producerar material på svenska, är deras 

utbud huvudsakligen finskspråkigt och nyheter om sverigefinnar stannar bland 

sverigefinnar istället för att nå den svenskspråkiga majoriteten. Problemet är detsamma 

bland tryckta medier. Sverigefinska tidningar Ruotsinsuomalainen och Suomen uutisviikko 

är de tidningar som speciellt bevakar sverigefinnarnas rättigheter men också de publiceras 

på finska. 
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Istället visar de två största majoritetsmorgontidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet inte speciellt stort intresse för sverigefinnar. Sökning ”sverigefin*” 

(utan ”sverigefinal*”) på sökningstjänst Retriever finner 80 träff i Dagens Nyheter mellan 

den 1 januari 1999 och den 16 november 2014. Endast sex av dem kan anses handla om 

sverigefinnarnas rättigheter på ett eller annat sätt. Sökningen ”förvaltningsområd*” 

resulterar i 16 träffar under samma tidsperiod varav fyra nämns i sammanhanget med finskt 

förvaltningsområde. 

Motsvarande sökningar i Svenska Dagbladet ger 64 träffar med ”sverigefin*”, 

varav 11 handlade mer eller mindre sverigefinnarnas rättigheter, och 33 träffar med 

”förvaltningsområd*” varav 9 nämnde ordet med koppling till finskt förvaltningsområde. 

Mina sökord fångar inte in artiklar som handlar om sverigefinska saker endast 

med adjektivet finsk eller finskspråkig, till exempel om man (något felaktigt) har skrivit om 

finska friskolor istället för sverigefinska friskolor. Vidare utesluter sökorden artiklar som 

handlar om enskilda sverigefinnar utan att nämna ordet sverigefinsk, till exempel genom att 

nämna deras finska påbrå. Jag var dock tvungen att utelämna sökordet ”finsk*” eftersom 

det skulle ha lett till för många utrikesnyheter om Finland. 

Sökningarna visar att det är ganska tydligt att den svenskspråkiga majoriteten 

får väldigt begränsade kunskaper om den sverigefinska minoriteten i sig samt om deras 

rättigheter och uppföljandet av dem när de följer majoritetstidningar. Eftersom det är 

majoriteten som har den största möjligheten att påverka minoritetsärenden i samhället, är 

det viktigt att den är medveten om minoritetens situation och dess behov i landet för att 

kunna göra rättvisa beslut i ärenden som berör minoriteten. 

Denna osynlighet av sverigefinnarna i svenskspråkiga medier har varit 

orsaken till att jag valde att skriva en artikelserie om sverigefinnar och rikta den till den 

rikssvenska majoriteten. Min ambition har varit att belysa majoriteten om lagstadgade 

rättigheter som sverigefinnar har och hur de följs i dagens Sverige. I artikelserien har jag 

velat lyfta fram problem som dyker upp i tillämpandet av minoritetsrättigheter. Dessutom 

har jag velat avslöja konstigheter inom myndigheter och på kommunalnivå som gör det 

svårt att få minoritetssystemet att fungera och ge den största möjliga nyttan för 

sverigefinnar och för hela samhället. 

 

2. Ämnesval 

Att skriva om sverigefinnar var ett naturligt ämne för mig eftersom jag på sätt och vis kan 

räkna in mig själv i gruppen efter att ha flyttat från Finland till Sverige för ett par år sedan. 
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En annan orsak var att jag under min tid i Sverige har märkt hur bristfälligt arbetet med den 

sverigefinska minoriteten är. Att skriva en svenskspråkig artikelserie som riktar sig till den 

svenskspråkiga majoriteten kändes naturligt eftersom jag personligen har upplevt att 

minoritetsnyheter om sverigefinnar inte når majoriteten. När sökningar på Retriever 

bekräftade min magkänsla om att majoritetsmorgontidningar oftast glömmer bort den 

sverigefinska minoriteten, hade jag ett ämne på bordet som kändes både aktuellt, färskt och 

relevant att granska. 

 

3. Syfte och målgrupp 

Syftet med mitt arbete har snarare varit att belysa sverigefinnarnas situation i Sverige och 

att upplysa svenskar i minoritetsfrågor än att finna några helt nya nyheter. I mitt arbete har 

jag velat göra en granskning om hur kommuner, myndigheter och staten följer 

minoritetslagar och internationella minoritetskonventioner som Sverige har skrivit under 

på. Jag har framför allt velat öka medvetenheten om sverigefinnar, deras rättigheter och 

saker som olika beslutsfattare och tjänstemän skulle kunna göra annorlunda för att förbättra 

minoritetens situation. Min förhoppning har varit att öka kunskapen, speciellt hos den 

rikssvenska majoriteten. 

Min målgrupp omfattar således hela den svenskspråkiga majoriteten i Sverige. 

Jag anser att speciellt myndighetspersoner och personer som jobbar inom förskola och 

äldreomsorg samt beslutsfattare på statlig och kommunalnivå bättre kan förstå 

minoritetsfrågor och dessutom vara mer intresserade av att främja minoritetsrättigheter om 

de får läsa grundliga reportage om dem. Artiklar som inte bara handlar om enskilda 

nyhetshändelser utan också belyser bakgrunden och hur allt hänger ihop är viktiga för att 

fatta de bästa möjliga besluten och sen få minoritetspolitiken att fungera i praktiken. Trots 

att jag anser att just dessa personer kan ha störst nytta av mina artiklar, har jag försökt 

skriva dem så att även den delen av den svenskspråkiga majoriteten som inte är inblandade 

i minoritetsfrågor, kan intressera sig för ämnet på en generell nivå. Ytterligare anser jag att 

serien kan vara intressant även för de sverigefinnar som inte följer minoritetsmedier eller 

som inte har så bra kunskaper i finska att de skulle kunna följa till exempel finskspråkiga 

public service-nyheter. 

Jag skrev min artikelserie med ambitionen att den skulle kunna publiceras i 

bästa fall i Dagens Nyheter eller i Svenska Dagbladet som är de största morgontidningarna i 

Sverige. Men jag anser att artiklarna även kan vara av intresse på lokal nivå i 

landortstidningar i de kommuner och regioner där jag har intervjuat människor. 
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4. Frågeställningar 

Hur ser sverigefinnarnas minoritetsrättigheter ut? 

Hur följs sverigefinnarnas minoritetsrättigheter? / Hur följs dem inte? 

Varför är följandet av sverigefinnarnas minoritetsrättigheter bristfälligt? 

Varför tycker sverigefinnarna själva att deras språk och kultur är viktiga? 

 

5. Bakgrund 

Minoritetsrättigheter baserar sig på mänskliga rättigheter (Silvén 2011:80). I regeringens 

proposition, före erkännandet av Sveriges nationella minoriteter år 1999, beskrevs 

minoritetsfrågornas hantering under 1900-talet i Europa. I resonemanget betraktades 

minoritetsfrågornas bakgrund i ljuset av ”Berlinmurens fall, de bägge världskrigen och 

konsekvenserna för Europas etniska, språkliga och religiösa minoriteter” (Silvén 2011:80). 

Den nya minoritetspolitiken blev en lösning på det europeiska, historiska dilemmat om 

minoriteter och deras mänskliga rättigheter. 

Samma år erkände Sverige fem nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, 

romer, tornedalingar och judar. Gemensamt för alla dessa grupper är att de har funnits i 

Sverige under en lång tid, de har en vilja att behålla sin identitet och ”de utgör grupper med 

en uttalad samhörighet” (http://www.lansstyrelsen.se). Därtill har var och en av dem en 

egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet. Det är alltså inte gruppens storlek som är 

betydelsefull för att få status som nationell minoritet utan snarare gruppens historia och 

enhetlighet idag. 

Sverigefinnar erkändes som nationell minoritet bland annat för att Sverige och 

Finland utgjorde ett och samma land till 1809 och även efter det har rörligheten varit stor 

mellan länderna (Silvén 2011:80). Enligt propositionen hade sverigefinnar både en egen 

språklig och kulturell tillhörighet. Gruppen hade också haft och har fortfarande många 

”institutioner och föreningar för sociala behov och kulturella intressen” (Silvén 2011:81). 

Erkännandet av de nationella minoriteterna ledde till att den svenska 

riksdagen beslutade sig för att införa den europeiska minoritetspolitiken och samma år 

bestämdes det även att den första svenska minoritetslagen skulle stiftas – lagen om rätten 

att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar och domstolar 

(http://www.lansstyrelsen.se; SFS 1999:1176). 

I detta kapitel kommer jag att ge en översikt av den sverigefinska minoriteten. 

Jag börjar med en kort genomgång av gruppens historia. Därefter koncentrerar jag mig på 

diskrimineringen av gruppen och redogör för sverigefinnar som en minoritet i dagens 
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Sverige. Till slut resonerar jag kring frågan om och varför sverigefinnar behöver 

minoritetsrättigheter och allra sist beskriver jag kort gruppens rättigheter idag. 

	  
 5.1 Sverigefinnarnas historia 

När det pratas om sverigefinnarna i dagens Sverige, brukar man ofta se dem som en relativt 

homogen grupp som har flyttat till Sverige antingen som krigsbarn eller för att söka arbete 

under 1900-talet. Man har emellertid funnit tecken på finskt kulturinflytande på svensk 

mark redan före korstågstiden (Tarkiainen 1990:13). Från och med senmedeltiden blev det 

vanligt att finnar flyttade till Sverige (Tarkiainen 1990:15). En del av dem bosatte sig i 

landet medan en del kom till Sverige bara för säsongarbete för att sedan resa tillbaka till 

Finland. 

Under senmedeltiden lockade speciellt Stockholm finska invandrare men 

arbetssökande finnar flyttade också till Uppland, Södermanland, Närke, Västmanland och 

Bergslagen. Enligt Tarkiainen (1990:15) hade finnar ofta kroppsarbetarstatus i Stockholm 

och på andra områden jobbade de som lantarbetare, gruvfolk och torpare. Dels kom dessa 

finnar till Sverige frivilligt, dels beställde kung Gustav Vasa finnar som arbetskraft till 

kronans slott, gårdar, gruvor och bruk. 

Det centrala Sverige och speciellt Stockholm var länge de områden i Sverige 

dit finska invandrare flyttade och bosatte sig, men på 1500- och 1600-talen spreds den 

finska befolkningen till alla mellan- och nordsvenska landskap och var omfattande i sin 

storlek (Silvén 2011:80–81; Tarkiainen 1990:133). Dessa inflyttare kallades skogsfinnar 

och deras befolkade områden finnskogar. Skogsfinnarnas historia är redan något bättre 

känd än de tidigare finska invandrarnas eftersom bland annat folklivsforskaren Carl Axel 

Gottlund gjorde flera resor i finnskogar och skrev dagböcker och annat material om sina 

upplevelser bland skogsfinnarna (Tarkiainen 1993:131–139). Skogsfinnarnas 

språkkunskaper i finska försvann under århundraden på grund av ”inbyggda 

assimileringsmekanismer” då den finskspråkiga befolkningen smältes samman med den 

svenskspråkiga majoriteten och finskan dog i finnskogar helt på 1800-talet (Tarkiainen 

1993:180–181). 

Finnar har flyttat till Sverige i växlande mån från och med senmedeltiden. 

Ibland har de flytt krig, ibland har de flyttat för jobbens skull (Tarkiainen 1990 & 1993). 

Den nuvarande sverigefinska minoriteten – som fortfarande kan finska i någon mån och 

som brukar räknas med i statistik när man försöker kartlägga storleken på den sverigefinska 

minoriteten idag – har flyttat till Sverige först under eller efter andra världskriget. 
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Under andra världskriget kom sammanlagt 70 000 finska krigsbarn till Sverige 

varav 6 000–10 000 blev kvar i landet även efter att kriget hade tagit slut (Tarkiainen 

1993:382). Enligt folkräkningens siffror av personer som var födda i Finland, fanns det 45 

000 finlandsfödda i Sverige år 1950 (Reinans 1996:63). 

Ekonomiska skäl bidrog ännu mer än kriget till migrationen från Finland till 

Sverige under 1900-talet. (Lundkvist 1996:459). Mellan 1945 och 1990 flyttade drygt en 

halv miljon finnar till Sverige varav ungefär 250 000 blev kvar (Lundkvist 1996:458–459).  

Invandringen från Finland till Sverige var som störst 1965, 1969–1970 och åren i mitten av 

1970-talet (Reinans 1996:68). Enligt Lundkvist (1996:459) hade 65–75 procent av de 

finska invandrarna ekonomiska skäl till att flytta till Sverige medan resten av dem flyttade 

med anledning av familjerelationer, äventyrslust eller för omväxlingens skull. Efter den här 

”arbetskraftsmigrationen” var antalet finlandsfödda redan en kvarts miljon år 1980 

(Reinans 1996:63). 

 

5.2 Diskriminering av sverigefinnar 

Etniska minoriteter har diskriminerats på grund av sin etniska tillhörighet (Silvén 2011:82). 

Så sent som 2012 konstaterade Winsa (2012:94) att personer med finska namnformer i 

Sverige var kraftigt underrepresenterade bland innehavare av förtroendeuppdrag inom LO-

fackförbunden och att det fanns ett underskott i representationen av personer födda i 

Finland i kommunalpolitiken. Enligt Winsa (2012:96) fanns det även underrepresentation 

av personer födda i Finland inom olika yrkesgrupper där det krävs högre utbildning samt i 

yrken där det krävs goda kunskaper i svenska. Också bland personer vars ena förälder eller 

båda föräldrar var födda i Finland, fanns ett underskott inom yrken som kräver högre 

utbildning. Winsa föreslår att ett socialt utanförskap som personer födda i Finland har 

upplevt kan ha lett till att deras sociala arv har överförts till nästa generation som också är 

mindre benägen till högre utbildning. 

Enligt Winsa (2012:97) fick sverigefinnarnas utanförskap sin grund redan under 

senare delen av 1800-talet i samband med nationalismens idéer. Senare på 1930-talet 

associerades de finskspråkiga svenskarna i Tornedalen negativt med kommunismen och 

associationen stannade kvar när massinvandringen från Finland började några decennier 

senare. 

Sverigefinnar har inte bara lidit av utanförskapet i Sverige utan det har riktats 

många negativa fördomar mot dem. Enligt Ågren (2002:133–134) har det inte alltid varit 

så. Ågren konstaterar att Sverige började se Finland och finnar som något olikt först efter 
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att Sverige hade förlorat Finland till Ryssland år 1809 och de negativa stereotyperna blev 

ännu starkare under massinvandringstiden på 1960- och 1970-talen. Tarkiainen (1996:83) 

påpekar att media bidrog till att skapa den negativa bilden av finnar redan före 

massinvandringstiden, på 1950-talet, till exempel genom formuleringar som ”en finne igen” 

när nyheter handlade om finnar som begått brott. 

Ylikiiskilä (2006) som har undersökt bilden av sverigefinnar, finnar och finska i 

Sverige, har konstaterat att sverigefinnar och finnar presenteras negativt i svenska 

skolböcker och media så sent som 2006. Enligt honom (Ylikiiskilä 2006:181–184) beskrevs 

finnar som våldsamma och alkoholiserade och de associerades med droger och låg 

utbildningsnivå i svenska skolböcker och till exempel i Aftonbladet. 

 

 5.3 Sverigefinnar som grupp år 2014 

Idag bor merparten av sverigefinnarna i Östra Svealand och Norra Norrland 

(http://sverigesradio.se). Mest sverigefinnar bor det i Stockholm, Göteborg och i Västerås. 

Som jag nämnde i kapitlet om sverigefinnarnas historia, brukar man nuförtiden inkludera 

de personer som har flyttat till Sverige under eller efter det andra världskriget i begreppet 

sverigefinnar. Detta beror troligen på intressen som man har haft när man har gjort statistik 

under senaste år. 

De senaste statistikerna är gjorda av Statistiska Centralbyrån och 

Radioundersökningar AB RUAB (http://www.rskl.se; http://sverigesradio.se). SCB har 

undersökt sverigefinnar år 2012 och 2013 och beställarna har då varit SR Sisuradio och i 

det senare fallet Länsstyrelsen i Stockholm (http://www.lansstyrelsen.se; 

http://sverigesradio.se). RUAB gjorde sin undersökning 2005 och den var beställd av SR 

och SR Sisuradio (http://sverigesradio.se). Man kan således dra slutsatsen att alla beställare 

har varit särskilt intresserade av att veta hur många sverigefinnar som är intresserade av 

utbildning på finska eller möjligtvis kan behöva finskspråkig service snarare än av hur 

många som har några finska förfäder. Därtill har SR varit intresserade av att veta hur stort 

antalet finskkunniga personer är för att på så sätt kunna motivera den finskspråkiga 

verksamheten på SR. 

Även i min artikelserie har just dessa siffror om finskspråkiga sverigefinnar 

snarare än sverigefinnar i stort varit de mest intressanta eftersom jag har koncentrerat mig 

speciellt på minoritetens språkliga rättigheter. Eftersom sverigefinnar först och främst är en 

språklig minoritet är även sverigefinnarnas rättigheter mest språkliga såsom rätten till 
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finskspråkig förskoleverksamhet eller äldreomsorg (http://www.lansstyrelsen.se; SFS 

2009:724). 

Den allra senaste statistiken om sverigefinnar från juni 2013 är beställd av 

Länsstyrelsen i Stockholm. I undersökningen har man tagit reda på antalet personer födda i 

Finland, personer som har minst en förälder född i Finland och personer som har minst en 

far- eller morförälder född i Finland. Räknat på detta sätt finns det totalt 708 805 

sverigefinnar i Sverige (http://sverigesradio.se). Den här siffran kan ändå förbise några 

finskkunniga personer, t.ex. fjärdegenerationens sverigefinnar där några kanske kan finska. 

Siffran kan även innehålla en stor del personer som har tappat sina kunskaper i finska eller 

som inte har kunnat finska ens från början. 

Statistik från 2013 och 2012 mäter alltså inte antalet personer som behärskar 

språket finska utan endast de som har flyttat eller har någon nära släkting från Finland. 

SCB-statistiken är på så sätt intressant för min del eftersom den anger till exempel siffrorna 

av sverigefinnar i olika åldrar och av sverigefinnar som möjligtvis kan vara intresserade av 

till exempel språkundervisning. För min artikelserie är emellertid även RUAB-

undersökningen relevant. RUAB-statistiken uppmärksammar alla som kan finska utan att 

göra skillnad på om deras släkt har bott i Sverige redan före krigstiden eller inte. Enligt 

statistiken bodde det 470 000 personer i Sverige år 2005 som kan prata eller förstå finska 

(http://sverigesradio.se). Siffran motsvarade 5,2 procent av den svenska befolkningen. 

Förutom RUAB-undersökningen har till exempel Parkvall (2009:61) gjort en 

beräkning på antalet finsktalande i Sverige. Hans siffra är lägre än RUAB-resultatet men 

det beror bland annat på att han enbart har räknat med sverigefinnar som har finska som 

modersmål. Hans uppskattning resulterar till 187 000 finsktalande i Sverige och den 

utesluter till exempel de tvåspråkiga sverigefinnar som har svenska som förstaspråk 

(Parkvall 2009:62). 

Med det här i åtanke ska man minnas att dagens sverigefinnar inte är någon 

homogen grupp utan har olika slags språkliga kunskaper och intressen samt koppling till 

Finland eller finsk/sverigefinsk kultur. 

 

5.4 Varför behövs språkliga minoritetsrättigheter? 

Språket är viktigt för identiteten. Ladberg (2003:111) konstaterar att om man saknar ett 

språk, saknar man en del av sin identitet. Enligt Similä (2011:97) är språket viktigt för 

identiteten först och främst eftersom att förståelse eller icke-förståelse av ett språk skapar 

”en upplevelse av tillhörighet respektive utanförskap”. Man kan följaktligen föreställa sig 
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utanförskapet som exempelvis ett barn kan känna om han/hon inte får lära sig sina 

föräldrars och sin släkts språk. Ytterligare anser Similä att språket hjälper vid förmedlingen 

av kultur (Similä 2011:97). Om man inte får lära sig sina föräldrars modersmål, saknar man 

alltså en del av sin kultur och man kan känna sig främmande inför sina rötter. 

Under temaveckan #vågafinska som SR Sisuradio ordnade i sociala medier i 

oktober 2013 beskrev många sverigefinnar känslofullt sina upplevelser om att ha fått lära 

sig finska i Sverige eller att inte ha fått göra det. Att inte ha fått lära sig finska i Sverige 

beskrevs som ”en förlust” och att kunna språket uppfattades som rikedom och en del av 

identiteten (Pyökkimies 2014). En sverigefinne skrev att hon tappade en del av sitt arv och 

sin identitet eftersom hon inte fick lära sig finska, en annan att det känns som ”en stor 

förlust” att inte ha fått lära sig finska och en tredje att han nuförtiden ångrar att han en gång 

sköt sitt modersmål finska åt sidan (Pyökkimies 2014:7–9). På motsvarande sätt beskrevs 

känslan av att kunna finska i Sverige som något positivt. En sverigefinne skrev att hennes 

liv blir rikare av det finska språket och en annan skildrade att det är ”skitkul att prata finska 

fortfarande” och att hon är tacksam för sitt arv (Pyökkimies 2014:13–14). 

Den sverigefinska rektorn Ina Sinisalo, som jag intervjuade för en av mina 

artiklar, påpekade att den finskspråkiga undervisningen i Sverige har ändrats under de 

senaste decennierna vad gäller språkinlärning. Den har ändrats från en praktisk fråga om att 

få minoriteten att överhuvudtaget förstå undervisningen till en särskild fråga om identitet 

och rötter. Sinisalo berättade exempelvis om sina erfarenheter som lärare för de 

sverigefinska klasserna i Sverige på 1980-talet. Enligt henne var det då typiskt att finska 

invandrarbarn slutade skolan och började ”springa i skogar” om de tvingades att sitta i 

svenskspråkiga klasser fast de inte alls kunde svenska. Enligt henne förbättrades deras 

motivation igen när de fick gå i skolan på finska istället då de åter förstod vad 

undervisningen handlade om. 

Idag flyttar det inte längre lika mycket människor från Finland som på 1960- 

och 1970-talen då invandringen var som störst (Reinans 1996:65). Sverigefinnar är således 

inte lika ofta invandrare utan infödda svenska medborgare som har sverigefinsk bakgrund. 

Därför har dagens sverigefinska barn oftast samma förutsättningar att lära sig svenska och 

på svenska som de helt svenskspråkiga barnen. De föräldrar som placerar sina barn i 

sverigefinska skolor idag, måste alltså ha en annan motivering till att göra det än att deras 

barn inte skulle klara av undervisningen på majoritetsspråket. Bevarandet av det finska 

språket bör ses som något värdefullt i sig. 
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  5.4.1 Flerspråkighet i förskola och skola 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) garanterar 

sverigefinnar rättigheten att helt eller delvis gå i finskspråkig förskola inom det finska 

förvaltningsområdet. Och skollagen (SFS 2010:800) garanterar rätten till finsk 

modersmålsundervisning även i de fall då språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 

hemmet. 

Ladberg (2003:56) konstaterar att det är en stor fördel att börja lära sig ett 

språk tidigt i livet. Barn förmår spontant lyssna in ett språk och de har lätt att lära sig till 

exempel uttalet och grammatiken (Ladberg 2003:56, 67). Ladberg (2003:56) påpekar att 

man också får en djupare känsla för det språk som man lär sig som barn då man har längre 

tid att lära sig språket och använda det i olika sammanhang. Enligt Ladberg (2003:145) är 

det viktigt att barn får lära sig minoritetsspråk redan i förskolan eftersom många föräldrar 

inte har så mycket tid och ork att de kan stödja barnens språkutveckling tillräckligt. 

Enligt Tuomela (2001:220) är även skolan betydelsefull för språkinlärningen 

vare sig man är enspråkig eller tvåspråkig. Han menar att skolan utvecklar bland annat 

specialordförråd, vuxennormen i stavningsförmågan och skriftspråksgrammatiken. I 

Sverige kan sverigefinnar lära sig finska på tre olika sätt i skolor beroende på var i landet 

de bor: de kan gå en svenskspråkig skola och få modersmålsundervisning i finska enligt 

skollagen, de kan gå i tvåspråkiga klasser i en kommunal svenskspråkig skola eller så kan 

de gå i en sverigefinsk skola där hälften av undervisningen erbjuds på finska. 

Tuomela (2001) har undersökt de tre olika undervisningsmodellerna för att 

hitta den bästa modellen för att bli tvåspråkig. Hans resultat visar att elever i alla tre 

modellerna gör ytterst lite grammatiska och lexikala fel i finska och i svenska: antalet fel 

varierar mellan några promille och några procent (Tuomela 2011:212). Vad gäller 

grafematiska fel (stavningsfel) gjorde elever i alla modeller fel främst i det finska 

skriftspråket. Här fann Tuomela (2001:212) också en skillnad mellan elever i en 

svenskspråkig klass jämfört med elever i de tvåspråkiga undervisningsmodellerna. De i 

svenska klasser gjorde fler fel. I svenska språket gjorde tvåspråkiga elever i svenska klasser 

lika få fel som enspråkiga svenska elever i kontrollgruppen. Tvåspråkiga elever i 

tvåspråkiga klasser och i friskolor gjorde fel lite oftare (Tuomela 2001:212–213). 

Tuomela (2001:219) påpekar att de flesta sverigefinska elever i alla tre 

undervisningsmodellerna emellertid hade en språkfärdighet som ligger ”mycket nära eller 

på samma nivå som den enspråkiga språkmålsnormen”. Enligt honom är det inte troligt att 
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felfrekvensen hos de tvåspråkiga eleverna skulle påverka vare sig deras framgångar i skolan 

eller i yrkeslivet på ett negativt sätt. 

Förutom själva undervisningsmodellen ser Tuomela (2001:211) att det finns 

andra fördelar när man undervisas i en tvåspråkig miljö istället för enspråkig sådan. Enligt 

honom kännetecknar integration den sociala situationen i en tvåspråkig inlärningsmiljö. Det 

märks genom att elever har mer positiva attityder till deras båda språk. Svagheten med de 

tvåspråkiga modellerna är att elever inte nödvändigtvis har lika många tillfällen att prata 

svenska med jämnåriga i skolan (Tuomela 2001:211). Som helhet underlättar dock de 

tvåspråkiga modellerna till att bli avancerat tvåspråkig. 

 

5.4.2 Språket och ålderdom 

Förutom för sverigefinska förskolebarn garanterar minoritetslagstiftningen ett speciellt stort 

skydd även för sverigefinska äldre inom det finska förvaltningsområdet (SFS 2009:724). 

Enligt Ekman (1993:14) har dementa invandrare flera språkliga problem. För det första 

finns det problem som har att göra med det faktum att de är tvåspråkiga och gamla. En viss 

isolering och få möjligheter till social interaktion gör dem mer benägna att blanda språken. 

För det andra har de med Alzheimer-diagnos problem med att finna ord och att kunna 

benämna saker och för det tredje förorsakar Alzheimer att tvåspråkiga patienter har 

problem att välja det passande språket i olika situationer och svårt att urskilja språk. 

Både Ekman (1993) och Heikkilä (1994) har undersökt sverigefinska äldre 

och deras vård eller intresse för vård utifrån en språklig synvinkel. Ekman (1993:30) 

konstaterar att de sverigefinska äldre som hon undersökte, kunde uttrycka sig i tal mycket 

bättre i neurologiska tester när testerna var utförda på finska än när de var på svenska. Hon 

(Ekman 1993:40) påpekar att det är möjligt att de därför har blivit placerade på fel 

vårdnivå. Ekman (1993:40) märkte att det också finns problem i kommunikationen mellan 

endast svenskspråkiga skötare och tvåspråkiga äldre eftersom det kunde hända att en patient 

förstod vad skötaren sa på svenska men inte kunde välja samma språk när han/hon svarade. 

Ekman (1993:31) uppmärksammade att tvåspråkiga skötare inte bara kunde 

kommunicera bättre med tvåspråkiga invandrare utan de även hade en mer positiv relation 

med dem. Vidare vårdade de tvåspråkiga skötarna sina tvåspråkiga patienter mer utifrån 

patienternas behov medan de enspråkiga arbetade enligt rutinerna (Ekman 1993:29). 

Medan Ekman bevisar att det finns medicinska skäl till finsk äldrevård i 

Sverige, bevisar Heikkilä att det också finns intresse för det. För sin undersökning 

intervjuade Heikkilä (1994:50, 129) femtio sverigefinska pensionärer i Stockholmstrakten 
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och fick reda på att fyra av dem genast skulle ha velat flytta till ett finskspråkigt servicehus. 

17 personer ville flytta om deras hälsa försämrades. 17 personer ville också få service på 

finska (Heikkilä 1994:129). 

Tretton av dem intervjuade svarade dessutom att de skulle behöva tolkhjälp 

åtminstone i vissa situationer vid akuta hjälpbehov (Heikkilä 1994:124). Heikkilä 

(1994:127, 133) märkte att de sverigefinska äldre även hade brist på information vad gäller 

de olika serviceformerna och att det inverkar negativt på användandet av servicen och 

möjligheterna att få hjälp. 

 

5.5 Sverigefinnarnas minoritetsrättigheter 

När den svenska riksdagen erkände fem nationella minoriteter år 1999, blev sverigefinnar 

den största av dem (www.lansstyrelsen.se; Ds 2003:010). Sverige anslöt sig även till 

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska 

stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (www.lansstyrelsen.se). Dokumenten låg till 

grund för lagen om rätten att få använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar 

och domstolar som Sverige stiftade samma år (SFS 1999:1176). 

Lagstiftningens fokus låg på skyddandet, stödjandet och erkännandet av de 

nationella minoriteterna (Silvén 2011:82). Silvén (2011:82) har emellertid kritiserat lagen 

och minoritetspolitikens början för att den lät minoriteten uttrycka önskemål, behov och 

synpunkter men fokuserade sällan på krav, rättigheter och diskriminering. Lagen gav två 

slags rättigheter åt minoriteter, regionala och rikstäckande (Silvén 2011:83). De regionala 

gav territoriellt baserade språkliga rättigheter åt sverigefinnar, tornedalingar och samer och 

begreppet ”förvaltningsområde” lanserades. 

I lagen om rätten att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar 

och domstolar definierades ett förvaltningsområde för finska och meänkieli (SFS 

1999:1176). Förvaltningsområdet innebar att i vissa kommuner som tillhörde det 

lagstadgade området samt hos vissa rätter och domstolar som helt eller delvis omfattades av 

kommunerna i förvaltningsområdet hade man starkare rättigheter att använda finska och 

meänkieli i kontakter med förvaltningsmyndigheter och domstolar än utanför området. 

Dessutom fick sverigefinnar och tornedalingar rätt att få hela eller delar av 

förskoleverksamheten och äldreomsorgen på sina språk i kommuner som tillhörde området. 

I början omfattade det gemensamma förvaltningsområdet för finska och meänkieli 

Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommun.  
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Ungefär tio år senare, år 2009, ville regeringen förbättra minoritetsrättigheter 

och presenterade då en minoritetspolitisk strategi ”med åtgärder för att stärka de nationella 

minoriteternas rättigheter ytterligare” (www.lansstyrelsen.se). Som följd stiftades en ny 

minoritetslag, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som trädde i kraft i 

början av 2010 och ersatte den äldre minoritetslagen från 1999 (SFS 2009:724; 

www.lansstyrelsen.se). Antalet kommuner i förvaltningsområdet mångdubblades och i 

lagen avskildes tre separata förvaltningsområden, en för finska, en för samiska och en för 

meänkieli (SFS 2009:724). Nu tillhörde 23 kommuner det finska förvaltningsområdet och 

även andra kommuner fick lov att frivilligt ansöka om att ingå i området. I början av 2015 

tillhör 59 kommuner det finska förvaltningsområdet (www.lansstyrelsen.se). 

Lagen om nationella minoriteter samt uppföljningen av den har blivit 

kritiserad av bland annat Europarådets rådgivande ministerkommitté och regeringens 

utredare Lennart Rohdin (http://www.coe.int; Rohdin 2014; wcd.coe.int). 

Ministerkommittén rekommenderade senast i januari 2015 att Sverige bör förstärka 

utbildningen på alla minoritetsspråk, säkerställa att modersmålsundervisning uppfyller de 

krav som är definierade i den europeiska språkstadgan, öka mängden av tvåspråkig 

utbildning bland annat på finska, grunda ett fungerande system att träna lärare på 

minoritetsspråk och skapa pedagogiskt material på alla minoritetsspråk (wcd.coe.int). 

Rekommendationerna var nästan ordagrant de samma som förra gången år 2011 

(http://www.coe.int). 

Rohdin (2014:4) har i sin tur kritiserat bland annat den svenska 

minoritetslagens formulering som avviker från den europeiska språkstadgans formulering. 

Enligt Europarådets språkstadga borde ”hela eller väsentliga delar” av 

förskoleverksamheten och äldreomsorgen erbjudas på minoritetsspråk inom 

förvaltningsområdena men i den svenska lagen står det endast att kommuner ska erbjuda 

det ”helt eller delvis”. Enligt Rohdin (2014:12) har den missvisande formuleringen lett till 

att ”de allra flesta kommuner valt att tolka rätten restriktivt – gärna med hänvisning till 

termen ’delvis’”. Rohdin har inte nöjt sig med att kritisera situationen och lagen. Han 

föreslår (Rohdin 2014:4) att Sverige borde införa sanktioner mot dem som trotsar 

minoritetslagen. Idag har länsstyrelsen i Stockholm uppdraget att samordna och följa upp 

hur Sveriges minoritetspolitik fungerar i Sverige för sverigefinnarnas del 

(http://www.lansstyrelsen.se). 
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6. Samhällsrelevans 

Som jag konstaterade tidigare i rapporten, har det funnits och det finns fortfarande många 

negativa fördomar mot sverigefinnar i Sverige. I min vardag har jag också märkt i 

diskussioner med mina svenska kompisar och bekanta att många är helt omedvetna om 

sverigefinnar som nationell minoritet. Alla sverigefinnar vet inte ens själva att de har vissa 

språkliga och kulturella rättigheter eller att de har någon laglig minoritetsposition, till 

exempel den sverigefinska regissören Nanna Huolman berättade i en artikel i Expressen att 

hon 2007 fortfarande inte visste att sverigefinnar drygt sju år tidigare hade fått status som 

en nationell minoritet (Haugen 2014). Jag anser att min artikelseries relevans grundar sig på 

ökandet av kunskaper om sverigefinnar och deras rättigheter både bland den 

svenskspråkiga majoriteten och också bland den sverigefinska minoriteten. Därtill kan mina 

artiklar förhoppningsvis också ändra stereotyper om sverigefinnar även om det inte är mitt 

huvudsakliga syfte. 

 

7. Avgränsning 

Jag avgränsade mitt ämne till att endast handla om sverigefinnar och inte alla nationella 

minoritetsgrupper eftersom sverigefinnar är den största av minoritetsgrupperna. Dessutom 

hade jag ett egenintresse eftersom jag själv är en finsk invandrare i Sverige sedan två och 

halvt år. 

Först hade jag tänkt att även göra jämförelser i minoritetspolitik mellan 

sverigefinnar i Sverige och finlandssvenskar i Finland men det visade sig vara en för bred 

vinkel för artikelserien. Till slut begränsade jag mitt ämne till fem artiklar om 

sverigefinnarnas minoritetsrättigheter från fem olika perspektiv. 

Tre av artiklarna grundade sig på lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk - artikel ett om förskoleverksamhet, tre om äldreomsorg och fyra om 

myndighetsärenden på finska. Artikeln om grundskolan skrev jag eftersom minoritetslagen 

ignorerar grundskolan men när jag undersökte skolverkets arkiv så märkte jag att 

sverigefinnar själva aktivt har försökt att ta hand om den finskspråkiga 

grundskoleundervisningen under de senaste decennierna. Det sista ämnet om statsbidrag åt 

kommuner inom det finska förvaltningsområdet tog jag med eftersom det belyste 

finansieringen av minoritetsinsatser. 
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8. Metod 

Innan jag började arbeta med varje enskild artikel, blev jag mer insatt i ämnet genom att 

bläddra i och läsa om svenska minoritetslagar, Europeiska Unionens texter om 

minoritetsrättigheter (Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och 

den europeiska stadgan om landsdels och minoritetsspråk) samt Sveriges periodiska 

rapporter om uppföljandet av minoritetskonventioner och Europarådets ministerkommittés 

slutsatser och rekommendationer för Sverige (SFS 1999:1176; SFS 2009:724; 

http://conventions.coe.int; http://www.coe.int; https://wcd.coe.int). Därtill läste jag 

rapporten Minoritetspolitiskt bokslut 2010-2014 som Sverigefinländarnas delegation hade 

beställt av regeringens utredare Lennart Rohdin (Rohdin 2014). Med hjälp av dessa 

dokument kunde jag sätta mig in i den situation som Sverige befinner sig i efter det 15-

åriga arbetet med att förbättra bland annat sverigefinnarnas minoritetsrättigheter. 

I takt med att mitt projekt gick framåt, märkte jag att det inte räckte att endast 

känna till Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) och dess 

tidigare version Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsdomstolar 

och domstolar (SFS 1999:1176). Jag var även tvungen att ta hänsyn till skol-, språk-, 

personuppgifts- och socialtjänstlagen för att få en helhetsbild om de lagar som påverkar 

olika minoritetsfrågor (SFS 1998:204; SFS 2001:453; SFS 2009:600; SFS 2010:800). 

Jag hade även nytta av min erfarenhet från Sisuradio och SVT Uutiset. Det 

var nämligen viktigt att känna till sverigefinnarnas historiskt underordnade bakgrund som 

minoritet i Sverige som jag diskuterade i kapitlet ”Diskrimineringen av sverigefinnar”. I 

några diskussioner kom det nämligen fram att sverigefinnar inte hade vetat eller ens kunnat 

föreställa sig att de nuförtiden har vissa rättigheter. Till exempel berättade föräldrar i tre 

olika familjer i Norrköping att de inte hade vetat om deras minoritetsrättigheter förrän ett 

tag efter att Norrköping hade anslutit sig till det finska förvaltningsområdet och kommunen 

hade börjat kartlägga behovet av en finskspråkig förskoleverksamhet. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom Norrköping blev förvaltningskommun år 2012 och då hade 

sverigefinnar haft sina minoritetsrättigheter i mer än tio år. 

 

 8.1 Att hitta intervjupersoner 

De svåraste intervjupersonerna att hitta var case. Att överhuvudtaget hitta sverigefinnar är 

inte speciellt svårt idag eftersom det nuförtiden finns till exempel åtskilliga Facebook-

grupper som sverigefinnar har startat för att sprida nyheter och för att skapa kontakter med 

varandra. Det finns till exempel sådana landsomfattande grupper som Ruotsin suomalaiset 



	   19	  

(=Sverigefinnar) och Dagens sverigefinne. Därtill har många kommuner i det finska 

förvaltningsområdet sina egna grupper som Norsut (Norrköpings finländare) eller Ruotsin 

Suomalaiset Eskilstunassa (=Sverigefinnar i Eskilstuna). Det visade sig många gånger vara 

svårt att hitta personer som ville lyfta fram att de hade blivit bemöta orättvist i 

minoritetsfrågor eller att hitta personer som var medvetna om sina rättigheter och dessutom 

ville kräva dem officiellt i en artikel. 

Att få människor att prata var besvärligt när jag försökte hitta intervjupersoner 

för den tredje artikeln om äldreomsorg. Först sökte jag kontakter genom anhöriga i 

Facebook-grupper eftersom äldre människor själva inte är särskilt representerade i sociala 

medier. I kommentarer som jag fick, var man intresserad men rädd för att delta i intervjuer 

eftersom man var orolig för att publicitet skulle försämra ens ställning ytterligare. Någon 

var även rädd för att publicitet i frågan skulle innebära besvärligheter för barn och 

barnbarn. Till slut fann jag caset utanför Facebook. Egenföretagaren Pekka Turunen 

rekommenderade Väinö Kylänpää när jag frågade efter någon som stått länge i kön till 

Suomikoti. 

När jag skrev artikeln om förskolan fick jag kontakter till föräldrar från 

kommunen men då var jag rädd för att de gav mig sådana kontakter som var eniga med 

kommunen om organiseringssättet. Till slut fick jag kontaktuppgifter till pappan Jukka 

Törrö från en ”föräldraaktivist” som SR Sisuradio hade intervjuat tidigare. 

I detta fall var jag orolig för att intervjupersonen skulle vara någon slags 

aktivist och inte skulle representera den genomsnittliga sverigefinska inställningen i 

förskolefrågan men det verkade inte vara så. Jukka Törrö hade deltagit i sverigefinska 

föräldramöten i Norrköping men hade inte varit med och anordnat dem. Han hade inte 

heller pratat om saken i medier tidigare. Dessutom ville han inte kräva hela 

förskoleverksamheten på finska utan för honom skulle det räcka med en hel dag per vecka. 

Jag ansåg att det i detta fall var bättre att en föräldraaktivist rekommenderade någon än att 

kommunen gjorde det eftersom de sannolikt skulle ha försökt skönmåla situationen. 

Också de kvarstående casen fann jag med hjälp av andra sverigefinnar. 

Rektorn Ina Sinisalo sökte kontakter åt mig bland elevers föräldrar och Eskilstunas 

samordnare för finska berättade för mig om den finska mötesplatsen i Torshälla och 

Sverigefinska skolan i Eskilstuna där jag skulle kunna hitta finskspråkiga intervjupersoner. 

Även om jag fick kontakter till mina case från inflytelserika sverigefinnar och mina case 

kan ha varit partiska, anser jag ändå att det inte orsakade problem för mitt arbete eftersom 
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det var meningen att casen skulle vara personer vars minoritetsrättigheter inte hade 

förverkligats men som skulle vilja att de gjorde det. 

Jag intervjuade också många politiker och kommunala myndigheter. Oftast 

var det inte svårt att hitta dem och inte heller att hitta rätt person men det var tidskrävande 

att få kontakt med dem. Många svarade inte på telefonsamtal eller på e-post förrän efter 

många försök. Kommunalpolitikern Olle Johansson (S) erkände till exempel att han helt 

hade ”missat” att svara på min e-post när jag påminde honom. Katarina Popovic och 

Birgitta Hart Carpenter på länsstyrelsen i Stockholm var i sin tur så upptagna att jag 

slutligen var tvungen att acceptera telefonintervjuer med dem för tidsbristens skull. 

Ibland var det också besvärligt att få reda på vem som är ansvarig i vilken 

fråga. I Norrköping sa förskolechefen Kenneth Holmberg på utbildningskontoret att barn- 

och ungdomsnämnden var ansvarig i sverigefinska förskolefrågor och Olle Johansson (S), 

ordföranden i nämnden, sa i sin tur att de hade gett uppdraget (=ansvaret?) till 

utbildningskontoret och hade stort förtroende för deras arbete fast att ”självklart bör det 

utvärderas och följas upp”. 

Som jag hade förväntat mig var inflytelserika sverigefinska personer mer 

benägna att ge intervjuer. Rektorn Ina Sinisalo på Sverigefinska Skolan i Botkyrka och 

egenföretagaren Pekka Turunen som är en av de två grundarna till det nya sverigefinska 

äldreboendet gav mig intervjuer relativt snabbt och var generösa med att förmedla 

information. Även representanterna för Sverigefinska Pensionärer Kaisa Lamu och Raija-

Kärkkäinen Eriksson var hjälpsamma. Min egen bedömning är att lite över hälften av de 

finska samordnarna i förvaltningskommunerna som jag kontaktade var positivt inställda 

samtidigt som några av dem var skeptiska. Någon sa något i stil med ”jag vet inte… det har 

skrivits lite negativt om oss tidigare” och vädjade till slut till tidsbristen under jultiden för 

att inte behöva delta i intervjun. 

Även case (fast de var lite blygare) och beslutsfattare och kommunala 

tjänstemän (som antagligen vill undvika negativt publicitet) pratade oftast ganska fritt. 

Istället för att vägra svara eller svara på något annat istället för att svara på frågan, svarade 

politiker och tjänstemän ofta till exempel att de ännu inte hade tagit beslut i frågan eller att 

de redan hade funderat på att göra något åt det. 

Så gjorde till exempel Kenneth Holmberg i Norrköping när han nekade till att 

kommunen skulle ha bestämt att finskspråkig förskoleverksamhet endast kommer att finnas 

två timmar per vecka. Istället svarade han att de ännu inte hade bestämt hur många timmar 

per vecka det kommer att vara finskspråkig förskoleverksamhet i framtiden. Raili Karlsson 
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från äldreförvaltningen räddade sig i sin tur genom att säga att de ”gör regelbundet 

behovsprognoser och så länge som behovet är som det är i dagens läge, finns det ingen 

anledning till det. Om kön ökar helt plötsligt, måste vi tänka om”. Dessa två tekniker är de 

som Häger (2007:198, 200) konstaterar att medietränarna brukar lära ut: ”Ljug inte, men du 

behöver inte säga hela sanningen” och ”säg att du tar ansvar för det som har hänt och det är 

åtgärdat eller att du tänker åtgärda problemet så att ingen skada är skedd”. Med Kenneth 

Holmberg lyckades jag få ett konkret svar genom att ställa frågan om han kan lova att det 

kommer att bli mer än två timmar per vecka. Det kunde han inte göra. 

 

8.2 Att hålla många bollar i luften – att intervjua, anteckna och 

observera 

Att skaffa material till ett grävande reportage är knepigt. Samtidigt som man måste gräva – 

vara påläst, ställa frågor, lyssna aktivt, ställa helt nya frågor utifrån svaren som man får – så 

måste man observera för att få med scener till reportagen. När man också måste skriva upp 

intervjun på ett eller annat sätt och i mitt fall dessutom på ett språk som inte är mitt 

modersmål, måste man lära sig att vara ”en journalistisk jonglör”. 

Jag visste redan från första början att mitt ämne kräver att jag är ytterst påläst 

före intervjuerna. Ämnet handlade mycket om lag- och konventionstexter samt händelser 

under de senaste årtiondena vilket krävde att jag var tvungen att läsa dem för att inte göra 

bort mig i intervjuer och för att visa att jag visste vad jag pratade om. Därtill behövde jag ta 

reda på några politiska saker och termer. Hur fungerar kommunledningen i Sverige jämfört 

med Finland? Vem ansvarar för vad? Vad gör man i nämnder, förvaltningar, skolverket, 

skolinspektionen, på länsstyrelsen och så vidare? 

Häger (2007:32–33) uppmanar journalisten att läsa på och att vara beredd på 

att bevisa allt man säger för att den intervjuade inte får möjlighet att hitta ”minsta 

kunskapslucka hos en kritisk reporter”. Jag ansåg att det här var extra viktigt för att jag 

skulle kunna gräva och vara kritisk mot de svar jag fick från ansvariga personer i 

kommuner och myndigheter samt från företagare. Detta hjälpte mig speciellt till exempel 

när jag intervjuade Birgitta Hart Carpenter från länsstyrelsen i Stockholm för den sista 

artikeln. Jag hade skaffat både den exakta formuleringen kring vad Haninge hade ansökt 

om lov för att använda statsbidrag till, den exakta formuleringen när länsstyrelsen 

argumenterade för deras nekande svar och texten på länsstyrelsens webbsida där det står 

vad kommuner får använda statsbidrag till och därtill minoritetslagen som lägger grund för 

vilka saker som kommuner får använda pengarna till. Tack vare dessa dokument kunde jag 
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ställa de rätta frågorna och vara kritisk mot rätt saker. Jag fick en djup förståelse kring 

saker med hjälp av dokumenten och kände mig trygg i intervjusituationen och kunde inte 

luras så lätt. 

Jag märkte också hur svårt det var att intervjua och observera samtidigt. 

Häger (2007:130) påminner om att hålla ögonen öppna i intervjusituationen och anteckna 

vad man ser för att kunna minnas detaljer och illustrera människor och platser senare i 

texterna. Under projektets gång blev jag något bättre att komma ihåg att göra detta medan 

jag intervjuade. Jag kände att jag lyckades i observationen speciellt när jag intervjuade den 

äldre sverigefinnen Väinö Kylänpää för den tredje artikeln. I början av projektet kände jag 

dock ofta att jag borde göra som Hanson (2009:261) skriver att han då och då hade varit 

tvungen att göra för att få detaljer och samla ”guldkorn” för sina grävande projekt – 

nämligen att göra ett återbesök på platsen för att få med detaljer som man har missat i 

intervjusituationen. För artikel två gjorde jag egentligen inte ett återbesök men jag 

intervjuade min huvudkälla, rektorn Ina Sinisalo redan innan jag besökte den sverigefinska 

skolan där jag gjorde observationen. 

Den sista bollen – att anteckna intervjuer – löste jag med hjälp av en 

bandspelare när jag intervjuade på svenska som inte är mitt modersmål. Jag hade tidigare 

försökt göra några intervjuer på svenska med hjälp av ett anteckningsblock men märkt att 

hela min koncentration gick åt till rättstavning och att jag inte kunde bestämma på vilket 

språk jag skulle anteckna. Varje gång en intervjuperson sa ett för mig främmande ord, 

tappade jag dessutom bort några viktiga ord efter det. 

Häger (2007:143) varnar om att tekniken kan skrämma intervjupersoner och 

att de kanske inte kan prata lika naturligt om man använder till exempel en bandspelare 

eller en videokamera. Därför uppmanar han till att avdramatisera tekniken. Jag utvecklade 

mina egna tekniker för att göra det. Den första av dem var att berätta sanningen – att jag 

ville att intervjupersonernas citat skulle bli korrekta och att jag var rädd för att det inte 

skulle bli så om jag försökte anteckna eftersom mina svenska kunskaper inte är på 

modersmålsnivå. Den andra konsten var att använda mobiltelefonen som bandspelare. En 

vardaglig mobiltelefon väcker inte så mycket rädsla som en professionell bandspelare. 

 

8.3 Representativitet 

Från allra första början tänkte jag att min artikelserie måste vara geografiskt representativ. 

Jag ville hitta intervjupersoner även utanför Stockholm för att kunna göra mina artiklar 

intressanta för den svenskspråkiga majoriteten i hela landet. Jag hade emellertid en 
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begränsad mängd pengar och tid att göra det så kommunerna som jag besökte, blev till slut 

Norrköping, Haninge, Stockholm och Eskilstuna då de var tillräckligt nära. Vid 

telefonintervjuer ringde jag till kommuner som ligger längre bort. 

Jag tänkte också att artikelserien måste vara representativ vad gäller 

sverigefinnarnas rättigheter i olika åldrar och i olika situationer och samtidigt måste 

artiklarna vara knutna till de viktigaste/huvudsakliga delarna av minoritetslagstiftningen. 

Därför blev ämnena förskola, grundskola och äldreomsorg, samt statsbidragspengar och 

myndighetsservice som berör alla sverigefinnar oavsett ålder. Vad gäller ålder, var 

medelålders sverigefinnar med i intervjuer men då pratade de om deras barns rättigheter i 

stället för sina egna. Det var något där representativiteten brast lite men medelålderns 

språkliga rättigheter har inte heller blivit speciellt nämnda i lagtexter på samma sätt som till 

exempel förskolebarns eller äldres. 

Vad gäller att ställa rätt personer till ansvar, tycker jag att jag lyckades ganska 

bra. För artikel två om grundskola skulle det ändå ha varit bra att intervjua också någon på 

skolinspektionen och för artikel fem skulle jag ha velat finna någon i regeringen som var 

med att formulera minoritetslagen 2009 för att kunna fråga varför de lämnade grundskolan 

utanför lagen. Förutom dessa två saknade intervjuer anser jag att jag hittat rätt 

intervjupersoner för texterna. 

 
	  
9. Genre och texttyp 

Att mitt arbete blev grävande journalistik berodde egentligen mer på ämnet än på ett aktivt 

beslut om att granska. Naturligtvis skulle jag ha kunnat skriva enbart några kortare nyheter 

eller endast beskrivande reportage men jag ansåg att det är viktigt att förklara och svara på 

publikens frågor ”varför” och ”hur det är möjligt” eftersom mitt arbete var syftat till den 

svenskspråkiga majoriteten och jag antog att de inte har mycket bakgrundsinformation om 

ämnet. Delvis är mitt arbete även kartläggande. Jag ville tydligt förklara den situation som 

sverigefinnar befinner sig i idag och hur det har blivit så för att göra ämnet begripligt. 

Hanson (2009:13) konstaterar att grävande journalistik försöker svara på 

frågorna om vad som finns under ytan, vad man försöker dölja och varför. Exakt dessa 

frågor försökte jag svara på i artiklarna i varierande utsträckning: Varför får så få 

sverigefinska barn gå i förskola på finska? Det verkar som om att statsbidrag till 

sverigefinska kommuner är tillräckliga men vad finns under ytan? Är bidraget riktat till 

områden där det behövs som mest? Och så vidare. 
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Genren dikterade i sin tur texttypen som blev reportage. Enligt Hanson (2009: 

251) är det bästa sättet att få en läsare att bli intresserad och orka läsa genom hela den 

grävande artikeln att använda dramaturgi. Också Thurén (1992:350) anser att den klassiska 

dramaturgiska retoriken där ”berättelsen börjar stillsamt, blir sedan alltmer dramatisk för att 

efter en klimax mynna ut i en stillsammare avslutning” är ett fruktbart sätt för att vinna 

läsares intresse. Han kallar denna journalistiska berättarmodell för fisken. I fiskmodellen är 

idén tvärtemot den traditionella nyhetstexten ”den omvända pyramiden” där reportern 

istället börjar med det väsentligaste. 

 

 9.1 Grävande journalistik 

Genren som min artikelserie representerar är grävande journalistik. Hanson (2009:13) 

specificerar vad han menar med grävande journalistik genom att räkna upp sex kriterier 

som måste uppfyllas för att en viss slags journalistik kan kallas grävande: kritisk 

infallsvinkel, viktigt ämne, eget initiativ, egen research, egen analys och exklusivitet. Mitt 

arbete uppfyller utan tvekan kriteriet ”eget initiativ” eftersom det var jag som bestämde att 

ämnet var värt att gräva i. Likaså hade jag redan från första början en ”kritisk infallsvinkel” 

eftersom jag hade läst mycket kritik mot minoritetsfrågor speciellt från Europarådets 

ministerkommitté. 

Jag gjorde även ”egen research” för varje artikel. Till exempel hade jag hört 

att många sverigefinnar hade försökt grunda sverigefinska friskolor efter år 1990 men under 

nästan 20 år har ingen lyckats. För att ta reda på om ryktet stämde tillbringade jag flera 

timmar på Skolverket för att ta reda på hur många skolor som sverigefinnar har försökt 

grunda efter 1990 och hur många gånger de har lyckats. Jag skaffade även fram det 

formulär som Norrköpings kommun hade skickat till sverigefinska föräldrar för att ta reda 

på vilka alternativ kommunen hade erbjudit för att ordna finskspråkig förskoleverksamhet 

efter det att kommunala tjänstemän hade berättat för mig att föräldrar fritt hade fått rösta 

om hur de ville att verksamheten skulle se ut. Därtill skaffade jag siffror på hur många 

föräldrar hade röstat och hur de hade röstat för att kunna granska om kommunen verkligen 

kan bevisa att en ambulerande lärare är föräldrarnas egen vilja. För artikeln om finsk 

myndighetsservice gjorde jag research genom att ringa runt till slumpmässigt valda 

kommuner inom det finska förvaltningsområdet och granska om de kan erbjuda 

finskspråkig service inom lagens ramar. 

Även analysen var hela tiden min egen som det ska vara i grävande 

journalistik. Jag fick dock hjälp vid tolkningen av minoritetslagen av juristen Kaisa 



	   25	  

Syrjänen Schaal och utvecklingsledaren Katarina Popovic men publiceringen eller det 

fortsätta grävandet var inte beroende av deras uttalanden. 

Enligt Hanson (2009:13) ska ämnet också vara viktigt och exklusivt. Mitt 

ämne är säkert viktigt för många – sverigefinnar är den största av de fem nationella 

minoriteterna som finns i Sverige och om inte ens deras rättigheter förverkligas, kan man 

fråga sig hur dåligt ännu mindre minoriteter har det. Hanson (2009:14) preciserar vidare att 

uppgifter ska vara av stort allmänintresse. Jag anser att även detta realiseras i mitt arbete 

eftersom människorättigheter till vilka minoritetsrättigheter hör, gäller allmänintresse fastän 

att dem det direkt rör själva är i minoritet i det svenska samhället. Exklusivitet hänger ihop 

med betydelse: uppgifter som jag lyfter fram är viktiga och de skulle sannolikt inte ha lyfts 

fram annars eftersom intresset att granska sverigefinnar har varit litet i svenska 

majoritetstidningar under den senaste tiden som jag påpekade i inledningen. 

Hanson (2009:15) tillägger att man också kan ha kriteriet att uppgifter som 

grävande journalistik avslöjar ska vara sådana som någon försöker dölja. Förutom i artikel 

fyra där jag wallraffade försökte ingen dölja någonting för mig men inte heller tog mina 

intervjuade politiker och myndigheter fram alla saker och ting på eget initiativ. Jag var 

tvungen att diskutera med mina case (till exempel Jukka Törrö), sverigefinska politiker (till 

exempel Petri Salonen C) och företagare (till exempel Pekka Turunen) med flera för att få 

fram tvivelaktiga saker som jag senare kunde fråga kommunala tjänstemän, politiker och 

myndigheter om. Hanson (2009:15) skriver att han inte anser att kriteriet om dolda 

uppgifter är obligatoriskt för grävande journalistik eftersom det begränsar genren för 

mycket. 

 

9.2 Reportage 

Enligt Thurén (1992:355) måste ett reportage åtminstone till en viss del befinna sig på 

konkret nivå. Han menar att reporterns egna iakttagelser ska finnas med för att man ska 

kunna kalla en texttyp för ett reportage. Enligt honom kan abstraktionsnivån emellertid 

variera starkt inom samma text (Thurén 1992:354). 

Reporterns egna iakttagelser hänger samman med författarjaget som 

förekommer i reportage. Thurén (1992:367–368) förklarar det som att den implicite 

författaren förekommer i texten genom att hans eller hennes personlighet, värderingar och 

åsikter syns medan författaren som person i texten innebär att reportern kan förekomma till 

och med som en av reportagets huvudpersoner. Jag förekommer som en implicit författare i 

alla mina fem artiklar men i den fjärde där jag ringer runt till kommuner och myndigheter 
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uppträder jag även som person. Således är den fjärde artikeln mest konkret och subjektiv. 

Men även i de fyra andra reportagen varierar min närvaro. I den första artikeln som 

behandlar förskola framträder jag minst med mina få beskrivningar om miljön och 

arbetsprocessen medan till exempel i den tredje artikeln om äldreomsorg finns det gott om 

mina egna iakttagelser om Väinö Kylänpääs liv i äldreboendet. Fast min närvaro är liten i 

den första artikeln, har jag konkretiserat ämnet med hjälp av caset som personifierar det 

abstrakta, generella problemet som Hanson (2009:258) uppmanar till att göra. 

Enligt Thurén (1992:372–375) innehåller reportage som texttyp tre olika 

framställningsformer som reportrar använder i varierande utsträckning. De är gestaltande, 

berättande och argumenterande framställningar. Själv använde jag mest argumenterande 

och berättande framställningar. Speciellt den argumenterande framställningen kändes 

naturlig för den grävande genren eftersom jag kunde utnyttja den för att bevisa vad eller 

vem missförhållandena berodde på. Jag använde det aktivt särskilt i den första artikeln när 

jag grundligt grävde kring varför det inte fanns finskspråkig förskoleverksamhet i 

Norrköping. Jag behövde hela tiden även den berättande framställningsformen eftersom jag 

ville sätta saker och ting i en kontext och kartlägga och beskriva dagens situation. 

En gestaltande framställning är emellertid speciellt viktig i ett reportage. Den 

består av så kallade scener – textbitar där man beskriver till exempel en miljö eller en 

dialog (Thurén 1992:373). Thurén (1992:373) anser att en artikel måste innehålla 

åtminstone något avsnitt som kan kallas för en scen för att benämnas som ett reportage. I 

vissa texter kände jag att scener formades av sig självt som exempelvis i den tredje artikeln 

om äldreomsorg men det var inte alltid lika lätt att beskriva och få med scener i texterna. 

Svårast var det i den första artikeln eftersom mitt case Jukka Törrö inte hann och heller inte 

ville möta mig ansikte mot ansikte utan endast accepterade telefonsamtal. Jag kunde heller 

inte besöka någon finsk förskola i Norrköping för konkreta scener eftersom det inte fanns 

några sådana där. 

Jag fick nöja mig med att beskriva Norrköping utifrån mitt första besök i 

staden samt genom att beskriva det som inte fanns att beskriva – att finskan har tystnat i 

den enda förskolan i staden där man hade försökt att ordna finskspråkig verksamhet. 

Eftersom jag hade ont om scener utnyttjade jag Hansons (2009:257) råd för att försöka 

hålla kvar läsarens intresse och skapa en ny framåtrörelse genom att ställa enkla frågor som 

”Vad håller de på med egentligen?” och ”Hur många sverigefinnar har kommunen 

egentligen kontaktat?”. Vidare försökte jag låta Jukka Törrö berätta om sina egna 

erfarenheter jämnt i artikeln för att hålla texten på en konkret nivå. 
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 9.3 Stilistik 

Efter att ha jobbat endast med nyheter under det senaste ett och halvt år, kändes det först 

som att jag hade glömt bort sättet att skriva ett reportage. Den traditionella nyhetsmodellen 

med det viktigaste (nyheten) i början och allt mindre viktigt efter det hade fastnat i mina 

tankar och jag var speciellt tvungen att skriva om mina ingresser flera gånger innan jag ens 

blev relativt nöjd med dem (Thurén 1992:350). 

 Jag kände samtidigt att det var utmanande och lärorikt att försöka skriva 

grävande reportage. Under min tid på en tidning för några år sedan blev jag van vid att 

skriva reportage om lättare ämnen och nyheter om allvarliga ämnen men nu behövde jag 

försöka kombinera mycket fakta med en mer beskrivande och människonära stil. Dessutom 

hade jag en helt ny utmaning: att för fösta gången producera journalistiska texter på ett 

annat språk än på mitt modersmål. 

 Jag är inte 100-procentigt nöjd med resultatet fast jag känner att jag 

utvecklades under arbetets gång. Jag anser att jag lyckades bra med den grävande delen 

men att jag ännu inte hade funnit min reportagestil i början av serien. Fast stilen kanske inte 

blev perfekt denna gång, kände jag att jag åtminstone fick mycket bättre förutsättningar att 

skriva i en liknande genre nästa gång. 

 

10. Källkritik 

Thurén (2005:13) anger att fyra punkter utgör de källkritiska principerna. Enligt honom är 

de äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. I mitt projekt var jag tvungen att 

tänka mest på tendensfrihet. Thurén (2005:13) menar att man inte ska ha anledning att 

misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten av någon som helst anledning. 

Naturligtvis hade mina case, i egenskap av representanter för en nationell minoritet, 

personliga intressen i att berätta hur dåligt de hade blivit behandlade för att få det bättre och 

risken fanns att de kunde överdriva för sin egen saks skull. Men även andra källor hade sina 

egna tendenser. Företagare och rektorer har ekonomiska intressen att puffa för sina företag 

och friskolor, politiker har politiskt intresse av att inte visa om de gör något fel för att ha 

kvar sina väljare, tjänstemän vill kanske undvika negativ kritik för att inte förlora sina jobb 

och så vidare. 

Jag märkte att det viktigaste var att faktakolla allt som sades så ofta som det 

bara var möjligt – helst varje gång. På detta sätt undvek jag till exempel en pinsam situation 

i Örebro. Jag hade tänkt ut en gammal kvinna som mitt case i artikeln om äldreomsorg men 

när jag intervjuade henne och hennes dotter började jag inse att det inte verkade som att 
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kommunen gjort något fel i deras fall. De hade nämligen bett om finskspråkig hemvård 

redan innan kommunen hade anslutit sig till det finska förvaltningsområdet och efter det 

hade de dessutom diskuterat sin sak med för ämnet fel personer. Kommunen hade inte 

brutit mot minoritetsrättigheterna i detta fall utan det hela handlade snarare om ett 

missförstånd. 

Tidssamband berörde mig endast när jag arbetade med artikeln om 

grundskolan. Rektorn Ina Sinisalo kunde inte utantill minnas alla de olika 

ansökningsprocesserna i friskoleärendena så jag gjorde min egen research i skolverkets 

arkiv och beställde nyare beslut från skolinspektionen. 

 

10.1 Att undvika kampanjjournalistik? 

Trots att reportage som genre ger journalisten fria händer att vara subjektiv och att finnas i 

texten då dess mening inte endast är att förmedla ren fakta, har jag varit tvungen att tänka 

på var gränsen går mellan att skriva reportage och att skriva kampanjjournalistik eller 

advocacy journalism som termen lyder på engelska (Thurén 1992:367; Thor & Hansén 

1999:161). Enligt Waisbord (2009:371) talar journalister å någons vägnar när de skriver 

kampanjjournalistik. Ofta är det frågan om en grupp som saknas kraftfulla talespersoner. 

Historiskt har kampanjjournalistik förekommit till exempel när man har velat främja 

kvinnors rätt att rösta eller arbetarklassen rättigheter i arbetslivet (Waisbord 2009:372). Jag 

anser att även sverigefinnar som minoritetsgrupp på sätt och vis har en liknande 

underordnad position och att gruppen saknar inflytelserika företrädare. 

Eftersom kampanjjournalistik är en motsats till journalistikens gatekeeper-roll 

som traditionellt ses som mål för den opartiska nyhetsförmedlingens strävan efter 

objektivitet, har olika forskare ansett att kampanjjournalistik är propaganda som även 

strider mot ärlighet och sanningsberättande – ideal inom den demokratiska pressen 

(Waisbord 2009:371–372). Jag har velat vara sanningsenlig i mina reportage och har därför 

försökt att undvika att överskrida den i reportage acceptabla nivån av subjektivitet så att 

texterna inte ska uppfattas som kampanjjournalistik, en genre som ofta glömmer bort 

idealen om att vara rättvis och att berätta sanningen även när den berör underlägsna parten 

som man kanske faktiskt sympatiserar med. 

Med denna risk i åtanke har jag försökt att faktakolla och ifrågasätta allt som 

bland annat mina case och talespersonerna för de olika sverigefinska organisationerna, 

exempelvis Sverigefinska pensionärer, har berättat för mig och på så sätt försökt undvika 

partiskhet. Naturligtvis gjorde jag på samma sätt med makthavare men då gjorde jag det 
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mer automatiskt. Eftersom jag kände att jag sympatiserade mer med den underlägsna sidan 

så att säga, så kändes det viktigt att redan från början vara medveten om mina egna tankar 

och därmed också om de risker som dessa kunde medföra. 

 

11. Etiska ställningstaganden 

Journalistförbundet (https://www.sjf.se) listar de journalistiska yrkes- och 

publicitetsreglerna. Publicitetsregel nummer tio behandlar ämnet som hela mitt arbete 

grundade sig på. Enligt regeln ska man inte framhäva personers etniska ursprung om det 

saknar betydelse i sammanhanget. Jag framhävde det sverigefinska/finska ursprunget hos 

mina intervjupersoner i varje artikel eftersom hela serien baserar sig på just en etnisk 

minoritet och ursprung är därför av stor betydelse för sammanhanget. 

I exempelvis de fall som rör den sverigefinska rektorn i Botkyrka, den 

sverigefinska politikern i Haninge och den sverigefinska företagaren i Stockholm, så var 

framhävandet av etniskt ursprung även av vikt för att kunna följa publicitetsregel nummer 

två, alltså den regel som tar upp betydelsen av att vara kritisk mot nyhetskällorna. Det var i 

enlighet med de källkritiska principerna viktigt att visa att personerna i fråga hade ett 

egenintresse i frågan, bland annat på grund av deras bakgrund. 

En del i att vara kritisk mot källor hängde ihop med den trettonde regeln om 

att ge personer som kritiseras tillfälle att bemöta kritiken. I artikeln om förskolan lyfte jag 

fram både den berörda personen såväl som en politiker och tjänsteman för att få fram de 

olika sidornas synpunkter. Även i artikeln om statsbidrag ville jag få fram skillnader i 

ståndpunkt, både från de berörda men också från deras motståndare på Länsstyrelsen i 

Stockholm. 

Vad gäller yrkesreglerna så stötte jag på reglerna sju och åtta i varje 

intervjusituation. I dem uppmanas journalister att berätta hur och var intervjumaterialet 

används och publiceras. Jag följde reglerna genom att berätta att jag arbetar som 

frilansjournalist och att mina artiklar främst utgör en del av mitt examensarbete men att de 

också kan komma att publiceras i någon tidning. 

Förutom att tänka på publicitets- och yrkesregler så tänkte jag även på etik när 

jag intervjuade den demente mannen Väinö Kylänpää. Jag märkte genast att han blandade 

ihop saker och ofta mindes fel. Därför använde jag hans dotter som källa för 

faktainformation och Kylänpää fick själv svara på frågor om känslor som ”hur det känns att 

inte kunna prata sitt modersmål på äldreboendet”. 
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 11.1 Att wallraffa 

Jag använde wallrafferi som metod i bara en av mina artiklar och då endast i dess mildaste 

form. Att wallraffa betyder att journalisten utger sig för att vara någon annan än han eller 

hon verkligen är (Hanson 2009:213). Det ska journalisten göra endast när han/hon upplever 

att det är det enda sättet att få fram information som kan avslöja missförhållanden. Det 

betyder inte nödvändigtvis att man måste ljuga om vem man är utan det kan räcka med att 

låta bli att berätta sitt yrke (Hanson 2009:214). Då utnyttjar man snarare personers 

godtrogenhet istället för att ljuga. 

Jag berättade inte att jag var journalist när jag ringde till kommuner och 

myndigheter för att få fram information till min fjärde artikel. Jag ljög inte en enda gång då 

det aldrig var nödvändigt. Jag ringde och frågade först på finska och sedan på svenska om 

jag kunde få prata med någon finskkunnig person eller om det fanns någon på plats som 

kunde finska. Sedan frågade jag om kommunen hade finskspråkiga biståndshandläggare 

inom äldreomsorgen. Jag fick frågan om jag hade någon släktning eller liknande som skulle 

behöva tala med en finskkunnig person endast ett par gånger. Då svarade jag nej – att jag 

bara ville veta om kommunen överhuvudtaget har sådana anställda – och så lyckades jag 

undvika att ljuga eller att avslöja att jag är journalist. 

I några fall avslöjade jag till slut att jag var journalist men jag berättade det 

alltid först efter att jag redan hade gjort testet. Jag ville först veta om en myndighet eller en 

kommun hade någon finskspråkig på plats just då och när de skulle ha någon om en sådan 

inte fanns tillgänglig. Efter det var det ju inte längre av vikt om de fick reda på att jag var 

journalist. De kunde ju inte hitta på att de exempelvis har biståndshandläggare som kan 

finska eftersom att jag med lätthet kan kolla om det verkligen stämmer i efterhand. 

Testresultaten visade att det i början av varje samtal var viktigt att wallraffa. 

Genom att wallraffa fick jag veta att endast fyra av kommunerna hade någon på plats just 

då men när jag senare frågade om de överhuvudtaget hade någon finskkunnig som jobbade 

i växeln och hur ofta den personen fanns på plats var resultat mycket bättre – sju av tio 

kommuner klarade nu testet. I artikeln framkommer båda resultaten så att läsaren själv får 

dra slutsatser om kommuner tar hand om minoritetsrättigheter på ett tillfredsställande sätt. 

 

12. Sammanfattning 

Vad lärde jag mig då under hösten när jag jobbade med mina artiklar? För det första lärde 

jag mig om tålamod och effektiv tidsanvändning. Att gräva tar tid och man måste ha många 

bollar i luften samtidigt för att det ska bli klart. Man får inte genast intervjuer med alla 
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personer man vill. Man måste vänta på både arkivmaterial och på att få till ett möte med en 

politiker eller en myndighet. Att finna passande case kan ta lång tid och ibland är det först 

efter intervjutillfället som man blir medveten om att caset kanske ändå inte går att använda 

i artikeln. Det var ju det som hände mig i Örebro. 

 Det andra som jag lärde mig var att försöka tänka samtidigt på både hur man 

skriver ett grävande reportage och vad man ska ta med i det. I början var det inte lätt att 

koncentrera sig på intervjusituationen och samtidigt hålla tankarna klara kring vad man 

skulle fråga härnäst för jag var ju också tvungen att hålla reda på vad intervjupersonen 

faktiskt sagt och på att observera personen och miljön så att detta senare kunde illustreras i 

texten med scener. 

 Det mest intressanta i projektet var grävandet i sig. Fast det då och då kändes 

frustrerande att upptäcka att jag kanske var på fel spår, kändes det desto mer givande när 

jag äntligen stötte på något viktigt. Så var känslan i Norrköping när det efter ett par 

intervjuer verkade som att sverigefinska föräldrar verkligen inte hade velat få mer än ett par 

timmar finskundervisning per vecka. Men när jag sedan fick siffrorna på förfrågningarna 

insåg jag ju att saken inte var så entydig. Samma sak inträffade när jag diskuterade 

statsbidraget för det finska förvaltningsområdet med samordnare för finska i Luleå och 

Eskilstuna och med några sverigefinska Eskilstuna-invånare. Jag märkte att de inte tyckte 

att det fanns några större brister i bidraget men när jag sedan pratade med en lärare i 

Eskilstuna uppmärksammade denne mig på att grundskoleprojekt inte får något bidrag alls. 

I Haninge visade det sig senare att problemet var ännu större. 

 Avslutningsvis så lärde jag mig att det krävs mycket mer bakgrundsarbete i 

grävande journalistik än vad som märks av i artiklarna. Man måste också våga hamna på 

villovägar för att upptäcka det som inte stämmer och på så sätt hitta nya och bättre spår. För 

trots att man försöker hålla idén kristallklar så måste man hela tiden vara flexibel och 

beredd på att titta på saker ur nya synvinklar. 
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Kylänpää, Väinö – äldre som köar till Suomikoti 

Kärkkäinen Eriksson, Raija – Sverigefinska Riksförbundet 

Lamu, Kaisa – Sverigefinska pensionärer 

Popovic, Katarina – utvecklingsledare på länsstyrelsen i Stockholm 

Sinisalo, Ina – rektor på Sverigefinska Skolan i Botkyrka 

Turunen, Pekka – egenföretagare, Finska gården 

Törrö, Jukka – förälder till ett förskolebarn 
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Efterlyst: 31 finska förskolor 
 

”Jag märker det redan nu. Även om jag och mina föräldrar pratar finska med 

honom, har han redan börjat tappa språket och svarar mig på svenska”, säger en 

sverigefinsk pappa Jukka Törrö. Han pratar om sin lille son Alvar som inte får lära 

sig finska i förskolan fast den svenska lagstiftningen garanterar rätten till det. Jukka 

Törrö är rädd för att Alvar kommer att tappa sin pappas förstaspråk. 

 

Norrköping, den första oktober. Spårvagnar rullar fram och tillbaka längs Drottninggatan 

och solen avspeglas i Motala ström. Enligt Statistiska Centralbyrån hade hela 10 000 

invånare i kommunen finsk bakgrund år 2012 vilket gör staden till en av de allra största 

sverigefinska kommunerna i hela Sverige. Här har även Jukka Törrö vuxit upp och här bor 

han också nuförtiden med sin familj. 

 

Norrköping är en av de 52 svenska kommuner som idag tillhör det finska 

förvaltningsområdet som, helt eller delvis, garanterar rätten till finskspråkig 

förskoleverksamhet om man ber det. Ändå har finskan tystnat i den närbelägna förskolan 

Jordgloben och Norrköpings finskspråkiga förskoleverksamhet betyder i nuläget att det 

jobbar några finskkunniga personer i kommunens förskolor. Endast sju sverigefinska barn 

går i dessa förskolor och får eventuellt prata på finska under förskoledagarna. 

 

”Eventuellt” eftersom det är tvivelaktigt hur kunniga dessa anställda är i finska: deras 

språkkunskaper har inte undersökts på något grundligare sätt än att en person från 

kommunen har diskuterat med dem. Dessutom har de inte heller fått några 

rekommendationer om hur mycket de borde prata finska med barnen. 

 

Är det kanske tidsbristen som gör att kommunen inte har hunnit komma i gång med 

verksamheten? Nej då. När jag besöker kommunens webbsida står det att Norrköping har 

hört till förvaltningsområdet från och med början av 2012 – det vill säga nästan tre år. Vad 

håller de på med egentligen? 

 

I rådhuset på Drottninggatan träffar jag Anne Pehkonen, den finskspråkiga 

kontaktpersonen på utbildningskontoret, och Raija Arvidsson som är samordnare för det 
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finska förvaltningsområdet i Norrköping. Anne Pehkonen säger att kommunen ska anställa 

en ambulerande finskspråkig förskolelärare som ska ta hand om den finskspråkiga 

förskoleverksamheten i de förskolor där det ännu inte finns finskspråkig personal. Det är 

meningen att läraren ska börja så snart som kommunen hittar en lämplig person, men det 

kommer inte bli mycket finska nu heller. 

 

– Jag tippar på två timmar per förskola, säger Raija Arvidsson när jag frågar hur många 

timmar per vecka läraren hinner stanna i varje förskola. 

 

I utbildningskontoret på andra sidan gatan säger förskolechefen Kenneth Holmberg att 

föräldrarna har själv önskat detta. 

 

– I möjligaste mån placerar vi barn på förskolor med finsktalande personal. Det har  

dock visat sig, efter kontakter och möten, att det för de flesta föräldrar är viktigast med en 

förskola nära hemmet och barnets blivande kompisar, säger Kenneth Holmberg. 

 

Han tillägger att det inte är bestämt hur många timmar den finskspråkiga 

förskoleverksamheten Norrköping kommer att erbjuda men att inte heller han kan lova att 

det blir mer än ett par timmar. 

 

Utbildningskontoret har fått sitt uppdrag från Barn- och ungdomsnämnden i Norrköping. 

Jag bestämmer mig för att kontakta nämndens ordförande Olle Johansson (S) men han har 

inga nya motiveringar för Norrköpings beslut att hålla sig på miniminivån när jag till slut 

når honom via e-post. Istället bollar han tillbaka till utbildningskontoret. 

 

”Den information som kommit mig till del, ser jag att man försökt hitta lösningar, och att 

en ambulerande finsktalande pedagog är en del av lösningen. Jag känner stort förtroende för 

deras arbete. Självklart bör det utvärderas och följas upp”, svarar han på mitt mejl. 

 

Men är det verkligen en ambulerande lärare och bara ett par timmar finska per vecka som 

de flesta föräldrar har velat ha när dagens lagstiftning ger dem rätt att få till och med en helt 

finskspråkig förskoleverksamhet? 
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Jag ber Anne Pehkonen att skicka siffror om utredningar som Norrköping har gjort. 

Siffrorna bevisar att det som Kenneth Holmberg sa är sant: De flesta föräldrar har 

prioriterat förskolans närhet före språkverksamheten. Men siffrorna avslöjar också en annan 

intressant detalj. ”De flesta” betyder i detta fall bara sju föräldrar och sammanlagt fick 

Norrköping endast 13 svar i förfrågningarna om föräldrarnas önskemål angående 

finskspråkig verksamhet. Hur många sverigefinnar har kommunen egentligen kontaktat? 

 

Inte så många. Inte så att kommunen inte hade velat göra det, men systemet att nå föräldrar 

är inte särskilt effektivt. Det är nämligen ganska svårt att hitta och få kontakt med 

sverigefinnar. I personuppgiftslagen har Sverige förbjudit behandling av personuppgifter 

som avslöjar etniskt ursprung. Därför har myndigheterna inga register som hjälper dem att 

hitta målgruppen. Istället har kommunerna varit tvungna att hitta på andra knep. 

 

I Borås har kommunen exempelvis skaffat västar med texten ”sverigefinsk 

förskoleavdelning” åt sverigefinska förskolebarn för att sprida information om att det 

överhuvudtaget finns finskspråkig förskoleverksamhet i kommunen. Norrköping har i sin 

tur lyckats samla ungefär femtio sverigefinska barnfamiljer på ett barnfamiljeforum på 

kommunens webbsida med hjälp av djungeltelegraf och Facebook. Från forumet fick 

Norrköping ett av de 13 svaren. 

 

Visst har kommuner i första hand gjort mer seriösa försök att kontakta sverigefinska 

föräldrar. Norrköping fick största delen av sina svar, de resterande tolv, med hjälp av ett 

webbformulär där det frågas om barns modersmål och som ska fyllas i när man anmäler sitt 

barn till förskolan. Språkfrågan ska hjälpa till att hitta de barn vars föräldrar skulle kunna 

vara intresserade av finskspråkig förskoleverksamhet. 

 

Men formuläret fångade inte in Jukka Törrö. 

 

– Vi anmälde svenska som modersmålet eftersom vi inte visste vilken betydelse språkvalet 

hade. Formuläret är gjort felaktigt, säger Jukka Törrö. 

 

Han menar att det inte frågas om intresset för verksamheten utan vilket som är barnets 

modersmål och det är två olika saker. Som barn fick Jukka Törrö själv lära sig finska i en 

kommunal skola i Norrköping och nu skulle han vilja att hans två-åriga son Alvar ska få 
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delta i finskspråkig förskoleverksamhet. Men Jukka Törrö och hans helt svenskspråkiga 

sambo anmälde svenska som sonens modersmål eftersom det är familjens gemensamma 

språk hemma. 

 

– Det frågades exempelvis inte ens om mångspråkighet eller liknande. Tjänstemän för det 

finska förvaltningsområdet säger att de har försökt kartlägga intresset för verksamhet men 

det har de inte kunnat göra ordentligt på detta sätt, säger Jukka Törrö. 

 

Jag kontaktar Anne Pehkonen från utbildningskontoret igen. Hon berättar att de är 

medvetna om problemet i formuläret och att hon själv har försökt genomföra ändringar. De 

har ändå inte gjorts hittills eftersom man har varit rädd för att det skulle väcka kalabalik 

bland kommunens andra etniska grupper, om det erbjöds verksamhet endast på finska. 

Detta trots att sverigefinnar har en laglig särställning i kommunen tack vare 

förvaltningsområdet. 

 

Problem finns inte bara på kommunalnivå vad gäller förverkligandet av sverigefinnarnas 

minoritetsrättigheter. Egentligen har de sin början redan i den otydliga lagtexten som 

regeringens utredare Lennart Rohdin nyligen kritiserade i sin rapport. Sverige erkände sina 

fem nationella minoriteter, det vill säga sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och 

judar år 1999. Då blev sverigefinnar den största nationella minoritetsgruppen i Sverige. På 

samma gång stiftade Sverige även minoritetslagen för att förstärka de nationella 

minoriteternas rättigheter jämfört med andra minoritetsgrupper i landet och staten grundade 

lagstiftningen på Europarådets konventioner som skyddar minoriteter. 

 

Det betydde att Sverige, i samma stund som landet anslöt sig till Europarådets 

konventioner, lovade att erbjuda ”hela eller väsentliga delar” av förskoleverksamheten på 

minoritetsspråk. Men löftet fick i lagtexten den nya formen ”hela eller delar”, som enligt 

Lennart Rohdin har lett till att kommuner tolkar lagen genom det mindre krävande ”delar”. 

 

Lagstiftningen kan ändå inte ha påverkat det faktum att sju föräldrar faktiskt röstade för en 

ambulerande lärare i Norrköping, trots att det också tillfrågades om intresse för till exempel 

en finskspråkig förskola eller en finskspråkig förskoleavdelning. Tycker minoriteten att ett 

par timmar per vecka i själva verket räcker bra? 
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Jukka Törrö tror inte det och han har dessutom en förklaring till resultatet. Enligt honom 

finns det åtminstone två saker som kan ha påverkat valet. För det första gissar han att 

kommunen mestadels har nått sverigefinnar som själva är födda i Finland när det frågades 

efter barns modersmål. Finskan är fortfarande stark hos sådana familjer och de har inte lika 

stort behov för finska utanför hemmet som sverigefinska familjer vars föräldrar har bott 

hela livet i Sverige och vars bästa språk ofta är svenska. 

 

För det andra tror Jukka Törrö att många har varit omedvetna om när, var och hur 

kommunen skulle förverkliga verksamheten. Han hänvisar till den fristående förskolan 

Jordgloben som, i samarbete med kommunen, provade att ordna finskspråkig aktivitet en 

gång per vecka. Meningen var att testa hur stort intresse det skulle väcka och det var inte 

populärt. Enligt Kenneth Holmberg kom det ibland bara tre barn. Inte ens Jukka Törrös son 

Alvar provade det. 

 

– Vi deltog inte i det. Det var mitt på dagen från 10 till 12. Hur skulle jag ha skjutsat Alvar 

dit för några timmar mitt på arbetsdagen och sedan tillbaka till sin egen förskola? säger 

Jukka Törrö. 

 

Jukka Törrö tror att föräldrarna har misstänkt att verksamheten skulle ordnas på samma sätt 

som det provades även i fortsättningen och därför har de prioriterat alternativet som inte 

förutsätter att de måste avbryta arbetsdagen för att skjutsa barn fram och tillbaka till en 

finsk förskola eller avdelning. 

 

Så här förvandlades ”hela eller väsentliga delar” i EU till ”hela eller delar” i Sverige och 

till ”ett par timmar per vecka” i Norrköping. Men Norrköping är bara en av 31 kommuner 

som leker viskleken med staten och Europarådet. I början av hösten granskade Sveriges 

Radios finskspråkiga radiokanal Sisuradio alla 52 kommunerna inom förvaltningsområdet 

och fick reda på att endast 21 av dem hade ordnat finskspråkig verksamhet som är planerad 

och daglig. De övriga 31 kommunerna hade löst frågan på varierande sätt: några har 

verksamhet en gång per vecka, några har anställt en finskspråkig pedagog som pratar finska 

med barnen då och då och några har inte påbörjat någon verksamhet alls. 
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Luleå, till exempel, erbjuder inte en finskspråkig förskoleavdelning trots att föräldrarna vill 

ha en. I Stockholm och i Umeå är finskspråkiga förskolor så populära att barn är tvungna 

att köa till dem i ett eller flera år och kan därför gå miste om en finskspråkig förskoleplats. 

 

På Stockholms universitet träffar jag Niclas Abrahamsson, professor på Centrum för 

tvåspråkighetsforskning, som säger att det är tvivelaktigt om ett par timmar per vecka är 

tillräckligt för att barn ska kunna utveckla minoritetsspråket som sitt modersmål och på så 

sätt bevara språket. 

 

– Du kan ju tänka dig själv om du skulle få två timmars främmande språkundervisning i 

skolan. Hur mycket lär man sig på det egentligen? Det är ett stöd och det är bättre än 

ingenting, men det är ju egentligen på tok för lite för att utveckla alla aspekter av 

exempelvis läsning och skrivning och så där. 

 

Den jämt upptagna pappan Jukka Törrö, som jag till slut har lyckats nå via telefon på 

kvällstid, tillägger å sin sida att kommunen måste ta sitt ansvar för språkverksamheten 

eftersom barn tillbringar största delen av sin vakna tid i förskolan. För Jukka Törrö är det 

ännu viktigare eftersom han reser mycket i sitt jobb. 

 

– När man arbetar och kommer hem vid halv sex och barnet somnar vid sju, hinner man 

inte prata så mycket. Visst pratar vi finska under veckosluten men barns utveckling sker ju 

inom förskoleverksamhet under dagtid. 

 

Dessutom understryker han att det är speciellt viktigt att kommunen ordnar just 

verksamhet. 

 

– Jag hade själv en modersmålslärare som jag satt ensam med. Det är viktigt att barn träffar 

andra barn och förstår att man kan använda sitt språk aktivt när man leker och så där. Att 

det inte är något som man pratar bara med farmor. 

 

Varför är det då överhuvudtaget så viktigt att bevara sitt modersmål i ett land där 

majoriteten av samhället pratar ett annat språk? Jarmo Lainio, professor i finska på 

Stockholms universitet, säger att föräldrarnas modersmål ger barn möjlighet att växa i det 

sammanhang där föräldrarna agerar och ökar potential för nära kommunikation. 
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– Föräldrarna behärskar ofta sitt eget språk bättre och förmår således bättre att skapa äkta 

och kvalitativa band och kontakter med sina barn på det språket. Naturligtvis lägger 

modersmålet även grund till någon slags jaguppfattning och identitet. Identitet innebär i sin 

tur att man känner sig trygg, varnar Jarmo Lainio. 

 

Jukka Törrö är enig med Lainio. 

 

– Det känns bra att prata sitt modersmål och jag tycker att det skulle vara häftigt att föra det 

vidare. Dessutom tror jag att mångspråkighet är utvecklande. Då är det lättare att lära sig 

nya språk. Visst betyder språket också rötter och identitet, säger Jukka Törrö. 

 

MARIKA PIETILÄ 

 

Faktaruta 

Sverigefinnar 

- Sverigefinnar är den största av Sveriges fem nationella minoriteter sedan 1999. 

- Att vara en nationell minoritetsgrupp innebär att minoriteten har starkare 

språkrättigheter i samhället jämfört med andra minoritetsgrupper. Rättigheterna 

gäller till exempel förskola, äldreomsorg och kontakter med myndigheter. 

- För att kunna bli en nationell minoritet måste gruppen ha funnits i landet en 

historiskt sett lång tid. 

- Det bor över 700 000 personer i Sverige som är antingen födda i Finland eller har 

åtminstone en förälder eller en far-/morförälder från Finland. 163 000 av dem är 

födda i Finland. (SCB 2013) 

- 470 000 svenska invånare kan prata och/eller förstå finska. (RUAB 2005) 

- Merparten av sverigefinnarna är bosatta i Östra Svealand och i Norra Norrland. De 

tre största ”finska” kommunerna i Sverige är Stockholm, Göteborg och Västerås. 

(SCB 2013) 

- Finska folkgrupper har funnits i Sverige åtminstone sedan senmedeltiden. 
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Det behövs sisu för att få gå i skolan på finska i Sverige 
 

Mittemot mig sitter en ivrig kommunalpolitiker. Det är inget konstigt med ivriga 

politiker i och för sig. Men att en kommunalpolitiker har blivit inspirerad att starta 

kommunala sverigefinska klasser är något väldigt speciellt i dagens Sverige. Kanske 

till och med oerhört speciellt på 2000-talet. 

 

Arkivarien Gunnar Haglund har varit duktig i morse. Han har börjat den gråa och kalla 

novembermorgonen med att rota i Skolverkets arkiv på Kungsholmen och fylla en kärra 

med gamla, glömda mappar och pärmar. Materialet som han har samlat innehåller alla 

ansökningar om finskspråkig skolverksamhet från och med början på 1990-talet. 

 

Av allt att döma har sverigefinnar varit duktiga på att ansöka om tillstånd för finskspråkiga 

friskolor. Under de senaste 24 åren har de gjort ansökningar i 17 kommuner om 18 skolor, 

men endast tio har startats och bara sex av dem finns kvar idag. Det blev ett stopp av 

sverigefinska friskolor år 1996 och man har inte lyckats med att starta en enda ny på nästan 

20 år. 

 

Haninge är en av de kommuner där sverigefinnar har sökt tillstånd och dessutom redan två 

gånger under 2000-talet. Enligt Statiska Centralbyrån har över 1600 av denna 

skärgårdskommuns 0-14 åriga barn finsk bakgrund och bland dem kan det alltså finnas 

flera som har intresse av att lära sig finska. Initiativen att starta en finskspråkig friskola i 

Haninge har ändå fått nekande svar från Skolinspektionen men nu har kommunpolitiker 

bestämt att skolan ska startas ändå. 

 

– Vi vill försöka ansöka om en friskola en gång till. En orsak är att Haninge idag tillhör det 

finska förvaltningsområdet och det bor många med finsk bakgrund i kommunen. Det andra 

är att vår finska friskola Kantele har varit väldigt populär. Två avdelningar är fulla och nu 

ska man öppna en tredje. Eftersom Kantele har vuxit sig så stor har föräldrar börjat fråga 

efter en finskspråkig skola, säger kommunfullmäktigeledamot och blivande kommunalråd 

Petri Salonen (C), som jag träffar på hans arbetsplats ett par kvarter från Skolverket. 
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Eftersom Petri Salonen själv är sverigefinne har han egenintresse i frågan men även 

andra politiker i Haninge har förhållit sig positivt till skolfrågan. I Haninge har kommunen 

försökt hjälpa så mycket som möjligt. Förra gången, som var i våras, undertecknade till 

exempel stadsbyggnadsnämndens ordförande ett intyg där kommunen lovade att ordna 

lokaler för friskolan om den fick tillstånd att startas. Trots detta var en av de största 

orsakerna till de nekande svaren från Skolinspektionen att man inte kunde visa exakta 

lokaler för verksamheten. Nästa gång ska kommunen vara mer exakt. Därtill vill 

kommunen hjälpa till att kartlägga antalet barn som är intresserade av finskspråkig 

undervisning, så att man denna gång kan visa att elevunderlaget är tillräckligt. 

 

Om det inte blir någon friskola den här gången heller har kommunen bestämt sig för att ta 

saken i egna händer. Partierna i Haninges nya kommunstyrelse har bestämt sig för att införa 

kommunala finskspråkiga klasser, som nuförtiden är sällsynta i Sverige men som dök upp i 

många svenska kommuner under 1970- och 1980-talen. Idag finns det finskspråkiga klasser 

kvar i Södertälje och i Västerås. Både Marielundsskolan i Haparanda och Frälsegårdsskolan 

i Trollhättan, som hade finska klasser relativt länge, lade ner dem för några år sedan. 

 

Kommunens vilja att få igenom finskspråkiga klasser är till och med skriven i den nya 

politiska plattformen som kommunens nya majoritet Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Miljöpartiet har gjort. 

 

– Huvudsaken är nu att vi överhuvudtaget lyckas börja finskspråkig undervisning, säger 

Petri Salonen. 

 

Söder om Stockholm, i Botkyrka, har man lyckats med det nästan omöjliga. Rektor Ina 

Sinisalo startade en sverigefinsk skola där i mitten av 1990-talet. 

 

Jag hittar den lilla skolan som ligger några minuter från Tumba station, gömd bakom långa 

tegelbyggnader. På gården hälsar två vimplar mig välkommen: en svensk och en finsk. 

Skolan i sig är ett rött trähus som egentligen mer liknar en enkel gård på landsbygden än en 

skola i Stockholmstrakten. Bland lärare och elever har byggnaden fått smeknamnet 

paviljongen. 
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Inne i huset finns bara en lång korridor och där vimlar det av barn och unga från 

förskolklassare till högstadieelever. 11-åriga Ronja Altaf och hennes 6-åriga lillebror Amir 

Altaf är två av dem. Deras mamma Disa Altaf ville sätta dem i den lilla skolan i våras. 

Enligt hennes egna ord hade hon blivit bekant med andra sverigefinska familjer och funnit 

sin finskhet igen och ville därför att även hennes barn skulle få lära sig finska. Barnen blev 

förtjusta över skolan redan under det första besöket och bytte dit direkt. 

 

– Det kändes som en fin och bra skola, säger Ronja Altaf lite blygsamt. 

– Nu kan jag prata finska med mina kompisar så att det inte finns någon som förstår vad vi 

säger, säger Amir Altaf och flinar. 

 

Den långa korridoren tystnar. I ett klassrum tittar elever på en bild av Tove Jansson med 

en blomsterkrans på huvudet och tvistar med varandra. 

 

– Är det där alltså Tove Jansson? 

– Hon ser inte ut som en hundraåring. 

– Hon levde inte uti hundra år! Hon skulle ha fyllt hundra år i år om hon hade levt så länge. 

 

Elever i femman och sexan har läst Tove Janssons Mumin-böcker. Andra klasser besöker 

dem nu på morgonen och lyssnar på deras presentationer om böckerna och Jansson. 

Ungefär varannan presentation är på finska och varannan på svenska. Alla förstår och 

eleverna byter språk då och då när de pratar med varandra. 

 

Så här fungerar en tvåspråkig skola som bäst, anser rektor Ina Sinisalo. Den integrerar 

minoriteten i samhället med hjälp av två språk. 

 

– I det svenska samhället har man redan länge upprepat mantrat att finska klasser och 

skolor isolerar sverigefinnarna från den svenskspråkiga majoriteten. Men jag tycker att det 

här med tvåspråkiga sverigefinska friskolor egentligen är integrationsarbete eftersom barn 

och ungdomar får två språk på en gång och bättre möjligheter i sin egen omgivning och i 

arbetslivet. 
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En annan långvarig missuppfattning har varit att barn i sverigefinska skolor eller 

kommunala finskspråkiga klasser inte skulle få tillräckligt starka kunskaper i svenska. Ina 

Sinisalo anser att också denna oro är obefogad och att situationen faktiskt är tvärtom. 

 

– Det är snarare så att alla elever inte behärskar finska så bra eftersom samhället inte 

erbjuder sådana strukturer som till exempel finskspråkiga tidningar som skulle kunna stödja 

språklärandet. Däremot är det ytterst sällan någon inte får godkänt i svenska. 

 

Tack vare Internet finns det nuförtiden bredare tillgång till exempelvis finskspråkiga 

nyheter och finsk musik i Sverige än det har funnits tidigare. Men det kräver fortfarande ett 

mer aktivt val att söka sig till dem än att bara suga in svenska medier som man stöter på 

varje gång när man sätter på radion eller tv:n eller köper en tidning. 

 

Professor Niclas Abrahamsson på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms 

universitet håller med Ina Sinisalo. Majoritetsspråket i det omgivande samhället blir oftast 

starkare än minoritetsspråket som pratas hemma och i skolan. 

 

– I de allra flesta fall kommer svenskan att dominera relativt tidigt i förskolan och senare i 

skolan. Det hela är balansgång som går ut på att ta till vara barnets naturliga förmåga att 

tillägna sig språk både när det gäller minoritetsspråk och majoritetsspråk, säger Niclas 

Abrahamsson. 

 

Oron över dåliga kunskaper i svenska är överdriven även därför att den svenska 

skollagen inte ens tillåter skolor som verkar endast på finska. Åtminstone hälften av 

undervisningen måste alltid bedrivas på svenska, ett krav som Sverigefinska skolan i 

Botkyrka har löst med hjälp av skolböcker för att få tillräckligt mycket plats för finska på 

lektioner. 

 

– Det är inte definierat i detalj hur man ska dela undervisningen mellan finska och svenska. 

Vi räknar det så att från och med början på fjärde klass och i några fall redan tidigare har vi 

svenskspråkiga böcker, men undervisningen är på finska. Då är språkindelningen fifty-fifty 

på varje lektion och ordförrådet skrivs dessutom på tavlan. Skolinspektörer har tyckt att 

detta är okej, berättar rektor Ina Sinisalo. 
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Lunchrasten är över och jag besöker årskursen 3–4 som har lektion i svenska. 

 

– Ordet singularis är kanske bekant för er genom ordet singel. Vem kan förklara vad 

”singel” betyder, frågar läraren Malla Puolitaival. 

 

Ämnet är ordklasser och läraren strävar efter att lära ut skillnaden mellan singular och 

plural. 

 

– Det betyder att någon är ensam. 

– Ja, att man inte har en pojkvän eller en flickvän, säger Malla Puolitaival. 

– Men även ”leski” kan vara singel? säger någon längst fram i klassen. 

– Vad? Läskigt? 

– Nej, det är nu inte ett svenskt uttryck för att något är läskigt utan ett finskt ord; ”leski”. 

Ett väldigt bra ord att veta förresten. Vem vet vad det betyder? frågar läraren och skriver 

ordet på tavlan. 

– Det betyder att någon är död. 

– Du är inne på rätt spår. Det betyder en änka, preciserar läraren. 

 

Så här funkar tvåspråkig undervisning i Botkyrka. Ordförrådet bildas aktivt på båda 

språken allteftersom nya ord dyker upp. Modellen har lockat sverigefinska föräldrar i andra 

svenska städer under den senaste tiden. Därför har rektorn Ina Sinisalo erbjudit sin hjälp 

även utanför Botkyrka. Hon gjorde de två första friskoleansökningarna i Haninge och har 

försökt ansöka om tillstånd även i Borås och Malmö. Skolinspektionen och, i Malmös fall, 

kommunen har emellertid dömt ut den ena ansökningen efter den andra. 

 

– I Malmö sa staden att deras finskspråkiga elever är så integrerade att de inte ser någon 

anledning att flytta dem till en finskspråkig skola. I Borås höll kommunen med och var 

positiv till att det skulle startas en finsk friskola, men Skolinspektionen avslog ansökan 

eftersom den bland annat ansåg att elevunderlaget inte var tillräckligt stort och att vi inte 

kunde visa exakta lokaler för verksamheten, säger Ina Sinisalo. 

 

Varken Malmö eller Borås fick finskspråkig undervisning och de är inga undantag. Ina 

Sinisalos sverigefinska skola i Botkyrka är den sista av de tio finska friskolorna som man 

lyckades grunda i Sverige under 1990-talets boom, när kommuner slopade finskspråkiga 
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klasser en efter en. Efter 1996 har man försökt grunda finska friskolor i Uppsala, Malmö, 

Södertälje, Järfälla, Västerås, Sigtuna, Haninge och Borås utan att lyckas. 

 

Rektorn Ina Sinisalo anser att dagens lagstiftning är för krävande för att starta nya 

sverigefinska friskolor. Hon menar att minoritetsskolor har svårare att påvisa lika stora 

elevunderlag än andra friskolor men lagen har ändå liknande krav för alla nya friskolor. 

 

– Jag har märkt att det är omöjligt att påvisa ett tillräckligt stort elevunderlag eller lokaler 

för att kunna grunda en friskola för en minoritet när skollagen bemöter alla friskoleplaner 

på samma sätt. Jag har försökt vädja till minoritetslagstiftningen, men Skolinspektionen 

grundar sina beslut endast på skollagen, säger Ina Sinisalo. 

 

Hon anser emellertid att det är lika bra med kommunala finskspråkiga klasser. Enligt henne 

är friskolor i sig inte något som man nödvändigtvis måste sträva efter, men hittills har det 

varit den enda vägen att ordna finskspråkig undervisning eftersom kommunerna har varit 

ovilliga att ordna undervisning själva. Hon ska inte ansöka om tillstånd en tredje gång för 

Haninge. 

 

– Efter Skolinspektionens senaste beslut sa jag att ni i Haninge måste grunda finskspråkiga 

klasser själva, berättar Ina Sinisalo. 

 

Men varför vill man få undervisning på finska när skollagen ändå garanterar att 

sverigefinnar har rätt till modersmålsundervisning? Sverigefinska mamman Katja Hoppa 

Gustavsson fick som barn endast en timme finskundervisning per vecka och tycker att det 

inte räcker. Hon anser också att man hade kunnat ta hand om modersmålsundervisning av 

minoritetsspråk på ett bättre sätt. 

 

– Man hinner inte lära sig tillräckligt mycket när man har undervisning endast en timme per 

vecka. Sen ska man även ha fysiska möjligheter att ta sig till undervisningen utan att missa 

andra lektioner. Min lillasyster som är 20 år yngre än jag får lagstadgad finskundervisning i 

en svensk skola i Botkyrka. För att få det måste hon resa till en annan skola och dessutom 

missar hon samtidigt lektioner i obligatoriska ämnen, säger Katja Hoppa Gustavsson vars 

egna barn går i Sverigefinska skolan i Botkyrka. 
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– Genom att placera våra barn på en finskspråkig skola vill jag och min make ge dem 

möjligheten att lära sig både svenska och finska. Jag vill ge dem de allra bästa 

förutsättningar att bli bättre på finska än jag själv. Dessutom är finska ett relativt stort språk 

i Sverige och man kan ha nytta av det senare i livet, säger Katja Hoppa Gustavsson. 

 

MARIKA PIETILÄ 

 

Faktaruta 

Finskspråkig undervisning i Sverige 

- Skollagen garanterar rätten till modersmålsundervisning på finska i Sverige. 

- Södertälje erbjuder kommunala finskspråkiga klasser i årskurs 0–6 och Västerås i 

årskurs 0–3. 

- I Sverige finns sex sverigefinska friskolor. De finns i Stockholm, Kista, Botkyrka, 

Upplands-Väsby, Göteborg och Eskilstuna. 
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”Vi vill inte sitta någonstans i ett hörn” 
 

På 1950-talet var Väinö Kylänpää en ung man som såg på när finnar flyttade till 

Sverige och kom tillbaka på besök till Finland med snygga kläder och fina bilar. 

Väinö Kylänpää tog ett beslut och flyttade också. Han jobbade hårt och bestämde sig 

för att stanna. Nu är drömmen över och den 96-åriga mannen sitter ensam på en 

äldreboendeavdelning där den enda han kan prata med är en sköterska som bara kan 

några få ord av hans modersmål. 

 

Det är en kall och grå dag i november när jag träffar Väinö Kylänpää på Stureby 

äldreboende i södra Stockholm. Han sitter ensam i ett gemensamt vardagsrum och prasslar 

med höstens färggranna löv som någon har arrangerat på en tallrik. Väinö Kylänpää 

funderar ett tag och sätter sedan sin näsduk bland löven. Då hälsar jag och en finskspråkig 

chef på honom. Han tar mig i hand med båda händerna och vill inte alls släppa taget. 

 

– Oj oj oj, vad trevligt! säger Väinö Kylänpää och tittar på mig med strålande ögon. 

 

När vi slutar att skaka hand, pekar han mot tallriken. 

 

– Ja, man borde väl bränna detta skräp ute i trädgården, säger han. 

 

Väinö Kylänpää sitter ofta så där ensam och pysslar försjunken i sina egna tankar, men han 

gör det inte frivilligt. Han är social och skulle vilja prata med andra. Förstå och bli förstådd. 

Det går ändå inte eftersom han bor i ett svenskspråkigt äldreboende sedan i våras och 

varken personal eller andra boende på hans avdelning kan prata finska. Och finska är det 

enda språket som han nuförtiden har kvar. 

 

– Det är en ganska dyster situation. Det finns ingen som skulle kunna snacka med mig 

eftersom de inte förstår vad jag säger, säger Väinö Kylänpää och suckar. 

 

Hans dotter Anneli Andersson hjälper Väinö att gå till hans rum med rullatorn. Hon har 

försökt ordna plats åt honom i det enda finskspråkiga äldreboendet som finns i Stockholm, 

men kön är lång. 
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– Väinö har haft demens redan i några år. I våras räckte det inte längre med hemvård utan 

han behövde plats i ett vårdhem. Då försökte jag få honom i det privata finska äldreboendet 

Suomikoti, som är här i närheten men kön dit var lång så Väinö fick flytta hit istället, 

berättar Anneli Andersson. 

 

Anneli Andersson hade redan några år tidigare frågat efter möjligheten att få med hennes 

far i kön till Suomikoti, men hon fick svaret att det är möjligt att bli placerad i kön först när 

hjälpbehovet till serviceboende är tillräckligt stort. Även svenskspråkiga är tvungna att köa 

på samma sätt för att få plats på ett visst äldreboende, men de har det bättre eftersom de i 

alla fall förstår vad personalen och andra boende säger under kötiden, menar Anneli 

Andersson. 

 

Väinö Kylänpää har satt sig vid bordet och räcker över en plastlåda med karameller och 

småkakor till mig gång på gång. Han är en gästvänlig värd när han för en gångs skull har 

finskspråkiga gäster. Dessutom är han rättvis. Han erinrar att förutom språkfrågan som 

naturligtvis är jätteviktig, trivs han så bra som det överhuvudtaget är möjligt på Stureby 

äldreboende. 

 

Väinö Kylänpää hamnade på nionde plats i kön i våras. Det var i april och nu i november 

har han nått fram till fjärde plats. Men Väinö Kylänpää, som redan är 96 år gammal, har 

inte tid att vänta hur länge som helst. Anneli Yli-Säntti, en av hans bekanta, har försökt 

hjälpa honom genom att samla namn för att han snabbare skulle få plats i Suomikoti. 

Politikerna tog emot listan, men kunde inte lova något fast de sympatiserade med Väinö. 

 

Dottern Anneli Andersson tycker att det är fullt förståeligt att Väinö Kylänpää inte får 

förtur i kön, men hon hoppas att initiativet ska väcka uppmärksamhet så att beslutsfattare 

inser allvaret i situationen. 

 

– Jag pratade med Anneli Yli-Säntti att detta åtminstone skulle vara bra för kommande 

generationer som söker finsk äldreboendeplats. Det är viktigt att politiker vet vad vi 

finskspråkiga vill och behöver. Att finskspråkiga inte bara vill sitta någonstans i ett hörn, 

säger Anneli Andersson. 
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Köerna till Suomikoti har inte blivit kortare efter våren. I kön till demensplatser står för 

närvarande nio stockholmare och 15 personer köar till platserna för somatiska patienter. 

Sammanlagt förmår Suomikoti erbjuda 53 platser varav 30 är för stockholmare och resten 

för finskspråkiga personer från andra kommuner. Det finns således nästan lika många 

stockholmare i kön som det finns platser för stockholmare i hela huset. Trots konstanta köer 

har Stockholms stad inte några planer på att grunda egna finskspråkiga äldreboenden. 

 

– Vi gör regelbundet behovsprognoser och så länge som behovet är som det är i dagens 

läge, finns det ingen anledning till det. Om kön ökar helt plötsligt, måste vi tänka om, säger 

avdelningschef Raili Karlsson från äldreförvaltningen. 

 

Hon påpekar att Stockholms stad ändå kommer att köpa äldreboendetjänster av ett nytt, 

privat finskt äldreboende som öppnas nästa höst eller senast i början av 2016. Det är 

meningen att detta privata äldreboende med sina 54 nya platser löser köproblemet 

åtminstone för en stund. 

 

Men kommunen har inte varit särskilt hjälpsam när det gäller att få igång det nya privata 

boendet. 

 

År 2009 bestämde Pekka Turunen och Pekka Lindblom sig för att grunda ett eget finskt 

äldreboende vid namn Finska gården eftersom de tyckte att det inte längre lönade sig att 

vänta på att kommunen skulle göra några större satsningar för finskspråkiga äldre. Båda 

männen hade tidigare suttit i styrelsen för föreningen Suomikoti och ville först förvandla 

den till en stiftelse och utvidga verksamheten. När de fick ett nekande svar på årsmötet, 

kom de fram till att de skulle starta ett eget aktiebolag eftersom kommunen hade meddelat 

att den inte ville samarbeta med föreningsbaserade aktörer. 

 

Projektet började bra. Stockholms stad föreslog ett par byggnader åt dem, men när en 

arkitektbyrå redan hade skaffats för att planera lokalen, beslutade staden plötsligt att ge den 

till verksamhet för ungdomar med invandrarbakgrund. 

 

Sedan rullade allt på bra igen ett tag. Kommunen började nämligen renovera en ny lokal i 

Bromma för den finska äldreboendeverksamheten. 
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– Men sedan byttes politikerna en gång till och ledningen i fastighetsverket Mi Casa byttes 

också ut. Mi Casa förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter och de sa att vi får 

hyreskontraktet och allt är okej, men de behöver en ekonomisk garanti värd 8 miljoner 

kronor. Vi hade ju inte sådana pengar, berättar Pekka Turunen. 

 

Denna motgång tog nästan kål på det nya äldreboendet, men då fick projektet plötsligt 

hjälp av en ideell förening; Ersta diakoni. Föreningen hade råd med garantisumman och var 

villig att underteckna hyreskontraktet på bolagets vägnar. Turunen och Lindblom var i sin 

tur redo att ge hyresrätten till Ersta diakoni eftersom föreningen ville bevara den 

finskspråkiga vården och köpa marknadsföringstjänster en finsk profil med finsk inredning 

och bastu av dem. Arrangemanget passade till och med för staden och nu är projektet 

slutligen i full fart. Och det hände inte en dag för tidigt. De stora sverigefinska 

åldersklasserna håller på att blir gamla. 

 

– Jag tror att finsk äldrevård fortsätter att vara ytterst lönsamt de följande 20–30 åren. 

Enbart i Stockholm bor ungefär 6000 över 65-åriga som är födda i Finland och prognoser 

pekar på att behovet av finskspråkig äldreomsorg kommer att öka jämnt inom den närmaste 

framtiden, säger Pekka Turunen. 

 

Att behovet kommer att öka verkar sannolikt i hela Sverige enligt SCB-statistik som 

Länsstyrelsen i Stockholm beställde år 2013. SCB tog då reda på hur åldersfördelningen 

bland invånare med finsk bakgrund ser ut. I juni 2013 var över 46 000 av alla Sveriges 

Finlandsfödda 70 år eller äldre. Lite yngre, 55–69-åriga, är över 66 000 till antalet. Om man 

räknar med även dem som inte själva är födda i Finland men har åtminstone en förälder 

därifrån, fanns det cirka 95 000 55-69-åriga med finsk bakgrund i Sverige år 2013. 

 

Man bör dock känna till att statistiken även inkluderar finlandssvenskar, det vill säga de 

endast svensktalande äldre som har påbrå från Finland. Enligt Raija Kärkkäinen-Eriksson, 

ombudsman i Sverigefinska Riksförbundet, ligger deras andel av den äldre 

befolkningsgruppen på drygt 10 procent. Därtill ska man minnas att inte samtliga 

finskspråkiga vill eller behöver finskspråkig vård, men att rätten till äldreomsorg på det 

egna språket finskan är lagstadgat enligt minoritetslagen och socialtjänstlagen. 

 



	   58	  

Jarmo Lainio, professor i finska på Stockholms universitet, säger att möjligheten att 

använda sitt modersmål är ett grundvillkor för att en dement kan leva ett uthärdligt liv. 

 

– Det orsakar stressituationer, om man inte kan kommunicera och inte får någon respons. 

Om man exempelvis vill gå på toa men inte kan förmedla det, förorsakar det konkreta 

problem. Det är lite samma sak som på en byggplats. Om man inte förstår instruktioner och 

råd, kan man inte undvika fysiska risker och olycksfall, säger Jarmo Lainio. 

 

Som Pekka Turunen påpekade är Stockholm inget undantag i utvecklingen. Enligt Raili 

Karlsson från äldreförvaltningen kan Stockholm ändå erbjuda finskspråkig äldrevård för 

alla behövande åtminstone idag. 

 

– Alla som önskar finskspråkig vård, får det. Vi har valfriheten och om man inte får plats 

på en gång, får man stå i kön, säger hon. 

 

Men att få stå i kön är väl inte samma sak som att få plats. Den väntandes tid är lång. Väinö 

Kylänpää känner sig ofta ensam. Hans dotter pekar på sängen i hörnet i det sparsamt 

inredda rummet. 

 

– Han sover dagarna i ända när han inte kan diskutera med andra, säger hon. 

 

– Eftersom jag inte kan uttrycka mig på svenska, säger Väinö. 

 

Hur är det då möjligt att Väinö Kylänpää inte kan svenska fast han har bott i Sverige sedan 

1958? Väinö Kylänpää kunde svenska riktigt bra när han var yngre. Men demensen tog 

med sig det sist lärda språket och nu finns endast modersmålet kvar. Enligt Niclas 

Abrahamsson, professor på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms 

universitet, behöver man inte ens bli helt dement för att förlora åtminstone några delar av 

de sist lärda språken. 

 

– Det finns en allmän glömska ju äldre man blir och då kan det vara svårt att hålla kvar 

även språk. Men det händer ju framför allt om det finns någon typ av demens med i bilden 

att det sista språket som åkte in, är också det första som åker ut. Men det behöver inte vara 

en grav demens utan man kan ha det i olika grader, säger Niclas Abrahamsson. 
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Idag fastställer lagen om nationella minoriteter att kommuner som tillhör det finska 

förvaltningsområdet ska erbjuda hela eller delar av äldreomsorgen på finska om detta 

begärs. Enligt Sverigefinska pensionärers ordförande Kaisa Lamu kan man få finskspråkig 

äldreomsorg även utanför området om man stöder sig på socialtjänstlagen istället. I 

socialtjänstlagen står det att kommunen ska verka för att det finns finskkunnig personal där 

det behövs inom äldrevården. 

 

Lagtextens formulering ”hela eller delar” om mängden av finska i omsorgen orsakar dock 

brokiga tolkningar när kommuner funderar på vad som är tillräckligt med finska. I 

Stockholm finns det till exempel några äldreboenden som har finskspråkiga avdelningar 

och många äldreboenden uppger att de har finskkunnande personal men att exempelvis en 

avdelning är finsk, betyder inte nödvändigtvis att på långa vägar alla i personalen kan 

språket. Väinö Kylänpää och Anneli Andersson har märkt att ”finsk” betyder ganska sällan 

finsk i dessa sammanhang. 

 

– Det finns en sköterska på denna avdelning som kan några ord finska. Någon diskussion 

blir det ändå inte. När Väinö fortfarande bodde hemma, valde vi Finsk Hemtjänst för att få 

finsk personal att besöka honom men det var bara 2–3 tjejer som pratade finska och resten 

av dem kunde knappt ens svenska, säger Anneli Andersson. 

 

VD Hanna Kostmann från Finsk Hemtjänst medger att det är möjligt att färre än hälften av 

deras personal kan finska på en del områden där de verkar. 

 

– Det kan variera mycket på olika områden. På några områden har vi nästan inga 

medarbetare alls som kan finska. Sammanlagt kan över hälften av vår personal finska men 

nuförtiden är det ett stort problem att finna finskkunniga anställda, säger Kostmann. 

 

Enligt Kostmann är det ändå värt att klaga. 

 

– Om någon absolut vill ha finskspråkig personal, är det bäst att klaga så att vi byter till 

finskspråkig personal till området. 
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Väinö Kylänpää fyller 97 i februari. Han är tveksam till att han lever tillräckligt länge för 

att hinna få plats på det finska äldreboendet. Dottern tror att pappa klarar några år till. 

Medan han väntar ska dottern köpa en liten tv åt honom så att han åtminstone har 

finskspråkiga program som sällskap varje dag. 

 

MARIKA PIETILÄ 

 

Faktaruta 

Sverigefinnar 

- Sverigefinnar är en av Sveriges fem nationella minoriteter sedan 1999. 

- Att vara en nationell minoritet innebär att minoriteten har starkare språkrättigheter i 

samhället jämfört med andra minoritetsgrupper. Rättigheterna gäller till exempel 

förskola, äldreomsorg och kontakter med myndigheter. 

- För att kunna bli en nationell minoritet måste gruppen ha funnits i landet en 

historiskt sett lång tid. 

- Finska folkgrupper har funnits i Sverige åtminstone sedan senmedeltiden. 

- Det bor över 700 000 personer i Sverige som är antingen födda i Finland eller har 

åtminstone en förälder eller en far-/morförälder från Finland. (SCB 2013) 

- Över 46 000 av alla Sveriges Finlandsfödda är 70 år eller äldre. 55–69-åriga, är över 

66 000 till antalet. (SCB 2013) 

- I Stockholm bor kring 6000 personer, som är över 65 är och födda i Finland. (SCB 

2013) 

- Exakt språkstatistik om sverigefinnar finns inte att tillgå, eftersom 

personuppgiftslagen förbjuder registrering av personuppgifter som avslöjar etniskt 

ursprung. 
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”Finns det någon på plats som kan finska?” 
Fyra av tio svenska kommuner klarade av testet 
 

Sverige är inte ett tvåspråkigt land som dess granne Finland på andra sidan av 

Östersjön. Ändå har sverigefinnar idag rätt att använda finska när de kontaktar 

förvaltningsmyndigheter och uträttar ärenden. Genom att ringa runt till tio 

kommuner och fyra statliga myndigheter testade reportern om myndigheter fullgör 

sina skyldigheter. 

 

Test: Kan man få service på finska när man ringer till kommunernas växel? 

Ärende: Reportern frågar efter en finskkunnig biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen. 

 

– Hei, onkohan paikalla ketään, joka osaa suomea? 

Tystnad. 

– Hm, do you speak English? 

– Nej, men finns det någon på plats som kan finska? 

Tystnad. 

– I morgon är Anoo på plats. Vill du ha hennes nummer? 

 

Jag har ringt till växeln i Skövde kommun och frågar efter finskspråkig service för att få 

veta om kommunen har finskkunnande biståndshandläggare i äldreomsorgen. Kommunen 

har tillhört det finska förvaltningsområdet sedan 2012 och har haft gott om tid på sig att 

ordna finskspråkig service. Men är deras sätt att agera rätt inom förvaltningsområdet? 

 

– Nej, det är inte det. Om du ringer till kommunens växel, ska det finnas åtminstone en 

person där som kan svara dig på finska. Den svenskspråkiga personen ska åtminstone 

kunna säga ”ett ögonblick” på finska och informera när det kommer någon på plats som 

kan språket, säger jurist Kaisa Syrjänen Schaal som jobbar med minoritetsfrågor på 

Kyrkokansliet och har tidigare erfarenhet från Arbetsmarknadsdepartementet och Enheten 

för diskrimineringsfrågor. 

 

Katarina Popovic, utvecklingsledare på länsstyrelsen i Stockholm, instämmer. 
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– Den första kontakten med kommunen ska man få på finska. 

 

Jag ringer sammanlagt tio slumpmässigt utvalda kommuner som alla tillhör det finska 

förvaltningsområdet. Samtliga har varit en del av området i över ett år och borde vid det här 

laget ha sina skyldigheter klara för sig. Trots detta är Skövdes resultat samma som när 

Dagens Nyheter gjorde ett liknande prov 2010 och ringde Stockholms stads växel och 

klagade över snöröjningen på finska. 

 

En viss utveckling har ändå skett sedan ”snöprovet”. Fyra av tio kommuner jag ringer har 

en finskspråkig person på plats i växeln. Med undantag för tre kommuner där jag 

visserligen måste byta från finska till svenska varje gång för att få personalen att förstå att 

de ska koppla mig vidare till en finskspråkig kollega. De tre skötsamma kommunerna är 

Upplands-Väsby, Norrtälje och Hallstahammar. I Hallstahammar är till och med den första 

personen som svarar finskspråkig, men även de andra kommunernas agerande är 

exemplariskt. 

 

– Voinkohan saada palvelua suomeksi? 

– Hetkinen, svarar den annars svenskspråkiga personen till mig i Norrtälje. Det betyder ”ett 

ögonblick”. Exakt som juristen sa att man ska kunna säga. 

 

Fast bara fyra kommuner har finskspråkig personal på plats när jag kör mitt test, påstår 

ytterligare tre kommuner att de vanligtvis har en finskspråkig person i växeln. En är 

bortrest, en är sjuk och en kommun hade inte tillräckligt tydliga instruktioner så att den 

svenskspråkiga personen i växeln skulle ha förstått att hen skulle koppla mig vidare till den 

finskkunniga telefonisten. Med hjälp av språkbytet till svenska lyckas jag i alla fall få 

kontakt med åtminstone någon finskspråkig i varje kommun, i många fall kommunens 

samordnare för finskan. I några kommuner får jag inte kontakt med någon finskkunnig 

under den första dagen, men när jag ringer under nästa dag, kan även de koppla mig vidare. 

 

Enligt lagen om nationella minoriteter har enskilda personer alltså rätt att använda finska 

vid sina muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter inom det finska 

förvaltningsområdet. Lagen preciserar att detta gäller i ärenden då personen är part eller 
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ställföreträdare för en part. Men vad menar man med ärenden egentligen? Om jag bara 

frågar om råd, är det då ett ärende eller informering? 

 

– Att fråga råd är inte direkt ett ärende, men man har ändå rätten att också få information på 

finska innan saken blir ett ärende, säger Katarina Popovic från länsstyrelsen i Stockholm. 

 

– Man har alltså rätt att muntligen kontakta och få information i enskilda saker, men man 

kan inte till exempel kräva att all information i kommunen översätts till finska. Visst ska 

myndigheter inom förvaltningsområdet även sträva efter att informera människor på finska 

så ofta som det känns nödvändigt, fortsätter Katarina Popovic. 

 

Sverigefinnarnas rätt till finskspråkig service begränsar sig inte enbart till kommunala 

myndigheter utan också statliga förvaltningsmyndigheter är skyldiga att bemöta minoriteten 

på deras modersmål. Jag låter Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket och 

Centrala studiestödsnämnden CSN genomgå testet. 

 

Skatteverket klarar sig utmärkt. När den som svarar hör mig tala finska, kopplar hon mig på 

eget initiativ till en finskspråkig person. Också Pensionsmyndigheten klarar sig inom 

lagens ramar. Minoritetslagen tillåter en begränsning av servicen på finska till särskilda 

tider och Pensionsmyndigheten har bestämt att betjäna på finska två timmar varje fredag. 

Servicen sker med hjälp av en tolk. Men Migrationsverket och CSN hittar ingen 

finskspråkig som jag kan prata med. 

 

På Migrationsverket är man medveten om lagsstiftningen men man kan inte säga när jag 

kan få kontakt med någon som kan finska. 

 

– Vi borde väl ha någon som kan finska men vi har inte någon på plats hela tiden. 

– När finns det då någon på plats? Om jag ringer i morgon igen? 

– Tyvärr kan jag inte lova att just den kollegan, som kan finska, jobbar då. 

– Hur ofta brukar ni då ha någon finsktalande person på plats? 

– Jag kan inte säga det och jag kan inte säga att en sådan person kan finska flytande. 
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På Centrala Studiestödsnämnden är situationen något bättre. De har inte finskspråkig 

personal på plats hela tiden men de lovar att de kan ordna så att man får service på finska 

vid någon annan tidpunkt. 

 

– Vi kan inte garantera att man får service på finska på en gång, men åtminstone under 

samma vecka. Det kan vi absolut lova, säger pressekreterare Klas Elfving på CSN. 

Resultaten visar att det oftast går att få service på finska när man kontaktar myndigheter i 

Sverige men standarden och tillgängligheten varierar märkvärdigt från en myndighet till en 

annan. 

 

MARIKA PIETILÄ 

 

Faktaruta 

Reportern valde som sitt ärende att fråga efter finskspråkiga biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen när hon ringde till de tio provkommunerna. Sju av de tio kommunerna hade 

finskkunniga handläggare. Resten av dem lovade ordna en tolk om det behövs. 

 

Eskilstuna 2 

Köping 1 

Norrtälje 1 

Skövde 2 

Södertälje 1 

Upplands-Väsby 1 

Örebro 1 

I Borlänge, Hallstahammar och Håbo finns det inga finskspråkiga biståndshandläggare i 

äldreomsorgen men man kan få hjälp av en tolk. 
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Statsbidraget lämnar sverigefinska skolelever i en gråzon 
 

Det ser lite lustigt ut: istället för ungdomar sitter ett sextiotal äldre på Bonsai 

Ungdomscafé i Torshälla och snackar finska. I ett hörn står ett bordsfotbollspel 

ensamt och bortglömt. Denna morgon är ingen sugen på att spela en match utan alla 

har samlats runt borden för att småprata och fika. 

 

 Under lysande julstjärnor som lyser i fönstren sitter gamla vänner, nya bekanta och gifta 

par. 

 

– Här känner jag att jag får leva ett helt annat liv för att här får jag prata finska, säger 

Mirjam Pilhjerta. 

 

– Vi finska äldre har så mycket att göra här i Eskilstuna nuförtiden att det känns som att 

man inte ens hinner delta i allt, säger en annan sverigefinsk kvinna Maija och skrattar. 

 

Hon menar att Eskilstuna kommun har kunnat ordna extra mycket verksamhet till 

sverigefinska äldre sedan kommunen började få statsbidrag för minoritetsinsatser år 2010. 

Med hjälp av det har kommunen kunnat ordna till exempel mötesplatsverksamhet i 

Torshälla och i centrala Eskilstuna. Dessutom har kommunen använt statsbidrag för olika 

slags kulturevenemang för äldre. 

 

– Fast i själva verket har vi egentligen använt en mindre summa till sverigefinska äldre 

eftersom största delen av deras finskspråkiga verksamhet och service betalas från 

kommunens allmänna budget. Sådana saker är en del av kommunens normala verksamhet 

som kommunen är skyldig att ordna utan bidragspengar. I år har vi använt statsbidrag mest 

till förskoleverksamhet, och kultur har varit en annan större satsning, säger Maire Dahlman, 

utvecklare för finskt förvaltningsområde i Eskilstuna. 
 

År 2014 betalade Sverige 70 miljoner kronor statsbidrag till kommuner, landsting och 

regioner som frivilligt har velat stärka nationella minoriteters status på sitt område. 

Förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli har delat på potten men största 

delen av summan har använts på sverigefinska områden – hela 52 kommuner har hittills 
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anslutit sig till det finska förvaltningsområdet och i början av 2015 växer området med sju 

nya kommuner. I takt med utvidgningen höjde regeringen bidragssumman med sex 

miljoner kronor i höstas för att de sju nya kommunerna ska inkluderas. Statsbidraget har 

delats ut under de senaste fem åren men vad tycker kommunerna? Räcker pengarna till allt 

som behövs? 

 

I Eskilstuna har kommunen hittills fått cirka 1 300 000 kr statsbidrag per år. 

 

– Vi har använt hela summan varje år. Hittills har summan räckt eftersom vi har ställt oss så 

att den ska räcka. Men naturligtvis skulle vi vilja nå fler sverigefinnar men då skulle vi 

behöva mer pengar för informering och kartläggningar, säger Maire Dahlman från 

Eskilstuna. 

 

Luleå i Norrbotten får en något mindre summa eftersom folkmängden i kommunen är 

mindre. Kommunen får årligen bara 990 000 kronor och i Luleå har man stött på samma 

problem som i Eskilstuna: Det skulle behövas mer pengar till information. 

 

– Om man tänker informering, till exempel kampanjer, är bidragssumman väldigt liten. 

Tidningsannonser är dyra. Vi använde 100 000 kronor för annonsering i år och jag skulle 

vilja annonsera ännu mer men pengarna räcker inte till, säger Anne-Mari Angeria, 

samordnare för finskan i Luleå. 

 

En generell informering och kartläggningar för att hitta sverigefinnar är en viktig del av 

minoritetsarbetet eftersom det inte går att kontakta minoriteter med hjälp av 

myndighetsregister. Personuppgiftslagen förbjuder behandlingen av personuppgifter som 

avslöjar etniskt ursprung och därför måste kommuner hitta på andra vägar för att informera 

minoriteter om deras rättigheter samt service och evenemang som kommunen ordnar för 

dem. 

 

Det verkar som att minoritetspengarna räcker bra till allt utom information men sen åker 

jag till den sverigefinska skolan i Eskilstuna. Det är lunchrast och i det annars tomma 

lärarrummet träffar jag läraren Erja Malla. Erja Malla är till största delen nöjd med 

resultatet som man har kunnat få till stånd med bidragspengar men i sitt yrke har hon märkt 

en lucka i minoritetslagstiftningen som definierar vad kommuner får använda bidraget till. 
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– Det är svårt att få bidragspengar för barn och ungdomar i grundskoleålder fast just de är 

framtida språkbrukare. Också vi i Erkki-skolan har ansökt pengar från statsbidraget för ett 

sagoprojekt men av någon orsak har grundskolebarn lämnats utanför minoritetslagen. Jag 

förstår inte varför den åldersgruppen är bortglömd, säger lärare Erja Malla. 

 

Lärarna i Eskilstuna har funnit samma lucka i lagen som har vållat huvudbry även i 

Haninge. SVT Uutiset och SR Sisuradio rapporterade i december att kommunen förlorade 

400 000 kronor av sitt statsbidrag eftersom de hade försökt spara pengar och ansökt om 

tillstånd för att få använda summan i början av 2015 för initiala kostnader för att starta 

tvåspråkiga sverigefinska grundskoleklasser. 

 

När jag ringer till kommunalfullmäktigeledamot Petri Salonen (C) ger han det lugnande 

beskedet att ett nekande beslut om bidragspengar inte kommer att påverka införandet av 

klasser nu när de redan är med i den nya politiska plattformen. Men när jag når Marjaana 

Lehmonen Nilsson, samordnare för minoriteter i Haninge, svarar en upprörd röst i den 

andra änden av linjen. 

 

– De ältade i media att en kommun inte får använda bidragspengar för verksamhet som 

kommunen även annars är skyldig att ordna men att ordna tvåspråkig 

grundskoleverksamhet hör inte i nuläget till den svenska skolverksamheten och således är 

kommuner inte skyldiga att ge pengar åt minoritetsinsatser inom grundskola. Och i beslutet 

var den enda orsaken till det nekande svaret att grundskolan inte ingår i minoritetslagen och 

det betyder att vi inte får använda statsbidraget heller för minoritetsinsatser inom 

grundskola. Det är en allvarlig brist i lagen, säger Marjaana Lehmonen Nilsson. 

 

Länsstyrelsen i Stockholm är de som granskar att Sveriges kommuner använder 

statsbidraget till det finska förvaltningsområdet som de ska göra enligt lagen. Katarina 

Popovic, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm, medger att grundskola är en slags 

gråzon. 

 

– Vi försöker undvika att säga vad exakt ska man använda pengarna till eller inte använda 

pengarna till därför att det delvis är en tolkningsfråga. Det kan diskuteras och vi brukar inte 

lägga oss i på en detaljnivå men här handlade det om en kommun som inte har använt 
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statsbidraget och kommunen har ju uppenbarligen misslyckats med att använda de här 

pengarna och då vill man dessutom använda dem till en verksamhet som inte riktigt är 

avsikten med just de här pengarna, säger Katarina Popovic. 

 

Ordagrant skulle Haninge ha velat använda bidragspengar till information till föräldrar, 

lärarnas kompetensutveckling och nya läromedel. På länsstyrelsens webbsida står det att 

man får använda pengar bland annat till informationsinsatser, delar av personalkostnader 

samt ”initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material” – 

alltså till precis samma avsikter som Haninge hade listat. 

 

Birgitta Hart Carpenter, enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholm, står bakom det nekande 

beslutet. Hon säger att användningen av bidraget måste grunda sig på lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk. 

 

– Det är förskola och äldreomsorg som nämns i lagen. Så det är utifrån den lagsskrivningen 

som beslutet är taget, säger Birgitta Hart Carpenter. 

 

Hittills har länsstyrelsen i Stockholm endast rapporterat till regeringen hur 

förvaltningskommunerna årligen har använt sitt statsbidrag men Birgitta Hart Carpenter 

säger att länsstyrelsen nu har funderat på att även fråga kommunerna både hur de har 

använt pengarna och hur de tycker att det har fungerat. Då skulle kommuner kunna ha 

möjlighet att uttrycka sig om de anser att till exempel avsaknaden av grundskolan i 

minoritetslagen är något större problem. Men Birgitta Hart Carpenter kan inte svara i 

förväg om det kommer att bli någon rapport till regeringen angående svaren som de får. 

 

– Det är något som vi har tänkt att det skulle vara bra att göra, säger hon. 

 

MARIKA PIETILÄ 

 

Faktaruta 

Sverigefinnar 

- Sverigefinnar är den största av Sveriges fem nationella minoriteter sedan 1999. 
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- Att vara en nationell minoritetsgrupp innebär att minoriteten har starkare 

språkrättigheter i samhället jämfört med andra minoritetsgrupper. Rättigheterna 

gäller till exempel förskola, äldreomsorg och kontakter med myndigheter. 

- För att kunna bli en nationell minoritet måste gruppen ha funnits i landet en 

historiskt sett lång tid. 

- Det bor över 700 000 personer i Sverige som är antingen födda i Finland eller har 

åtminstone en förälder eller en far-/morförälder från Finland. 163 000 av dem är 

födda i Finland. (SCB 2013) 

- Från och med början av 2015 tillhör 59 svenska kommuner till det finska 

förvaltningsområdet där man får statsbidraget till sverigefinska 

minoritetssatsningar. 

- Statsbidragssumman bestäms enligt folkmängden i kommunen. 

 

 


