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Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen sekä suomen- että ruotsinkielisten lukiolaisten 
kielenkäyttöä Vaasassa. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat perustuvat 
kaksikielisyyteen, kielikylpyyn, sosiolingvistiikkaan ja diglossiaan. 
Tutkimusmenetelmänä käytän sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. 
 
Tutkin lukiolaisten kielenkäyttöä sekä heidän lähipiirissään että sen ulkopuolella. 
Materiaali perustuu 10 suomenkieliselle ja 10 ruotsinkieliselle lukiolaiselle tekemiini 
haastatteluihin. Puolet sekä suomenkielisistä että ruotsinkielisistä haastatelluista ovat 
tyttöjä ja puolet poikia. Haastatteluissa keskityn lukiolaisten suomen ja ruotsin kielen 
käyttöön, kielelliseen identiteettiin sekä asenteisiin suomenkielisyyttä ja 
ruotsinkielisyyttä kohtaan.  
 
Tämän lisäksi haastattelen myös erästä 88-vuotiasta suomenruotsalaista naista. Häntä 
haastattelemalla saan tutkimukseeni historiallisen näkökulman kaksikielisyyden ja 
asenteiden muuttumisen historiasta Vaasan seudulla. 
 
Tutkimus osoittaa, että lukiolaisten kielenkäyttö ei ole tiukasti sidonnainen heidän 
äidinkieleensä. Ruotsinkieliset osoittavat kuitenkin suurempaa variaatiota suomen ja 
ruotsin välillä kuin suomenkieliset. Haastateltavien lähipiiri koostuu lähes poikkeuksetta 
sekä suomen- että ruotsinkielisistä. Lähes kaikki haastateltavat kokevat omaavansa 
ainakin keskinkertaiset valmiudet toisessa kotimaisessa kielessä. Noin joka kolmas 
haastatelluista pitää itseään kaksikielisenä. Itsensä kaksikieliseksi määrittäminen on 
tavallisempaa ruotsinkielisten kuin suomenkielisten keskuudessa. 
 
Haastatteluista ilmenee, että ennakkoluuloja toista kieliryhmää kohtaan on edelleen. 
Haastattelemani 88-vuotias nainen toteaa, että ennakkoluulot ovat vähentyneet 
huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että 
nykyään ihmiset ovat paljon tekemisissä kielimuurien yli. 
 
 
Avainsanat:  tvåspråkighet, språkanvändning, attityder, språkfärdighet, identitet,  
Vasa 
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1 INLEDNING 
 

Tvåspråkighet har intresserat mig länge och därför bestämde jag mig för att forska i det 

lite närmare. Jag ser mig själv som enspråkig (med finska som modersmål) och jag 

tycker att det är fascinerande att det finns människor som behärskar två språk lika väl 

eller nästan lika väl som de flesta enspråkiga behärskar sitt enda språk. Det är dock svårt 

att definiera orden tvåspråkig och flerspråkig. Enligt vissa teorier är man tvåspråkig när 

man talar ett annat språk flytande vid sidan av modersmålet och andra teorier framhäver 

att man är tvåspråkig om man har vuxit upp med två språk. I min avhandling pro gradu 

koncentrerar jag mig på de två största språken i Vasa: svenska och finska. Det finns så 

klart tvåspråkiga människor i Vasa som inte använder detta språkpar men ändå är 

tvåspråkiga med t.ex. tyska som modersmål och finska som andraspråk.  

 

Jag har själv gått i en finsk grundskola i en finskspråkig kommun och i ett finskt 

gymnasium i Karleby som är en tvåspråkig stad i Mellersta Österbotten. Denna 

undersökning handlar om gymnasisternas användning av svenska och finska. Jag ska 

också kartlägga vilka slags attityder eleverna har till svensk- och finskspråkighet. Det är 

intressant att se om det finns klara skillnader angående attityder till tvåspråkighet 

mellan svenskspråkiga och finskspråkiga gymnasister. 

 

Vasa är en tvåspråkig stad där finska språket har majoritetsställningen men svenskans 

roll har också en stark betydelse där. Vid sidan av det tvåspråkiga Vasa ska man komma 

ihåg att Finland är tvåspråkigt och därför presenteras svenskans ställning även i dagens 

Finland. Även Finlands svenska historia gås igenom i all korthet.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att utreda hurdana attityder gymnasisterna i Vasa har till 

tvåspråkighet. Elevernas skattning av sina egna språkfärdigheter och svenskans 

ställning i Vasa ingår också i denna undersökning. Vidare ska jag kartlägga när och med 

vem de använder finska, när de använder svenska och vad detta kan bero på. Jag ska 

kartlägga hur många som är tvåspråkiga i de undersökta grupperna och hurdan bakgrund 

de har (t.ex. skolbakgrund). De intervjuade förklarar också hur de definierar begreppen 
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modersmål och tvåspråkighet. Tvåspråkighet behöver inte nödvändigtvis betyda att man 

har svenska som modersmål men så är ofta fallet. Det blir intressant att se om det finns 

skillnader mellan flickor och pojkar angående attityder och språkbruk. Flickor kanske är 

skickligare än pojkar i att vid behov byta språk i en och samma situation eller tvärtom. 

 

Blandäktenskap har blivit allt vanligare och språket i ett sådant äktenskap väljs med 

hjälp av flera faktorer. Med blandäktenskap avses här äktenskap mellan den ena parten 

från den finska befolkningsgruppen och den andra parten från den svenska 

befolkningsgruppen. (Laurén 1981:6) Vanligen talar människorna det starkare språket 

men även kommunens språkliga status kan ha med språkvalet att göra (det handlar om 

prestige). När makarna får barn behöver det inte betyda att makarna börjar tala ett språk 

med barnen. En del tycker att kontakten med barnet blir bekvämare och intimare när 

den sker på modersmålet; detta gäller speciellt modern. Andra är lojala mot 

modersmålet och den egna etniska och kulturella gruppen. Även sociala faktorer spelar 

en viktig roll: föräldrarna inser att tidig inlärning av flera språk är bra för barnet med 

tanke på framtida yrkesmöjligheter. (Laurén 1981:8)  

 

Jag frågar också de intervjuade vilket modersmål deras föräldrar har. Laurén (1981) 

säger att antalet svensktalande barn i blandäktenskap med en svenskspråkig moder är 

större än i blandäktenskap med en svensk fader. Det återstår att se om detta 

överensstämmer med min undersökning. 

 

Vid sidan av Vasa gymnasium intervjuas elever från Vaasan lyseon lukio. Där har 

majoriteten finska som modersmål och andelen tvåspråkiga är inte lika stor som andelen 

tvåspråkiga i Vasa gymnasium. Jag valde dessa skolor slumpmässigt genom Vasa stads 

Internetssidor.  

 

En hypotes är att en stor del av de tvåspråkiga eleverna använder finska i affärer, på 

restauranger och i andra offentliga sammanhang. En del av mina finlandssvenska 

kompisar i Karleby säger att de för det mesta använder finska inom den offentliga 

sektorn eftersom det ibland är svårt att göra sig förstådd på sitt modersmål. Jag 

framhåller att denna undersökning genomförs i Vasa, inte i Karleby, men jag tror ändå 
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att det finns likheter mellan dessa två städer. Enligt Tandefelt (1995:39─40) har 

svenskan en stark roll i Vasa. Hon hävdar att svenskspråkiga först väljer svenskan och 

ser hur det utfaller. I Helsingfors går det annorlunda till: svenskspråkiga, som ofta har 

goda kunskaper i finska och kanske talar utan svensk brytning, väljer finskan. Då är det 

möjligt att två svenskspråkiga som inte känner varandra sedan tidigare i onödan talar 

finska med varandra. Jag har själv upplevt att många svenskspråkiga i Vasa inleder 

diskussionen först på svenska. I denna undersökning utreder jag vilken faktor som 

påverkar valet av språket i en ny situation. En tvåspråkig kompis till mig berättade om 

sin nya kvinnliga arbetskollega som presenterade sig på finska för min kompis. Han 

hörde genast att hon hade en stark brytning och förmodligen var svenskspråkig men 

eftersom de inledde diskussionen på finska, talar de fortfarande finska med varandra. 

Han tycker att det skulle kännas konstigt att plötsligt byta språk fast de har ett 

gemensamt modersmål. 

 

Syftet med undersökningen är också att få ett diakroniskt perspektiv på det tvåspråkiga 

Vasa. Jag ska därför intervjua en äldre kvinna, Eva (det är inte hennes riktiga namn), 

som har bott största delen av sitt liv i Vasatrakterna. Hon kan säkerligen erbjuda detta 

arbete en ny synpunkt.  

 

1.2 Metod 

 

Metoden i denna undersökning är både kvalitativ och kvantitativ. Det är viktigt att 

använda båda metoderna för att få en bättre helheltsbild. Jag intervjuar eleverna 

individuellt. Intervjuerna bygger på ett frågeformulär (Bilaga 1). När denna metod 

används får de intervjuade svara på frågorna friare. Om jag bara använde 

frågeformuläret, skulle svaren inte vara lika pålitliga eftersom många bara väljer ett 

alternativ utan att närmare tänka på saken. Intressanta synpunkter kan dyka upp speciellt 

när båda parterna får möjligheten att ställa ytterligare frågor. De intervjuade kan tala om 

sådana saker angående språkbruk och attityder som jag inte har kommit att tänka på.  

Meningen är dock inte att analysera själva språkbruket, språkdräkten och minerna i 

intervjusituationen.  

 

  



 8

Jag använder frågeformuläret som underlag för intervjun med Eva. Jag försöker inte få 

fram t.ex. siffror när jag intervjuar henne utan jag använder den kvalitativa metoden.  

 

Undersökningen är i anknytning till språksociologi eftersom jag forskar i hurdana 

funktioner svenska och finska har i samhället och speciellt i Vasa. Den sociala och 

kulturella delen av språket, hur språket förändras i olika sammanhang och vad det har 

för betydelse på vilket sätt vi talar hör till språksociologin. Språksociologi är i grunden 

en sorts sociologi med särskild inriktning på språk (Einarsson 2004:14). 

Sammanfattningsvis kan man säga att språksociologin koncentrerar sig på relationerna 

mellan människorna. Undersökningen har också psykolingvistiska drag, dvs. hur 

människorna i olika åldrar handskas med språket och hur barn lär sig språket. 

 

1.3 Material 

 

Materialet består av ett frågeformulär som jag själv har framställt. Frågeformuläret 

består av två delar: flervalsfrågor och öppna frågor. För att testa hypoteserna och svara 

på frågorna om tvåspråkiga gymnasister är det viktigt att ta en historisk tillbakablick på 

tvåspråkigheten i Finland och i Vasa. Det ska betonas att termerna tvåspråkighet och 

enspråkighet syftar på eleverna i Vasa gymnasium och Vaasan lyseon lukio. Det lyftes 

fram tidigare att det också finns tvåspråkiga individer i Vasa som inte använder 

språkparet finska-svenska, men mitt syfte är att undersöka attityder till och användning 

av de två största språken i Vasa. 

 

Teoridelen i undersökningen handlar om tvåspråkighet, diglossi, halvspråkighet, 

sociolingvistik, identitet och svenska språkets ställning i Finland och i Vasa. Empirin i 

undersökningen består av intervjuerna med eleverna. 

 

Frågeformuläret består av 22 frågor varav 5 är flervalsfrågor och 15 är öppna frågor. De 

första frågorna i början av frågeformuläret gäller ålder och kön. De intervjuade får först 

ta en titt på frågorna och efter det går vi igenom frågorna en åt gången och jag skriver 

svaren medan de talar. Genom att intervjua elever från både en svensk och en finsk 

skola får jag en bättre helhetsbild om attityder och språkbruk.  
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En del av frågorna i frågeformuläret gäller attityd. De här frågorna hänger ihop med 

identitet. Därför behandlas även identitet i teoridelen.   

 

Vid sidan av intervjuerna med gymnasisterna intervjuar jag en 88-årig kvinna, Eva, som 

erbjuder arbetet en historisk tillbakablick på tvåspråkigheten och attityderna i Vasa. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

 

Tendensen är att tvåspråkiga barn går i en svensk skola i stället för en finsk skola. 

Varför är det så? Ett argument är att man kan läsa både finska och svenska på 

modersmålsnivån i en svensk skola medan finskspråkiga skolor erbjuder svenska 

antingen som A-språk (lång lärokurs) eller B-språk (kort lärokurs). A-språk börjar man 

lära sig på lågstadiet och B-språk på högstadiet. Tvåspråkiga kan ofta mycket bra finska 

även om de har svenska som modersmål och det är naturligt att föräldrarna vill utveckla 

sina barns två språk parallellt.  

 

I de följande kapitlen går jag igenom de olika teorierna om tvåspråkighet i allmänhet 

och tvåspråkighetens och svenskspråkighetens historia i Finland och i Vasa. Det är 

viktigt att ha kännedom om tvåspråkighetens historia i Finland för att bättre förstå hur 

tvåspråkiga uppfattar sig själva som tvåspråkiga. Även identitet behandlas eftersom en 

del av frågorna i undersökningen är attitydfrågor som har en nära anknytning till 

individens identitet. 

 

2.1 Tvåspråkighet 

 

Tvåspråkighet är ett svårdefinierat begrepp. Det finns många teorier om tvåspråkighet 

och krav som man ska fylla för att räknas som tvåspråkig. Enligt Skutnabb-Kangas 

(1972:86) har forskarna inte riktigt själva vetat vilken definition de har använt. 

Definitionerna för tvåspråkighet är nästan lika många som antalet forskare som forskat i 

tvåspråkighet. Här tas upp de vanligaste definitionerna för tvåspråkighet. Tvåspråkighet 

är också en individuell företeelse och därför är det svårt att dra en exakt gräns mellan 

tvåspråkighet och enspråkighet (Sundman 1999:37). 

 

2.1.1 Kompetensdefinition 

 

Kompetensdefinitionerna är många och man kan tänka sig en linje som börjar när 

individen kommer i kontakt med ett främmande språk och slutar när fullständig 

tvåspråkighet har uppnåtts. Det kan dock diskuteras vad som är fullständig 
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tvåspråkighet. Är det att man behärskar två eller flera språk som en infödd? En del av 

forskarna definierar tvåspråkigheten som att man har en infödds kompetens på flera 

språk. Då utgår man ifrån att man behärskar sitt modersmål perfekt och koncentrerar sig 

på andraspråket. (Skutnabb-Kangas 1981:85.) 

 

Den ovanstående definitionen är den strängaste. När man går mot andra ändan av linjen, 

är definitionerna inte lika stränga längre. En del av forskarna säger att tvåspråkigheten 

börjar när man kan producera fullständiga yttranden på ett annat språk. För vissa 

forskare räcker det att man bara har lite kännedom om det främmande språkets 

grammatiska struktur för att ses som tvåspråkig. Vidare kan man säga att vissa forskare 

tycker att man är tvåspråkig om man förstår ett främmande språk men inte kan tala det. 

De här definitionerna är bara en del på den skalan som baserar sig på språklig 

kompetens. (Skutnabb-Kangas 1981:85.) 

 

Det finns flera problem med kompetensdefinitionerna. Ett problem med denna 

definition är att den lätt blir antingen för vid (så att nästan alla kan sägas vara 

tvåspråkiga) eller för snäv (så att knappt någon kan uppnå tvåspråkigheten). En 

definition som antingen utesluter eller omfattar praktiskt taget alla är värdelös eftersom 

den inte skiljer åt tillräckligt mycket. (Skutnabb-Kangas 1981:86.) 

 

Sundman skiljer mellan en perceptiv (passiv) och en produktiv (aktiv) språkförmåga. 

Vidare delar hon språket i fyra delfärdigheter: 

- att förstå tal (muntlig och perceptiv) 

- att tala (muntlig och produktiv) 

- att läsa och förstå skriven text (skriftlig och perceptiv) 

- att skriva (skriftlig och produktiv)  

Enligt Sundman förutsätter de aktiva färdigheterna de motsvarande passiva 

färdigheterna, dvs. man ska förstå tal innan man kan tala själv (Sundman 1999:38─39). 

 

Det uppstår dock ett ytterligare problem om man delar språket i olika delfärdigheter. 

Vilka av dessa områden ska man uppfylla för att räknas som tvåspråkig? Räcker det om 

man bara kan läsa på ett främmande språk men inte producera tal själv? Om man utgår 

  



 12

ifrån att alla delområden ska vara med så är ett litet barn, som inte kan skriva än, 

tvåspråkigt? Ingen av kompetensdefinitionerna tar ställning till det här problemet. 

(Skutnabb-Kangas 1981:87.) 

 

Vem utgör normen för tvåspråkighet? Vi måste alltid ha någon/något att jämföra med 

men i detta fall är det svårt att hitta någon norm för tvåspråkighet. Vissa vuxna är 

skickligare att producera tal och speciellt skriftlig text på sitt modersmål medan andra 

har större svårigheter med det. Utbildningen spelar också en central roll i 

språkbehärskningen: en individ som har en akademisk utbildning har förmodligen en 

bättre språkbehärskning än en individ utan utbildning. (Skutnabb-Kangas 1981:87.) 

 

En möjlighet är att hitta en människa med likvärdig bakgrund och språkkompetens. 

Ändå är det praktiskt taget omöjligt eftersom man t.ex. måste ta hänsyn till social status 

och utbildning (Skutnabb-Kangas 1981:87). Hon borde med andra ord jämföras med sig 

själv, sådan hon var om hon inte hade blivit tvåspråkig (Sundman 1999:40). Med hjälp 

av dessa exempel ser man tydligt att det är väldigt svårt att använda kompetens som 

definition för tvåspråkighet. 

 

2.1.2 Funktionsdefinition 

 

Funktionsdefinitionen baserar sig på själva språkbrukarna och i vilken utsträckning de 

kan använda två eller flera språk. Personer som behärskar två språk men av någon 

anledning inte har en möjlighet att använda dessa två språk, faller utanför ramen för 

denna definition (Sundman 1999:40). I slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet 

började forskarna intressera sig för ”de båda språkens funktion hos och för en 

tvåspråkig individ och i ett tvåspråkigt samhälle”. Det är inte lika stor variation mellan 

funktionsdefinitionerna som mellan kompetensdefinitionerna (Skutnabb-Kangas 

1981:88─89). 

 

En funktionsdefinition är av Uriel Weinreich  

”The practise of alternately using two languages will be called 

bilingualism and the persons involved, bilingual” (Weinreich 1953) 
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De andra funktionsdefinitionerna utgår i princip ifrån samma principer och därför tas de 

inte upp i denna undersökning.  

 

Diglossi är en speciell form av funktionell tvåspråkighet. Med diglossi menas att man 

använder ett språk i en kontext och ett annat språk i andra kontexter. Sundman säger att 

det är vanligt att invandrare lever ett diglossiskt liv: de använder hemlandets språk 

hemma och med människor som kommer från samma land (talar samma språk), men det 

andra språket i alla andra sammanhang (Sundman 1999:40). Diglossi behandlas närmare 

nedan. 

 

2.1.3 Attityddefinition 

 

Den tredje aspekten, som baserar sig på attityder, är den intressantaste med tanke på 

denna undersökning. Man utgår ifrån talarens egen bedömning av sitt språkbruk (om 

individen t.ex. identifierar sig som tvåspråkig), men också ifrån hur andra i 

omgivningen bedömer talaren. Med denna metod kan man inte definiera tvåspråkighet 

på samma sätt som man kan med de andra metoderna eftersom det rör sig om 

individernas åsikter och uppfattningar om sig själva och andra. Det är intressant att se 

om det finns tydliga skillnader mellan könen; om kvinnor är mer benägna att definiera 

sig själva som tvåspråkiga eller tvärtom (Skutnabb-Kangas 1981:92). Enligt detta 

kriterium är personen tvåspråkig om han själv identifierar sig med två olika 

språkgrupper. Språkfärdighet och identitet behöver inte alls vara beroende av varandra 

och inte heller användning av språket. Det bör också påpekas att identitet inte behöver 

vara oföränderlig, man kan byta identitet. (Sundman 1999:41.) 

 

Tvåspråkighet kan också definieras objektivt med attityddefinitionen, dvs. hur 

personerna i omgivningen bedömer talaren. Talarens språk får inte störa andra t.ex. 

genom en stark brytning eller användande av fel ord. Även denna definition har sina 

brister: vem får talaren inte störa? Det rör sig om normen igen och hur man hittar någon 

som utgör normen för tvåspråkighet, vilket praktiskt taget är omöjligt som jag 

konstaterade ovan. (Skutnabb-Kangas 1981:92.) 
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Attityddefinitionen baserar sig på identitet och identifikation. Att skapa identitet består 

av två delar: av personen som själv framställer sin identitet (ego) och av motparten 

(alter) som skapar en uppfattning om den andra och dennes identitet. Den individuella 

identiteten består av de uppfattningar som man har om sig själv. De uppfattningar som 

kommer utifrån, påverkar också en persons identitet. Identifikationen kan ses ur två 

synvinklar: att identifiera sig med och att identifiera någon. Att identifiera sig med 

någon spelar en viktig roll för utformning av den subjektiva identiteten och det kan ske 

både på ett kognitivt och emotionellt plan. Känslan av att höra ihop med någon ökar 

samhörighetskänslan. Man kan identifiera sig på ett medvetet eller omedvetet plan. Man 

identifierar någon med hjälp av förväntningar, attityder och värderingar. Alter utgör 

normen för vem man vill eller vem man inte vill identifiera sig med (Ståhlberg 

1995:4─6). Man ska dessutom skilja mellan att vara tvåspråkig till funktionen (att 

dagligen använda det andra språket) och att vara tvåspråkig till sin identitet. Dessa två 

begrepp behöver inte utesluta eller innefatta varandra. (Tandefelt 1995:40.) 

 

2.1.4 Ursprungsdefinition 

 

Enligt ursprungsdefinitionen är man tvåspråkig om man har ett tvåspråkigt ursprung. 

Det kan vara att man vuxit upp i ett hem där det talas två olika språk (Sundman 

1999:38). Marika Tandefelt (1988:14) talar om individuell tvåspråkighet när en 

människa har lärt sig att använda två språk på ett naturligt sätt i sin miljö och förutsätts 

använda dessa språk. Båda definitionerna baserar sig på människans ursprung och är 

ganska likadana.  

 

Einar Haugen var en amerikansk forskare vars vetenskapliga arbeten behandlar 

skandinaviska språk, särskilt norskan, språkkonflikter och språkplanering samt 

invandrarspråk i USA (Nationalencyklopedin 1992:436). Enligt Haugen innebär den 

individuella tvåspråkigheten att man har en infödd kompetens i mer än ett språk. Man 

ska alltså kunna kommunicera naturligt i olika talsituationer inom den socialgrupp som 

man tillhör. (Stedje & af Trampe 1979:14.) 

 

  



 15

Nedan presenteras de olika aspekterna av tvåspråkighet i tabellform. Det framgår tydligt 

i tabellen att man inte kan definiera ”tvåspråkighet” på ett visst sätt utan man måste utgå 

från ett visst kriterium (dvs. vilken aspekt av tvåspråkighet man vill framhäva). 

 

Tabell 1 Definition av modersmålet och tvåspråkigheten (Skutnabb-Kangas 1981:94) 

 

Kriterium Modersmålet är det språk  Den är tvåspråkig som 
 som man       
Ursprung har lärt sig  a. har lärt sig två språk i
 först (har etablerat sina första långvariga språkliga   familjen av infödda 
 kontakter på)  talare ända från början 
    
     b. har använt två språk  
     parallelt 

som 
kommunikationsmedel  

     ända från början 
 
Kompetens  behärskar bäst   a. behärskar två språk  
färdighetsnivå        fullständigt 
behärskning       

b. behärskar två språk 
som en (motsvarande) 
infödd 
c. behärskar två språk 
lika bra 
d. kan producera 
fullständiga 
meningsfulla yttranden 
på det andra språket 
e. har åtminstone någon 
kännedom om och 
kontroll av det andra 
språkets grammatiska 
struktur 
f. har kommit i kontakt 
med ett 
ett annat språk 

 
Funktion  använder mest   a. använder (eller kan  
användning      använda) 

två språk (i de flesta 
situationer) 
(i enlighet med sina 
egna önskemål och 
samhällets krav) 
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Attityder a. identifierar sig med   a. identifierar sig själv  
identitet och b. identifieras av andra som infödd talare av som tvåspråkig med två 
identifikation      språk och/eller två 

 kulturer (eller delar av 
dem) 

  b. av andra identifieras 
som tvåspråkig/som 
infödd talare av två 
språk 

 
 
2.2 Diglossi 
 

Jaakkola (1973:16) konstaterar att vi är alla mångspråkiga i den bemärkelsen att vi 

behärskar flera stilarter, dvs. vi använder olika varianter av ett och samma språk i olika 

sammanhang och med olika människor. Herberts (1980) konstaterar också att de flesta 

av oss är två- eller mångspråkiga. Till en början innebar diglossin att man talade en 

variant av riksspråket och en dialekt. Högspråket används i officiella sammanhang, t.ex. 

i skolan, kyrkan och inom förvaltningen, medan lågspråket används inom familjen och 

med bekanta, dvs. i inofficiella sammanhang. Numera används begreppet diglossi i en 

vidare bemärkelse och man skiljer inte två olika språk från två varianter av ett och 

samma språk. De två språken har en kompletterande funktion på olika livsområden i 

samhället. Ett visst språk eller en viss variant av språket kan enbart användas inom ett 

visst område. Denna differentiering kan innebära att språken eller varianterna av ett 

språk är dugliga inom det diglossiska kollektivet, vars medlemmar egentligen blir 

”halvspråkiga” utanför denna gemenskap. (Jaakkola 1973:16─28.) 

 

Det finns fyra huvudtyper av diglossi: Diglossi jämte tvåspråkighet, diglossi utan 

tvåspråkighet, tvåspråkighet utan diglossi och varken diglossi eller tvåspråkighet 

(Herberts 1980). Diglossi jämte tvåspråkighet innebär att befolkningen är tvåspråkig 

och behärskar både det officiella och inofficiella livets språk. Fram till slutet av 1800-

talet var svenskan det officiella livets och den högre undervisningens språk i Finland. 

Numera är situationen nästan den motsatta: finskan har blivit majoritetsspråket och 

många svenskspråkiga måste använda finska dagligen, t.ex. på jobbet. Jaakkola 

(1973:20─21) betonar att man inte kan anse att Finland är ett typiskt exempel på 

diglossi eftersom båda språken har en officiell ställning och de kan användas i 
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kommunikation på alla plan. Sundman (1999:40) är av den åsikten att många 

finländare, speciellt finlandssvenskar eftersom de lever på finskdominerande orter, i 

praktiken fungerar diglossiskt. De talar sitt modersmål (svenska) med familjen och 

bekanta men använder det andra språket (finska) i andra sammanhang.  

 

Diglossi utan tvåspråkighet förekommer när ett av språken är bundet vid en funktion 

och bara en liten del av befolkningen fyller denna funktion. M.a.o. kan man säga att två 

enspråkiga grupper lever sida vid sida och dessa grupper har inte mycket kontakt med 

varandra. Ända fram till början av 1900-talet var situationen sådan: eliten i vissa länder 

talade t.ex. franska och vanligt folk något annat språk. Diglossi utan tvåspråkighet 

behöver inte förekomma i hela staten utan i mindre sammanhang, t.ex. i en kommun, i 

en stad eller inom olika branscher. (Herberts 1980:15.) 

 

Tvåspråkighet utan diglossi betyder att medlemmarna i kollektivet är tvåspråkiga men 

det finns inga klara regler när man ska använda det ena eller det andra språket. Herberts 

säger att ett sådant tillstånd kan uppstå vid t.ex. oroligheter eller när invandrare 

slumpmässigt använder det gamla hemlandets språk vid sidan av det nya hemlandets 

språk. (Herberts 1980:16.) 

 

Det är ytterst svårt att hitta ett samhälle med varken diglossi eller tvåspråkighet om man 

beaktar dialekt och klassbundenhet hos ett språk. Herberts konstaterar att det skulle vara 

svårt att hitta ett sådant litet och isolerat samhälle i dagens värld som är känd för sina 

snabba kommunikationer. (Herberts 1980:16─17.) 

 

Det bör framhävas att skillnaden mellan tvåspråkighet och diglossi är att tvåspråkighet 

är en språklig egenskap hos individen och diglossin är en språklig egenskap hos 

samhället. Diglossin ger en bild av de olika funktioner som språkvarianterna ifråga har 

och deras användningsområden inom kollektivet. (Jaakkola 1973:19.) 
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2.3 Fullständig tvåspråkighet och halvspråkighet 

 

Vid sidan av olika typer av tvåspråkighet kan man tala om olika grader av 

tvåspråkighet. Fullständig tvåspråkighet betyder att personen behärskar två språk på 

infödd nivå. Infödd nivå är inte samma sak som att behärska ett språk ”fullständigt” 

eftersom inte heller enspråkiga människor behärskar sitt modersmål fullständigt. En 

fullständig tvåspråkighet kallas för ambilingualism av t.ex. Baetens Beardsmore. Med 

infödd kompetens menar Sundman (1999:48) en språklig kompetens som är på samma 

nivå som hos normala enspråkiga individer men som kan uppvisa vissa avvikande drag 

som är typiska för tvåspråkiga individer. 

 

Begreppet halvspråkighet ska inte användas om tvåspråkiga individer som behärskar 

åtminstone ett språk (nästan) normalt. Huvudsaken är att man behärskar sitt 

modersmål/hemspråk väl. Om man utgår ifrån andraspråket när man försöker definiera 

om individen är halvspråkig eller inte, skulle en stor del av finländarna vara 

halvspråkiga i åtminstone ett främmande språk. Om språkfärdigheten däremot ligger 

under normal nivå i båda språken, ska man tala om halvspråkighet eller dubbel 

halvspråkighet (personen är halvspråkig i två språk). Det bör påpekas att även 

enspråkiga individer kan vara halvspråkiga när de har klara brister i sitt modersmål. 

(Sundman 1999:50─51.) 

 

2.4 Två modersmål 
 

En intressant aspekt är om man kan ha två modersmål. Här ska man skilja mellan vad 

som står i folkbokföringsregistret och hurdana åsikter folk har angående två modersmål. 

Eftersom denna undersökning baserar sig på åsikter och identitet, är det intressant att se 

hur eleverna som jag intervjuar definierar ordet modersmål och om de känner att de har 

två modersmål.  

 

Barnet kan i princip ha två modersmål om han hör och använder båda språken lika 

mycket. Ofta är det dock så att föräldrarna talar ett språk med varandra och därför är 

det, för det mesta, omöjligt för barnet att utveckla två lika starka modersmål. Om 

föräldrarna vill att barnet ska bli tvåspråkigt rekommenderas det att barnet ska gå i skola 
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på det språk som har minoritetsställning hemma. Om minoritetsspråket är finska på 

hemkommunen är det bra för barnets språkutveckling i båda språken att gå i en 

svenskspråkig skola (se t.ex. Sundman 1999). 

 

Den subjektiva synen, som används i denna undersökning, kan dock vara svår att tolka: 

försöker man mäta graden av tvåspråkighet eller kanske graden av självkritik? (Se 

närmare Skutnabb-Kangas 1981:43.) Det centrala i denna undersökning är att utreda hur 

många i de undersökta grupperna som är tvåspråkiga. Jag ska inte analysera närmare 

varför de svarade på ett visst sätt, dvs. vad det beror på att de ser sig själva som 

enspråkiga fast de kan tala både finska och svenska.  

 

Att ha två modersmål är enligt Skutnabb-Kangas (1981) en subjektiv åsikt. Enligt 

Sundman (1999:48) kan man inte ha lika bra färdigheter i två språk som en enspråkig 

individ har i det enda språket. Den som är tvåspråkig har inte så mycket tid på sig att 

öva båda språken som en enspråkig individ har. 

 

Simultan språkutveckling betyder att man lär sig båda språken samtidigt. I en idealisk 

situation får barnet två olika modersmål, ”förstaspråk”, men det är inte ofta man 

behärskar dessa två språk lika väl. Ju tidigare man börjat tillägna sitt andraspråk, desto 

högre kompetensnivå tycks man få. (Sundman 1999:44─45.) 

 

2.5 Sociolingvistik 

 

Sociolingvistiken är en gren av språkvetenskap som intresserar sig för sambandet 

mellan språk och social miljö och språkets användning i olika sammanhang. 

Språkvarianter bestäms av utomspråkliga, sociala faktorer. Den variant av språket som 

en individ väljer beror på den sociala situationen och på personen som man talar med. 

Ungdomar talar på ett annat sätt med vuxna än med andra ungdomar. Föräldrar talar 

annorlunda med sina små barn än med vuxna. Man ska behärska olika 

uppförandenormer och språkliga varianter för att kunna kommunicera. Normalt vållar 

det inga större problem eftersom individen föds in i en viss språkgemenskap och lär sig 

snabbt de regler och uppförandenormer som råder i samhället. (Jaakkola 1973:11─12.) 
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Fast språket varierar från individ till individ och från situation till situation, är språket 

ändå detsamma. Individens sätt att tala och ordval förändras dock ständigt, dvs. en och 

samma individ talade på ett annat sätt för 15 år sedan. 

 

Människor lär sig de sociala normer för språkbruket som är rådande i deras miljö 

normalt utan större svårigheter. Det händer automatiskt eftersom bruket av de språkliga 

varianterna är socialt reglerat. Problem kan uppstå när människor som använder sig av 

andra språkliga normer kommer i kontakt med varandra. Dessa problem märks tydligast 

när två individer talar ett för varandra främmande språk och kommer från olika länder. 

Valet av språket beror delvis på maktförhållandet mellan människorna. (Jaakkola 

1973:27.) 

 

2.6 Identitet 

 

En del av frågorna i intervjun handlar om personliga åsikter och de frågorna har en nära 

anknytning till individens identitet och hur han/hon upplever sig själv. Därför är det 

viktigt att förklara vad ordet identitet innebär. 

 

Ordet identitet har latinskt ursprung. Latinets idem betyder att någonting är likadant som 

någonting annat eller att någon person är likadan som någon annan. Identitet uppfattas 

som något positivt och det är viktigt för varje människa att känna var hon hör hemma. 

Tonåringarna strävar efter att hitta sin identitet t.ex. genom idoldyrkan och de gör sig 

fria från de människor som de tidigare identifierade sig med. (Ståhlberg 1995:2.) 

 

Man kan skilja mellan den individuella, den sociala, den etniska och den kulturella 

identiteten. Den individuella identiteten, som gäller först och främst på ett personligt 

plan, behandlades i samband med tvåspråkighet. Den sociala identiteten handlar om 

interaktionen mellan grupperna. Den är sammansatt av ett inifrån- och utifrånperspektiv, 

precis som den individuella identiteten. Autostereotypierna är uppfattningar om hur 

gruppen ser ut och hur den fungerar jämfört med sådana grupper av människor som inte 

hör till, d.v.s. alter. Även autostereotypierna kan vara positiva eller negativa.  
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3 SVENSKA SPRÅKET I FINLAND OCH I VASA 

 

Finland är ett tvåspråkigt land med finska som majoritetsspråk och svenska som 

minoritetsspråk. Termerna minoritets- och majoritetsspråket syftar i första hand på 

dominansförhållanden men i juridisk mening är språkgrupperna fullständigt jämbördiga. 

Minoriteten är den som blir dominerad och majoriteten är den som dominerar (Tandefelt 

1988:15). Av Finlands ca 5 miljoner invånare har ungefär 300 000 svenska som 

modersmål. En stor del av Finlands svenskspråkiga bor i Nyland, Åboland, Österbotten 

och på Åland. Även ett antal större städer i Finland har svenskspråkiga invånare. Åland 

är ett enspråkigt landskap med ungefär 25 000 invånare. (Svenskt i Finland 1998:5) Det 

finns också så kallade språköar som är städer eller kommuner som är finskspråkiga men 

svenskan används där i liten utsträckning. Ett exempel på en språkö är Tammerfors där 

man kan gå i en svenskspråkig grundskola och även ett av gymnasierna är 

svenskspråkigt. Dessutom finns det en svensk församling i Tammerfors. 

 

Finlandssvenskar är svenskspråkiga invånare i Finland. Officiellt definieras 

finlandssvenskarna som de invånare i landet som i den officiella statistiken uppger sig 

ha svenska som modersmål. Officiellt sett kan man alltså inte vara tvåspråkig i Finland. 

Ofta väljs modersmålet efter färdigheter i språket. Svenskspråkiga individer kan alltså 

av något skäl uppge ha finska som modersmål (Tandefelt 1995:35). Svenskspråkiga har 

rätten att använda svenska inför domstol och myndigheter. I teorin skall det mesta 

fungera på två språk i Finland men i praktiken är fallet inte alltid så (Svenskt i Finland 

1998:5─6). Myndigheterna har kanske inte tillräckliga färdigheter i båda språken eller 

de vill inte använda ett för dem främmande språk i officiella sammanhang. De kan vara 

osäkra på sina färdigheter i det andra språket och därför betjänar bara på sitt hemspråk. 

 

Enligt bestämmelserna i språklagen indelas kommunerna i följande grupper: enspråkigt 

finska kommuner, enspråkigt svenska kommuner, tvåspråkiga kommuner med finsk 

majoritet och tvåspråkiga kommuner med svensk majoritet. Om hela befolkningen i en 

kommun talar samma modersmål eller om mindre än 8 % har landets andra språk som 

modersmål är kommunen enspråkig. Om minoriteten är minst 8 % eller till antalet minst 
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3000 personer är kommunen tvåspråkig. (Svenskt i Finland 1998:6.) I tvåspråkiga 

kommuner måste service ges på både svenska och finska (Leinonen&Tandefelt 2000:1). 

 

Av Finlands 416 kommuner är 19 enspråkigt svenskspråkiga. 43 kommuner är 

tvåspråkiga. I 21 av dem är majoritetens språk finska och 22 av dem är tvåspråkiga 

kommuner med svenska som majoritetsspråk (Språkförhållanden och svenskspråkiga 

kommunvis 31.12.2006). 

 

Svenskans ställning var starkare i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet än nu. 

Enligt Tandefelt (1995:35) har tvåspråkigheten bland svensktalande ökat ständigt under 

1900-talet medan tvåspråkigheten bland finsktalande har minskat. Hon säger också att 

det i regel är minoriteten som talar majoritetens språk och ju mindre minoriteten är, 

desto högre är dess grad av tvåspråkighet.  

 

Antalet barn från tvåspråkiga familjer ökade ständigt på 1980-talet. Enligt Tandefelt 

(1995:36) steg det från 30 % till 50 % på fem år på 1980-talet. Det är ett faktum att även 

sådana barn som har begränsade färdigheter i svenska eller inte har några kunskaper alls 

går i en svensk skola. Detta fenomen har vållat en del problem för både lärarna och 

barnen. Däremot är elever med någon form av svenskspråkig bakgrund sällsynta i den 

finska skolan. (Tandefelt 1995:37─38.) Den stora skillnaden mellan en finsk och svensk 

skola är att eleverna i en svensk skola kan läsa två språk på modersmålsnivån medan 

ingen av de finska skolorna erbjuder denna möjlighet. Att lära sig två språk på 

modersmålsnivån innebär att de svenska skolorna är mer tvåspråkiga än de finska 

skolorna.  

 

Regelbunden statistik om språkfördelningen började föras år 1880. På den tiden var 

svenska Österbotten ett helt svenskspråkigt område. 115 525 människor hade svenska 

som modersmål år 1880 medan andelen finskspråkiga (eller något annat modersmål) var 

3 645. Antalet svenskspråkiga var då 96,9 % av befolkningen i Österbotten. Finskans 

inslag har vuxit hela tiden, som redan konstaterats ovan. År 1970 hade antalet 

svenskspråkiga sjunkit till 57,1 %. Den finska befolkningen ökade med 70 663 personer 
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eller 20-faldigt mellan 1880-1970. I tabell 2 framgår hur andelen svenskspråkiga 

ändrades mellan 1880-1970. (Herberts 1980:18) 

 

Tabell 2 Andel svensk befolkning i Vasa (enligt Herberts 1980:19) 

 

År % 
1880 86,6 
1890 75,3 
1900 62,6 
1910 49,7 
1920 47,8 
1930 42,1 
1940 38,5 
1950 38 
1960 32,6 
1970 29,2 
 

Majoriteten blev finsk i Vasa år 1910. Herberts (1980) säger att i synnerhet äldre 

människor, som har ett längre tidsperspektiv, kan märka förfinskningen. Herberts har 

samlat ett antal tidningsartiklar från början av 1950-talet till slutet av 1970-talet för att 

konkret visa hur svenskans ställning i Vasa har förändrats. Här tas upp ett par 

intressanta kommentarer. (Herberts 1980) 

 

Börje Backholm skrev i Jakobstads tidning i januari 1956: 

”Det finska i staden har betydligt ökat under de senaste åren. Visserligen 

blir man fortfarande expedierad på sitt modersmål i de flesta affärer, men 

på restaurangerna är det sämre ställt med språkkunskaperna. (På en av 

stadens populäraste smårestauranger förstår ingen av servitriserna ett ord 

svenska efter vad det förefaller…) […] (Herberts 1980:21.) 

 

Ett citat från Vasabladet år 1968: 

”Ännu på 1920-talet var Vasa en så svensk stad att man i affärerna inte 

redde sig med finskan.” (Herberts 1980:22.) 
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Med hjälp av dessa två inslag ser man tydligt att svenskans ställning blivit mindre. Det 

är dock överraskande att man inte kunde bli betjänad på svenska på restaurang på 1950-

talet. Denna insändare bör dock ses som ett undantag och man kan betvivla att detta 

påstående verkligen stämde.  

 

Efter denna historiska tillbakablick granskar jag hur det är med språkparet finska-

svenska i dagens Vasa. Av Vasas 57 622 invånare (31.12.2006) har 24,8 % svenska som 

modersmål och 70,8 % finska som modersmål (Tietoa ja yleisesite Vaasasta). Eftersom 

nästan 25 % av invånarna har svenska som modersmål, står t.ex. alla skyltar både på 

finska och svenska (i den ordningen) och det är lätt att få betjäning på svenska i affärer 

och på restauranger. Personalen i butikerna låter oftast kunden välja vilket språk kunden 

vill använda genom att först betjäna på båda språken. Vilket språk använder eleverna i 

olika situationer? Och vilken faktor avgör vilket språk de väljer med sina bekanta, 

familjemedlemmar eller när de är ute på staden? 
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4 RESULTAT 

 

Här kommer att redovisas resultat av de 20 intervjuer som jag har genomfört i Vaasan 

lyseon lukio (VLL) och Vasa gymnasium (VG). Intervjuerna speglas och diskuteras 

utgående från de teoretiska synpunkter som har presenterats ovan. Syftet med 

intervjuerna har varit att undersöka både  de finskspråkiga och svenskspråkiga 

ungdomarnas språkbruk i Vasa, deras skattning av sina egna språkfärdigheter och tankar 

om att antingen höra till den finska eller finlandssvenska språkgruppen.  

 

Jag har intervjuat 10 finska gymnasister, varav 5 är pojkar och 5 flickor. De intervjuade 

går i andra klass i VLL och 4 av dem har gått i språkbad som barn. Vidare har jag 

intervjuat 10 svenska gymnasister i VG, varav 5 är pojkar och 5 flickor. Dessa 

gymnasister går också i andra klass. En intervju tog ungefär 10─20 minuter eftersom 

vissa ungdomar var mer pratsamma än andra och ställde ytterligare frågor och svarade 

mer uttömmande på frågorna. För det mesta var det jag som ställde fler frågor men en 

del av eleverna var väldigt intresserade av detta ämne vilket innebar att även de kom 

med ytterligare frågor eller kommentarer.  

 

Frågorna består av flervalsfrågor och öppna frågor. En av frågorna handlar om 

svararnas språkbruk hemma, med vänner och umgänge, i affärer i Vasa, hos 

myndigheter i Vasa, på fritiden och på restauranger i Vasa. Denna fråga har fem 

svarsalternativ: aldrig svenska, ibland svenska, lika mycket svenska som finska, mest 

svenska, alltid svenska. Eleverna har också fått bedöma sin egen språkfärdighet i 

svenska och finska. Även här har de fem svarsalternativ att välja på: ingen färdighet, 

svag färdighet, medelgod färdighet, nästan på modersmålsnivå, modersmålsfärdighet.  

 

Med hjälp av öppna frågor har jag ytterligare kartlagt hur mycket eleverna använder 

svenska och finska i olika sammanhang i Vasa. En del av frågorna handlar om identitet 

och åsikter om modersmålet och tvåspråkigheten. Eleverna har intressanta synpunkter 

på frågorna som gäller fördelar och nackdelar med att vara svensk- eller finskspråkig. 

Vid sidan av att ta reda på elevernas modersmål har jag också frågat om de anser sig 

vara tvåspråkiga, finskspråkiga, svenskspråkiga eller något annat (identitet). Att ha 
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finska som officiellt modersmål behöver inte utesluta att de i verkligheten känner sig 

vara svenskspråkiga och tvärtom. Eleverna har kunnat svara ganska fritt och ärligt på 

frågorna eftersom jag har betonat att svaren analyseras anonymt. När intervjuerna äger 

rum är det bara jag och eleven i klassen. Någon systematisk redogörelse av elevernas 

bakgrund (t.ex. varifrån de kommer) görs inte men två frågor tangerar bakgrund: om 

eleven har deltagit i språkbad som barn, vilket modersmål elevens föräldrar har och om 

eleven har gått i en finsk- eller svenskspråkig grundskola. 

 

Jag har ovan presenterat den teoretiska referensram som jag kommer att stödja mig på 

när intervjuerna analyseras. De intervjuades språkbruk undersöks inte utifrån deras 

sociala eller ekonomiska situation utan jag koncentrerar mig endast på deras språkbruk i 

olika situationer i Vasa. T.ex. samhälleliga normer bestämmer språkbruket inom ett 

visst område. Individen lär sig dessa normer i normala fall omedvetet. Valet av språk 

verkar inte vara så självklart i Vasa. Alla de intervjuade i VLL använder åtminstone lite 

svenska i det dagliga livet och eleverna i VG kommer i kontakt med finska språket. Om 

man hade haft möjlighet att studera det faktiska språkbruket skulle man möjligen ha fått 

andra svarsfördelningar. Det är fullt möjligt att de intervjuade upplevde ett tryck att 

svara i en viss riktning. Syftet med undersökningen, som jag förklarade för ungdomarna 

innan jag började intervjua dem, kan ha en viss påverkan på svaren. När jag använder 

begreppet finska elever menar jag elever i VLL, och med svenska elever menar jag 

elever i VG. För att göra analysen tydligare använder jag f1-f10 för flickor och p1-p10 

för pojkar. P1-p5 syftar på pojkar i VLL, p6-p10 på pojkar i VG, f1-f5 på flickor i VLL 

och f6-f10 på flickor i VG. 

 

4.1 De intervjuades språkliga bakgrund 

 

En pojke (p4) och tre flickor (f3, f4 och f5) av de totalt tio elever i VLL som jag har 

intervjuat har gått i språkbad som barn. Språkbadet har en stor och viktig roll i inlärning 

av två språk. En pojke svarade att hans föräldrar ville sätta honom i språkbad men han 

fick inte plats där. Ingen av de svenskspråkiga eleverna har deltagit i språkbad. 

Språkbad är avsett för barn vilkas föräldrar är finskspråkiga. Syftet med språkbadet är 

att förstärka barnets svenska. 
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En annan fråga handlar om föräldrarnas modersmål. Nästan alla föräldrar till eleverna i 

VLL är finskspråkiga: nio finskspråkiga mödrar, åtta finskspråkiga fäder, en 

svenskspråkig mor och två svenskspråkiga fäder. Detta visar tydligt att det är vanligast 

att barn går i skola på det språk som föräldrarna talar. Ingen av eleverna har två 

svenskspråkiga föräldrar.  

 

Tabell 3 Föräldrarnas modersmål (VLL) 

FINSKA Antal %
Mor 9 45
Far 8 40
   
SVENSKA Antal %
Mor 1 5
Far 2 10
   
SAMMANLAGT 20 100
 

I följande tabell finns modersmålet för de svenskspråkiga elevernas föräldrar. Antalet 

svenska föräldrar till svenska gymnasister är inte lika stort som antalet finska föräldrar 

till finska gymnasister är. Här är sju mödrar och sex fäder svenskspråkiga, två mödrar 

och tre fäder finskspråkiga, samt en mor och en far av annat ursprung. 

 

Tabell 4 Föräldrarnas modersmål (VG) 

FINSKA ANTAL          %
Mor 2 10
Far 3 15
   
SVENSKA ANTAL          %
Mor 7 35
Far 6 30
   
NÅGOT 
ANNAT ANTAL          %
Mor 1 5
Far 1 5
   
SAMMANLAGT 20 100
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Den tredje frågan som handlar om bakgrund är om elevernas skolbakgrund. Av elever i 

VLL som inte har deltagit i språkbad, har alla gått i en finskspråkig grundskola. För 

språkbadseleverna är situationen lite annorlunda. De lär sig de olika skolämnena 

huvudsakligen på svenska i de lägre klasserna och ju högre i årskurserna de kommer, 

desto mer får de undervisning på finska. Det har gjorts flera undersökningar om 

språkbadets påverkan på kunskaper i svenska och finska jämfört med enspråkiga 

individer. Resultaten har visat att språkbadseleverna har bättre kunskaper i svenska än 

finska elever som har lärt sig svenska på det traditionella sättet i en finsk skola. 

Språkbadselevernas finska är lika bra eller t.o.m. bättre än de enspråkigt finskspråkigas 

finska. Språkbadselevernas kunskaper i övriga ämnen uppnår samma nivå som de 

enspråkigas kunskaper. Alla av de svenska gymnasisterna har gått i en svensk 

grundskola. 

 

Nio (nittio procent) av de intervjuade i VLL har finska som modersmål. P5 har svenska 

som officiellt modersmål och hans mamma har svenska och hans pappa finska som 

modersmål. Nio (nittio procent) av de svenska gymnasisterna har svenska som officiellt 

modersmål. F6 har kurdiska som modersmål. Hennes båda föräldrar är kurdiska. 

 

4.2 De intervjuades språkbruk i olika situationer 

 

I detta avsnitt beskrivs elevernas användning av svenska och finska i olika 

sammanhang. Uppgifterna baserar sig enbart på de intervjuades egna utsagor om sitt 

språkbruk.  

 

4.2.1 De finska elevernas språkbruk hemma och med vänner 

 

De finska elevernas språkbruk hemma är inte enhetligt. Man skulle kunna tänka sig att 

en stor del av dem använder bara finska hemma på grund av att de flesta anser sig vara 

helt finskspråkiga. Men bara tre (trettio procent) av de tillfrågade använder enbart 

finska hemma (dvs. med föräldrar och syskon). Resterande sju (sjuttio procent) elever 

talar åtminstone i någon utsträckning svenska med familjen. (I fråga om procentandel 

anges det absoluta antalet respondenter före parentes.) Av dem som bara talar finska 
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hemma är alla flickor och två av dem har varit i språkbad som barn. Alla dessa tre 

språkbadselever har finskspråkiga föräldrar.  

 

Vilka talar då svenska i sin hemmiljö? Två av dem som i någon utsträckning talar 

svenska hemma har gått i språkbad. Av dem har båda eleverna finskspråkiga föräldrar. 

Sammanlagt har fyra (femtiosju procent) av de tillfrågade i VLL som i någon 

utsträckning talar svenska hemma finskspråkiga föräldrar. Tre (trettio procent) av de tio 

tillfrågade i VLL har en svenskspråkig förälder (den andra föräldern är finskspråkig). 

Ingen av eleverna har föräldrar med något annat modersmål än svenska eller finska. Vad 

kan det bero på att man använder svenska fast alla andra i familjen är finskspråkiga? 

Det är svårt att säga hur mycket de egentligen talar svenska eftersom dessa resultat 

baserar sig på intervjuerna och jag har inte haft möjlighet att studera det faktiska 

språkbruket i hemmiljön. Ingen av de finskspråkiga eleverna använder mer svenska än 

finska med familjen eller med vännerna. Enstaka elever sade att de bara ”på skoj” talar 

svenska med någon av familjemedlemmarna. Samtal med föräldrar är normalt 

inofficiella och man kan tänka sig att man lätt kan byta från ett språk till ett annat 

eftersom samtalsparterna känner varandra väl. Att byta språk är vanligare bland 

människor som känner varandra väl än bland människor som inte står nära varandra. 

Elever vars båda föräldrar är finskspråkiga använder inte lika mycket svenska som 

finska utan använder bara ibland (svarsalternativ 2) svenska. Det har konstaterats ovan 

att tre (trettio procent) elever i VLL har en svenskspråkig förälder. Av dem använder två 

(sextiosex procent) elever lika mycket svenska som finska åtminstone med någon 

familjemedlem. Det är dock överraskande att ingen av dem åtminstone i någon 

utsträckning talar svenska med syskonen, dvs. alla tre använder aldrig svenska med 

syskonen. Hurdan är situationen med språkbruket med syskonen hos 

språkbadseleverna? En av språkbadseleverna har inga syskon (f4), den andra använder 

ibland svenska med syskonen och den tredje använder aldrig svenska med dem. Det 

verkar inte finnas någon märkbar skillnad i språkbruket mellan könen.  
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Figur 1 Hur mycket de finska eleverna använder svenska med familjen 
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De finska eleverna använder åtminstone lite svenska med vänner och umgänge. En 

språkbadselev vars båda föräldrar är finskspråkiga (f5) använder lika mycket svenska 

som finska med vänner. De andra tillfrågade använder ibland (svarsalternativ 2) svenska 

med vännerna. Sällskapet verkar också vara en faktor när språket med vännerna väljs. 

Om en stor del av umgänget är svenskspråkiga, är det ganska naturligt att de 

finskspråkiga talar svenska med dem. Men om umgänget däremot är finskspråkigt, är 

det naturligare att tala finska fast man i en annan situation skulle tala svenska med 

samma personer. Eftersom språkbruket med vännerna och umgänget är ganska enhetligt 

presenteras det inte i en figur. 

 

En av de öppna frågorna tangerar språkbruket. Frågan handlar om vilket språk eleverna 

väljer när de möter en finlandssvensk. Tre (trettio procent) elever säger sig använda 

svenska och bara en person säger sig använda finska. Resterande sex (sextio procent) 

väljer antingen finska eller svenska, beroende på olika faktorer. Om diskussionen har 
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påbörjats t.ex. på svenska, är det naturligast att fortsätta på samma språk.  F1 säger att 

hon använder svenska om största delen av umgänget är svenskspråkiga, p4 använder 

gärna svenska med finlandssvenskar, p3 använder finska om den andra parten också kan 

finska, och p2 tycker att det är naturligare att använda finska men om största delen av 

umgänget är svenskspråkiga använder han svenska. P1 gör ibland så att han talar finska 

och den svenskspråkiga talar svenska. Enligt honom vållar det inga problem fast de talar 

olika språk. F3 anser också det vara möjligt att hon använder finska och den andra 

använder svenska.  

 

4.2.2 De svenska elevernas språkbruk hemma och med vänner 

 

Det har konstaterats ovan att man skulle kunna förvänta sig att de finska eleverna 

använder mindre svenska än vad de verkligen gör. Likaså kan man förvänta sig att de 

svenska eleverna nästan uteslutande använder svenska i olika situationer. Denna 

hypotes bygger på att varje individ mest använder sitt modersmål. Hypotesen visar sig 

vara felaktig; dels använder finskspråkiga svenska och dels använder svenskspråkiga 

finska i många situationer.  

 

Sju (sjuttio procent) av de svenska eleverna använder alltid svenska med syskonen, två 

(tjugo procent) elever använder mest svenska och en elev använder lika mycket båda 

språken. Ingen av dem har valt aldrig eller ibland. Med pappa använder fem (femtio 

procent) alltid svenska, fyra (fyrtio procent) använder mest svenska och en använder 

aldrig svenska.  
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Figur 2 Hur mycket de svenska eleverna använder svenska med familjen 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

aldrig ibland lika mycket
svenska

och finska

mest
svenska

alltid

med mamma
med pappa
med syskon

 
 

Med hjälp av de följande två tabellerna kan man se en tydlig skillnad i språkbruket 

mellan könen. Alla pojkar använder alltid eller mest svenska med familjen. Att alltid 

använda svenska med familjen är pojkarnas vanligaste svar. Flickornas språkbruk är 

däremot inte lika enhetligt. Antalet intervjuade borde vara större för att visa en mer 

sanningsenlig bild av språkbruket. Dessa intervjuer visar emellertid en tydlig skillnad i 

språkbruket mellan könen.  
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Figur 3 De svenska pojkarnas språkbruk med familjen 
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Figur 4 De svenska flickornas språkbruk med familjen 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

aldrig ibland lika
mycket

svenska
och

finska

mest
svenska

alltid

med mamma

med pappa

med syskon

 
 

Tre av de svenska eleverna har en finsk förälder och båda föräldrarna till f8 är 

finskspråkiga. F8 använder mest svenska med föräldrarna och alltid svenska med 
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syskonen. Det är inte överraskande att hon alltid använder svenska med syskonen 

eftersom de har gått samtidigt i en svensk skola och har blivit vana att kommunicera på 

svenska. Hon använder alltså både finska och svenska med mamma och pappa och det 

skulle vara intressant att närmare undersöka i vilka slags sammanhang de använder 

finska och svenska. F7 har en finskspråkig pappa och en svenskspråkig mamma. Hon 

använder mest svenska med pappan och lika mycket svenska som finska med mamman. 

Hon använder alltså mer svenska med pappan än med mamman fast pappan är 

finskspråkig och mamman är svenskspråkig. Det är svårt att säga varför det är så utan 

att veta mer om pappans språkbehärskning, något som inte ingår i denna undersökning. 

Med syskonen talar f7 alltid svenska. F10 har en finskspråkig mamma och en 

svenskspråkig pappa. I hennes fall ser situationen helt vanlig ut: hon använder aldrig 

svenska med mamman och använder alltid svenska med pappan. Med syskonen 

använder hon lika mycket svenska som finska. P10 har en svenskspråkig mamma och 

en finskspråkig pappa. Han använder alltid svenska med mamman och mest svenska 

med pappan. Med syskonen använder han alltid svenska. 

 

Språkbruket med vänner och umgänge är inte enhetligt bland svenska elever. En 

använder ibland svenska, fem (femtio procent) använder lika mycket svenska som 

finska, tre (trettio procent) använder mest svenska och en använder alltid svenska med 

vänner och umgänge. Ingen av dem använder enbart finska. Bland elever vars båda 

föräldrar är svenskspråkiga är det vanligare att använda mer svenska än finska med 

vänner, vilket inte är överraskande. Herberts (1980) resultat av vasasvenskarnas 

språkbruk med vänner överensstämmer inte med mina resultat. Enligt hans 

undersökning använder 51 % av vasasvenskarna enbart svenska, 27 % använder mest 

svenska men också finska, 13 % använder båda språken lika mycket, 6 % använder mest 

finska men också svenska och 3 % använder endast finska. Detta kan förklaras delvis 

genom att Herberts undersökning är ungefär 30 år gammal och språkvanorna har ändrats 

en hel del under en så lång tid. Den mest avgörande faktorn är dock att Herberts 

undersökning med 378 intervjuer har varit mycket mer omfattande än min.  

 

Nio (nittio procent) elever använder alltid svenska när de möter en annan 

finlandssvensk. F7 säger sig ibland använda svenska i den situationen. Hennes svenska 
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är bättre än hennes finska men hon behöver inte anstränga sig för att kunna uttrycka sig 

på finska. Det är inte sällan så att finlandssvenskar pratar så pass bra finska att man inte 

kan höra att de är svenskspråkiga. Om man möter en ny människa utgår man 

förmodligen ifrån att den personen är finskspråkig och pratar finska med honom/henne. 

 

4.2.3 De finska elevernas språkbruk på fritiden och inom den offentliga sektorn 

 

De intervjuade använder alla svenska på fritiden. Att använda svenska på fritiden består 

av att läsa tidningar och böcker på svenska eller att titta på svensk tv (i Vasa har man 

möjligheten att även titta på Sveriges television, vilket ökar antalet svenskspråkiga 

program som Vasaborna har till sitt förfogande). Ingen säger sig lyssna på 

svenskspråkiga radioprogram. P5 säger att han gärna tittar på engelska program som 

visas i Sveriges television eftersom undertexterna är på svenska. När han tittar på en 

engelsk film på DVD, väljer han antingen engelska eller svenska undertexter och 

utesluter helt de finska undertexterna. Han har en svenskspråkig mamma och talar lika 

mycket svenska som finska med henne. Annars använder han aldrig svenska med de 

andra familjemedlemmarna. 

 

Det finns gott om svenskspråkiga tidningar i Vasa på grund av stadens språkliga status 

och många elever använder sig av denna möjlighet. Om ena föräldern är svenskspråkig 

kan man utgå ifrån att familjen förmodligen prenumererar på en svensk dagstidning 

(t.ex. Vasabladet). Sex (sextio procent) av de finskspråkiga eleverna läser antingen 

böcker eller tidningar på svenska.  

 

Sex (sextio procent) av eleverna i VLL talar aldrig svenska i affärerna i Vasa. Tre 

(trettio procent) talar ibland svenska i affärer och en elev använder mest svenska. Det 

konstaterades ovan att personalen i affärerna och butikerna i Vasa oftast betjänar kunder 

både på finska och svenska och låter kunderna välja vilket språk de vill använda. Av de 

fyra språkbadseleverna använder en mest svenska, en ibland och två aldrig svenska i 

affärerna i Vasa. Språkbadet kan ses som en förstärkande faktor för användning av 

svenska, vilket inte alls är överraskande. Tre av de tio intervjuade som inte har deltagit i 

språkbad har finska föräldrar och två av dem talar aldrig svenska i affärer och en talar 
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ibland svenska. Tre elever har inte deltagit i språkbad och den ena av deras föräldrar är 

svenskspråkig. Situationen är likadan för dem: två talar aldrig svenska och en talar 

ibland svenska i affärerna i Vasa.  

 

Figur 5 Hur finska elever använder svenska i affärer i Vasa 
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Hos myndigheter talar ingen av de finska eleverna svenska. När man kommer i kontakt 

med myndigheter, ses det som en formell situation och då är det naturligt för elever vars 

finska är starkare än svenska att välja finska språket. P5, som har svenska som officiellt 

modersmål, tycker att det är naturligare och lättare för honom att tala finska med 

myndigheter. Han talar dock lika mycket svenska som finska med sin mamma.  

 

På restaurang talar en elev ibland svenska och de andra eleverna använder enbart finska. 

Att äta på restaurang ses också som en ganska formell situation och även ord som 

används på restauranger är ganska specifika. Ibland vållar de orden problem även på 

modersmålet, beroende på restaurangens klass förstås. 
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4.2.4 De svenska elevernas språkbruk på fritiden och inom den offentliga sektorn 

 

Nästan alla elever använder båda språken mer eller mindre på fritiden. Två (tjugo 

procent) använder ibland svenska, fem (femtio procent) använder båda språken lika 

mycket, två (tjugo procent) använder mest svenska och en använder enbart svenska på 

fritiden. P7, som enbart använder svenska på fritiden, säger sig använda svenska i alla 

situationer, dvs. med familjen, på fritiden och inom den offentliga sektorn. Hans båda 

föräldrar är svenskspråkiga.  

 

Figur 6 Hur svenska elever använder svenska på fritiden 
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lika mycket svenska och
finska

mest svenska

alltid

 
 

I affärerna i Vasa använder en aldrig svenska, en använder ibland, en använder lika 

mycket båda språken, fem (femtio procent) använder mest svenska och två (tjugo 

procent) använder alltid svenska. Det kan konstateras att eleverna oftare använder 

svenska i affärer än annars på fritiden. Språkbruket är inte enhetligt i affärerna i Vasa 

trots att man kan få betjäning på båda språken, dvs. alla svenskspråkiga använder inte 

svenska och alla finskspråkiga använder inte finska. Herberts (1980:57-59) 

undersökning visar att över hälften av vasasvenskarna använder enbart svenska vid 

inköp av matvaror samt i varuhus och affärer.  
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Figur 7 Hur svenska elever använder svenska i affärerna i Vasa 
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När eleverna kommer i kontakt med myndigheterna är det vanligt att de använder sitt 

modersmål. Det har konstaterats ovan att det är en officiell situation att komma i 

kontakt med myndigheterna och man känner sig trygg om man får använda sitt 

modersmål. En använder aldrig svenska med myndigheterna, en använder lika mycket 

båda språken, sex (sextio procent) använder mest svenska och två (tjugo procent) 

använder alltid svenska. Ingen säger sig ibland använda svenska med myndigheterna. 

 

Figur 8 Hur svenska elever använder svenska med myndigheterna  
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Även på restaurangerna i Vasa finns det en stor variation i språkbruket. En använder 

alrig svenska, två (tjugo procent) använder ibland, en använder båda språken lika 

mycket, fyra (fyrtio procent) använder mest svenska och två (tjugo procent) använder 

alltid svenska.  

 

Figur 9 Hur svenska elever använder svenska på restaurangerna i Vasa 
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4.3 Språkbehärskning och attityder till att vara finlandssvensk eller finskspråkig 

 

Språkbehärskning handlar delvis om individens egna uppfattningar om sig själv och 

attityderna har en anknytning till individens identitet. I detta avsnitt behandlas elevernas 

behärskning av svenska och finska och deras attityder till att vara finlandssvensk eller 

finskspråkig. När det gäller språkbehärskning har eleverna inte betts skilja mellan den 

aktiva, passiva och den muntliga och skriftliga färdigheten utan resultaten visar 

språkfärdigheten i alla dessa delområden. 
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4.3.1 De finska elevernas språkbehärskning och attityder 

 

Alla av de intervjuade anger att de talar bättre finska än svenska. Det kan man förvänta 

sig eftersom största delen av eleverna har gått i en finsk skola. 

 

En av frågorna på frågeformuläret handlar om elevernas egen bedömning av sin svenska 

och finska. Eleverna har fått välja mellan fem svarsalternativ: ingen färdighet, svag 

färdighet, medelgod färdighet, nästan på modersmålsnivån eller modersmålsfärdighet. 

Alla elever har valt antingen medelgod färdighet i svenska eller nästan på 

modersmålsnivån. Det var överraskande att ingen av eleverna har valt svag färdighet. 

Jag antar att situationen är annorlunda i en helt finsk kommun och man kan dra 

slutsatsen att stadens tvåspråkiga status har en ganska viktig roll för elevernas 

behärskning av finska och svenska.  

 

Tre av dem som har medelgod färdighet i svenska är flickor (f1, f2 och f4) och två är 

pojkar (p1 och p3). F4 är den enda som har varit i språkbad och hennes föräldrar är 

finskspråkiga. P1 har en svenskspråkig pappa.  

 

Två flickor (f3 och f5) och tre pojkar (p2, p4 och p5) har sin svenska nästan på 

modersmålsnivån. P4, f3 och f5 har alla deltagit i språkbad och deras båda föräldrar är 

finskspråkiga. P2 och p5 har inte deltagit i språkbad. P5 har finskspråkig mor och p2 har 

svenskspråkig pappa. Alla dessa elever har haft mycket kontakt med det svenska 

språket, antingen via språkbad eller en svenskspråkig mamma eller pappa.  Enligt en 

undersökning av Folktinget har 30 % av finskspråkiga finlandssvenska släktingar och 

26 % har finlandssvenska vänner (Vårt land, vårt språk 1997:51). Således har många 

finskspråkiga mycket nytta av att kunna kommunicera på svenska. 

 

Frågorna 13—16 handlar om attityder till att antingen höra till den svenska eller finska 

språkgruppen. Först behandlas vilka fördelar som finns med att vara finlandssvensk. 

Många elever tycker att man automatiskt är tvåspråkig om man är finlandssvensk. Åtta 

elever (tre pojkar och fem flickor) har svarat att man förmodligen kan både finska och 

svenska om man är finlandssvensk. Andra fördelar är att man har bättre 
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arbetsmöjligheter (speciellt i Vasa), man kan kommunicera lättare med folk i Sverige 

eftersom finlandssvenskar och svenskar har ett gemensamt modersmål, det är lättare att 

få arbete i Sverige och man kan använda svenska men inte finska i utlandet. F3 tycker 

att en egen kultur är en fördel med att vara finlandssvensk och att finlandssvenskarna 

mår mentalt bättre. Finlandssvenskarnas kultur och sätt att leva har undersökts och 

resultaten visar att finlandssvenskarna faktiskt lever ett längre liv och mår mentalt bättre 

än finskspråkiga (Hyyppä 2002:105-106).  

 

Det har inte framgått klara attitydsskillnader hos tjejer och pojkar i denna undersökning. 

Det kan konstateras att kvinnor, enligt en av Folktingets undersökningar, är mer positivt 

inställda till det svenska språket och finlandssvenskheten än män (Vårt land, vårt språk 

1997:58). Herberts (1980:90) säger däremot att det inte finns någon nämnvärd skillnad 

mellan attityderna hos män och kvinnor. Tvåspråkighetens betydelse är den enda fråga 

där könsfördelningen skiljer sig.   

 

Största delen av eleverna kom på åtminstone några nackdelar med att vara 

finlandssvensk. En nackdel är fördomarna. F5 säger att hon åtminstone har hört följande 

fördomar: finlandssvenskarna är utseendefixerade, slösar pengar i onödan och har inte 

framgång i skolan. Hon säger dock att hon inte själv har sådana här fördomar utan att 

hon har hört andra människor säga så. Vidare säger f5 att hon har många svenskspråkiga 

kompisar. Det är ofta så att man har fördomar mot sådana grupper som man inte 

personligen känner. Även p1, p2 och f3 tycker att fördomarna är en nackdel med att 

vara finlandssvensk. Men å andra sidan är det en större nackdel att ha fördomar. Andra 

nackdelar är att man kanske inte behärskar majoritetsspråket (finska) och det kan vara 

svårt att få svensk betjäning utanför svenskspråkiga eller tvåspråkiga kommuner. Även 

mobbning i skolan och språkmuren nämns som nackdelar. F1 tycker att det 

överhuvudtaget inte finns några nackdelar med att vara finlandssvensk. P3 och p4 

tycker också att det inte finns nackdelar ifall man kan finska.  

 

Sex (sextio procent) av eleverna tycker att en fördel med att vara finskspråkig är att man 

behärskar majoritetsspråket. F4 tycker att enbart svenskspråkiga kan ha problem med att 

få betjäning på sitt modersmål i Finland. Hon tycker alltså att man kan få betjäning på 
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finska överallt i Finland. F1 säger att största delen av tv-kanalerna, tidningarna och 

radiokanalerna är på finska och därför är det en fördel att vara finskspråkig eller att 

kunna finska flytande. P1 och p4 kom inte på en enda fördel med att vara finskspråkig. 

 

Det har konstaterats ovan att eleverna verkar tycka att man förmodligen kan både finska 

och svenska om man är finlandssvensk. Elevernas svar på frågan om nackdelarna med 

att vara finskspråkig visar samma tendens men tvärtom: om man är finskspråkig kan 

man förmodligen ingen bra svenska. Sex (sextio procent) av eleverna antyder på ett eller 

annat sätt att finskspråkiga troligen inte alls kan svenska eller att de bara kan svenska 

hjälpligt. Speciellt i tvåspråkiga kommuner anses det vara ett problem om man inte 

behärskar svenska språket. P5 säger att man speciellt i Vasa ska behärska både svenska 

och finska och om man inte kan båda språken, kan det vara svårt att få arbete. P1 tycker 

att det är lättare för svenskspråkiga att lära sig finska än för finskspråkiga att lära sig 

svenska. F3 är inne på samma spår som p1 eftersom hon tycker att svenskspråkiga kan 

tala flytande finska, men finskspråkigas svenska uppnår normalt inte samma nivå som 

svenskspråkigas finska. Finskspråkiga blir sällan tvåspråkiga, enligt f4. F5 nämner att 

svenskspråkiga har fördomar mot finskspråkiga. Finnarna anses vara introverta och 

ogina. F1 tycker att det inte finns nackdelar och p3 kommer inte på någon nackdel med 

att vara finskspråkig. 

 

4.3.2 De svenska elevernas språkbehärskning och attityder  

 

F8 och f10 säger sig tala båda språken lika bra. F8 har svenska föräldrar och f10 har en 

svensk far och en finsk mor. Resterande åtta (åttio procent) säger sig tala bättre svenska 

än finska.  

 

Åtta (åttio procent) elever har modersmålsfärdighet i svenska, dvs. i modersmålet. två 

(tjugo procent) har svenskan nästan på modersmålsnivån. Sex (sextio procent) har 

medelgoda färdigheter i finska, tre (trettio procent) har finskan nästan på 

modersmålsnivån och en har modersmålsfärdighet i finska. F10 säger sig ha 

modersmålsfärdighet i båda språken. Hennes mamma är finskspråkig och pappan är 
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svenskspråkig. Hon använder aldrig svenska med mamman men enbart svenska med 

pappan.  

 

Även de svenska eleverna verkar tycka att man automatiskt behärskar två språk om man 

är finlandssvensk. Fem (femtio procent) elever antyder på ett eller annat sätt att man 

behärskar de båda inhemska språken om man är finlandssvensk. Andra fördelar med att 

vara finlandssvensk är att det är lättare att flytta till Sverige eller att umgås med folk där 

och i de andra nordiska länderna, det är lätt att lära sig nya språk, man får tre språk på 

en gång (svenska, finska och engelska) och de svenskspråkigas finska är bättre än de 

finskspråkigas svenska. F9 har en bror som studerar i Sverige vilket är möjligt för 

honom eftersom han är svenskspråkig. Hon säger att finskspråkiga kanske inte har 

denna möjlighet till sitt förfogande. P6, p7 och p10 kommer inte på några fördelar med 

att vara finlandssvensk. 

 

Den vanligaste nackdelen med att vara finlandssvensk är enligt eleverna att man inte har 

majoritetsspråket som modersmål. Det kan vara svårt att få betjäning på svenska i flera 

städer i Finland och de största städerna i Finland är mer eller mindre finskspråkiga. P10 

säger att finska och svenska inte är besläktade med varandra och därför är det svårt att 

lära sig båda språken. P7 tycker att en nackdel är att finlandssvenskarna är en isolerad 

grupp och de umgås för det mesta bara med varandra. F8 tänker likadant som p7, dvs. 

att det kan vara svårt att kommunicera över språk- och kulturgränserna. F6 har en 

kompis som är av utländskt ursprung men som föredrar svenska framför finska. En gång 

blev kompisen tillsagd av en polis att hon borde tala finska eftersom hon är utlänning. 

Hon försökte kommunicera på svenska med polisen eftersom hon talar bättre svenska än 

finska. F7 tycker att en nackdel är att Sverigesvenskarna tror att man enbart talar finska 

om man bor i Finland. F10 tycker att man då och då hör ordet ”hurri” [ett skällsord om 

både finlandssvenskar och svenskar] när man använder svenska. F9 kommer inte på 

någon nackdel med att vara finlandssvensk. 

 

Alla elever tycker att en fördel med att vara finskspråkig är att man behärskar 

majoritetsspråket. F9 säger att man som finskspråkig kan flytta till vilken stad/ort som 
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helst i Finland och ha rätt att använda sitt modersmål men situationen är inte densamma 

för svenskspråkiga. F6 kommer inte på någon fördel med att vara finskspråkig. 

 

Det har framgått ovan att det inte finns många nackdelar med att vara finskspråkig, 

enligt de finska gymnasisterna. Fyra (fyrtio procent)) av dem kom inte på en enda 

nackdel. De andra tycker att en nackdel är t.ex. om man åker till Sverige för där måste 

man använda engelska om man inte alls kan någon svenska. P8 säger att det är svårare 

att lära sig andra språk om man har finska som modersmål eftersom det inte finns så 

mycket man kan jämföra med andra språk. Han menar förmodligen att det inte finns 

mycket gemensamt mellan finska och de germanska språken. Ungerska är besläktad 

med finskan och därmed har man nytta av att kunna finska om man vill lära sig 

ungerska.  P8 säger också att det är svårare för finskspråkiga att lära sig svenska än det 

är för svenskspråkiga att lära sig finska. Därför ”måste” (hans citattecken) 

finlandssvenskarna använda finska när de umgås med finskspråkiga.  P9 tycker att det 

inte finns nackdelar i Finland men om man åker till de andra nordiska länderna kan 

språket vålla problem. P10 har intressanta synpunkter. Han tycker nämligen att finska 

språket kommer att försvinna och det blir ett problem internationellt sett om man inte 

behärskar andra språk. Han säger att finskan är ett litet språk som egentligen inte har 

någon framtid.  

 

4.4 Hur väl fungerar tvåspråkigheten i Vasa? 

 

Med hjälp av fyra öppna frågor har jag kartlagt hur väl tvåspråkigheten fungerar i Vasa. 

Jag utgår ifrån att man för det mesta får betjäning på finska och har därför koncentrerat 

mig på svenskan.  

 

4.4.1 Det tvåspråkiga Vasa enligt de finska eleverna 

 

Alla elever tycker att man får betjäning både på finska och svenska i Vasa. Största delen 

väljer finskan om de t.ex. i en affär blir tilltalade på båda språken. F4 tycker mycket om 

att tala svenska, vilket resulterar i att hon gärna väljer svenska språket om hon vet att 

den person som hon pratar med kan svenska.  
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Den andra frågan om det tvåspråkiga Vasa är ganska svår för finska elever eftersom de 

för det mesta använder finska. Frågan handlar om ställen där man inte kan få betjäning 

på svenska. Det har konstaterats ovan att jag utgår ifrån att man för det mesta kan 

använda finska överallt i Vasa. P2 säger att torget är ett ställe där man förmodligen är 

tvungen att använda finska. F5 är av den åsikten att det kan vara svårt att få betjäning på 

svenska i små butiker. De andra finska eleverna tycker att det inte är svårt att få 

betjäning på sitt modersmål i Vasa.  

 

Den tredje frågan handlar om hur mycket eleverna anstränger sig för att hitta de 

situationer där de kan använda svenska. De finska och svenska eleverna uppfattar 

kanske inte denna fråga på samma sätt. Om finska elever anstränger sig för att hitta 

situationer där de kan använda svenska, beror det förmodligen på att de vill använda 

svenska. När svenska elever däremot gör samma sak är anledningen förmodligen att de 

vill ha betjäning på sitt modersmål. Ingen av de finska eleverna säger att de lägger sig 

vinn om att få använda svenska. F5 säger emellertid att hon använder svenska om det är 

möjligt. 

 

4.4.2 Det tvåspråkiga Vasa enligt de svenska eleverna 

 

F9 och f10 tycker att det inte finns situationer inom den offentliga sektorn där de är 

tvungna att använda finska. P9 säger att det ibland kan vara svårt att få betjäning på 

svenska men han kommer inte på någon situation när han inte får använda sitt 

modersmål. Resterande sju (sjuttio procent) tycker att det finns situationer inom den 

offentliga sektorn som inte fungerar på svenska. Som exempel kan nämnas att någon 

bröt sig in i p8:s bil och när han kom i kontakt med polisen var han tvungen att använda 

finska. Han påbörjade samtalet på svenska och frågade om polisen i fråga kan svenska 

men svaret var nekande. P8 var alltså tvungen att använda finska i den situationen. Han 

tycker också att man är tvungen att använda finska speciellt i små butiker i Vasa. P10 

tycker också att det kan vara svårt att kommunicera på svenska med polisen. Vidare 

säger han att sjukvården också har sina brister när det gäller svenskspråkig betjäning. F6 

säger att hon ofta är tvungen att använda finska när hon är hos läkare. På bussar är det 

också svårt att få svensk betjäning, enligt p7.  
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Enligt Herberts (1980:67) har finskan en stark position vid kontakt med polis, 

bilbesiktning och socialmyndigheter. Han konstaterar att finskan intar en stark position, 

speciellt vid kontakt med myndigheter, då enskilda medborgare ofta känner sig i 

underläge. Vidare konstaterar han att det är tydligt att de svensktalande inte får lika god 

service som de finsktalande (Herberts 1980:67). 

 

Ingen av eleverna anstränger sig extra mycket för att hitta de situationer där de kan 

använda svenska. Frågeställningen är lite vag och därför tolkar var och en av eleverna 

den på sitt sätt. Frågeställningen är: Anstränger Du dig extra mycket för att hitta de 

situationer där Du kan använda svenska? (T.ex. vissa butiker, banker osv.). Det är svårt 

att dra gränsen mellan att man anstränger sig och att man anstränger sig extra mycket. 

P8 säger att han anpassar sig efter det språk som talas i en viss situation. P7 väljer 

kanske en annan butik om han vet att han inte kan få betjäning på svenska. Men han 

anstränger sig inte heller extra mycket för att bli bemött på svenska.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det tvåspråkiga Vasa fungerar ganska väl. Små 

butiker, polisen och sjukvården verkar vara situationer där det krävs en förbättring. 

Enligt Folktingets undersökning är det ett problem att många finlandssvenskar inte 

försöker använda sitt modersmål fast det vore möjligt och välkommet. Vidare påstås det 

att detta problem har förorsakats av finlandssvenskarna själva (Vårt land, vårt språk 

1997:42). Enligt Herberts (1980:89) anser 45 % av de intervjuade finlandssvenskarna 

att de blir sämre bemötta av myndigheter och tjänstemän.   

 

4.5 Två viktiga begrepp: modersmål och tvåspråkighet 

 

Det finns tre öppna frågor på frågeformuläret som handlar om tvåspråkighet och 

modersmål. Först har eleverna definierat begreppet modersmål och därefter berättat sin 

åsikt om att ha två modersmål. Vidare har jag bett dem definiera begreppet 

tvåspråkighet. Modersmål och tvåspråkighet är svårdefinierade begrepp och speciellt 

tvåspråkighet handlar om individens uppfattningar om sig själv.  
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4.5.1 De finska elevernas definition av modersmål och tvåspråkighet 
 

Alla elever har definierat modersmålet på något sätt. Hela sex (sextio procent) tycker att 

modersmålet är det språk som man har lärt sig som barn. P5 tycker att modersmålet inte 

behöver vara det första språk som man lär sig utan det är det språk som man kan bäst. 

F5 säger däremot att modersmålet är det första språk som man lär sig och man kan inte 

”byta” modersmål senare, t.ex. genom att leva i en miljö där enbart det andra språket 

talas. Vid sidan av p5 tycker också fyra andra elever att modersmålet är individens 

starkaste språk. Modersmålet kan också definieras utifrån hur mycket man använder det. 

Tre (trettio procent) elever tycker att modersmålet är det språk som man talar mest. 

Denna åsikt stöder den definitionen att man kan ”byta” sitt modersmål t.ex. genom att 

bo en längre tid i ett annat land.  

 

Åtta (åttio procent) av eleverna tycker att man kan ha två modersmål. F1 och f2 säger 

att man kan ha två modersmål genom att föräldrarna har olika modersmål och de talar 

sitt modersmål med barnet. F2 tycker emellertid att ett av språken är starkare än det 

andra. F3 tycker att man i princip kan ha två modersmål men hon säger att den 

situationen är ganska ovanlig. Ingen säger sig ha två modersmål. 

 

Elevernas vanligaste definition av tvåspråkighet baserar sig på kompetens. Eleverna 

förutsätter inte att man ska en infödds kompetens på det andra språket för att räknas som 

tvåspråkig. P3 säger att det räcker om man kan använda två språk ganska obehindrat. 

Huvudsaken är enligt honom att budskapet av det som uttrycks når fram. F4 är av 

samma åsikt och tillägger att det är naturligt för en tvåspråkig individ att använda båda 

språken och att en tvåspråkig individ har använt mycket båda språken.  

 

Hur blir barnet tvåspråkigt? Tre (trettio procent) av eleverna tycker att man inte kan bli 

tvåspråkig om man inte har lärt sig båda språken av föräldrarna. F5 säger däremot att 

föräldrarna inte behöver använda olika språk med barnet utan att man kan bli tvåspråkig 

genom att delta i språkbad. F1 anser det vara möjligt att bli tvåspråkig genom 

äktenskapet. Hälften av eleverna tycker att man kan bli tvåspråkig genom att lära sig det 

andra språket i skolan. Denna åsikt baserar sig på kompetensdefinitionen, dvs. hur bra 
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man är på det andra språket. Ingen av eleverna säger att man ska leva i en miljö där man 

kan använda två språk för att räknas som tvåspråkig.  

 

4.5.2 De svenska elevernas definition av modersmål och tvåspråkighet 

 

Fyra (fyrtio procent) av eleverna utgår ifrån att modersmålet är individens första språk, 

dvs. det språk som man har växt upp med. P8 säger att modersmål och identitet har en 

nära anknytning till varandra. När individen använder sitt modersmål vet man varifrån 

han eller hon kommer. Han tillägger att alla inte har ett modersmål men alla borde ha 

det. Två (tjugo procent) säger att modersmålet är det språk som man använder 

regelbundet. Tre (trettio procent) tycker att det helt enkelt är det språk som man är bäst 

på. I detta fall behöver modersmålet inte vara det första språket som man lär sig.  

 

Sju (sjuttio procent) är av den åsikten att man kan ha två modersmål och p10 tycker att 

det är ganska osannolikt att ha två modersmål eftersom ett av språken normalt är 

starkare. F8 har ingen åsikt om saken och p8 tycker att man har ett modersmål fast man 

kan två språk. Två (tjugo procent) säger sig ha två modersmål.  

 

Att kunna tala och förstå två språk är en grunläggande definition av tvåspråkighet. F7 

har en lite strängare definition: enligt henne ska man klara av alla situationer på båda 

språken för att vara tvåspråkig. Hälften av eleverna tycker att man kan bli tvåspråkig 

genom att lära sig det andra språket i skolan. F9 och p9 är av den åsikten att man i 

princip kan bli tvåspråkig genom skolundervisningen men det bästa sättet är att man får 

använda det andra språket med människor som har det som modersmål. P7 kommer inte 

på någon definition av tvåspråkighet och har därmed ingen åsikt om hur man blir 

tvåspråkig.  
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5 EN KVINNAS MINNEN AV TVÅSPRÅKIGHET I VASA 

 

Denna avhandling handlar bland annat om attityder till finlandssvenskhet och finskhet. 

Syftet med avhandlingen är att ge kunskap om hur tvåspråkigheten fungerar i Vasa idag. 

Det är ändå intressant att få en historisk tillbakablick på tvåspråkigheten och attityderna 

i Vasa. Därför har jag intervjuat en äldre dam som med sina åsikter och minnen kan 

erbjuda detta arbete mycket värdefull information. Jag har ändrat den intervjuades namn 

så hon heter inte Eva på riktigt.  

 

Intervjun med Eva tog cirka 90 minuter och under intervjun talade hon ganska fritt om 

sina minnen om tvåspråkigheten i Vasa och i närheten av Vasa. Frågerformuläret 

användes bara som underlag för diskussionen för då var det lättare för henne att få en 

helhetsbild av det jag undersökte. Hon var 88 år gammal när intervjun ägde rum. 

 

Eva är uppvuxen i Gerby som på den tiden var en del av Korsholm. 1973 slogs Gerby 

samman med Vasa och därmed blev Gerby en stadsdel i Vasa. Eva säger att Korsholm 

under hennes uppväxt var en helt svenskspråkig kommun. Jämförelsevis kan det 

konstateras att i dagsläget är 71 % av invånarna i Korsholm svenskspråkiga. 

 

Eva tycker att språkgränsen mellan finskt och svenskt var skarpare under hennes 

uppväxt än nu. När hon var barn var det inte vanligt att umgås över språkgränserna och 

det gjorde hon inte heller. Hon kom första gången i kontakt med finskan när hon 

började gå i skolan. Början var svår, säger hon, eftersom hon inte förstod många ord 

finska. En sak som också gjorde det svårt för henne att lära sig finska var att 

finskläraren hela tiden talade svenska. Eva säger att eleverna lärde sig 

grammatikreglerna men de lärde sig inte att kommunicera på riktigt. Det här är en sak 

som har ändrats under de senaste årtiondena. Numera betonas språkets kommunikativa 

funktion, dvs. man behöver inte tala och skriva rätt utan huvudsaken är att budskapet 

når fram.  

 

Under krigstiden evakuerades många karelare till Vasatrakterna. Även i Evas hemby 

Gerby fanns det en hel del karelare. Eftersom hon hade tagit studenten var hon tvungen 
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att vara tolk mellan svenskspråkiga och karelare. På det sättet kunde hon förbättra sin 

finska mycket fast det till en början var svårt att förstå karelarnas dialekt men ”örat 

vande sig”, säger hon. Hon hade mycket kontakt med karelerna även efter krigsåren 

eftersom en del av dem stannade kvar i Vasatrakten.  

 

Eva är teolog till sin utbildning. Hon studerade vid teologiska fakulteten vid Helsingfors 

universitet. Universitetet var finskspråkigt och därför blev hennes finska starkare med 

åren. Det första året vid universitetet i Helsingfors var inte lätt för henne för hon kunde 

ingen bra finska då. Och dessutom talade finnarna dialekt sinsemellan. Hon minns att 

hon efter att ha blivit färdig med studierna även undervisade en del i finska för 

nybörjare vid folkhögskolan i Nykarleby. Men på den tiden var det vanligt att 

finskläraren talade svenska och inte finska vilket är konstigt, tycker hon. Vidare 

konstaterar hon att hon även undervisade i historia och litteratur. Hon satt i riksdagen 

mellan åren 1970–1979 och representerade SFP och Vasa valkrets. Eva har varit mycket 

aktiv under sitt liv. Vid sidan av politiken har hon också varit aktiv inom Svenska 

kvinnoförbundet. 

 

Hon berättar ett konkret exempel på att man inte umgicks över språkgränsen. Under 

krigsåren brevväxlade hon med en man i Kajana. De var ganska mycket i kontakt med 

varandra men ändå kände hon att hon inte skulle kunna gifta sig med honom. Han 

kunde en del svenska och ville lära sig mer och Eva kunde finska men det handlade inte 

bara om språket. Det handlade även om två skilda kulturer; Kajana är enspråkigt finskt 

och Evas hemtrakt var enspråkigt svensk. Eva betonar att tvåspråkighet inte bara 

handlar om att kunna tala två språk flytande utan det handlar också om två skilda 

kulturer. Den finlandssvenska kulturen skiljer sig från den finska kulturen. Det bästa 

sättet att lära sig en ny kultur är genom att lära sig kulturens huvudspråk (Ekwall & 

Karlsson 1999:53). Eva konstaterar att språkgränserna inte är lika skarpa längre. Som 

exempel nämner hon sina barnbarn som är tvåspråkiga. Vanan att inte kommunicera 

över språkgränserna har ändrats mycket de senaste två generationerna. Numera är det 

vanligt att människor umgås med människor från den andra språkgruppen. Detta är ett 

positivt fenomen, tycker Eva.  
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Hur är det med attityderna då? Har de ändrats? Eva tycker att attityderna till finskan har 

ändrats en hel del under de senaste generationerna. Finskan har blivit mer accepterad 

bland finlandssvenskar. Detta kan anses bero på att språkgränserna inte längre är lika 

skarpa som förr och man umgås över språkgränserna. Fördomarna minskar när man 

bekantar sig bättre med en grupp som man har fördomar mot. Trots att fördomarna har 

blivit färre har de inte försvunnit helt. Det krävs målmedvetet arbete för att folk skall bli 

bli av med fördomarna. Om svenska och finska skolor hade mer kontakt med varandra 

skulle fördomarna minska, tycker hon. 

 

Eva tycker att hon för det mesta får använda sitt modersmål i olika situationer (t.ex. på 

banker och i affärer). I Korsholm är det lättare att bli bemött på svenska än i Vasa men 

hon tycker att hon inte har problem med att få använda sitt modersmål i Vasa.  Eva kan 

finska och hon brukar byta till finska om hon märker att den andra samtalsparten inte 

kan svenska. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att intervjun med Eva var mycket intressant. 

Jag tycker att hon lyckades erbjuda denna avhandling ett mångsidigt perspektiv på 

tvåspråkighetens utveckling i Vasa. Eftersom hon har varit aktiv t.ex. inom politiken ser 

hon sakerna kanske i ett större perspektiv än många andra. 
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6 SLUTDISKUSSION 

 

Denna undersökning handlar om attityder till att höra till den finska eller svenska 

språkgruppen och språkbruket hos finska och svenska gymnasister i Vasa. Materialet 

består sammanlagt av 20 intervjuer. Jag har intervjuat 10 finska och 10 svenska 

gymnasister. För att få en bättre bild av språkbruket och attityderna är hälften av de 

intervjuade flickor och hälften är pojkar. 

 

Vasa är en tvåspråkig stad med svenska som minoritetsspråk. I princip kan svensk- och 

finskspråkiga få betjäning på sitt modersmål och en del av undersökningen handlar om 

hur väl det tvåspråkiga Vasa egentligen fungerar. En större del av undersökningen 

handlar om elevernas språkbruk i olika situationer. Nästan alla elever använder både 

finska och svenska åtminstone i någon situation. Bara en elev säger sig alltid använda 

sitt modersmål.  

 

Både den kvantitativa och kvalitativa metoden har använts i denna undersökning. Den 

kvalitativa metoden har erbjudit avhandlingen mer grundlig information och även gett 

möjligheten att analysera intervjuerna exaktare. Den kvantitativa metoden har gett 

konkreta siffror och på så sätt varit en bra referensram för den kvalitativa metoden. 

Materialet borde ha varit mer omfattande och fler kvalitativa metoder borde ha använts 

om man hade velat dra mer generella slutsatser om språkbruk och attityder. Denna 

undersökning är emellertid riktgivande för framtida undersökningar. 

 

Undersökningen har lyckats ge information om elevernas språkbruk hemma, med 

vänner och inom den offentliga sektorn. Finska gymnasister är mer benägna än svenska 

gymnasister att enbart använda ett språk med familjen. Detta kan delvis förklaras med 

att största delen av de finska gymnasisternas föräldrar är finskspråkiga. Om barnets ena 

förälder är finskspråkig och den andra är svenskspråkig, är det sannolikt att barnet går i 

en svensk skola. Detta förklarar det faktum att svenskspråkiga använder både finska och 

svenska hemma. Om föräldrarna har en lika hög utbildning, styr modern valet av 

skolspråket. Om fadern däremot bestämmer barnets skolspråk har han i allmänhet en 

högre utbildning än barnets moder (Laurén 1981). Språkbadet är en förstärkande faktor 
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för användning av två språk. Av de finska elever som i någon utsträckning använder 

svenska med andra familjemedlemmar har två gått i språkbad. Det verkar inte finnas 

märkbara skillnader i språkbruket med föräldrarna hos finska gymnasister. Svenska 

gymnasister visar emellertid en fördelning mellan könen när det gäller språkbruk 

hemma. Svenska pojkar använder antingen mest svenska eller alltid svenska med 

familjemedlemmarna. Svenska flickor varierar däremot sitt språkbruk ganska mycket: 

ingen av dem använder ibland svenska men andra svarsalternativ, dvs. aldrig svenska, 

lika mycket svenska som finska, mest svenska och alltid svenska, är vanliga. Med vänner 

och umgänge använder största delen av de finska gymnasisterna ibland svenska. F5 är 

den enda som använder lika mycket båda språken. Fem (femtio procent) av de svenska 

eleverna använder lika mycket båda språken och bara en använder enbart svenska.  

 

På fritiden använder nitton (nittiofem procent) av finska och svenska elever både finska 

och svenska. Att använda svenska och finska på fritiden kan bestå av att läsa tidningar 

eller böcker, se på tv-program eller lyssna på musik. Även användning av finska och 

svenska i affärer visar en större variation bland svenska än finska elever. Sex (sextio 

procent) av finska elever använder alltid finska och en av svenska elever använder 

enbart svenska. Med myndigheter använder ingen av de finska eleverna svenska medan 

svenska elever visar variation även här. Sex (sextio procent) av de svenska eleverna 

använder svenska och en elev använder finska.  

 

Det framgår tydligt att svenska gymnasister har det lättare att byta språk än finska 

gymnasister. Fast alla elever åtminstone i någon utsträckning använder både svenska 

och finska, är variationen inte lika stor bland finska gymnasister som den är bland 

svenska gymnasister.  

 

Undersökningens syfte har också varit att kartlägga elevernas skattning av sina egna 

språkfärdigheter både i svenska och finska. Alla finska elever har bättre kunskaper i 

finska än i svenska. Två svenska elever säger sig kunna båda språken lika väl. Alla 

finska elever säger sig ha modersmålsfärdighet i finska men bara åtta (åttio procent) av 

svenska elever har modersmålsfärdighet i svenska. Om man är tvåspråkig kan man 

känna att man inte har nått modersmålsfärdigheten i sitt modersmål. Det bör påpekas att 

  



 54

detta är individens subjektiva syn på sina språkkunskaper. Barnet talar inte om exakt 

samma saker med båda föräldrarna och därför kan han tycka att han inte kan uttrycka 

sig obehindrat på bägge språken, vilket helt enkelt beror på att han inte har pratat om 

samma saker på båda språken. I detta fall ska man inte använda begreppet 

halvspråkighet. Alla finska elever har åtminstone medelgoda färdigheter i svenska 

liksom alla svenska elever har åtminstone motsvarande kunskaper i finska. Vasas 

tvåspråkiga status är förmodligen den största faktorn till att eleverna uppskattar sina 

språkfärdigheter så högt. Goda språkfärdigheter kan anses vara orsaken till att 

språkbytet inte vållar problem.  

 

Syftet med avhandlingen har också varit att kartlägga elevernas språkliga identitet. Två 

(tjugo procent) av de finska och fyra (fyrtio procent) av de svenska eleverna anser sig 

vara tvåspråkiga. Även här ser man en tydlig skillnad mellan finsk- och svenskspråkiga. 

Oftast uppfattas svenskspråkiga som tvåspråkiga och finskspråkiga uppfattas som 

enspråkiga, vilket framgår även i denna undersökning. Enligt Erik Allardt och Christian 

Starck (1981:100) är individens självuppfattning inte bestående utan förändras hela 

tiden. De utifrån kommande attityderna kan också påverka individens identitet.  

 

Hypotesen att det förekommer både negativa och positiva tankar om svenskspråkiga och 

finskspråkiga stämmer överens med intervjuresultaten. Det finns fler positiva sidor än 

negativa. Den goda arbetssituationen, gemenskapen och samhörigheten anses vara 

positivt med att vara finlandssvensk. Negativa sidor däremot är att man inte 

nödvändigtvis behärskar Finlands majoritetsspråk och att man får höra negativa 

kommentarer om sin svenskspråkighet. De största fördelarna med att vara finskspråkig 

är att man behärskar majoritetsspråket och kan flytta nästan vart som helst i Finland 

(och behöver inte känna sig orolig på grund av bristande språkkunskaper). Nackdelar 

med att vara finskspråkig är t.ex. att man förmodligen inte kan bra svenska, det är 

svårare att lära sig nya språk och man kan ha problem med att kommunicera med 

människor från de andra nordiska länderna. Även fördomar anses som en negativ aspekt 

med att vara finskspråkig. Det finns alltså fördomar mot båda språkgrupperna. 

Rörligheten mellan språkgrupperna förminskar fördomarna och man kan dra slutsatsen 

att de negativa fördomarna inte spelar en stor roll i Vasa eftersom båda språken 
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förekommer sida vid sida. Enligt Eva har fördomarna minskat de senaste 50 åren. Hon 

säger att den största orsaken är att man numera umgås över språkgränsen, något som 

man inte gjorde lika mycket tidigare. 

 

Syftet med undersökningen har också varit att utreda hur eleverna definierar 

modersmålet och tvåspråkigheten. Det har konstaterats i teoridelen att dessa två begrepp 

inte alls är oproblematiska att förklara. Alla finska elever och nio (nittio procent) av 

svenska elever har kunnat definiera modersmålet. Den vanligaste definitionen är att 

modersmålet är det språk som man först har lärt sig. Sammanlagt femton (sjuttiofem 

procent) av eleverna tycker att man kan ha två modersmål. Att ha två modersmål är en 

subjektiv åsikt vilket jag har konstaterat i teoridelen. I folkbokföringsregistret kan man 

endast ha ett modersmål men individen kan känna sig ha två modersmål. Även om 

sjuttiofem procent av eleverna tycker att man kan ha två modersmål, är bara två (tio 

procent) av den åsikten att de har två modersmål. Elevernas utgångspunkt för definition 

av tvåspråkighet är kompetensdefinition. Eleverna tycker att det viktiga är att man kan 

kommunicera på båda språken ganska obehindrat. De kräver inte att man ska ha en 

infödds kompetens på båda språken.  

 

Det finns många möjligheter att vidga denna undersökning. Antalet intervjuade kunde 

vara större och en närmare analys mellan könen skulle vara intressant. Om materialet 

var större skulle även mer generella slutsatser kunna dras. Vidare skulle man kunna 

forska i språkbruk och attityder mellan olika åldersgrupper. Kvalitativt kunde man 

undersöka hur mycket svenska och finska påverkar varandra i Vasa. En intressant 

synpunkt är också hur mycket attityderna och språkbruket har förändrats under en 

längre tidsperiod. Intervjun med Eva visar att fördomarna har ändrats en hel del men det 

skulle vara intressant att intervjua flera äldre människor. 
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Bilaga 1. Intervjuernas frågerformulär 

 

ATTITYDER TILL TVÅSPRÅKIGHET 

 

Svaren analyseras anonymt. 

 

1. Ålder _______ 

2. Kön  ( ) Kvinna ( ) Man 

3. Ditt modersmål ( ) finska ( ) svenska ( ) något annat 

4. I vilken utsträckning använder Du svenska i följande situationer? Ringa in Ditt 

svarsalternativ. 

 

  aldrig ibland lika mycket svenska mest svenska alltid 

    som finska 

 

med mamma 1 2 3  4 5  

 

med pappa 1 2 3  4 5 

 

med syskon 1 2 3  4 5 

 
med vänner 1 2 3  4 5  
och umgänge 
 
i affärer  1 2 3  4 5 
i Vasa 
 
hos myndigheter 1 2 3  4 5 
i Vasa 
 
på fritiden 1 2 3  4 5 
 
på restauranger 1 2 3  4 5 
i Vasa 
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5. Anser Du dig själv vara  ( ) finskspråkig ( ) svenskspråkig 

   ( ) tvåspråkig ( ) någonting annat _________ 

 

6. Talar Du bättre  ( ) finska ( ) svenska ( ) båda språken lika bra 

 

7. Bedöm Din egen språkfärdighet på en skala från 1 till 5. Ringa in Ditt svarsalternativ. 

 

  ingen svag  medelgod nästan på     modersmålsfärdighet 
  färdighet färdighet  färdighet modersmålsnivå  
 
Färdighet 1 2  3 4  5 
i svenska 
 
Färdighet 1 2  3 4  5 
i finska 
 
 
8. I vilken utsträckning får Du service på svenska i Vasa? 
 
 
9. Är du tvungen att använda finska i en viss situation inom den offentliga sektorn? 
 
 
10. När du möter en annan finlandssvensk pratar ni svenska med varandra? 
 
 
11. Anstränger Du dig extra mycket för att hitta de situationer där Du kan använda 
svenska? (T.ex. vissa butiker, banker etc.) 
 
 
12. Är det svårt att välja vilket språk man ska använda? 
 
 
13. Vilka fördelar finns det med att vara finlandssvensk? 
 
 
14. Vilka fördelar finns det med att vara finskspråkig? 
 
 
15. Vilka nackdelar finns det med att vara finlandssvensk? 
 
 
16. Vilka nackdelar finns det med att vara finskspråkig? 
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17. Hur definierar Du modersmålet? 
 
 
18. Tycker Du att man kan ha två modersmål? Har Du två modersmål? 
 
 
19. Hur definierar Du tvåspråkigheten? 
 
 
20. Deltog Du i språkbad när du var barn? 
 
 
21. Vilket modersmål har Dina föräldrar? 
 
 
22. Gick Du i en finsk- eller svenskspråkig grundskola?  
 
 
Tack för att Du hjälpte mig med mina studier ☺ 


