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Förord:  

Jag kommer från en tvåspråkig familj där vi talar både svenska och finska och har bott hela 

mitt liv i huvudstadsregionen. Både finskan och svenskan har alltid haft en stor betydelse 

för mig. Jag har gått skolan på svenska, vilket lett till att min svenska har blivit stark i en 

annars mycket finskspråkig omgivning. Jag har så gott som alltid varit mycket medveten 

om min tvåspråkighet och delat mina kompisar i de som talar svenska och de som talar 

finska. I och med att svenska språket haft en så stor betydelse i mitt liv har jag definierat 

mig som finlandssvensk men samtidigt har jag alltid känt mig hemma även i den 

finskspråkiga kulturen. Därför har jag antagligen aldrig känt mig representera en språklig 

minoritet, eftersom jag lika mycket känt mig tillhöra majoritetsgruppen finskspråkiga i 

Finland. Jag känner mig privilegierad att ha fått lära mig de båda nationalspråken hemifrån 

utan större ansträngning. Att behärska båda språken har enbart tillfört positiva saker så som 

t.ex. fler möjligheter gällande utbildning och arbetsplatser.  

I och med att största delen av de som flyttar från ett annat land till Finland lär sig finska 

istället för svenska, tycker jag det är intressant att höra sådana inflyttares erfarenheter som 

lärt sig minoritetsspråket svenska. Hur ser de på svenska språket i Finland och hurdan är 

deras språkliga samt kulturella identitet som svenska talande inflyttare i Finland?        
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1 Inledning 

”Språk är bron mellan människor” (Ladberg, 2003). Människor samtalar sinsemellan för 

att dela med sig sina erfarenheter och uppfattningar och för att kunna förstå sin omvärld. 

Utan språk skulle det vara omöjligt att förmedla sina tankar och åsikter till andra. Därför är 

språket en mycket betydelsefull del av mänskligheten och utgör grunden för att man skall 

kunna samarbeta på det sätt vi gör idag. (Bjar & Liberg, 2010; Ladberg, 2003.) 

De som lever i en enspråkig miljö och således endast behöver ett språk kan uppleva sitt 

språk som en självklarhet och någonting som de inte desto mera reflekterar över. Däremot 

blir språket mindre självklart om man lever i en flerspråkig miljö där man inte klarar sig 

med bara ett språk, utan blir tvungen att lära sig flera språk för att klara av olika vardagliga 

situationer. Ett exempel på flerspråkighet är då man t.ex. talar ett språk hemma och ett 

annat i skolan eller på arbetsplatsen. Att använda mer än ett språk i sin vardag är mycket 

allmänt och idag lever största delen av världens människor i en miljö där de dagligen hör 

olika språk och eventuellt själva också använder sig av flera olika språk. (Ladberg, 2003.) 

De olika språken kan vara t.ex. två olika modersmålsspråk, men även språk som man lärt 

sig utanför hemmet. I dagens värld talas det sammanlagt ca 7000 olika språk. Eftersom det 

finns ca 200 olika stater innebär det att det i en stor del av länderna talas mer än ett språk. 

(Dufva, & Pietikäinen, 2009.) Flerspråkighet är inget nytt, utan tvärtom i många av 

världens länder har det genom tiderna talats flera olika språk. Nigeria är ett bra exempel på 

detta, eftersom det där idag talas så mycket som ca 400 olika språk. Det bör ändå 

poängteras att gränserna mellan språken inte alltid följer de statliga gränserna. (Ladberg, 

2003.) Samerna och de som talar svenska är två exempel på människogrupper som lever på 

ett område som inte följer riksgränserna. Flerspråkighet är ett ständigt växande fenomen i 

och med att människorna reser utomland allt mer och p.g.a. teknologiutvecklingen så som 

internet, vilket leder till att människorna kommer i kontakt med allt fler olika språk i sin 

vardag. (Dufva & Pietikäinen, 2009.) Då människogrupper med olika språk är i kontakt 

med varandra leder det ofta till att åtminstone den ena gruppen lär sig den andra gruppens 

språk så att grupperna kan kommunicera med varandra. I sådana fall är det oftast 

minoriteterna som anpassar sig till majoriteten och därmed lär sig majoritetsspråket. 

(Skutnabb-Kangas, 1981.) 

Flerspråkighet är ett intressant och mångfasetterat fenomen som kan granskas från olika 

synvinklar.  I denna avhandling är syftet att redogöra för hur flerspråkiga individer som 
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tillhör en språklig minoritet inom den språkliga minoriteten svenskspråkig i Finland 

beskriver sin kulturella och språkliga identitet samt hur de ser på sin integration till 

Finland. Studien är en kvalitativ studie där forskningsdatat insamlats med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer. Målet är att skapa en uppfattning om flerspråkiga personers 

subjektiva upplevelser gällande sin språkliga och kulturella identitet och att nå förståelse 

för hur det kan vara att flytta utomlands ifrån till Finland och anpassa sig till den 

finlandssvenska minoritetskulturen i en annars mycket finskspråkig omgivning.   

     

2 Avhandlingens forskningssyfte och forskningsfrågor 

Ända fram till 1900-talets början ansågs det att vuxna människor har svårare än barn att 

lära sig nya kunskaper och förmågor. På 1920-talet ändrades synen på lärandet drastiskt i 

och med Thorndikes forskning inom lärande. Enligt Thorndike försvagas människans 

förmåga att lära sig nya saker inte efter barndomen, utan först sakta efter att individen fyllt 

ca femtio år. Denna positiva upptäckt kan man säga att är grunden för uttrycket ”livslångt 

lärande”, som i dagens värld värderas högt. (Thorndike, 1928, refererat i Pantzar, 2007.) 

Tanken om det livslånga lärandet har även i denna studie en betydande roll då lärandet av 

nya språk och förmågan att anpassa sig i en ny kultur och omgivning är teman som 

behandlas i denna avhandling. 

Jag har valt att undersöka hur den språkliga identiteten beskrivs av vuxna personer som 

tillhör en språklig minoritet inom den språkliga minoriteten svenskspråkig i Finland. Det 

handlar alltså om människor med etnisk bakgrund som i något skede av sitt liv flyttat till 

Finland och lärt sig minoritetsspråket svenska i Finland. Syftet med denna studie är att 

redogöra för hur flerspråkiga individer beskriver sin språkliga och kulturella identitet samt 

integrationen till Finland. Anpassandet till en främmande kultur kan ses som en sorts 

läroprocess där individen lär sig att leva i en ny kultur med dess språk och traditioner.  

Avhandlingens forskningsfrågor är följande: 

1. Hur beskrivs den språkliga och den kulturella identiteten hos flerspråkiga personer? 

2. Vilka betydelser ges åt flerspråkigheten? 

3. Orsakerna till att informanterna lärt sig minoritetsspråket svenska?   

4. Hur beskrivs integrationsprocessen till en språklig minoritet inom den språkliga 

minoriteten svenskspråkig i Finland? 
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3 Avhandlingens teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel är en litteraturöversikt där jag presenterar olika teman och definierar centrala 

begrepp som är relevanta att behandla för att läsaren skall få en grundlig uppfattning om 

fenomenen mångkulturalitet, integration och språklig samt kulturell identitet. 

Avhandlingens teoretiska del är uppdelad i fyra större helheter. Den första helheten 

behandlar flerspråkighet. Därefter presenteras teori om lärande av språk. I den tredje delen 

redogör jag för temat identitetsbildning. Den fjärde och sista helheten i avhandlingens 

teoretiska del behandlar människans lärande och anpassande till främmande kulturer.  

 

3.1 Flerspråkighet 

En stor del av dagens människor lever i samhällen där olika kulturer dagligen möter 

varandra och kulturmöten sker i allt ökad utsträckning. Beroende på hur homogen eller 

heterogen en kultur är påverkar på hur främmande kulturer och språk tas emot i ett 

samhälle. I omgivningar där det talas flera språk får även nya språk bättre mottagande 

jämfört med enspråkiga områden.  (Fredriksson & Taube, 2010.)   

Flerspråkighet kan granskas från både en samhällelig synvinkel eller på individnivå (Dufva 

& Pietikäinen 2009; Kovero & Londen, 2009; Pietikäinen, Dufva & Mäntylä, 2010; 

Skutnabb-Kangas, 1981). Då man talar om den samhälleliga aspekten handlar det ofta om 

språkliga majoriteters och minoriteters förhållanden och talarnas rättigheter. Flerspråkighet 

på individnivå handlar däremot om den enskilda individens lärande och användande av två 

eller flera språk. (Dufva & Pietikäinen, 2009; Pietikäinen, Dufva & Mäntylä, 2010.) I 

denna avhandling koncentrera jag mig på flerspråkighet sett från individperspektiv, 

eftersom jag är ute efter flerspråkiga individers personliga upplevelser om deras språkliga 

identitet och mångkulturalitet samt tillhörandet av en språklig minoritet inom den språkliga 

minoriteten svenskspråkig i Finland.  

 

3.1.1 Begreppet flerspråkighet  

Begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet är mycket nära varandra och de används ofta 

som varandras synonymer. Egentligen är tvåspråkighet ett specialfall av flerspråkighet och 

med tvåspråkighet syftar man på individer som talar två olika språk. Begreppet 
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flerspråkighet kan även användas i dessa fall, men även i fall då man syftar på att behärska 

flera än två olika språk. (Virta, 1994.)  I denna avhandling har jag valt att använda mig av 

begreppet flerspråkighet oberoende om jag syftar på personer som talar två eller flera 

språk. 

Då man talar om flerspråkighet på individnivå finns det så att säga flera olika sätt att vara 

flerspråkig. Olika individer kan ha lärt sig flera språk på olika sätt men ändå alla kallas för 

flerspråkiga. Man kan tala om 1. flerspråkigt ursprung, 2. flerspråkig identitet, 3. 

flerspråkig kompetens och 4. flerspråkighet som funktion. Då man använder sig av 

begreppet flerspråkigt ursprunglig syftar man på en individ som lärt sig mer en ett språk 

samtidigt redan i tidig barndom. Begreppet flerspråkig identitet används då man känner sig 

likvärdigt tillhöra flera olika språkgrupper. Med flerspråkig kompetens syftar man på 

likvärdiga språkkunskaper i mer än ett språk. Skillnaden mellan t.ex. ursprunglig 

flerspråkighet och flerspråkighet som kompetens är den att en person som vuxit upp i en 

tvåspråkig familj behöver nödvändigtvis inte ändå behärska de olika språken lika bra. 

Flerspråkighet som funktion syftar på en individs användande av olika språk i sin vardag 

oberoende av identifikation till språkgrupperna eller hur bra personen behärskar språken. 

(Hyltenstam & Stroud, 1990; Skutnabb-Kangas, 1981, refererat Kovero & Londen, 2009.) 

Definitionen flerspråkighet som kompetens används idag inte så mycket mer, d.v.s. att man 

bör behärska mer än ett språk perfekt. Detta var det traditionella sättet att beskriva 

flerspråkighet som nuförtiden så gott som slopats eftersom det finns få människor som har 

fullständigt likvärdiga kunskaper i flera olika språk. Med att ha fullständiga kunskaper i 

flera språk syftar jag i detta sammanhang på kunnandet av flera språks all terminologi 

inom alla ämnesområden. Med närmare eftertanke finns det knappast någon som ens kan 

alla ord och termer i ett språk, för att inte tala om att behärska fullständigt alla termer i 

flera olika språk. Enligt dagens uppfattning är en individ som talar mer än ett språk 

flerspråkig trots att hon/han inte talar alla språk perfekt och lika bra. Enligt denna 

definition behöver man inte kunna all terminologi inom alla ämnesområden, utan det 

räcker att man klarar sig och blir förstådd i olika situationer med hjälp av de språk man 

talar. Enligt ett annat synsätt räknas även kunskaper i ett språks olika dialekter som 

flerspråkighet. Detta betyder att det inte finns ett enda sätt att vara flerspråkig, utan man 

kan beskriva sig som flerspråkig oberoende av när och hur man lärt sig olika språk och hur 

stor roll språken spelar i en individs liv. (Dufva & Pietikäinen, 2009.)  
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Majoriteten av flerspråkiga individer använder sig av olika språk i olika miljöer och 

situationer. Man kan t.ex. tala ett språk hemma med sina familjemedlemmar, ett annat 

språk på arbetsplatsen och ett tredje språk med sina grannar. På så sätt utvecklas personens 

språkfärdigheter och ordförråd olika i de olika språken, vilket leder till att individen inte 

kan samma termer på alla de språk hon/han talar. Trots detta kan man anse sig vara 

flerspråkig på grund av att man klarar av att konversera på de olika språken i de olika 

situationerna. (Ladberg, 2003.)    

Man kan säga att tvåspråkighets- och flerspråkighetsforskningen fick sin början på 1950-

talet då den norska språkforskaren Einar Haugen undersökte norskans användning i USA 

och Uriel Weinreich studerade språkkontakter. (Dufva & Pietikäinen, 2009.) Innan det 

hade två- och flerspråkighet granskats, men med metoder som inte gav pålitliga och 

relevanta resultat. Mera om detta behandlar jag i följande kapitel. (Se Virta, 1994.) De 

studier som gjorts i Finland om flerspråkighet har mest fokuserat på tvåspråkighet där 

språken varit finska och svenska, eftersom dessa två språk utgör Finlands nationalspråk. 

(Dufva & Pietikäinen, 2009.)  

 

3.1.2 Flerspråkighet vs. enspråkighet 

I länder där det talas flera olika språk är det allmänt att endast ett av språken är landets 

officiella språk. Så kallade officiella språk användas av bl.a. myndigheter, i tv och radio, 

samt högre utbildning erbjuds oftast bara på landets officiella språk. Detta leder till att 

största delen av befolkningen i flerspråkiga länder lär sig åtminstone två olika språk. Ett 

språk som man talar hemma och ett annat, landets officiella språk, som man talar i t.ex. 

skolan. Finland med de två nationalspråken finska och svenska hör till de få undantagen. 

Sydafrika är ett annat exempel på ett land med flera nationalspråk. I Sydafrika talas det en 

hel del olika språk varav elva olika språk hör till landets officiella språk. Det bör 

poängteras att i länder med flera officiella språk är inte största delen av befolkningen 

automatiskt flerspråkig. Detta beror på att ifall t.ex. utbildning erbjuds på flera olika språk 

klarar sig människorna eventuellt med enbart ett språk och därför inte behöver lära sig 

andra språk vilket leder till att dessa människor förblir enspråkiga. Även i fall där landets 

majoritetsspråk är det officiella språket, eller ett av de officiella språken, så som t.ex. 

finskan i Finland, förblir en stor del av dessa talare enspråkiga. Detta betyder att det oftast 
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är minoriteten d.v.s. i Finland de svenskspråkiga personerna som även lär sig och använder 

finska, trots att minoritetsspråket svenska också är ett nationalspråk. (Se Ladberg, 2003.)   

 

3.1.3 Olika uppfattningar om flerspråkighet 

Då det talas om flerspråkighet uppstår ofta en diskussion om fördelar samt nackdelar med 

flerspråkighet och att lära sig olika språk samtidigt. Ända fram till mitten av 1900-talet 

uppfattades flerspråkighet hos barn som någonting negativt och det ansågs till och med 

vara skadligt för barnens intellektuella utveckling. Forskning visade att barn som enbart 

talade ett språk klarade sig bättre i test som mätte språkliga kunskaper jämfört med 

flerspråkiga barn. Men det visade sig senare att undersökningarna som gav dessa resultat 

var bristfälligt utförda. De flerspråkiga barnen testades på sitt svagare språk och barnens 

socioekonomiska bakgrund uppmärksammades inte i dessa undersökningar. Enligt den 

moderna uppfattningen är det inte skadligt att vara flerspråkig, utan tvärtom någonting 

positivt. Att kunna flera olika språk betraktas idag som en önskvärd resurs. (Dufva & 

Pietikäinen, 2009; Slotte- Lüttge, 2005; Virta, 1994.) 

Trots att flerspråkighet idag för det mesta ses som en rikedom, finns det fortfarande de som 

är skeptiska mot flerspråkighet och att lära barn mer än ett språk åt gången. Det talas om 

risken att en individ som lär sig flera olika språk inte lär sig något språk ordentligt, utan 

bara lite av de olika språken. Detta kallas för halvspråkighet och innebär förutom att man 

inte behärskar något språk ordentligt, även att man blandar ihop olika språk då man talar. 

(Dufva & Pietikäinen, 2009.) Idag anses det vara naturligt att flerspråkiga individer lånar 

ord från andra språk de behärskar. Att låna ord från andra språk då man talar kallas för 

kodväxling och detta behandlar jag i kapitel ”3.2.3 Kodväxling”. (Se Salameh, 2006.) Men 

förutom rädslan för halvspråkighet finns det även en annan missuppfattning gällande 

flerspråkighet. Nämligen uppfattningen om att personer som behärskar mer än ett språk 

måste vara språkligt begåvade. Denna uppfattning är felaktig och det att en person talar 

flera språk handlar sällan om begåvning. Det handlar snarare om ett behov av att kunna 

mer än ett språk för att förstå andra och kunna uttrycka sig i en flerspråkig miljö. (Ladberg, 

2003.)   
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3.1.4 Flerspråkighet i Finland – förr och nu 

Jämfört med många andra länder är befolkningen i Finland relativt homogen. Största delen 

av befolkningen talar samma språk, har samma religion och tillhör på så sätt samma kultur. 

(Jokinen & Saaristo, 2002.) Men på grund av Finlands historia representerar den finska 

befolkningen ändå flera olika kulturer. Det att Finland var en del av Sverige i över 600 år 

och efter det en del av Ryssland från 1809 till 1917 syns ännu i dagens Finland. (Mansikka 

& Holm, 2011.) Att Finland hört till Sverige syns tydligt då Finlands andra nationalspråk 

är svenska och av de invånare som inte talar finska eller svenska utgör ryska den största 

språkgruppen. (Tainio & Harju-Luukkainen, 2013.)   

Dagens Finland är ett tvåspråkigt land, med två nationalspråk: finska och svenska. (Dufva 

& Pietikäinen, 2009.) Dessa två språk är ändå inte de enda språken som talas i Finland. Av 

Finlands ca 5,4 miljoner invånare talar ca 4,8 miljoner människor finska som sitt 

modersmål, ca 300 000 är svenskspråkiga och resten (ca 250 000) har något annat 

modesmålsspråk. I tabellen nedan är uppräknat de största språkgrupperna i Finland och 

ungefär hur många talare som representerar dessa språk. (Se Nuolijärvi, 2013.)  

Figur 1. Tabell över Finlands befolknings modersmålsspråk (Nuolijärvi, 2013). 

Förutom dessa stora språk uppräknade i tabellen är romani, samiska och det finska 

teckenspråket språk som även används i Finland. 

Ett av de främmande språken som kanske är starkast framme i och med media, 

populärkultur samt den allt mer internationella arbetsmarknaden är engelskan (Leppänen, 

Nikula & Kääntä, 2007, refererat i Dufva & Pietikäinen, 2009). Engelskan kallas för ett 

världsspråk och det är vanligt att olika språk lånar ord från engelskan, eftersom engelska 

Språk Antal personer i Finland med språket 

som modersmål  

Finska 4 800 000 

Svenska   300 000 

Ryska    55 000 

Estniska     28 000 

Somaliska      13 000 

Engelska     13 000 

Arabiska     10 000 
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talas runt om i världen och anses ha hög status. Samma fenomen kan man se gällande 

Finlands svenskspråkiga befolknings sätt att tala. Låneord som t.ex. ”roskis” (sopkorg), 

”kiva” (rolig) och ”juttu” (grej) kommer från majoritetsspråket finskan och används 

mycket även bland svenskspråkiga i Finland, eftersom finska språket har hög status i 

Finland. Språk är inte oföränderliga, utan det sker ständigt en utveckling i språken då olika 

språk kommer i kontakt med varandra och i och med den snabba teknologiutvecklingen 

som kräver nya termer. Detta leder till att gamla ord glöms bort medan nya ord kommer 

till. (Ladberg, 2003.)  

Förutom att majoriteten av befolkningen i Finland talar samma språk har även kulturen i 

Finland sedan långt bak i tiden varit mycket homogen. På en och samma arbetsplats har de 

anställda talat samma språk, tillhört samma religion och etnicitet och på många andra sätt 

varit mycket liksinade. Till och med könsfördelningen har varit mycket långt så att kvinnor 

och män haft olika arbetsuppgifter. Man kan alltså säga att den finska kulturen inte haft 

behov av att beakta olikheter i den utsträckning som den gör idag. Nuförtiden då 

människor alltmer flyttar till olika länder medför det att även Finland med dess 

arbetsplatser blir mångkulturella och diversiteten i arbetsgrupperna blir större. I ställer för 

att se denna utveckling som ett hot bör det ses som en rikedom där olika kulturer tillför nya 

synsätt och nytt kunnande. (Lappeteläinen, 2005.) Det att mångkulturalitet i vissa fall 

betraktas som ett hot kan bero på att främmande kulturer och vanor lätt känns konstiga 

jämfört med den egna kulturen. Då människor från andra länder flyttar till Finland kan 

även rädslan för hårdare konkurrens om arbetsplatser även uppstå.     

Då man talar om minoriteter kommer man kanske inte att tänka på att det finns människor 

som representerar en minoritet inom en minoritet. I denna avhandling utgör informanterna 

just en minoritet inom en minoritet. De tillhör en minoritet då de talar ett främmande språk 

samtidigt som de tillhör en annan minoritet i Finland då de här lärt sig minoritetsspråket 

svenska.     

 

3.1.5 Den finlandssvenska kulturen  

Eftersom jag i denna avhandling är intresserad av personer med etnisk bakgrund som efter 

att ha flyttat till Finland lärt sig minoritetsspråket svenska är det relevant att kort presentera 

den finlandssvenska kulturen.  
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I Finland har det i åratal talats svenska i och med att Finland hörde till Sverige ända från 

medeltiden fram till 1809 då Ryssland tog över Finland. Svenska var Finlands viktigaste 

språk ända fram till slutet av 1800-talet då finska språket blev det andra nationalspråket i 

och med att den finskspråkiga befolkningen växte förbi antalet svenskspråkiga. (Allardt, 

1997; Svenskfinland, 2014.) Av Finlands befolkning talar idag ca 290 000 personer 

svenska som sitt modersmål, vilket utgör 5,4 % av befolkningen. (Statistikcentralen, 2014.) 

Största delen av den svenskspråkiga befolkningen i Finland bor längs den västra och södra 

kusten samt på Åland (Svenskfinland, 2014). Det är inte en självklarhet att svenskan 

bevarats som det andra nationella språket i Finland. Tack vare satsningar på den 

finlandssvenska kulturen i form av bl.a. olika svenskspråkiga institutioner och 

organisationer har det svenska språket behållits så pass starkt trots att största delen av 

befolkningen talar finska. Undersökningar har visat att även majoriteten finskspråkiga ser 

tvåspråkigheten i Finland som en rikedom. Man kan alltså säga att finlandssvenskarna 

överlag är en positivt mottagen minoritet. Det bör ändå poängteras att det förts en hel del 

diskussioner där åsikter om att t.ex. svenskspråkiga skolor borde slopas eller sammanslås 

med de finskspråkiga skolorna varit allmänna. Finlandssvenskarna har varit och är 

fortfarande tvungna att kämpa för att bevara sin kultur och sitt språk (Björkstrand, 2005.)    

Man kan säga att finlandssvenskarna har en mycket starkt gemensam identitet. Denna 

starka gruppidentitet har byggts upp p.g.a. det gemensamma språket, en gemensam historia 

och olika finlandssvenska traditioner som förstärker samhörighetskänslan. Den 

finlandssvenska kulturen är del av den finska kulturen och båda kulturerna är integrerade 

med varandra. Familjer bildas över språkgränserna och båda språkgrupperna tillhör den 

nationella identiteten. (Allardt, 1997; Lojander-Visapää, 2001.) Trots att svenska talas som 

modersmålsspråk av endast 5,4 % av befolkningen har svenska språket hög status i Finland 

i och med att svenska är det andra nationalspråket. Då man jämför finskan med svenskan är 

svenskaspråket internationellt ett större språk och tillhör germanspråken. (Lojander-

Visapää, 2001.) Majoriteten av finlandssvenskarna talar förutom svenska även finska, men 

deras modersmålsspråk anges oftast som svenska eftersom man i Finland inte kan 

registreras med två olika modersmål. (Svenskfinland, 2014.) Teoretiskt sett har alla i 

Finland rätten att välja sitt språk mellan finska och svenska. Men alla kommuner har inte 

möjlighet att erbjuda skolundervisning på svenska, så på sätt kan barn som talar svenska 

som modersmål ändå vara tvungna att gå i skola på finska. (Lojander-Visapää, 2001.)  
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Trots att finlandssvenskarna har ett gemensamt språk och en gemensam kultur bör det 

poängteras att det även finns stora skillnader mellan den svenskspråkiga befolkningen i 

Finland. Finlandssvenskarna utgör alltså inte en helt homogen grupp som man lätt kan tro. 

På motsvarande sätt som det finns variation bland den finskspråkiga befolkningen finns det 

även mycket variation bland de svenskspråkiga i Finland vad gäller t.ex. politiska, religiösa 

och kulturella värderingar. (Kovero & Londen, 2009.)   

 

3.2  Lärande av språk  

De flesta små barn lär sig tala lika lätt som de lär sig gå. Men för att lära sig ett språk krävs 

träning och stöd från omgivning, d.v.s. någon som pratar med en. Att lära sig tala är ett 

exempel på socialisation. Med hjälp av språket kan man bli en del av en grupp. (Hamers & 

Blanc, 1989; Kaikkonen, 2004.) I de flesta kulturer är det med stöd av familjemedlemmar 

ett barn lär sig uttrycka sig språkligt. Detta lärande sker oftast med hjälp av vuxna personer 

så som t.ex. barnets mor och/eller far. I början av lärandet är det den mera kunniga som 

styr samtalet och bidrar med en större andel av orden i konversationen. I takt med att 

barnet lär sig flera ord och att bilda hela meningar blir barnet bättre på att uttrycka sig och 

förmedla sina tankar. Studier har visat att bl.a. så kallade matbordsdiskussioner hemma 

mellan familjemedlemmar har en betydande påverkan på ett barns språkutveckling. Samma 

positiva inverkan på språkutvecklingen har högläsning i form av t.ex. kvällssaga. I dagens 

västerländska kulturer har även median fått en allt större roll i lärande av språk. Genom att 

t.ex. se på filmer, läsa tidningar och böcker samt surfa på internet kan man förstärka sitt 

lärande av främmande språk. (Liberg, 2010.) 

Då man granskar flerspråkighet och dess påverkan på människans identitet har utformandet 

av den språkliga identitet en stor betydelse. Därför anser jag det som relevant att behandla 

språkinlärning och hur olika språk en person talar påverkar på hans/hennes språkliga 

identitet. Till följande kommer jag att redogöra för människans språkinlärning och hur 

olika de olika språken utvecklas. Två centrala begrepp i detta kapitel är 

förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning. Begreppet förstaspråksinlärning används 

då man syftar på en individs inlärning av sitt modersmålsspråk. Andraspråksinlärning 

syftar på ett språk som en individ lär sig efter att ha lärt sig sitt modersmålsspråk.      
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3.2.1 Det första språket: modersmålet 

Man kan säga att en människas modersmålsspråk är någonting mycket mera än enbart ett 

språk bland andra språk individen behärskar. Modersmålsspråket är en viktig del av den 

kultur man tillhör och på så sätt en del av människans personliga identitet, d.v.s. vem man 

är. (Skutnabb-Kangas, 1981.) 

I synnerhet då man sköter mycket viktiga eller känsliga ärenden är det vanligt att man helst 

vill kommunicera på sitt modersmålsspråk. Trots att man lika bra skulle kunna sköta dessa 

ärenden på ett annat språk som man behärskar bra, kan det för många kännas tryggare att 

tala på sitt modersmål, det vill säga sitt ”egna språk”. Begreppet modersmål kan tolkas på 

olika sätt och vad man syftar på med begreppet modersmål kan variera beroende på 

situation. (Skutnabb-Kangas, 1981.) Näst kommer jag att presentera några allmänna 

definitioner av begreppet modersmål.     

Att definiera vad som menas med modersmålsspråk och vilket språk som är ens modersmål 

anses ofta som någonting enkelt. Största delen av människorna kan säga vilket eller vilka 

språk som är deras modersmål och även beskriva varför just det språket eller de språken 

utgör personens modersmål. Men så enkelt är det inte alltid. Det finns flera olika sätt som 

kan används för att definiera vilket språk som är en individs modersmål. Det finns alltså 

inte enbart en enda rätt definition på vilket språk som utgör en individs modersmål. 

(Skutnabb-Kangas, 1981.) 

Den allmännaste definitionen syftar på det språk personens moder talar. Från detta synsätt 

härstammar även begreppet modersmål. Enligt detta synsätt behöver modern ifråga inte 

nödvändigtvis vara den biologiska modern, utan den person som har mest kontakt med 

barnet i början av hans/hennes liv. I de flesta fallen är det just den biologiska modern som 

mest umgås med barnet under den första levnadstiden. (Skutnabb-Kangas, 1981.) 

Enligt en annan mycket allmänt använd definition utgör en människas modersmål det språk 

hon/han behärskar bäst. I dagens internationella värld kan man t.ex. gå i skola på annat 

språk än det språk man talar hemma och på så sätt få ett bredare ordförråd i skolspråket 

jämfört med hemspråket. Detta leder till att språket som talas i skolan blir starkare än det 

man lärt sig hemifrån och därför kan man välja att definiera skolspråket som sitt 

modersmålsspråk. (Skutnabb-Kangas, 1981.) 
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Ett tredje sätt att definiera begreppet modersmål är att beskriva språket som en individ 

använder sig mest av i sin vardag som hans/hennes modersmål. I många fall kan även detta 

synsätt vara mycket logiskt, men i vissa fall kan detta kriterium vara problematiskt. En 

individ kan t.ex. bli tvungen att i sin vardag använda sig mest av ett språk som hon/han 

egentligen inte behärskar så bra. T.ex. då en person som representerar någon språklig 

minoritet som är tvungen att i sitt arbete använda sig av landets majoritetsspråk torts att 

hon/han inte behärskar majoritetsspråket så bra. I sådana fall vore eventuellt någon av de 

andra synsätten passa bättre för att beskriva individens modersmål. (Skutnabb-Kangas, 

1981.)   

Ett fjärde sätt på hur modersmål kan definieras är att säga att det språk som en grupp talar 

som individen själv väljer att identifiera sig med bestämmer hans/hennes modersmål. Ett 

minoritetsspråk kan t.ex. ha lägre status jämfört med majoritetsspråket, vilket kan leda till 

att personen som talar minoritetsspråket hellre vill identifiera sig som en som talar det 

högre uppskattade språket, i detta fall majoritetsspråket. (Skutnabb-Kangas, 1981.)  

Det finns alltså fyra olika kriterier som kan användas för att definierar vad som menas med 

modersmålsspråk. Alla andra förutom det förstnämnda kriteriet (moderns språk) kan 

förändras under människans liv och vilket språk som ses som en individs modersmål kan 

även variera under en och samma tid, beroende på vilket kriterium man använder sig av. 

Som det redan tidigare kommit fram i denna avhandling kan en individ ha flera 

modersmålsspråk, t.ex. ifall hans/hennes föräldrar har olika modersmål och båda valt att 

tala det egna modersmålsspråket med sitt barn. (Skutnabb-Kangas, 1981.)  

 

3.2.2 Lärande av andra språk 

Förutom förstaspråksinlärning är det i denna avhandling även väsentligt att behandla 

begreppet andraspråksinlärning, eftersom alla informanter jag intervjuat lärt sig åtminstone 

ett annat språk förutom det/de språk de lärt sig hemma. Informanterna i denna studie har 

lärt sig bl.a. svenska som andra språk.   

Studier tyder på att de flesta barn kan utan större svårigheter lära sig mer än ett språk. 

(Ladberg, 2003; Salameh, 2003.) Med begreppet andraspråksinlärning syftar man på 

lärande av ett annat språk efter att man lärt sig sitt första språk. Ifall ett barn lär sig två 

olika språk samtidigt i och med att t.ex. hans/hennes föräldrar talar olika språk handlar 
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andraspråksinlärningen i sådana fall egentligen om att lära sig ett tredje språk. Oberoende 

om en individ har ett eller flera modersmål syftar man med andraspråksinlärning på 

lärande av ett språk som inte räknas från börja som individens hemspråk. 

Andraspråksinlärning bör inte växlas med lärande av främmande språk. I t.ex. det finska 

skolsystemet lär sig elever främmande språk, men detta är inte samma som 

andraspråksinlärning. Andraspråksinlärning betyder att en individ lär sig ett främmande 

språk genom kontakt med infödda talare av språket ifråga i en naturlig miljö där språket 

talas, d.v.s. inte i t.ex. skolans språkundervisning. Exempel på andraspråksinlärning är då 

invandrare flyttar till ett nytt hemland och i sin vardag lär sig språket som talas i det nya 

hemlandet. Då en elev lär sig ett främmande språk genom skolundervisning som t.ex. 

engelska i en svenskspråkig skola talar man om inlärning av främmande språk och inte 

andraspråksinlärning. Miljön i detta fall är inte engelsk utan svenskspråkig och lärarens 

modersmål är inte nödvändigtvis engelska, vilket gör att situationen inte är så kallat 

naturlig. (Axelsson, 2010.)  

Då man jämför språkinlärning av första och andra språk kan man hitta betydande 

skillnader. Man kan säga att då en individ lär sig sitt andra språk är hon/han oftast 

kognitivt mognare, eftersom individen oftast har högre ålder vid lärandet av andra språket, 

jämfört med då hon/han lär sig sitt modersmål. Samtidigt har individen vid 

andraspråksinlärning redan en uppfattning om hur språk fungerar och kan jämföra det nya 

språket med modesmålsspråket. (Axelsson, 2010; Ladberg, 2003.)   

 

3.2.3 Kodväxling 

De flesta som lever i en flerspråkig miljö och talar mer än ett språk blandar ibland ihop 

olika språk i sitt tal (Ladberg, 2003). Att låna ord från ett annat språk ansågs fram till 

1980-talet tyda på halvspråkighet. Det negativt laddade begreppet halvspråkighet syftar på 

flerspråkiga personer som blandar ihop flera språk i sitt tal. Man trodde att flerspråkiga 

personer lånade ord från andra språk enbart på grund av att de inte viste motsvarande ord 

på språket de i den situationen talade. (Lojander-Visapää, 2001; Slotte-Lüttge, 2005.) På 

1980-talet förändrades synen på detta sätt att tala och begreppet kodväxling infördes. 

Kodväxling är ett begrepp som betyder att man i sitt tal lånar ord från ett eller flera andra 

språk. Idag anses kodväxling vara mycket allmänt och naturlig i synnerhet i flerspråkiga 

miljöer. (Lojander-Visapää, 2001.) Kodväxling innefattar både att man omedvetet eller 
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medvetet blandar olika språk. Ett litet barn som lär sig mer än ett språk samtidigt kan 

omedvetet använda sig av ord från olika språk på grund av att barnet inte ännu lärt sig till 

vilket språk vilket ord hör. Man kan ändå säga att flerspråkiga barn lär sig relativt snabbt 

vilka ord som hör till vilket språk. Ladberg (2003) hävdar att det bl.a. har att göra med det 

att varje språk har sin egen så kallade språkmelodi som även små barn lär sig snabbt och 

med hjälp av den lär sig skilja på olika språk. Att blanda olika språk oavsiktligt sker ändå 

relativt sällan, medan det är betydligt vanligare att avsiktligt låna ord från olika språk. Man 

kan låna ord från ett annat språk för att man inte kommer på ordet eller lärt sig det på det 

språk man i den situationen talar. (Ladberg, 2003.) Att inte komma på eller veta ett ord 

kallas för lexikal lucka (Auer, 1984, refererat i Slotte-Lüttge, 2005). I vissa fall existerar 

inte ett begrepp på det språk man talar på grund av att kulturerna är så avvikande från 

varandra. Då kan individen välja att använda ett låneord. Flerspråkiga kan även kodväxla i 

situationer där de vill understryka sitt påstående och därför välja att använda ord från ett 

annat språk med högre status. Man kan även välja att kodväxla eftersom man kan tycka att 

ett uttryck är bättre på ett annat språk. De som använder sig av ord från andra språk är 

oftast medvetna om vilka språk den andra talar och kodväxlar endast om den andra parten 

av konversationen också förstår det andra språket. Då man jämför människor av olika 

åldrar är det ungdomar som mest blandar olika språk då de talar. (Ladberg, 2003.)  

I samband med diskussioner om kodväxling kan även begreppet transfer användas. Inom 

flerspråkighetsforskning är Auers verk Bilingual Conversation som publicerades 1984 

grundläggande. Auer använder sig av två olika termer: kodväxling och transfer, då han 

talar om språkalternering, d.v.s. sättet att blanda olika språk i tal. Med begreppet transfer 

syftar Auer på språkbyte i tal då enstaka ord, eller bara delar av ord byts ut mot en 

motsvarighet i ett annat språk. Ifall man t.ex. talar svenska men tar in finskan i sitt tal är 

det vanligt att man bl.a. böjer svenska ord enligt finska språkregler, vilket innebär att 

endast en del av ordet byts ut till det andra språket finska. Däremot använder Auer det 

allmännare begreppet kodväxling då han syftar på språkalternering då hela meningar sägs 

på ett annat språk än det som i situationen talas. Termen transfer används ytterst sällan 

nuförtiden då man talar om språkalternering. Kodväxling är det begrepp som är allmänt 

använt idag och syftar på språkalternering gällande både enstaka ord, delar av ord eller 

hela meningar. Därför har jag valt att i denna studie enbart använda ordet kodväxling då 

jag menar språkalternering. (Se Slotte-Lüttge, 2005.)  
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3.3 Identitet 

Begreppet identitet har en central betydelse i denna avhandling, eftersom målet med 

studien är att ta vara på flerspråkiga och mångkulturella personers beskrivningar om deras 

språkliga samt kulturella identitet.  

Människans ”jag” det så kallade ”självet” är något som intresserat människan genom tiden. 

Frågan ”vem är jag?” är inte något som enbart berör den moderna människan, utan 

människan har så gott som alltid varit intresserad av att gruppera sig själv och sina 

medmänniskor i olika kategorier. Då man talar om människans självuppfattning använder 

man begreppet identitet. (Kovero, 2004; Säfström, 1999.) Begreppet ”identitet” 

härstammar från psykologin och syftar på individens subjektiva självuppfattning. 

(Sallinen-Gimpl, 1994, refererat i Iskanius, 2006). Kort sagt omfattar människans identitet 

alla uppfattningar och erfarenheter om hennes ”jag” och de olika sociala grupper hon 

tillhör. En människas identitet är alltså mycket mer än bara summan av olika biologiska 

faktorer så som ålder, kön och etnicitet. Identiteten styrs av olika värderingar individen har, 

d.v.s. vad som hon/han uppskattar och strävar efter i sitt liv. Identitetsutvecklingen är 

bunden till social växelverkan människor emellan. Frågan ifall en individ har samma 

identitet genom hela sitt liv är inte enkel att besvara. Det egna jaget byggs upp under hela 

livets gång och formas av olika händelser som individen tar del av i sitt liv. På så sätt blir 

identiteten en avspegling av individens livsberättelse. (Kovero, 2004; Kovero & Londen, 

2009.)         

Då man granskar människans identitet kan man se på det från två olika synvinklar. Man 

kan se på det utgående från den sociala aspekten eller utifrån ett mera personligt 

perspektiv. Det talas om den så kallade sociala identiteten och den personliga identiteten. 

Den sociala identiteten syftar på individens olika roller som framträder i sociala 

sammanhang. Beroende på vilken ”roll” individen har förväntar sig hans/hennes 

medmänniskor ett visst sorts beteende av personen. Kvinna, mor och finsk medborgare är 

exempel på olika roller en person kan ha beroende på situation. Den andra 

identitetskategorin som kallas för den personliga identiteten omfattar egenskaper som gör 

individen unik och som nödvändigtvis inte syns lika starkt utåt. Den personliga identiteten 

kan anses vara mera privat som man inte delar med sig med alla sina medmänniskor. 

(Kovero, 2004.)  
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Språk, kultur och etnicitet är faktorer som spelar en stor roll i utformandet av människans 

identitet. Självbilden d.v.s. identitetsuppfattningen skapas i olika sociala situationer, d.v.s. i 

olika språkliga och kulturella sammanhang. Språket utgör en betydande del av 

utvecklandet av självbilden, eftersom det är just med hjälp av språket som människan ingår 

i och skapar relationer till andra. Språket är även ett verktyg för skapandet och 

vidareförandet av kulturer. (Bjar & Liberg, 2010.) I de följande kapitlen kommer jag att 

noggrannare redogöra för hur kultur, språk och etnicitet styr identitetsutvecklingen.  

 

3.3.1 Kulturell identitet 

Begreppet kulturell identitet är en del av den sociala identiteten som behandlades i 

föregående kapitel. För att kunna tala om kulturell identitet bör ordet kultur först 

definieras. Kultur består av bl.a. värderingar, regler, normer och symboler som en grupp 

människor delar. Kultur är något som människan inte har färdigt från födseln, utan något 

som hon tillägnar sig genom att ta del av den kultur hon tillhör. (Se Rönnholm, 1999.) Då 

man talar om hur kulturen påverkar identiteten brukar man tala om kulturell identitet. Med 

begreppet kulturell identitet syftar man på vilken människogrupp en individ identifierar sig 

med. Man kan säga att det är människorna själva som konstruerar kulturer genom att bilda 

grupper som vissa människor hör till och som utesluter andra. Skillnaden mellan ”vi” och 

”de andra” blir på så sätt tydligt och är betydelsefull i identitetsbildningen. (Jokinen & 

Saaristo, 2002.)  

Finsk eller rysk är exempel på två olika kulturer. Det bör poängteras att tillhörandet av en 

kultur inte innebär att man inte samtidigt kan tillhöra någon annan kultur. En individ kan 

känna sig hemma i flera olika kulturer samtidigt, så som t.ex. den finska kulturen och den 

ryska kulturen. Detta betyder att man kan tillhöra flera olika kulturer och på så sätt vara 

delaktig av flera olika språkgrupper samtidigt. Känslan av samhörighet till olika kulturer 

kan hos en individ ändra beroende på situation. En individ som t.ex. talar ryska och finska 

kan känna sig mera rysk än finsk i sällskap av andra som talar ryska, men i ett annat 

sammanhang där omgivningen är finsk kan hon/han känna sig mera finsk än rysk. (Kovero 

& Londen, 2009.) 
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3.3.2 Språklig och etnisk identitet 

Språk samt etnicitet har betydande funktioner i identitetsbildningen och man kan säga att 

de är en del av den kulturella och sociala identiteten. Då man talar om kulturell identitet 

nämns ofta även begreppet språklig identitet. Språket kommer med i bilden eftersom det är 

med hjälp av språket individen kan ta del av och även vidareutveckla den kultur hon/han 

tillhör. (Bjar & Liberg, 2010; Kaikkonen, 2004; Kovero, 2011; Rönnholm, 1999.) Språklig 

identitet betyder att individen anser sig tillhöra en specifik språklig grupp. Genom ett 

gemensamt språk bildas en känsla av gemenskap gruppmedlemmar emellan och på så sätt 

utformas en gemensam språklig identitet. (Kovero, 2001; Lojander-Visapää, 2001.) Ifall 

man känner sig säker med sitt språk och vågar använda det kan man om en stark språklig 

identitet. Samma sak gäller den kulturella identiteten, d.v.s. att man kan tala om en stark 

kulturell identitet om man vågar framhäva den egna kulturen oavsett situation och 

omgivning. (Kukkonen, 2003.)  

Med etnicitet syftar man på människogrupper som på något sätt skiljer sig från majoriteten 

i samhället. Det handlar ofta om en grupp som t.ex. talar ett annat språk än majoriteten. 

Ifall en grupp lever helt isolerat från andra människogrupper använder man inte begreppet 

etnicitet. Detta betyder att för att man skall kunna tala om etnicitet bör minoritetsgruppen 

ifråga vara i kontakt med en annan människogrupp. Man kan säga att en etnisk identitet 

uppstår just i kontakten mellan olika grupper, där gruppmedlemmarna har skiljande särdrag 

så som t.ex. annat språk jämfört med den andra gruppens representanter. (Eriksen, 1993, 

refererat i Lojander-Visapää, 2001.) Som redan tidigare konstaterat (Se s.15) påverkas 

människan av sin omgivning och därför påverkas även olika människogrupper av andra 

som de kommer i kontakt med. Detta leder till att olika minoriteters som så t.ex. 

invandrares identitet påverkas till en viss mån av majoritetsbefolkningen. Då man granskar 

förhållandet mellan en majoritet och en minoritet kan man se att den inte är jämlik gällande 

dess påverkan. Majoriteter påverkas sällan av minoriteter i den utsträckning som 

minoriteter påverkas av majoriteter. Minoriteter är ofta tvungna att kämpa mera för att 

bevara sitt språk, sin kultur samt gemensamma identitet, medan majoritetsgrupper lättare 

kan bevara sin identitet och kultur. (Kaikkonen, 2004.) 

En människas hembygd, d.v.s. den omgivning man fötts i och där man vuxit upp i upplevs 

ofta som någonting viktigt och betydelsefullt för individen. Viljan av att stanna eller 

återvända till sin hembygd är naturlig och hos många mycket stark. Speciellt hos dem som 
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vuxit upp hela sin barndom i en och samma stad eller t.o.m. i samma hus. Däremot ju 

oftare ett barn byter hemmiljö desto mindre är känslan av att så att säga ”höra hemma” 

någonstans. Känslan av att känna sig hemma i ett annat land än sitt ursprungliga hemland 

byggs långsamt upp och kan vara en mycket lång process. Invandrare kan känna att de inte 

hör hemma i deras nya hemland fastän de bott där i flera årtionden. I många fall är det först 

följande generation som känner sig riktigt hemma i det land deras föräldrar flyttat till som 

invandrare. I så kallade invandrarfamiljer sker oftast en förändring i modersmålsspråket 

hos den andra generationen. Barnen till dem som invandrat till ett annat land anger i ofta 

att deras modersmålsspråk är det nuvarande hemlandets majoritetsspråk och inte 

föräldrarnas modersmålsspråk. Vissa etniska drag så som t.ex. namn, en del traditioner och 

förstås utseenderelaterade drag förs lättare vidare ännu i många generationer. Även språket 

kan hållas kvar i släkten beroende på hur stark kulturen är och hur viktig den etniska 

distinktionen upplevs av enskilda individer. Språket som andra generationen behärskar bäst 

och därför kan anges som modersmålsspråk är i många fall omgivningens majoritetsspråk, 

eftersom bl.a. skolan har en så stor inverkan på språkutvecklingen. Den politiska 

situationen spelar också en stor roll i vilken utsträckning invandrarspråken ”tolereras” i 

landet och hur synliga/osynliga de förblir. (Kaikkonen, 2004.) 

Begreppen språklig, kulturell och etnisk identitet har mycket likheter, men en sak skiljer 

etnisk identitet tydligt från den språkliga samt kulturella identiteten. Den etniska 

identiteten är nämligen i alla olika situationer så gott som oföränderlig, medan den 

kulturella och språkliga identiteten kan variera beroende på individens omgivning. Som 

tidigare presenterat exempel kan en rysk person som tala finska känna sig mera rysk än 

finsk i sällskap av andra ryska, medan samma person kan känna sig mera finsk än rysk i 

Finland. Däremot är den etniska identiteten mera bestående eftersom den kommer i uttryck 

genom bl.a. en individs utseende så som t.ex. hudfärg. (Kaikkonen, 2004.)        

   

3.4 Anpassandet till en främmande kultur som en läroprocess 

I dagens globala värld flyttar människor allt oftare och tack vare dagens informations- och 

kommunikationsteknologi kan man vara i kontakt med människor från andra länder och 

kulturer på ett helt annat sätt än tidigare (Kovero, 2011; Tanner, 2005). I början av 2000-

talet var det ca 175 miljoner människor som bodde i ett annat land än sitt ursprungliga 

hemland. Detta betyder att ca 3 procent av världens befolkning hade i början av decenniet 
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flyttat till ett annat land som t.ex. flyktingar eller efter bättre arbetsmöjligheter. 

Flyktingarna utgör ändå bara en liten del (ca 9 %) av flyttrörelsen medan största delen 

flyttat p.g.a. andra orsaker som har att göra med arbets- och familjeförhållanden. (Tanner, 

2005.) Då man granskar in och utvandringen till och från Finland år 2013 var det ca 30 300 

personer som flyttade in medan 13 300 personer flyttade bort från Finland. 

(Inrikesministeriet, 2014.) Att flytta till ett annat land kan vara en krävande process. 

Förutom själva fysiska flytten medför det även mycket annat så som anpassande till en ny 

omgivning och ofta lärande av ett nytt språk. Anpassning till en ny kultur med dess språk 

kan beskrivas som en läroprocess vilket jag behandlar i detta kapitel.   

Lärandet kan beskrivas som en process där individens omgivning får individen att ändra 

sitt beteende och attityder, med andra ord att man lär sig nya kunskaper och synsätt. Enligt 

konstruktivismen är lärandet inte enbart att överföra kunskap från en människa till en 

annan. Lärandet är en mera komplicerad process där den som lär sig är aktiv, d.v.s. inte en 

passiv mottagare av information. Enligt den konstruktivistiska synen på lärande är 

individen som tar emot information från sin omgivning aktiv genom att bearbeta 

informationen och på så sätt konstruera nytt kunnande. För att lärande skall ske bör den 

individen som lär sig vara i aktiv växelverkan med sin omgivning samt själv konstruera 

den flödande informationen. Bandura (1986) understryker det sociala i lärandet genom att 

hävda att en individ inte enbart lär sig genom egna erfarenheter. Betraktandet av andra 

individer och andras beteende är minst lika viktigt för att en individ skall kunna lära sig 

nya kunskaper. (Valleala, 2007.) 

Hur individen upplever lärosituationen har en stor betydelse för hur individen upplever det 

hon/han skall lära sig. Lärande som sker i positiva livsskeden upplevs ofta som mer 

betydande och viktigare jämför med lärande som sker i negativa livsskeden. Ett exempel 

på ett negativt livsskede är då en individ blir tvungen att lämna sitt hemland och anpassa 

sig till en annan kultur trots att personen inte själv skulle vilja det. Lärandet av t.ex. ett nytt 

språk kan däremot kännas betydelsefullare och uppskattas mera då en person som flyttat 

från sitt ursprungliga hemland till ett annat upplever förändringen som någonting positivt 

och önskvärt. Hurdan feedback individen får på sitt lärande har även en påverkan på 

läroprocessen. Ifall man får positiv feedback på det man lär sig kan det förstärka det lärda 

beteendet. Detta kan belysas med ett exempel om hur en individ som lärt sig ett nytt språk 

behandlas då hon han talar språket ifråga. Ifall personen blir positivt emot tagen då 



!

! 20!

hon/han talar det lärda språket leder det sannolikare till att hon/han vill fortsätta studera 

språket och använda det även i fortsättningen. (Valleala, 2007.) 

Som jag redan i inledningen av denna avhandling konstaterade har uppfattningen om 

människans förmåga att lära sig nya kunskaper i olika åldrar ändrats. Föreställningen om 

att förmågan att lära sig nya kunskaper blir sämre efter barndomen är falsk. Däremot är 

lärandet till en viss mån annorlunda hos vuxna jämfört med barn. Subjektiva känslors 

betydelse i lärandeprocesser får större betydelse hos vuxna än barn (Pascual-Leone & 

Irwin, 1998, refererat i Valleala, 2007.) Bristande självförtroende och osäkerhet angående 

ens egna förmågor i olika lärosituationer är allmännare bland vuxna än barn (Jarvis, 2004, 

refererat i Valleala, 2007.) En annan skillnad mellan vuxna och barn angående lärande är 

att vuxnas lärande oftare baserar sig på egen vilja och inre motivation. Medan barn lär sig 

mycket i t.ex. skolan som samhället vill att de skall lära sig. Vuxna människors lärande 

grundar sig ofta i den egna vilja eller behovet att utvecklas. Vuxnas lärande kännetecknas 

även av mera självstyrt lärande där de även själva utvärderar sitt kunnande, medan barnens 

lärande oftare styrs och utvärderas av andra. Man kan säga att barns lärande kännetecknas 

av både formellt (lärande som sker i t.ex. skolan) och informellt (lärande som sker i 

vardagen utanför någon formell läroinstans) lärande, medan vuxnas lärande oftast sker 

informellt. (Valleala, 2007.)  

Då barn kan ha det lättare att lära sig t.ex. ett nytt språk p.g.a. att de inte är lika rädda 

jämfört med vuxna för misslyckanden, kan lärandet av ett nytt språk sett från en annan 

aspekt vara lättare för vuxna. Erfarenhet och tidigare kunskap (som vuxna har mera jämfört 

med barn) är ofta till stor nytta i läroprocesser. Vuxna har oftare även lättare än barn att 

använda sig av tidigare erfarenheter i lärande av nya saker. (Ladberg, 2003; Torff & 

Sternberg, 1998, refererat i Valleala, 2007.)                 

Som redan tidigare konstaterats är lärande någonting socialt som sker i social växelverkan.  

Då en person deltar i en social grupp lär hon/han sig gruppens normer och beteende och 

börjar med tiden själv bete sig enligt dessa. Genom lärande socialiseras individer till 

fullständiga gruppmedlemmar, d.v.s. representanter av olika människogrupper och 

kulturer. (Lave & Wenger, 1991, refererat i Valleala, 2007.) 

I den finländska invandrarpolitiken strävar man till mångkulturalitet. Målet är att 

invandrarfamiljer behåller sin kultur och sitt språk, samtidigt som man strävat till att de lär 

sig någotdera nationalspråket. Som stöd för att bevara den egna kulturen erbjuder skolorna 
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språkundervisning i hemspråket så långt det går. Speciellt skolspråket (finska eller 

svenska) har en mycket stor betydelse för utformandet av den flerspråkiga identiteten. 

Överlag sker integration till ett nytt hemland genom att invandrarna och 

majoritetsbefolkningen känner någon form av gemensam identitet. Det kan handla om t.ex. 

yrkesidentitet eller språkligidentitet. Flerspråkiga människor som tillhör olika kulturer har 

även lättare att förstå andra för dem främmande kulturer eftersom de själva redan är 

bekanta med olika kulturella synsätt. Därför anses mångkulturella människor vara öppnare 

för främmande kulturer och olikheter. (Lojander-Visapää, 2001.)       

       

3.5  Sammanfattning av avhandlingens teoretiska utgångspunkter  

I denna del av avhandlingen har mycket teori som förknippas med flerspråkighet, 

mångkulturalitet och integration presenterats. Sammanfattningsvis kan man säga att 

flerspråkighet och mångkulturalitet är mycket allmänt i dagens värld. I samhällen där 

mångkulturalitet är allmänt blir ofta även nya kulturer positivare mottagna jämfört med i 

mera homogena samhällen. Då man talar om flerspråkighet och mångkulturalitet kan man 

syfta både på personer som vuxit upp med mer än ett språk och en kultur och sådana som 

först som vuxna lärt sig flera språk och deltar i flera olika kulturer. Allmänt kan man säga 

att uppfattningarna om att lära barn mer än ett språk har blivit positivare. Men trots att 

Finland är ett tvåspråkigt land där både finska och svenska är nationalspråk är den 

svenskspråkiga minoriteten tvungen att kämpa för sin tillvaro. Att majoriteten finnar helst 

talar enbart finska har lett till att även en stor del av finlandssvenskarna använder sig av 

mycket finska i sin vardag.  

Dagens uppfattning är att det generellt inte är så svårt att lära sig språk ifall man får stöd av 

sin omgivning. Då t.ex. ett barn lär sig tala är det ofta familjen som mest stöder barnet i 

språkutvecklingen. Ifall individen eller hennes omgivning är flerspråkig är kodväxling 

allmänt. Språk är alltså inte helt oberoende av varandra, utan människornas sätt att prata 

påverkas av andra språk i omgivningen. Idag ses detta inte som något negativt utan som 

någonting naturligt i flerspråkiga miljöer. De språk man talar och kulturer man 

representerar har en betydelse för individens självuppfattning d.v.s. identitet.       

Nuförtiden då det blivit allt vanligare att man flyttar och reser runt om i världen är 

människor mera i kontakt med olika kulturer. På så sätt blir även samhällen 
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mångkulturella. Hur människor som flyttar till ett annat land blir mottagna har en påverkan 

på hur anpassandet och integrationen till det nya landet fortlöper. I bl.a. Finlands 

invandrarpolitik är målet att inflyttare behåller sin ursprungliga kultur samtidigt som de 

integreras till den finländska kulturen. Mångkulturalitet ses alltså som en rikedom och 

öppenhet för olikheter är önskvärt.            

 

4 Avhandlingens metodiska utgångspunkter 

I denna del av avhandlingen presenteras hur själva undersökningen är utförd. Jag redogör 

för avhandlingens vetenskapliga förhållningssätt fenomenologin, beskriver 

undersökningens datainsamlingsmetoder, berättar hur jag analyserat det insamlade 

materialet samt diskuterar avhandlingens etiska aspekter. Denna studie utfördes som en 

kvalitativ studie, eftersom jag ville ta vara på flerspråkiga och mångkulturella personers 

erfarenheter och åsikter på ett djupare sätt en jag skulle fått med hjälp en kvantitativ 

forskningsmetod. Jag valde att intervjua mina informanter, eftersom intervju är ett lämpligt 

sätt att samla in forskningsdata till en kvalitativ studie.  

 

4.1 Fenomenologi – det vetenskapliga förhållningssättet i avhandlingen 

I kvalitativ forskning med kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod är ett 

fenomenologiskt förhållningssätt ett allmänt närmande sätt. Jag har valt att använda mig av 

just det fenomenologiska förhållningssättet, eftersom tyngdpunkten i den ligger i att man 

försöker förstå sociala fenomen utifrån individens subjektiva perspektiv. Fenomenologin 

strävar alltså att beskriva ett fenomen (i denna avhandling flerspråkiga individers språkliga 

samt kulturella identitet) utgående från subjektiva upplevelser. Det är alltså individens 

egna perspektiv och upplevelser som är av intresse. (Kvale & Brinkmann, 2009.) 

Fenomenologin passade även bra för denna studie p.g.a. att enligt det fenomenologiska 

synsättet behöver en forskare inte själv ha personlig erfarenhet av forskningsämnet för 

ändå att kunna forska i det. Eftersom jag själv inte tillhör kategorin språklig minoritet inom 

en språklig minoritet har jag alltså inte personlig erfarenhet om ämnet ifråga. (Se Tuomi & 

Sarajärvi, 2009.) 
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Då jag intervjuat mina informanter har jag strävat till att vara så öppen som möjligt och 

försökt skapa en förståelse för deras upplevelser och erfarenheter angående de olika 

forskningsteman. Som forskare och intervjuare har jag alltså försökt sätta min förkunskap 

om forskningsämnet inom parentes och enbart fokusera på mina informanters upplevelser. 

Jag har alltså försökt att inte låta teorin till avhandlingen påverka intervjusituationen. Man 

kan säga att teorin endast varit synlig under intervjuerna på det sättet att de olika 

temaområden som behandlats under intervjuerna baserar sig på teorin. Enligt det 

fenomenologiska förhållningssättet är det viktigt att redogöra så exakt som möjligt 

informanternas beskrivningar om forskningsfenomenet utan att överanalysera det, vilket 

jag strävat till i denna avhandling. Att göra intervjuer helt och hållet utan någon 

förförståelse om forskningsämnet är ändå inte möjligt och inte heller något som man i 

fenomenologin strävar till. Men det är ytterst viktigt att som forskare och intervjuare vara 

medveten om sin egen förförståelse och inte låta den styra intervjuerna och forskningen i 

allmänhet. (Se Kvale & Brinkmann, 2009.) 

 

4.2 Urval samt beskrivning av informanterna 

Jag har valt att intervjua informanter från huvudstadsregionen på grund av praktiska skäl 

och eftersom majoriteten i denna region är flerspråkiga. Detta betyder att majoriteten i 

huvudstadsregionen använder sig av mer än ett språk i sin vardag. (Se Kovero & Londen, 

2009; Mansikka, Holm & Londen, 2013.) 

Eftersom kvalitativ forskning inte strävar till generaliserbart data, utan målet är att beskriva 

och belysa ett fenomen, valde jag att begränsa antalet informanter i denna undersökning till 

9 stycken. Eftersom informantantalet i kvalitativ forskning är mycket färre än i kvantitativ 

forskning är det ytterst viktigt att informanterna har passande erfarenhet av 

forskningsämnet. Därför har jag varit mycket noggrann angående valet av informanter. (Se 

Tuomi & Sarajärvi, 2009). Varje person som ställt upp som informant i studien uppfyller 

kriterierna om att ursprungligen vara ifrån ett annat land, nuförtiden vara bosatt i 

huvudstadsregionen i Finland och tala svenska samt åtminstone ett annat språk. 

Både män (2 st) och kvinnor (7 st) ställde upp för intervju och de har mycket olika 

bakgrunder och olika ursprungliga hemland. Informant A och B kommer ursprungligen 

från Kosovo, informant C och G kommer från Filippinerna, informant D kommer från 
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Ryssland, informant E och F kommer från Vietnam, informant H kommer från 

Storbritannien, men hanns föräldrar är ursprungligen kineser, vilket betyder att han har 

kinesisk etnicitet, informant I kommer från Kina. Orsakerna till att informanterna flyttat till 

Finland är även olika. De informanter som är födda i Vietnam och informant B som 

kommer från Kosovo har kommit till Finland som flyktingar. Informant A som även 

ursprungligen är från Kosovo kom som flykting till Sverige och flyttade senare till Finland. 

Han och informanterna som ursprungligen är från Ryssland och Storbritannien har flyttat 

till Finland p.g.a. familjeförhållanden och informanterna från Filipinerna och Kina har 

flyttat till Finland för att få bättre utbildning och arbetsplatser. Informanterna var i åldern 

20 - 45 år då de blev intervjuade och har varit i olika åldrar då de flyttat till Finland. 

Informanterna D, E och F har varit barn då de då flyttat från ett annat land till Finland, 

medan resten (A, B, C, G, H och I) varit vuxna i den ovan nämnda situationen. Hur lång tid 

informanterna har bott i sitt nuvarande hemland Finland varierar även. De som bott längst i 

Finland har bott i 20 år här, medan de som varit kortaste tiden i Finland har varit bosatta 

här ca i två år. Alla informanter hade då de blev intervjuade som plan att stanna i Finland 

mer eller mindre bestående. Ingen av informanterna var bekant till mig från tidigare. Några 

av informanterna är mina bekantas bekanta och på så sätt fick jag kontakt med dem. Största 

delen av informanterna fick jag dock tag på med hjälp av den så kallade snöbollseffekten, 

d.v.s. en informant kände en annan som ställde upp som informant som i sin tur kände 

någon som kunde ställa upp. (Se Tuomi & Sarajävi, 2009). En informant som deltog i 

undersökningen fick jag tag på genom att föra en annons (Se bilaga) till Café Lingua i 

Berghäll där människor med olika språkliga bakgrunder kan umgås. För att locka 

informanter att delta i studien och som tack för intervjuerna gav jag informanterna en 

biobiljett var.  

 

4.3 Temaintervju som datainsamlingsmetod 

Intervju, observation och olika former av dokument är de allmännaste 

datainsamlingsmetoderna inom kvalitativ forskning. Intervju lämpade sig bäst som 

datainsamlingsmetod för denna studie eftersom jag ville ta vara på informanternas egna 

beskrivningar om forskningsämnet flerspråkighet, språklig identitet och integration. (Se 

Kvale & Brinkmann, 2009; Tuomi & Sarajärvi, 2009.) En intervju kan beskrivas som en 

vetenskaplig dialog mellan två personen där den som intervjuar har som mål att förstå 
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forskningsämnet utgående från informantens synsätt (Bohm & Peat, 1992, refererat av 

Tuomi & Sarajärvi, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). Av de olika intervjusätten 

(strukturerad intervju, temaintervju och djupintervju) valde jag temaintervju som metod. 

Strukturerade intervjuer med färdiga frågor skulle ha gett alltför ytlig information för 

denna studie, medan djupintervjuer skulle ha varit för tidskrävande. Jag anser även att mitt 

forskningsämne inte skulle ha krävt djupintervjuer då de teman som behandlades under 

intervjuerna inte var så känsliga och på så sätt mindre tidskrävande. Temaintervju som 

intervjumetod lämpade sig alltså bäst för denna studie, eftersom temaintervjun är en metod 

där forskaren på förhand bestämt färdiga temaområden om forskningsämnet som hon/han 

ber informanterna berätta om. Exempel på olika teman i denna avhandling är ”den 

språkliga bakgrunden”, ”modersmålsspråket” och ”användning av olika språk i vardagen”. 

I temaintervjun är det även lätt att ställa passande följdfrågor till informanternas 

berättelser, för att få ännu utförligare beskrivningar om de olika teman som behandlas. (Se 

Kvale & Brinkmann, 2009; Tuomi & Sarajärvi, 2009.) Innan intervjuerna gjorde jag en 

intervjuguide åt mig som stöd för intervjuerna (Se bilaga). Intervjuguiden som är ett 

lämpligt hjälpmedel för halvstrukturerade intervjuer består av en översikt över de olika 

teman som forskaren ber sina informanter berätta om. Ett exempel på tema i min 

intervjuguide är ”språkanvändningen i vardagen”. Beroende på informantens beskrivningar 

ställde jag lämpliga följdfrågor som ytterligare hörde ihop med det på förhand valda temat. 

Intervjufrågorna som intervjuaren ställer till informanten bör vara korta, tydliga och gärna i 

stil med ”Kan du berätta om…” för att informanten skall komma med möjligast spontana 

och ärliga beskrivningar och åsikter. I denna studie då alla informanter inte talar svenska 

som modersmål var det speciellt viktigt att jag som forskare var tydlig och ställde 

lättförstådda frågor. (Se Kvale & Brinkmann, 2009.)    

  

4.4 Beskrivning av intervjuprocessen 

Jag intervjuade mina informanter under våren, sommaren och hösten 2014. Största delen (6 

st) av intervjuerna skedde på lugna caféer, medan två av intervjuerna skedde hemma hos 

informanterna och en intervju utfördes utomhus i en park. Jag valde att intervjua mina 

informanter på så lunga platser som möjligt så att de skulle känna sig möjligast bekväma 

och villiga att dela med sig sina upplevelser och erfarenheter angående forskningsämnet 

flerspråkighet, språklig och kulturell identitet samt integration. För en lyckad studie krävs 
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att informanterna vågar uttrycka sina verkliga åsikter och erfarenheter. Därför spelar själva 

intervjusituationen en viktig roll då man bedömer undersökningens reliabilitet. Förutom 

informanten så har också forskaren har en betydande roll i intervjusituationen. Det är 

viktigt att jag som forskare lyssnade på mina informanter så objektivt som möjligt under 

intervjuerna. Det bör påpekas att ifall det under intervjuerna uppstod tysta stunder är det 

viktigt att forskaren inte alltid genast ställer någon följdfråga, utan istället låter 

informanten säga någonting. Tysta studier är alltså inte dåliga utan på så sätt kan man som 

intervjuare få ytterligare och mera presiserade beskrivningar av informanterna. (Se Kvale 

& Birnkmann, 2009.) Alla intervjuer gjordes huvudsakligen på svenska, men några 

informanter använde även engelska i sitt tal, eftersom de ibland hade lättare att hitta 

passande ord och lättare att uttrycka sig på engelska. Som tidiagre nämnt (Se s.14) är 

lexicala luckor och kodväxling naturliga och allmänna i flerspråkiga personers tal. (Se 

Auer, 1984, refererat i Slotte-Lüttge, 2005; Ladberg, 2003.) 

Intervjuerna gjordes enskilt med var och en av informanterna och studiens uppläggning 

redogjordes för informanterna innan intervjuerna påbörjades. Jag inledde varje intervju 

med att kort berätta om studien och varför jag valt att intervjua personen ifråga. Jag 

poängterade även att det är frivilligt att delta i undersökningen och svaren behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att endast jag som forskare har tillgång till intervjuerna och att 

alla informanter förblir anonyma. Alla informanter fick denna information även skriftligt 

på en blankett om informerat samtycke (Se bilaga) som de även undertecknade. På 

blanketten står även mina kontaktuppgifter ifall informanterna senare ville ställa några 

frågor angående undersökningen. (Se Kvale & Birkmann, 2009; Patton, 2001.)  

I början av varje intervju poängterade jag att det inte finns några rätta eller fel svar, utan 

det jag som forskare vill få reda på är informanternas subjektiva beskrivningar om deras 

språkliga och kulturella identitet samt integrationen till finska samhället. Varje intervju 

spelades in med hjälp av en bandspelare och intervjuerna räckte mellan 30 minuter till 50 

minuter. Trots att intervjuerna spelades in på band gjorde jag även egna anteckningar 

samtidigt. Jag antecknade sådant som eventuellt var svårt att få på band samt följdfrågor 

som uppstod under intervjuerna. Varje intervju avslutades med att jag frågade informanten 

ifall hon/han ännu ville tillägga något eller hade några frågor till mig angående studien.  
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4.5 Kvalitativ innehållsanalys 

Här näst kommer jag att redogöra för hur jag analyserat mitt insamlade material, d.v.s. hur 

jag utnyttjade de inspelade intervjuerna. En intervju kan analyseras på flera olika sätt och 

för denna kvalitativa studie anser jag att den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig bäst. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren försöker skapa en förståelse om 

forskningsämnet och beskriva det centrala som informanterna berättar. (Se Kvale & 

Birkmann, 2009.) Denna analysmetod har med andra ord använts för att kunna ta fasta på 

flerspråkiga personers subjektiva erfarenheter och upplevelser om mångkulturalitet, 

flerspråkighet och integration.  

Analysen av det insamlade materialet d.v.s. intervjuerna, började med att jag lyssnade 

igenom inspelningarna. Därefter transkriberade jag dem. Sammanlagt blev det ca 90 sidor 

text med fontstorlek 12, Times New Roman som stil och radavstånd 1,5. Därefter läste jag 

igenom texterna flera gånger för att få en så bra bild som möjligt av intervjuerna som 

helhet. Sedan grupperade jag informationen i intervjuerna enligt mina fyra 

forskningsfrågor så att jag fick fyra olika huvudgrupper. I den första huvudkategorin 

samlade jag alla citat som besvarar hur den språkliga och den kulturella identiteten 

beskrivs av informanterna. Den andra huvudkategorin innehöll citat som behandlade 

flerspråkighetens betydelser. Den tredje huvudkategorin innehöll alla beskrivningar om hur 

det kommer sig att informanterna lärt sig minoritetsspråket svenska. Den fjärde 

huvudkategorin bestod av citat där informanterna berättar om sin integration till en språklig 

minoritet inom en språklig minoritet.  

Eftersom intervjufrågorna inte var samma som mina forskningsfrågor (vilket det sällan är i 

vetenskaplig forskning) kunde jag inte på så sätt hitta direkta svar på forskningsfrågorna 

genom att lyssna på intervjuerna. Utmaningen var alltså att hitta det väsentliga ur det 

transkriberade materialet. Men med hjälp av analytiska frågor till de transkriberade 

intervjuerna och de olika teman och mönster jag hittat började jag finna sådant som gav 

svar till forskningsfrågorna, d.v.s. det som jag egentligen var ute efter. En del kategorier 

som jag fann stödde mina föruppfattningar, men jag hittade även en hel del sådana 

tankesätt som var nya och skiljde sig från mina tidigare uppfattningar. (Se Patton, 2001; 

Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010.) 
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4.6 Avhandlingens etiska aspekter 

I all vetenskaplig forskning är det ytterst viktigt att beakta de etiska aspekterna. Utförandet 

av forskning samt dess resultat får inte vara till skada för deltagarna så som t.ex. 

informanterna som blir intervjuade. Till god etik hör att varje informant förblir anonym, 

vilket jag i denna avhandling valt att förverkliga genom att istället för att ange namn kallar 

jag informanterna för A, B, C, D, E, F, G, H och I. Informant A är den person som jag först 

intervjuat, B står för den andra intervjun o.s.v. I avhandlingen har jag även valt att 

presentera enbart nödvändig bakgrundsinformnation så som t.ex. ursprungligt hemland och 

orsak till flytt till Finland. På så sätt kan jag garantera att ingen annan än informanterna 

själva känner igen sig i studien. (Se Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 2001.) Som redan 

tidigare nämnt hör informerat samtycke även till god etik. Alltså att informanterna 

informeras om vad studien handlar om innan eller i början av intervjuerna i stora drag och 

hur och till vad intervjuerna kommer att användas. I vissa fall som t.ex. då minderåriga 

deltar i forskning kan det uppstå frågor om vem som ska ge samtycke (föräldrarna eller 

barnet själv), men i denna avhandling har jag inte behövt beakta denna aspekt då jag valt 

att intervjua endast vuxna personer. (Se Kvale & Brinkmann, 2009.)    

För att försäkra om att informanterna förblir anonyma är jag som gjort intervjuerna den 

enda som haft tillgång till de inspelade samt transkriberade intervjuerna. På så sätt 

presenteras informanternas berättelser offentligt endast i form av enstaka citat som jag 

presenterat i avhandlingen.     

 

5 Resultatredovisning 

Resultaten i denna avhandling är uppdelade enligt studiens fyra forskningsfrågor (1. Hur 

beskrivs den språkliga och den kulturella identiteten hos flerspråkiga personer? 2. Vilka 

betydelser ges åt flerspråkigheten? 3. Orsakerna till att informanterna lärt sig 

minoritetsspråket svenska? 4. Hur beskrivs integrationsprocessen till en språklig minoritet 

inom den språkliga minoriteten svenskspråkig i Finland?) så att varje forskningsfråga 

besvaras i ett eget kapitel.  På detta sätt besvaras de olika forskningsfrågorna så tydligt som 

möjligt. Svaren på forskningsfrågorna är mångfacetterade där olika upplevelser, 

erfarenheter och åsikter presenteras. Svaren på varje forskningsfråga kan delas in i olika 

teman och för att redogöra för dem så tydligt som möjligt har jag valt att presentera varje 
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temaområde under en egen rubrik. På så sätt presenteras alltså svaren på varje 

forskningsfråga temavis under egna underrubriker trots att de besvarar en och samma 

forskningsfråga.  

 

5.1 Den språkliga och den kulturella identiteten hos flerspråkiga 

personer 

Man kan säga att den första forskningsfrågan ”Hur beskrivs den språkliga och kulturella 

identiteten av flerspråkiga personer?” är avhandlingens största och bredaste 

forskningsfråga. Forskningsfrågan innehåller egentligen två skilda frågor: den språkliga 

identiteten och den kulturella identiteten och jag presenterar svaren till bägge frågorna i 

skilda kapitel. Jag har ändå valt att behålla dessa två teman under en och samma 

forskningsfråga, eftersom beskrivningarna om den språkliga identiteten samt den kulturella 

identiteten hör tätt ihop och i vissa fall även överlappar varandra. Jag börjar med en 

redogörelse för informanternas beskrivningar om hur språken format deras identitet och 

därefter redogör jag för hur informanterna upplever sin kulturella identitet. Dessa två 

överkategorier som presenteras under egna underrubriker delas ytterligare in i minder 

kategorier. 

 

5.1.1 Informanternas modersmål och andra språk 

Då jag analyserade de transkriberade intervjuerna och sökte citat som beskriver 

informanternas språkliga identitet hittade jag två kategorier inom temat språklig identitet. 

Det ena temat berör allmänt användning av olika språk i vardagen och medan det andra 

temat är mera specifikt och behandlar modersmålsspråk och hemspråk. Förutom ordet 

modersmål använder jag mig av begreppet hemspråk, eftersom en del informanter också 

använde det ordet under intervjuerna. Modersmål och hemspråk används inte direkt som 

synonymer i denna avhandling. Med begreppet hemspråk syftar jag på språk som talas 

inom familjen oberoende om språket/språken definieras som modersmålsspråk eller inte.    

Angående den vardagliga språkanvändningen kunde informanterna lätt berätta vilka olika 

språk de använder sig av i sin vardag. De nämnde både sådana språk som de ansåg sig 
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behärska bra och även språk som de behärskar sämre. Som Dufva och Pietikäinen (2009) 

hävdar är man flerspråkig ifall man talar mer än ett språk oberoende av hur bra man 

behärskar språken ifråga. Så här beskriver informant E sin flerspråkighet.  

”Ja ha nog insett att de e en rikedom att kunna (så många språk) o ja menar att de e inte så 
stor skillnad att hur bra du e, huvudsaken e att kunna kommunicera. Att i början så va de 
nog lite så att ja ville int riktigt prata. Ja var osäker på mitt språk. Men sen så konstatera 
ja att sak samma hur grammatiken går bara folk förstår. O via de så ha ja faktiskt lärt mej 
bättre… språk bättre än va ja trodde från början.” (informant E) 

I citatet ovan beskriver informant E hur hon förr var osäker på att tala språk som hon inte 

talar flytande. Som jag beskrivit i avhandlingens teoridel är det ytters vanligt bland vuxna, 

medan barn i vissa fall är modigare att tala trots att de inte behärskar ett språk perfekt. 

Informant E beskriver att det är lättare att lära sig ett nytt språk ifall man tillåter sig göra 

fel och vågar tala trots att man inte kan språket fullständigt. Hon beskriver sitt sätt att 

använda olika språk på ett sätt som tyder på stark språklig identitet. Hon är alltså inte rädd 

att visa vilka olika språk hon talar och vilka olika kulturer hon representerar. (Se 

Kukkonen, 2003.) Det att informant E lärt sig främmande språk genom att använda dem i 

deras naturliga miljöer d.v.s. genom att prata med personer som talar dessa språk som 

modersmål är ett klassiskt exempel på andraspråksinlärning (Se Axelsson, 2010). 

F: Svenska, vietnamesiska, finska o engelska. Ja har försökt… Ja ha tänkt på de många 
gånger själv att vilket e mitt starkaste språk.  
Anne: Tycker du de e viktigt att något e de där starkaste språket? 
F: Nää, alltså ja tycker… ja känner att de e inte så viktigt. För mej känns de viktigare att 
ja kan hantera de där språken. Sen e de ingen skillnad i vilken ordning de kommer.  
 
Informant F berättar att hon talar svenska, vietnamesiska, finska och engelska. Dessa fyra 

språk växlar hon mellan i sin vardag och enligt henne har det ingen betydelse i vilken 

rangordning hon placerar dem. På motsvarande sätt som informant F anser även de andra 

informanterna sig vara flerspråkiga oberoende av hurdana kunskaper de har i de olika 

språken. Bara man kan kommunicera så att andra förstår en är en allmän åsikt bland 

informanterna. Angående språkanvändningen i vardagen kom det tydligt fram under 

intervjuerna att informanterna talar olika språk i olika situationer, t.ex. så att ett språk talas 

inom familjen, ett annat i skolan och ett tredje språk med kolleger på arbetsplatsen. 

”Vi pratar svenska hemma. O sen vietnamesiska me henne (barnet). O sen har vi engelska 
talande kompisar o finska talande kompisar. Så ja använder fyra språk nästan varje dag.” 
(informant E) 
 
Att byta mellan olika språk i vardagen beroende på situation och omgivning anses inte 
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vålla problem enligt informanterna. Vilket språk som de flerspråkiga personerna väljer att 

tala styrs mycket långt av just omgivningen. Det är oftast minoriteterna som anpassar sig 

till majoritetens språk (Skutnabb-Kangas, 1981) och denna tanke stöds även av 

avhandlings informanter och kommer tydligt fram i följande citat.   

”Nu bor ja me två finlandssvenskar, så när ja kommer hem ja pratar svenska me dom o 
när ja e i skolan pratar ja engelska med mina klasskamrater o lärare. Så de e omgivningen 
(som bestämmer språket).” (informant I) 

Att byta språk i samband med att omgivningen och situationen ändrar är vanligt, men i 

vissa fall växlas det mellan olika språk även under en och samma situation. Att tala olika 

språk i vardagen är enligt informant D så naturligt att hon inte tidigare egentligen 

reflekterat över vilket språk hon talar med vem. Hon är naturligtvis medveten om vilka 

olika språk hon använder sig av i sin vardag och oftast även i vilka situationer hon talar 

vilket språk. Men i vissa fall så som då hon talar med sina familjemedlemmar hade hon 

svårare att definiera vilket språk de talar sinsemellan. Hon berättade att hon ibland talar 

ryska och ibland svenska med sina syskon och att hon inte alltid riktigt lägger märke till 

vilketdera språket de pratar. Då jag frågade om saken hade hon svårt att förklara orsaken 

till att hon i vissa fall talar svenska och i andra ryska med sina syskon. Hon menade ändå 

att växlandet mellan ryska och svenska ibland har med omgivningen att göra så som t.ex. 

då mamman är med i diskussionen.   

”Nå kanske största delen svenska. Men vitsi när du frågar o ja börja tänka så, va talar ja 
för språk… Nå kanske just svenska ändå o nån gång ryska… om också mamma e på plats. 
De blir då automatiskt att man talar alla tillsammans ryska. Men de där ändå mera 
svenska. Man int tänker ens på de va man talar.” (informant D) 

Trots att alla informanter i denna studie beskriver sig som flerspråkiga anser jag att det 

framkom stora skillnader gällnade nivån på kunskaperna i de språk informanterna 

använder sig av dagligen. En del av informanterna är mera kritiska gentemot sina 

språkkunskaper än andra. Informant I menar att svenskan i framtiden kommer att bli ett 

starkt språk för henne, men hon definierar det inte ännu som ett starkt språk trots att hon 

bra klarade av att göra hela intervjun på svenska. 

”De (svenska språket) kommer bli en del av mej, för att ja vill stanna här. Ja vill… ja i 
framtiden bygga familj här också, så ja vill förbättra mer svenska. Som också e ett sätt ja 
kan lära mer kultur.” (informant I) 
 
Detta tankesätt skiljer sig från den som presenterades i början av detta kapitel, d.v.s. tanken 

om att det inte spelar en så stor roll hur bra man talar ett språk utan huvudsaken är att man 
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blir förstådd. Att informant I säger att ”de kommer bli en del av mej” kan tolkas som att 

hon inte anser att svenskan ännu är en del av henne, men att det blir det bara hon lärt sig 

svenska bättre, d.v.s. talar det så gott som flytande. Orsaken till att informant I är så kritisk 

gällande sina kunskaper i svenska kan man inte med säkerhet veta. Tyvärr förklarade hon 

inte sin åsikt noggrannare och jag kom inte heller på att fråga mera om det under intervjun. 

Men då jag analyserade vidare den transkriberade intervjun hittade jag beskrivningar som 

kan förklara hennes kritiska förhållande till sina kunskaper i svenska. I ett skede av 

intervjun beskrev hon nämligen mycket tydligt att hon uppskattar den västerländska 

kulturen och att hon därifrån lärt sig att även ”lagom bra” kan vara tillräckligt bra. 

Tidigare då hon bodde i sitt ursprungliga hemland Kina ansåg hon att man bör kunna 

allting perfekt. Hon beskrev tydligt hur hon upplever att man i Kina måste nå topp nivå i 

allting och därför tolkar jag att hon kanske fortfarande har lite av detta tankesätt kvar då 

hon beskriver sina kunskaper i svenska, trots att hon försökt komma bort från detta stränga 

tankesätt. Man kan alltså göra den tolkningen att trots att hon uppskattar finländarnas sätt 

att säga att även lagom bra räcker har hon ändå inte ännu helt anpassat sig själv till detta 

synsätt.  

I: De finns en sak i västerländsk kultur; lagom. Ja ha lärt mej från Sverige, vi säger lagom. 
Ja tycker om de. Så man behöver inte göra så perfekt, utan så länge man försöker… de 
räcker. 
Anne: Hur e de i Kina då? 
I: Man ska alltid jätte… göra de bästa. Nå perfekt nivå, eller… så de e lite annorlunda. 
 
Det bör poängteras att trots att informant I är så kritisk gentemot sin svenska anser hon 

ändå som alla andra informanter sig vara flerspråkig. Förutom kinesiska talar hon även 

engelska och svenska och enligt henne själv är hon bättre på engelska än svenska.  Det är 

dock svårt att säga ifall hon anser att hennes kunskaper i svenska bidragit till uppfattningen 

om sig själv som flerspråkig, eller ifall hon syftar med flerspråkighet enbart på sina 

kunskaper i engelska och kinesiska.     

 

Då det under intervjuerna diskuterades blandandet av olika språk d.v.s. kodväxling, 

berättade en del informanter att de ibland kan använda sig av ord från mer än ett språk då 

de pratar. Informanterna använde dock inte termen kodväxling, men syftade på det i sina 

beskrivningar. I följande citat beskriver informant D hur hon blandar olika språk då hon 

talar.  
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”Nu när ja börja jobba så ja kan int tala sådär ren svenska mera för dit (i talet) kommer 
hela tiden finska ord. (…) Men också när ja gör lista… matlista t.ex. så kan ja skriva 
”potatis”, ”morot”, ”raejuusto”. De blir sådär både och (finska o svenska) att när man 
använder på riktigt både och, så de bli sådär blandning.” (informant D) 

Att ta intryck från olika språk och kodväxla är mycket allmänt och naturligt bland 

flerspråkiga personer. (Se Lojander-Visapää, 2001.) Informant D anser att de olika språken 

hon använder sig av i sin vardag påverkar varandra och syns i hennes sätt att tala. Hon 

beskriver att hon lånar ord från finskan då hon talar svenska. När hon under intervjun sade: 

”Nu när ja börja jobba så ja kan int tala sådär ren svenska mera för dit kommer hela tiden 

finska ord” tolkar jag som att hon i sitt arbete för det mesta hör och talar finska vilket gjort 

att hon snabbast kommer på ord på finska även då hon pratar svenska. I vissa fall kan det 

även handla om lexikala luckor, d.v.s. att man inte vet ett visst ord på alla de språk man 

talar (Auer, 1984, refererat i Slotte-Lüttge, 2005).  

Den andra kategorin inom temat språklig identitet: modersmålsspråk och hemspråk har jag 

tolkat som mer komplicerad än temat om allmänt användande av olika språk i vardagen. 

Då jag bad informanterna berätta om sitt/sina modersmålsspråk var det betydligt svårare 

för en del att definiera sitt modersmålsspråk jämfört med att beskriva sin allmänna 

vardagliga språkanvändning. Informanterna definierade sina modersmålsspråk på olika sätt 

och de använde sig av de en del definitionssätt som jag redovisat för i avhandlingens 

teorikapitel. (Se s.11-12)   

”Nå vietnamesiska… men sen svenska e ju mitt modersmål, ja ha ändå gått lågstadiet, 
högstadiet, gymnasiet o universitetet o allt på svenska. Så ja har större ordförråd där.” 
(informant E) 

På motsvarande sätt som i citatet ovan menar en del av informanterna att svenskan blivit 

deras modersmål i och med att de behärskar detta språk bäst. Med begreppet modersmål 

syftar de alltså på det språk de har det bredaste ordförrådet i nuförtiden. Enligt dem kan 

modersmålsspråket ändra med tiden beroende på vilket språk de behärskar bäst under olika 

livsskeden. Detta sätt var inte det ända som beskrevs av informanterna under intervjuerna. 

En del informanter upplever däremot att deras modersmålsspråk fortfarande är det samma 

som de lärt sig som barn trots att de inte mera kan uttrycka sig bäst på det språket. Dessa 

informanter syftar alltså på den klassiska uppfattningen om att ett modersmålsspråk är det 

man lärt sig i tidig barndom av sin mor. (Se Skutnabb-Kangas, 1981.) 
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Anne: Hur sku du beskriva ditt modersmål? 
F: Hmm… ja säger nog de e vietnamesiska. Men ja har starkare svenska. Svenska e mitt 
starkaste språk. Så int vet ja.  
!

Citatet ovan kan tolkas som att informant F inte är riktigt säker på hur hon skall definiera 

sitt modersmål. Hon börjar med att säga att vietnamesiska som är hennes först lärda språk 

är hennes modersmålsspråk, men då hon säger att hon nuförtiden ändå talar bättre svenska 

blir det svårt för henne att bestämma vilketdera språket som är hennes modersmål.   

”Då var… så kan man säga att mitt modersmål var kantonesiska, men sen börja ja i skolan 
o alltså försökte vara en del av samhället (i Storbritannien), så sen lärde ja mej engelska, 
så sen så blev de mer o mer o mitt i allt använde jag engelska. När jag växte upp mera så 
hela tiden så då var mina föräldrar, dom arbeta… ganska mycke. Jag kommer inte ihåg 
hur mycke, men de va tillräckligt att jag inte såg dom så väl. De var alltid på jobb. Att om 
sina föräldrar som var de ända som kan använda kantonesiska var borta, så då kan man 
inte använda kinesiska. Så därför så använde jag mera av mej engelska, så jag kommer 
inte ihåg när var det… men kanske före jag var i… jag måste ha börjat tänka på engelska i 
mitt huvud o så. O ju äldre jag blev desto mindre kinesiska kunde jag. Så nuförtiden så kan 
jag ingen kinesiska alls. Ja tror ja kommer ihåg hur man säger att ”jag kan inte 
kantonesiska”. Men de e allt. ”(informant H) 
 

I beskrivningen ovan kan man läsa hur informant H berättar om hur hans modersmål har 

ändrats från kinesiska till engelska i och med att han började använda sig mer och mer 

engelska istället för hans först lärda språk kantonesiska som är en kinesisk dialekt.  

 
”Alltså ja tror att de finns folk som vill säga att modersmål e nånting som man lär sig från 
barndomen, alltså direkt när man var baby… så isåfall så har ja faktiskt inget modersmål 
så att säga, för att då var det kinesiska o nu e de engelska. Men själv känner ja att de e 
bara engelska.” (informant H)  
 

Informant H tar även ställning till den klassiska uppfattningen om modersmål och han 

menar att ifall han vore tvungen att definiera sitt modersmål som det språk som han lärt sig 

som först blir det problematiskt p.g.a. att han inte mera kan detta språk. Detta är största 

orsaken till att han inte vill kalla kantonesiska för sitt modersmål. På motsvarande sätt som 

för många andra flerspråkiga personer anser informant H alltså att hans modersmålsspråk 

är det språk som han i dagens läge behärskar bäst. Uppfattningen om att en människas 

modersmålsspråk kan växla från ett språk till ett annat under individens liv är en tanke som 

får stöd av flera av informanterna.     

 

Förutom begreppet modersmål använde en del informanter även ordet hemspråk då de 

berättade om de olika språken de talar. Jag tolkar användandet av begreppet hemspråk som 
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ett lättare begrepp att använda för de informanter som har svårt att definiera sitt 

modersmålsspråk. Att tala om ”hemspråk” kan vara lättare då man inte behöver ta ställning 

till ifall det är ett modersmålsspråk eller inte. Informanterna som talar om hemspråk syftar 

på de språk de talar inom familjen oberoende av hurdana kunskaper de har i språket ifråga 

samt anknytningen till det. Det handlar helt enkelt bara om de språk de talar i hemmet 

bland familjen.  

En del av informanterna berättade att de försöker tala det ursprungliga modersmålet 

hemma med familjen, d.v.s. som ett gemensamt hemspråk. Att hålla sig till enbart ett språk 

inom familjen visade sig ändå vara svårt enligt informanterna då de annars använder sig av 

flera olika språk i sin vardag. I en del familjer beskrivs svenskan nuförtiden utgöra en stor 

del av hemspråken trots att de även har ett eller flera andra hemspråk. Informant A 

berättade att de i hans familj ibland försöker tala föräldrarnas ursprungliga 

modersmålsspråk albanska, men att svenskan blivit så stark att de ändå alltid automatiskt 

övergår till att tala svenska igen.  

”…man säger 80-90% talar vi svenska hemma, fast vet inte om de e för att barnen ska 
förstå… ja vet inte. Men de kommer så där automatiskt. Fast ibland försöker vi att vi ska 
tala mera albanska, före vi far på semester (till ursprungliga hemlandet Kosovo). De går 
en eller två dagar, sen går de automatiskt tillbaka till svenska. Den har liksom tagit över 
allt.” (informant A) 
 
Man kan tolka citatet ovan så att familjen ifråga blivit så van med att tala svenska att 

svenskan så att säga trängt undan albanskan som är familjens ursprungliga hemspråk. 

Uttrycken ”vet inte om de e för att barnen ska förstå… ja vet inte.” och ”Men de 

(svenskan) kommer så där automatiskt” tyder på att familjen anpassat sig till att tala 

svenska utan att desto mera reflektera över det. Man kan se att svenskan är ett mycket 

starkt språk i denna familj då informant A beskriver att de alltid automatiskt övergår till att 

tala svenska ifall de någon gång försöker tala albanska. Som tidigare forskning visar är det 

allmänt bland invandrarfamiljer att barnens modersmålsspråk blir det nya hemlandets språk 

istället för föräldrarnas ursprungsspråk. (Se Kaikkonen, 2004.) Detta kan förklara varför 

svenskan blivit så stark i informant As familj. Uttrycket ”Den (svenskan) har liksom tagit 

över allt” kan tolkas som negativt laddat och syftar på att informanten gärna skulle tala 

mera albanska inom familjen. Orsaken till att svenskan blivit så stark hos familjen i fråga 

beror högst antagligen även på att svenskan stöds bättre av omgivningen (så som i skola 

och på arbetsplatserna) medan albanskan inte får motsvarande stöd. Informant A beskriver 
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också att svenskan även syns då han talar med sin fru trots att de båda gärna talar albanska 

sinsemellan.  

”Mera albanska, eller ja vet inte. Vi (frun och informant A) textar till varandra albanska. 
Fast när vi sms:ar så kommer det automatiskt mera svenska, när den (telefonen) rättar.” 
(informant A) 
 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur omgivningen (i detta fall telefonen) kan ha en 

stor påverkan på språkanvändningen. Trots att informant A pratar albanska med sin fru så 

är även svenskan där närvarande. Att som flerspråkig person hålla sig till enbart ett språk i 

en flerspråkig miljö kan alltså vara ytterst svårt. Detta kan man även se i informant Fs 

beskrivning om hur hon försöker hålla sig till enbart ett hemspråk trots att hon anser att 

flerspråkighet i allmänhet är önskvärt. Hon motiverar detta med att hon tycker det är 

viktigt att hennes barn också lär sig vietnamesiska och att de därför försöker tala enbart 

vietnamesiska inom familjen. Enligt informant F kommer svenskan ändå att bli det 

starkaste språket för barnen, men med att ha vietnamesiska som hemspråk kan de även 

behålla den vietnamesiska kulturen.       

”Alltså hon talar ju inte så mycke ännu på de sättet. De beror på. Vissa gånger talar hon 
vietnamesiska o andra gånger helt bara svenska. Men vi försöker nog, som sagt vi försöker 
hålla fast att bara ha ett språk hemma. Eller ja talar bara vietnamesiska med dem. Dom 
får också… de blir ändå ett svagt språk för dem.” (informant F) 

Senare under intervjun kom det dock fram att svenskan ändå så att säga tagit över en del av 

familjens hemspråk då informant F berättade att hon enbart läser svenska böcker för 

barnen.  

F: Ja läser åt mina ungar, så läser ja på svenska. Ja e så dåli att läsa på vietnamesiska.  
Anne: Fast ert hemspråk e vietnamesiska så läser du på svenska för barnen? 
F: Ja. Alltså ja har inte så många vietnamesiska böcker heller.  
 

I citaten ovan ser man tydligt att trots att familjen i fråga försöker hålla sig till enbart 

vietnamesiska inom familjen så påverkar omgivningen dem så starkt att svenskan också 

används som hemspråk.  

 

Man kan sammanfattningsvis konstatera att avhandlingens informanter använder sig 

dagligen av flera olika språk och att de växlar mer eller mindre automatiskt mellan de olika 

språken beroende på situation och omgivning. Att beskriva kunskaperna i olika språken 

och vad de betyder för informanterna samt att definiera modersmålsspråket är inte alltid så 

enkelt. Det visade sig att en del av informanterna egentligen inte tidigare riktigt reflekterat 
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över vilket/vilka språk som utgör deras modersmål och vad de olika språken betyder för 

dem. För en del informanter är modersmålsspråk mera bestående än för andra som anser att 

modersmålet kan ändra under livet. Att kunna växla mellan olika språk beroende på 

situation beskrivs allmänt som mycket positivt och något som informanterna är stolta över.   

 

 

5.1.2 Tillhörandet av en eller flera kulturer   

Den andra huvudkategorin ”kulturell identitet” inom forskningsfrågan om den språkliga 

och kulturella identiteten besvaras också med hjälp av olika temaområden och därför har 

jag även valt att dela upp detta kapitel i mindre helheter. Dessa mindre helheter beskriver 

informanternas upplevelser om sin nationalitet, kulturella traditioner och tillhörandet av 

olika kulturer.  

Då jag bad informanterna beskriva ”vem de är” d.v.s. vilket land och vilken kultur de 

representerar visade det sig i vissa fall vara mycket svårt och komplicerat för dem att 

beskriva. Informanterna beskriver sin nationalitet utgående från bl.a. sin bakgrund, 

utseende och inre känsla. Flera av informanterna menar att de inte riktigt vet var de känner 

sig hemma eller att de inte känner sig riktigt hemma någonstans. Med det menar de att de 

inte riktigt tillhör någon viss kultur. Skutnabb-Kangas (1981) hävdar att 

modersmålsspråket är en viktig faktor i en individs identitet och detta kan tolkas förklara i 

alla fall till en viss mån varför en del informanter har svårt att beskriva sin kulturella 

identitet. Ifall man inte kan definiera sitt modersmål kan det nämligen även vara svårt att 

definiera sin kulturella identitet. (Se Skutnabb-Kangas, 1981.) 

”Hmm… de faktiskt beror på hur… Hmm… jaa, de e jätte problematiskt för mej när man 
säger ”vem är du o varifrån kommer du?”. Att vad betyder (menar) man med det faktiskt? 
Det kan vara kulturellt sak eller etnicitet eller nationalitet, eller nånting helt annat. Så 
ööö… ja tror att enklaste sättet att säga e att ja e engelsk, ja e från England. De e kanske 
de bästa sättet att säga de, men annars så kan ja bara säga att ja e nånstans från… ja e 
från jorden. För att nuförtiden är ja inte riktigt engelsk. Alltså när ja träffar engelska 
mänskor så märker ja att vi e nog annorlunda för att ja ha bott nästan 10 år här i Finland. 
Och ja e inte finsk för att ja känner mej inte som en del av samhället här. Och det finns inte 
ett land som heter Europa ännu så… men definitivt så säger ja att ja e inte kinesisk! För ja 
va där i Hongkong men ändå var jag brittisk då… alltså ja, man kan inte säga att man e 
kines om man pratar inte språket, känner inte kulturen o… själv känner ja att kinesisk e 
jätte dåligt att använda här.” (informant H) 
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Så som flera av informanterna anser informant H att det är mycket komplicerat för honom 

att beskriva sin kulturella identitet. I citatet beskriver han mycket tydligt varför han inte 

anser sig vara varken brittisk, finsk eller kines: ”Alltså när ja träffar engelska mänskor så 

märker ja att vi e nog annorlunda för att ja ha bott nästan 10 år här i Finland. Och ja e 

inte finsk för att ja känner mej inte som en del av samhället här. (…) … men definitivt så 

säger ja att ja e inte kinesisk! För ja va där i Hongkong men ändå var jag brittisk då… 

alltså ja, man kan inte säga att man e kines om man pratar inte språket, känner inte 

kulturen…” Man kan se att för informant H utgör språket och kulturen en stor del av den 

kulturella identiteten då han menar att han inte är kines p.g.a. att han nuförtiden varken kan 

språket eller känner till den kinesiska kulturen. Informant B beskriver sin kulturella 

identitet på följande sätt som påminner mycket om informant Hs upplevelse. 

”Ja, de va en bra fråga. Öö.. jag vet inte faktiskt nu när du frågar, de e nog jätte konstigt 
att jag känner int mej som finsk eller svensk, absolut inte, nä, de gör jag int. O sen om jag 
säger att jag hör hit o känner mej tryggt o hemma o jag är alban, så nej. För jag känner 
mej jätte ensam när jag är (i Kosovo). Fast de e samma land o samma plats var ja e född, 
men jag känner ingen människa där på det sättet, att alla har försvunnit, flyttat o dött o jag 
har bara en syster där som bor kvar. O med henne känner jag mej sen trygg. När jag är 
med henne, men int de här landet heller, nä. Int känner jag mej hemma nånstans, ja hör 
nånstans, nä. Faktiskt int, nä. Men jag vill nog dit, jag vill absolut åka dit, jo. Men så fort 
som ja e där (i Kosovo) så längtar ja efter Finland. Så ja vet int. Man försöker kanske hitta 
sej nånstans.” (informant B) 

I citatet beskriver informant B mycket tydligt hur svårt hon anser att det är att beskriva sin 

kulturella identitet. Hon menar att hon inte riktigt vet till vilkendera kulturen hon tillhör, 

den finska eller den albanska. Hon säger ändå inte att hon tillhör samtidigt både den 

finländska och den albanska kulturen. Att mångkulturella individer känner sig hemma i 

mer än en kultur är allmänt och fastän informant B inte säger att hon känner sig hemma i 

Kosovo eller Finland anser jag att följande mening ändå åtminstone till en viss mån tyder 

på känsla av samhörighet till bägge kulturerna: ”Men jag vill nog dit, jag vill absolut åka 

dit, jo. Men så fort som ja e där (i Kosovo) så längtar ja efter Finland.” Jag tolkar detta 

påstående som att hon känner sig lite avvikande i bägge kulturerna och att hon i Finland 

känner sig som alban till viss mån, medan hon känner sig lite finsk då hon är i Kosovo. Att 

informant B säger att hon ”kanske försöker hitta sig någonstans”, d.v.s. komma underfund 

med var hon hör hemma, kan tolkas som att känslan av att tillhöra någon kultur är viktigt 

för henne, men tyder på att det inte är så enkelt. Trots att hon redan bott i närmare tjugo år i 

Finland känner hon sig fortfarande inte riktigt hemma i Finland. Detta visar att skapandet 

av en kulturell identitet kan vara en mycket lång process. (Se Kovero, 2004; Kovero & 
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Londen, 2009.) Då informant B berättar om sin anknytning till Kosovo menar hon att hon 

inte känner sig hemma där för att hon inte längre har några kontakter dit förutom sin syster. 

Citatet kan tolkas som att det är hennes närmaste människor som har en stor betydelse för 

var hon känner sig hemma. Själva landet har en mindre betydelse enligt hennes 

beskrivningar.  

Anne: Om du nu funderar på nationalitet, så tycker du att du e finsk eller svensk eller…? 
A: Svårt. Mera om man säger mellan Sverige o Finland än själva hemlandet Kosovo. Ja ha 
flyttat som 17 åring, nu är vi 43- 44.  Så om man ser så… så ha ja bott längre i Finland. 
Men ja vet inte... De e mera svensk om man säger så. Fast man bor i Finland, men när 
man talar svenska. Men inte själva landet utan språket. Så jo, på det sättet. 
 
I citatet ovan definierar informant A sig som en svenskspråkig som bor i Finland. I hans 

beskrivning om sin kulturella identitet kan man se att han definierar sig själv utgående från 

det språk han talar istället för t.ex. enbart landet han bor i. ”De e mera svensk om man 

säger så. Fast man bor i Finland, men när man talar svenska. Men inte själva landet utan 

språket.”  På motsvarande sätt beskriver informant D sig inte heller som finsk eller 

finlandssvensk, utan istället som en ryska som pratar svenska.    

D: Ja så på de sättet, ja vet int rikit hur ja känner mej. Ja känner mej nog som en rysk som 
talar svenska. Kanske så där. Men int en finsk, nää.  
Anne: Hur e de me finlandssvensk? 
D: Nej! Ja e helt annorlunda än finlandssvenskar. Fast de finns olika sorters såklart 
människor så ja e mera såndän… ja har…. Kanske mera sådär utseende som en rysk. Ja 
ha aldrig sagt att ja e finlandssvensk. Ja brukar alltid säga att ja e rysk o ja talar svenska. 
Så som de e också. 
 
På liknande sätt som informant A beskriver sin identitet genom att framhäva språket han 

talar beskriver också informant D sin identitet på detta sätt. Man kan läsa av informant Ds 

citat att svenskan har en påverkan på hennes identitet, fast hon inte känner sig varken finsk 

eller finlandssvensk. Men däremot känner hon sig som en ryska som talar svenska. Det 

ryska ursprunget har alltså en betydande roll i hennes personliga identitetsuppfattning och 

kan ses ha starkare inverkan än hennes nuvarande hemland är Finland. Hon säger att 

hennes utseende gör att hon känner sig rysk. Detta är ett bra exempel på beskrivning av 

etnisk identitet. Informant D definierar sig som rysk, eftersom det ryska utseende är 

bestående och för henne en viktig del av den kulturella identiteten fastän hon redan länge 

bott i Finland. (Se Kaikkonen, 2004.) I ett annat citat menar informant D dock att hon inte 

känner sig riktigt rysk heller, trots att hon tidigare definierade sig som en ryska som talar 



!

! 40!

svenska. I följande citat beskriver hon hur hon varken känner sig hemma i den finska 

kulturen eller den ryska kulturen. 

”Alla frågar mej dehär… ja tala just me mamma en dag att de känns nuförtiden att ja 
kommer aldrig att vara en finsk, så där inne i mej. Människor kommer säkert int nånsing ta 
mej som en finsk människa. Men när ja far ti Ryssland så int känner ja mej rysk heller där. 
Ja e också där såndän utlänning. När de e också de att ja ha bott här så länge, men ändå 
ja ha fötts där (i Ryssland)…” (informant D) 

Informant D beskriver att hon inte upplever sig vara finsk bl.a. för att hon antar att andra 

människor aldrig kommer att behandla henne som en finländare. Medan känslan av att inte 

vara rysk kommer från henne själv. Man kan se att i detta fall blandas både inre känsla med 

känslan av andra människors bemötande, d.v.s. både den sociala identiteten och den 

personliga identiteten. (Se Kovero, 2004.) Det bör än en gång poängteras att integration är 

en lång process och att det kan ta mycket lång tid innan en person känner sig riktigt hemma 

i sitt nya hemland med dess kultur. Det är inte heller meningen att man skall glömma sin 

ursprungliga kultur, utan snarare hitta en lämplig balans mellan dessa så att man kan känna 

sig bekväm i de båda kulturerna. (Kovero, 2004; Kovero & Londen, 2009; Lojander-

Visapää, 2001.)     

Anne: Hur bekanta är ni med den finlandssvenska kulturen? 
A: Inte så mycket faktiskt. För vi talar liksom… ja, jag vet inte. För vi är liksom mera när 
vi är i Sverige så är vi… ja jag vet inte. Vi har bara finlandssvenska vänner på jobbet. Så 
när man är ute på stan o sådär så är det mera finska (språket) och i Sverige är det mera 
svenska. Så jag vet inte hur jag ska få med det finlandssvenska. Vi är inte födda 
(finlandssvenska), (finlandssvenska) grannar har vi inte, (finlandssvenska) vänner har vi 
inte. Eller ja (fruns) arbetskamrater som hon umgås med.   
 
Då jag ställde frågor om finlandssvenskhet kändes den finlandssvenska kulturen 

främmande för informant A fastän han bor i Finland och talar svenska. Informanterna A 

och D beskriver sig inte som finlandssvenskar trots att svenskan är ett av deras starkaste 

språk. I föregående citat kan man läsa att informant A inte riktigt har någon anknytning till 

finlandssvenskar fastän han talar svenska och arbetar i en finlandssvensk miljö. Det ända 

gemensamma han har med finlandssvenskarna är språket och i hanns fall räcker det inte för 

att han skall definiera sig själv som en del av den finlandssvenska gemenskapen. Som 

redan tidigare presenterat uttryckte sig informant D på följande sätt gällande tillhörandet av 

den finlandssvenska kulturen.  

”Nej! Ja e helt annorlunda än finlandssvenskar. Fast de finns olika sorters såklart 
människor så ja e mera såndän… ja har…. Kanske mera sådär utseende som en rysk. Ja 
ha aldrig sagt att ja e finlandssvensk.” (informant D) 
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Utgående från detta påstående kan man tydligt läsa att informant D inte heller känner 

någon samhörighet med finlandssvenskarna trots att svenska nuförtiden är ett av hennes 

starkaste språk. På motsvarande sätt som informant A anser hon att svenska endast är ett 

språk som hon använder mycket, men som inte gör henne finlandssvensk. Denna typen av 

flerspråkighet kallas för flerspråkighet som funktion, vilket betyder att man talar flera 

språk men inte identifierar sig med alla dessa kulturer (Hyltenstam & Stroud, 1990; 

Skutnabb-Kangas, 1981, refererat i Kovero & Londen, 2009). Medan största delen av 

informanterna inte anser sig vara finlandssvenskar beskriver informant F att hon nog 

representera den finlandssvenska kulturen. Informant F beskriver sig som finlandssvensk 

p.g.a. att hon vuxit upp i den kulturen och på så sätt socialiserats till gruppen 

finlandssvenskar. (Se Lave& Wenger, 1991, refererat i Valleala, 2007.)  

”Ja känner mej nog finlandssvensk. Ja e mycket involverad i den kulturen. Mina flesta 
bekanta e ändå finlandssvenska. Ja ha ju alltså upplevt… vad heter det… växt upp i den 
finlandssvenska kulturen.” (informant F) 

Trots att alla informanterna talar svenska och bor i Finland är det alltså bara informant F 

som känner sig finlandssvensk. För henne utgör det svenska språket en viktig del av 

identiteten och p.g.a. det gemensamma språket svenska känner hon samhörighet med andra 

finlandssvenskar. (Se Hamers & Blanc, 1989, refererat i Kaikkonen, 2004; Kovero, 2001; 

Lojander-Visapää, 2001.) 

En del informanter menar att deras fysiska egenskaper så som etniskt utseende avgör deras 

nationalitet och utgör grunden för den kulturella identiteten (Se Kaikkonen, 2004). Som 

följande citat belyser beskriver informant F att hon känner sig finsk, men p.g.a. sitt 

asiatiska utseende tycker hon ändå att hon inte kan säga att hon är finsk. Därför känner hon 

sig alltså tvungen att beskriva sig som vietnames, trots att hon inte själv känner sig som en 

vietnames. Av citatet kan man göra den tolkningen att personen i fråga identifierar sig 

starkt utgående från hur hon tror att andra identifierar henne, istället för att utgå från sin 

egna inre känsla.    

”Ja säger ja e från Vietnam. Då när dom frågar ”varifrån kommer du?” Då säger ja ”ja e 
från Vietnam”. Att ja kan inte komma bort från mitt ursprung. Fast att ja känner mej nog 
mera finsk, men ja e ändå från Vietnam. Ja kan inte säga att ja e från Finland. Alltså man 
ser ju att ja int e… när ja int ens e adopterad, så kan ja int heller säga att ja e finsk.” 
(informant F) 
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I ett senare skede av intervjun berättade informant F dock att hennes arbetskollegor inte 

behandlar henne som utlänning, men att hon ändå på något sätt upplever sig själv som 

utlänning i Finland trots att hon innerst känner sig som en finländare.  

”Jaa, de e de… att mina arbetskollegor så dom sa att dom ha aldrig märkt att ja e 
utländsk… på det sättet. Men nog vet jag nog att, jag känner… inte känner jag mej 
utländsk, men nog vet jag att e de.” (informant F) 
 
Man kan fråga sig varför informant F så starkt definierar sig som en vietnames trots att 

både hennes omgivning och hon själv anser sig vara finländsk. Då hon säger ”Alltså man 

ser ju att ja int e (från Finland)” tolkar jag som att hennes etniska utseende har en så starkt 

påverkan på hennes identitet att hon därför inte riktigt känner att hon kan kalla sig själv 

finländare. Även då hon säger att hon ”inte kan komma bort från sitt ursprung” tyder på att 

det har en stark inverkan på hur hon definierar sig själv.  

En av informanterna (I) tolkade jag som om hon till skillnad från andra inte har ett behov 

av att kategorisera sig enligt någon viss kultur eller nationalitet. Hennes svar på frågan vem 

hon är och vilken kultur hon representerar är följande: 

”Internationell! Kan ja säga de? Lite blandning: kinesiska… ja kanske de kommer bli lite 
svenska… eller finlandssvenska. Så internationell.” (informant I) 

Informant I beskriver sig själv som en internationell person som för henne själv räcker som 

svar på frågan om vem hon är. Hon säger att hon representerar både den kinesiska och den 

svenska eller finlandssvenska kulturen. Hennes röst var mycket glad då hon sade detta och 

därför tolkar jag hennes tillhörande av två olika kulturer som oproblematiskt och något hon 

är stolt över. Att hon beskriver sig som internationell då jag frågade vilken kultur hon 

representerar tyder på att hon är nöjd över sin situation och inte har ett behov av att 

kategorisera sig desto noggrannare. Överlag tolkade jag ändå beskrivningarna över att inte 

tillhöra någon viss kultur eller nationalitet som problematiskt för de flesta informanter som 

inte kunde ange någon nationalitet. Känslan av att vilja höra till någon specifik kultur och 

något land är stark, trots att samma informanter i ett annat ögonblick under intervjun 

berättade att de är så glada över att tillhöra flera olika kulturer då de själva fritt kan blanda 

dessa kulturer och på så sätt skapa en egen kultur. 

Förutom aspekter så som fysiska egenskaper (t.ex. utseende) och känslor av samhörighet 

anser flera informanter att även kulturella traditioner så som högtider och matvanor ha en 

betydande roll i den mångkulturella identiteten. Hur detta syns i deras identitetsuppfattning 
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menar flera av informanterna att mångkulturalitet syns i det sätt de blandar olika kulturers 

traditioner. Informant A berättade att han gärna firar högtider genom att blanda olika 

kulturers traditioner som han tycker är trevliga eller på annat sätt viktiga för honom.  

”Jo, alltså, vi är inte så… vi firar allt som vi tycker är viktigt o roligt o sprider glädje, men 
inte så speciellt mycket något. Vi firar påsken, vi gömmer ägg. O till julen köper vi skinka 
o dricker o äter. O från vårt hemlands sida brukar vi fira… inte ramadan, men festen som 
kommer efter ramadan. Så vi brukar inte liksom fasta men den stora festen brukar vi fira 
som andra människor.” (informant A)  

Sammanfattning: Under intervjuerna kom det tydligt fram att det kan vara svårt att 

definiera sin kulturella identitet ifall man representerar mer än en kultur och en nationalitet. 

För mångkulturella personer kan den kulturella bakgrunden så som t.ex. etnicitet och 

ursprungliga hemlandet ha en stor inverkan på identitetsuppfattningen, samtidigt som även 

det nuvarande hemlandet syns i personens identitetsbeskrivning. Att kortfattat besvara 

frågan om ”vem man är” kan vara ytterst komplicerat för mångkulturella individer. 

Känslan om att tillhöra någon viss kultur kan variera från situation till situation. Detta kan 

leda till att man inte känner sig till fullo hemma någonstans, utan istället alltid känner sig 

lite avvikande gällande kulturellt tillhörande. Kulturella traditioner, språk och 

medmänniskor samt släktingar kan stärka samt minska känslan av samhörighet. Det kom 

ändå tydligt fram under intervjuerna att man inte automatiskt känner sig som 

finlandssvensk trots att man talar svenska och bor i Finland. För att känna samhörighet 

med någon människogrupp krävs ofta mera än enbart ett gemensamt språk.  På flerspråkiga 

och mångkulturella individers identitetsuppfattning påverkar ofta även hur de blir bemötta 

av andra människor och hur de upplever att andra människor uppfattar dem.                  

 

5.2 Flerspråkighetens och mångkulturalitetens betydelser 

Överlag kan jag konstatera att informanterna är mycket medvetna om sin flerspråkighet 

och mångkulturalitet trots att vissa har svårt att definiera sin kulturella identitet. Det 

framkom mycket tydligt under intervjuerna att mångkulturaliteten och kunnandet av flera 

språk har en stor påverkan och betydelse för informanternas liv och självuppfattning. Då 

jag gick igenom det insamlade materialet och sökte svar på avhandlingens andra 

forskningsfråga som berör flerspråkighetens och mångkulturalitetens betydelser var det lätt 

att dela in svaren i två kategorier: upplevda fördelar samt nackdelar med att vara 

mångkulturell. Därför har jag även valt att dela in detta kapitel enligt dessa två kategorier. 
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Jag börjar med att redogöra för de upplevda fördelarna varefter jag fortsätter med 

informanternas tankar om mångkulturalitetens nackdelar.  

      

5.2.1 Upplevda fördelar med att vara mångkulturell 

Informanterna i denna studie beskriver flerspråkigheten och mångkulturaliteten överlag 

som någonting positivt. Att kunna olika språk och att tillhöra mer än en kultur beskrivs 

som berikande och upplevs ge ökade möjligheter i livet. Att vara flerspråkig och att tillhöra 

mer än en kultur anses på något viss vara bättre jämfört med att vara enspråkig. Informant 

F uttryckte det genom att säga att mångkulturaliteten ger henne möjligheten att kombinera 

olika kulturer på ett sätt där hon så att säga ”tar de bästa delarna” av de olika kulturerna 

och gör det till ”en egen kultur”.    

”Ja ville gärna berätta (om min kultur), för de e ändå en del av mej. Så de kan man ju inte 
komma bort från på något sätt. Så ja sa att ja har bättre än dom på de sättet… ja kan välja 
mellan två kulturer, vilket ja vill använda. Ja sa ja tar de bästa av båda kulturerna o så 
gör ja min egen…. De e väl fördelen man har me att vara mångkulturell. Så har man 
mindre fördomar också.” (informant F) 

Att så att säga ”ta de bästa delarna av olika kulturer” framkom i flera av intervjuerna. 

Mångkulturalitet beskrivs alltså som en möjlighet till att blanda olika kulturer där individen 

själv kan välja de traditioner och sätt som hon/han anser vara bäst. Åsikter som att 

mångkulturalitet och flerspråkighet lär en acceptans för olikheter och främmande kulturer 

är allmänna bland informanterna och stöds även av andra forskningar (Se Lojander-

Visapää, 2001.) Under intervjun jämförde informant H tiden då han bodde i sitt 

ursprungliga hemland Storbritannien med dagens situation då han bor i Finland och är 

mångkulturell. Han beskriver sina tankar om flerspråkighet på följande sätt.  

”Nå de känns bra (nuförtiden), för att annars var ja helt enspråkig… typisk engelsman.” 
(informant H) 

I intervjuerna kom det fram tankar om att man kan lära sig flera olika språk utan större 

ansträngning och detta är värt att utnyttja. Informant F anser att hennes barn kommer att 

lära sig finska utan större ansträngning, eftersom de bor i en finskspråkig miljö och har en 

hobby på finska. Därför säger hon att hon valt att sätta barnen i svenskspråkigt daghem, så 

att de även skall lära sig svenska. På så sätt blir även barnen enligt henne flerspråkiga och 

mångkulturella.     
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”Ja tycker bara de e jätte bra, ja kan många språk, de e helt klart. Att de e därför som ja 
ha valt svenskt dagis också åt mina ungar, därför jag vet att finska lär dom så länge dom 
bor i Helsingfors. Att dom får finska ganska snabbt gratis. Alltså min äldre flicka går på 
sådan där ”liikunta…” som går på finska. Så på de sättet lär dom sej också finska.” 
(informant F) 

Då olika språk diskuterades framkom det tydligt att en del språk har högre status än andra. 

Informanterna menar att det har en skillnad vilka olika språk man talar och att en del språk 

anses vara mera värda än andra. (Se Skutnabb-Kangas, 1981.) Informant H vars 

modersmål är engelska menade att det är mycket bra att kunna engelska eftersom det talas 

runt om i världen. 

”Jo, det hjälper. Om man har ingen aning vad andra pratar så åtminstone så kan man 
försöka med engelska. … o hoppas att dom förstår.” (informant H) 

Även informant G som talar engelska som modersmål beskriver engelskan som ett språk 

med hög status. Man kan tydligt se i hennes beskrivningar att hon anser att engelskan har 

mer värde än andra språk. Jag tolkar hennes berättelser som att hon är lite förvånad eller 

till och med besviken över att man inte klarar sig enbart med engelska i Finland så som i 

hennes ursprungliga hemland Filippinerna.     

“They expect you to speak the language. That’s the greatest challenge for us. För 
närvårdare, gamla människor pratar… i t.ex. Oravais dom pratar bara svenska, dom kan 
int engelska. Så vi måste lära mera svenska. För att kunna förstå vad de säger. Men som 
bättre här e i Esbo de e dom pratar också tre språk. Finska, svenska o engelska. De e lite 
lättare än i Oravais.” (informant G) 

Informant G menade ändå senare under intervjun att hon tycker det är bra att kunna flera 

språk och att hon gärna lär sig ännu fler språk. Gällande Finlands nationalspråk anser 

informanterna det ha en stor betydelse vilket av Finlands nationalspråk man talar. Fastän 

svenska är det andra nationalspråket anses finskan på ett eller annat sätt vara viktigare. 

”Nå ja tror att de e ännu finska som e de viktigaste språk här. Alltså förstås har ja bara 
bott i Helsingforsregionen, så ja känner inte hur de fungerar i Vasa eller Ekenäs. Men här 
så räknas finska o alltså kanske svenska hjälper men åtminstone inom IT-branschen så 
behövs svenska inte alls. Alltså man kanske om de finns finlandssvenska nånstans så 
kanske de tycker om de (att man talar svenska), men de e inte viktigaste saken.” (informant 
H) 

Svenska upplevs alltså vara till nytta då man umgås med finlandssvenskar, men annars då 

majoriteten i Finland talar finska så syns detta även in informanternas upplevelser. Finskan 

beskrivs i vissa fall vara nyttigare än svenskan. Kunskaper i svenska upplevs också som 

bra och eventuellt som ett stort plus. Informant H berättade att det att han lärt sig svenska 
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möjliggör bl.a. att han kan förstå sin bästa väns modersmålsspråk som är norska.   

”Min bästa vän e från Norge. O vi kan faktiskt förstå varandra om han pratar norska o jag 
svenska”. (informant H) 

Samma person (informant H) hävdar att han får bra service i banken då han talar svenska:  

”I bank så sköter ja de (ärenden) faktiskt på svenska, för att ja… åtminstone med min 
bank, så de flesta e redan finlandssvenskar där. Därför så e de bekvämt att även för dom 
att prata svenska o ja e ganska glad att (tala svenska).” (informant H) 

Att kunna svenska anses även vara till stor nytta med tanke på arbetsmöjligheter. Informant 

B beskriver att hon är mycket tacksam över att hon talar svenska då hon anser att hon haft 

lättare att få jobb än hennes kompisar som också kommit som flyktingar till Finland, men 

istället för att prata svenska talar finska.  

”De behövdes (svensk arbetskraft) o ja fick mycke lättare (jobb). Man får nog mycke 
lättare. Ja har så många vänner o bekanta som e jätte duktiga o vill jobba på dagis, men 
dom talar finska o på 10-15 år inget jobb. Så de e nog lite (sorgligt).” (informant B)  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att flerspråkighet och mångkulturalitet ses som mycket 

positivt och önskvärt. Kunskaper i flera språk beskrivs ge bättre möjligheter i livet så som 

t.ex. bredare arbetsmöjligheter. Att kunna välja mellan flera språk beroende på situation 

och omgivning är något som informanterna uppskattar. Flerspråkighet och mångkulturalitet 

upplevs även som berikande och något som ökar tolerans och förståelse för andra kulturer. 

Informanterna upplever att mångkulturella människor har mindre fördomar jämfört med 

människor som representerar enbart en kultur.  

 

5.2.2 Upplevda nackdelar med att vara mångkulturell 

Gällande temat flerspråkighet och mångkulturalitet beskrev informanterna även en del 

nackdelar med att tillhöra mer än en kultur. Tillhörandet av en etnisk minoritet upplevs 

alltså inte enbart som någonting positivt utan kan även vålla problem. Att representera fler 

olika kulturer och på så sätt avvika från majoriteten kan leda till bl.a. känsla av 

utanförskap. Under intervjun reflekterade informant D över sin skoltid och menade att hon 

ibland kände sig utanför och blev mobbad i skolan p.g.a. sitt utländska efternamn.  

”…när ja blev mobbad också i skolan. Men de va nu sådär… int va de såå hemskt. De va 
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någo på grund av mitt efternamn. Ja hade annorlunda efternamn. Men int va de ändå så 
farligt. Som vissa andra historier som ja ha hört att man på riktigt blivit så mobbad att 
man slutat skolan. Att sånt hade ja int.” (informant D) 

Mångkulturella individer kan bli fördomsfullt bemötta av andra och bli utsatta för 

diskriminering. Informant B beskriver att tillhörandet av en etnisk kultur gör att hon har 

mycket svårare att få jobb då hon stämplas som utlänning. Hon använde sig inte av 

yttrycket ”stämplas som utlänning”, men jag tolkade att hon syftar på det. Detta var tydligt 

ett känsligt ämne för henne som hon inte ville behandla så ingående.    

”…Så första chansen fick jag där…. ja mera att jobba. O jobba som barnskötare o lita på 
mej me de. Ja va jätte tacksam. Ja tänkte att ”huh”. Att de va int lätt att få säkert nån… de 
e nog svårt att få nån o lita på en. Faktiskt så att… jo. Men jag fick den där möjligheten. 
Hon var nog jätte duktig, hon lita på mej o de gick bra.” (informant B) 

I citatet ovan beskriver informant B hur svårt det varit för henne att få jobb p.g.a. hon ofta 

blir behandlad som utlänning och därför på något sätt uppfattas som sämre än andra. Även 

informant I beskrev hur andra har fördomar mot henne p.g.a. hennes avvikande utseende. 

Hon upplever att människor i Finland inte vågar eller har svårt att ta kontakt med henne 

p.g.a. hon ser annorlunda ut än majoriteten i Finland. Hon menar att människor inte vågar 

börja prata med henne för att de inte vet vilket språk hon talar. Trots att hon kan svenska 

blir hon ändå lämnad utanför. 

”Ja kan ge ett exempel, när ja gick en svensk kurs i våras (…). De heter näringslära, så de 
va ja som kommer från utland som… De e inte så stor klass, så de finns tre rader i klassen, 
så ja sitter mittemellan. Så resten av raden e tomt, så dom andra sitter första raden… o 
andra sitter sista raden. Ja sitter ensam mittemellan. Så de känns ”oj då”.” (informant I) 

I: Ja tror dom andra känner inte mej. Också dom vågar inte… eller jag vågar inte börja 
prata med dom. Dom också inte vet om ja kan tillräckligt bra svenska eller inte. Ja tror de 
att vet inte hur ja ska börja prata med dem. 
Anne: Hur känner du dej då? 
I: Ja känner mej isolerad… ja blir isolerad. Ja har inga vänner i den här klass. Så ja kan 
inte prata… så de känns lite deprimerande.  
 
Informant I beskriver att hon känner sig ensam då ingen i hennes klass tar kontakt med 

henne trots att hon talar samma språk som de. Hon menar att det beror på hennes etniska 

utseende som gör att andra blir osäkra på vilket språk de kan tala med henne.  

Mångkulturalitet och flerspråkighet beskrivs även kunna ha en påverkan på 

språkanvändningen på ett sätt som kan uppfattas som negativt. På följande sätt berättar 

informant D hur hon upplever att hennes svenska försämrats i och med att hon lärt sig 
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finska. 

”Jätte svårt för nu när ja börja jobba så ja kan int tala sådär ren svenska mera för dit 
kommer hela tiden finska ord. (…) Att nuförtiden märker ja att min svenska ha blivit mycke 
svagare p.g.a. ja brukar int tala de så mycke mera.” (informant D) 

Informant D beskriver alltså att det att hon lärt sig finska (som hon överlag ser som en 

positiv sak) försämrat hennes svenska. Att blanda olika språk i sitt tal behöver inte alltid 

ses som någonting negativt. Att låna ord från olika språk är mycket allmänt speciellt bland 

flerspråkiga individer (Lojander-Visapää, 2001). 

Av de informanter som flyttat till Finland som flyktingar frågade jag ifall flyttandet 

medfört några trauman. Men detta behandlades endast ytligt, eftersom intervjuerna 

fokuserade mera på mångkulturalitet, integration, språklig och kulturell identitet och 

språklig bakgrund och inte på eventuella traumatiska händelser i samband med dessa. 

Eftersom trauma är ett så pass känsligt ämne kan jag inte som forskare heller förvänta mig 

att informanterna skulle tala om det helt öppet speciellt då intervjuerna inte direkt 

behandlade denna aspekt. Då jag under intervjuerna ställde frågor om trauma till 

informanterna som kommit som flyktingar till Finland, fick jag olika svar. En av 

informanterna menar att hon inte upplevt flytten som traumatisk trots att hon som barn 

blivit tvungen att flytta till en helt annan världsdel utan sina föräldrar. Hon berättade att 

hon var åtta år då hon kom som flykting till Finland och inte kommer ihåg någonting om 

tiden för det. Det kan tyda på att hon förträngt hela sin tidiga barndom, men själv menade 

hon ändå att flytten inte varit traumatiskt. En annan informant som också kommit som 

flykting till Finland beskrev att då hon var barn och någon frågade om hennes ursprungliga 

hemland ville hon inte tala om det. Jag har tolkat detta som att flytten varit så traumatisk 

att hon velat förtränga det eller att hon känt ett så stort behov att vara som ”alla andra” barn 

i Finland och därför villat glömma sin bakgrund.     

E: Att egentligen efter de så glömde ja helt o hållet bort vietnamesiskan. Att ja vägrade att 
prata vietnamesiska, när ja märkte att de va ingen annan som prata de annat än jag o min 
syster o min faster. Så ja ville int prata de mera. Så alltid när min faster parata 
vietnamesiska så svara ja på svenska.  
Anne: Varför ville du så starkt prata svenska? 
E: Nå ja vet inte. Alltså ja kommer int ens ihåg de själv, men min lärare o alla vuxna som 
varit med mej när ja va liten så dom sa att i flyktingtiden i Thailand så ha lämna så starka 
spår hos mej, att på något sätt det har vari en trauma för mej. Fastän ja int kommer ihåg 
de själv. Att så fort nån fråga någo om Vietnam så vägra ja prata. Alltså ja blev tyst. Att nu 
senare, när ja flyttade hemifrån så ha ja konstatera att de e ju som en del av mej också. Att 
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efter de ha ja blivi mera öppen. Att när ja va liten ”va ja finsk”, o de fanns inget annat än 
de. Att fråga nån någo om Vietnam o vietnamesiska språket så blev ja tyst. 
Anne: Ville du så strakt höra ti Finland? 
E: Ja tror de. De fanns i mitt undermedvetna, ja kommer int själv ihåg, men dom sa att ja 
va väldigt… att ja ville int höra nånting pratas om Vietnam o vietnamesisk kultur… 
ingenting. Ja ville vara som mina klasskompisar. Ja va ju den enda utländska där (i 
klassen).   
 
Informant E beskriver hur själva flytten från det ursprungliga hemlandet Vietnam lämnat 

spår i henne och hur hon som barn ville förneka hennes tillhörande av den vietnamesiska 

kulturen. Som barn ville hon alltså inte representera någon annan kultur än enbart den 

finska så som alla hennes vänner. 

Sammanfattningsvis kan man säga att nackdelarna med att vara mångkulturell beskrivs 

handla mycket om hur mångkulturella människor blir bemötta av andra människor. 

Bristande tillit, respektlöshet, utanförskap, rädsla och fördomar är exempel på vad 

informanterna ansåg vara mångkulturalitetens medförda nackdelar. Dessa negativa 

upplevelser beskrivs kunna leda till depression, vantrivsel och att man inte vågar vara sig 

själv och visa vilka olika kulturer man representerar. Angående kunskaper i flera olika 

språk är den allmänna åsikten bland informanterna ändå att ju fler språk man tala så desto 

bättre. Men ibland beskrevs flerspråkigheten även försämra kvaliteten i språken. En del 

informanter beskriver att det inte talar något språk rent, p.g.a. att de olika språken de 

behärskar påverkar varandra.  

 

5.3 Orsaker till att informanterna lärt sig minoritetsspråket svenska  

I detta kapitel redogör jag för hur och varför informanterna lärt sig minoritetsspråket 

svenska i Finland och på så sätt blivit en språklig minoritet inom den språkliga minoriteten 

svenskspråkig i Finland. Ofta har språkvalet att göra med hur och varför man flyttat från ett 

land till ett annat och därför inleder jag kapitlet med att redogöra vad som lett till att 

informanterna flyttat och nuförtiden är bosatta i Finland. Därefter presenterar jag 

informanternas berättelser om hur de lär sig svenska.  

 

 



!

! 50!

5.3.1 Orsaker till flytt till Finland 

Orsakerna till att informanterna flyttat till Finland kan delas in i tre olika kategorier. 

Informanterna A, E och F har kommit som flyktingar till Finland p.g.a. oroligheter i deras 

ursprungliga hemland. Informanterna C, G och I har flyttat till Finland för att studera och 

jobba. A, D och H har flyttat till Finland p.g.a. familjeförhållanden. (Informant A är även 

flykting, men flydde från Kosovo till Sverige och från Sverige flyttade han till Finland 

p.g.a. familjeförhållanden.) Vissa av informanterna har alltså varit tvungna att lämna sina 

ursprungliga hemland, medan andra flyttat frivilligt p.g.a. positiva orsaker.  

Informant B är flykting från Kosovo. Hon flyttade till Finland några veckor innan kriget i 

Bosnien bröt ut år 1992. Informant B valde att komma till Finland för att hennes bröder 

redan från tidigare hade flyttat till Finland för att jobba. 

”De va så att mina bröder som är äldre än jag så dom flytta hit (till Finland) före oss…” 
(informant B) 
 
”De va kanske 2 veckor före kriget börja i Bosnien. Så fick vi biljetter av dom (bröderna) 
att flyga därifrån. Så att vi kom sen via dom (till Finland). För annars viste vi, jag hade 
aldrig hört var Finland är o Skandinavien, absolut inte. Kanske nån gång hade det kommit 
på nån lektion att i kartan nånstans där borta finns Skandinavien. Där borta men inte, nej 
inte någo Finland. Men därifrån.. vi flytta in före kriget.” (informant B)  
 

Även informanterna E och F har kommit till Finland som flyktingar. De är födda i Vietnam 

och kom till Finland som flyktingar utan sina föräldrar då de var barn.  

”Ja for egentligen dit som flykting… flyktingbarn. Eller vi åkte från Vietnam som 
flyktingbarn till Thailand. O 93, nej vänta… november 89 kom ja till Finland.” (informant 
E) 

”Ja e från Vietnam. Vi kom som båtflykting allra första till Österbotten… så 89. (…) Vi 
kom till Bennäs, Sursik. De e ett litet ställe o där fick vi bo.” (informant F)  
 

Informanterna C, G och I har flyttat till Finland för att studera och jobba. Informanterna C 

och G är båda ursprungligen från Filippinerna och har kommit till Finland för att studera 

till närvårdare och sedan jobba inom den branschen. Informant I är från Kina och flyttade 

till Finland för att studera till sjukskötare.  

”Studera. För att vi var sjuksköterskor där i Filipinerna o de finns en … så ja kom o 
studera hit till närvårdare.” (informant C) 
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”Vi kom på påsken. Från Filippinerna vi går till Finland. Vi går till Axxell (som är en 
skola där man kan bl.a. studera till närvårdare )…” (informant G) 
 
Orsaken till att informant I valt att komma till just Finland för att studera till sjukskötare är 

den att hon har en släkting som bor i Sverige som hon varit flera gånger och hälsat på hos. 

Då hon besökt sin släkting i Sverige har hon varit så fascinerad av den rena naturen att hon 

velat flytta till Sverige. Hon kunde ändå inte börja studera till sjukskötare i Sverige p.g.a. 

att hon inte ännu då talade svenska och det fanns ingen engelsk linje i Stockholm där hon 

kunde studera till sjukskötare. Då hon hörde att man i Finland kan studera på engelska till 

sjukskötare bestämde hon sig för att flytta hit.  

Anne: Hur valde du att komma till Finland? 
I: För att ja har en släkting i Sverige. Och som ja va hos för 6 år sen på en 
sommarsemester. Då tänkte ja de e jätte fint, härligt… natur, så varför inte efter min 
högskola… nej inte, gymnasie… varför inte komma hit… plugga vidare. Så ja kom hit.  
Anne: Men han bodde alltså i Sverige?  
I: Ja morbror, han har bott i Stockholm 17 år.  
Anne: Att varför Finland, inte Sverige? 
I: Nä, för att ja sökte in ti skola, men de finns inga engelska program till sjuksköterska, de 
finns bara på svenska. På den tiden kunna ja int ett ord svenska. Så Arcada e faktiskt ett 
svenskspråkigt skola, så ja tänkte vad bra, ja får också träna mitt språk där … så då valde 
jag Arcada. 
 
Informanterna A, D och H har flyttat till Finland p.g.a. familjeförhållanden. Informant D 

flyttade till Finland som barn då hennes mamma sällskapade med en finsk man och de 

flyttade till Finland för att kunna bo tillsammans med honom.  

”Min mamma träffa min nuvarande pappa o sen flytta vi hit.” (informant D) 

Informant A är ursprungligen från Kosovo, men har flyttat till Finland från Sverige p.g.a. 

familjeförhållanden. (Från Kosovo kom han till Sverige som flykting och bodde i åtta år i 

Sverige. I Sverige lärde han sig svenska.) Han valde att flytta från Sverige till Finland då 

han träffade sin nuvarande fru som bodde i Finland.   

”Ja från Kosovo flyttade vi till Sverige. Där bodde vi i åtta år.” (informant A) 
 
”(Nuvarande frun) bodde här (i Finland) redan då, hon hade sin familj här, men hon hade 
en farbror som bodde granne med oss (i Sverige), i övre våningen om man säger så. Så 
träffades vi genom honom. (…)Vi bodde först ihop i Sverige, men (frun) tyckte det skulle 
vara lättare i Finland, så då kom vi till Finland.” (informant A) 
 
 
Informant H flyttade från sitt ursprungliga hemland Storbritannien till Finland då han 

började sällskapade med en finlandssvensk flicka.  
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”Ja tror att ja var 18 eller 19 när träffade en finlandssvensk tjej. Alltså de var på netet. Så 
alltså vi blev kär i varandra o alltså sen flytta ja hit till Finland. Ja var 21. Alltså då kunde 
jag bara engelska, alltså jag var enspråkig bara.” (informant H) 
 
 
Sammanfattning: Som det kommit fram i detta kapitel har informanterna i denna studie 

flyttat till Finland av olika skäl. En del har flyttat från sitt ursprungliga hemland av egen 

vilja för att studera och jobba eller p.g.a. familjeförhållanden, medan andra varit tvungna 

att lämna sitt födelseland och flyttat till Finland som flyktingar.  
 
 
 
5.3.2 Orsaker till att informanterna lärt sig minoritetsspråket svenska 

 

Gemensamt för alla informanter är att de nuförtiden talar svenska och bor i Finland. För en 

del informanter har lärandet av minoritetsspråket svenska varit ett medvetet val, medan det 

för andra varit omständigheterna som bestämt språkvalet mellan de två nationalspråken 

finska och svenska. Några av informanterna började med att lära sig finska då de kom till 

Finland, men bytte efter en tid till svenska.  

 

Informant H berättade att han valde att lära sig svenska då han flyttade till Finland för att 

hans dåvarande flickvän är finlandssvensk. Därför var det alltså naturligt för honom att lära 

sig svenska.  

”Ja tror att ja var 18 eller 19 när ja träffade en finlandssvensk tjej. Alltså de var på netet. 

Så alltså vi blev kär i varandra o alltså sen flytta ja hit till Finland.” (informant H) 

 

Informanterna E och F som kom som flyktingar till Finland togs emot i Österbotten i en 

mycket svenskspråkig omgivning var de fick bo. Därför var det helt naturligt för dem att 

lära sig svenska där. För dem var det alltså inget medvetet val mellan svenska och finska.  

”Vi kom till Österbotten, så de e kanske orsaken till varför ja pratar svenska. De va dit vi 
kom från första början. Ja gick i svensk skola. Började första året me att lära mej svenska. 
De va såndär svenska undervisning. O vi hade som tur var just där vi bodde bara 
svenskspråkiga. Vi va flera, vi va 4-5 barn som var jämnåriga så vi lärde oss jätte snabbt 
svenska.” (informant E) 

Anne: Viste du va man pratar för språk i Finland när du kom hit? 
E: Nä, ja viste inte, utan dom satte bara mej i en skola o ja lärde mej de språket som 
talades, o de va svenska.  
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Anne: Hörde ni nån finska där? 
F: Nej, nej!  
Anne: Viste ni va man pratar för språk i Finland? 
F: Nä ingenting. Vi bodde där de första året o sen så flytta vi ti Jakobstad. Vi kom ju me 
min faster o syster (ti Finland) o hon (fastern) fick jobb i Jakobstad, så de va som mera 
naturligt att vi flytta.  
 
 
För informant D var det även naturligt att lära sig just svenska då hon flyttade till Finland i 

och med att hon och hennes mamma flyttade till Finland till att hennes styvpappa som är 

finlandssvensk.   

”Hans (styvpappans) modersmål e svenska. Därför börja ja också i en svensk språkig 
skola genast när vi flytta hit.” (informant D) 

 
Då informant B kom som flykting till Finland fick hon först gå på engelskakurs varefter 

hon gick på finskakurser. Hon menar att hon lärde sig ganska bra både engelska och finska, 

men att hon inte fick några finskspråkiga vänner. Efter att hon bott en tid i Esbo blev hon 

flyttad som även många andra invandrare till Borgå. Där fick hon gå i svenskspråkig skola 

och lärde sig svenska. I Borgå trivdes hon bra och fick svenskspråkiga vänner. Där talade 

hon för det mesta svenska och menar att hon idag har glömt en stor del av finskan som hon 

kunnat. 

B: Först lärde jag mej engelska lite. För jag kunde ingenting. (…) Så sen lärde jag mej lite 
engelska o sen självklart börja vi lära finska. Så att halvt år gick vi olika kurser o sånt att 
lära oss finska. O det gick nog ganska snabbt o bra, för när man e vuxen så vill man kunna 
de där språket, att kunna förstå vad folk säger. (…) Jo, så att… vi lärde oss finska o de 
gick ganska bra o jag kunde nog lika mycke som svenska nu. Att ja kunde nog förstå o på 
det sättet. Men sen flytta vi ti Borgå. O jag kunde nog ganska bra engelska då sen, så att 
svenskan kom jätte lätt. Att okej då lär ja mej svenska istället. Sen så blev det att mera 
svenska hela tiden.  
(…) 
Anne: Hur var det ni råka flytta till Borgå? Fick ni jobb, eller? 
B: De flytta nu oss vart de ville, hahah. Att nu flyttar ni hit. Så vi fick inte själv välja 
nånting, nej absolut inte. Men Borgå var jätte vackert o fint. Ja tycker fortfarande det. så 
att de var nog en bra upplevelse på det sättet fast vi blev bara skickade… så där blev det 
sen svenska.  
 

”Men först jag lärde mej finska, men jag bytte, det gick inte, det är så svårt. Så man kan 
välja i klass antingen finska eller svenska. Alla kompisar valde finska i klassen men jag 
väljde svenska.” (informant C)  
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Informant C berättade att hon först ville lära sig finska då de i skolan i Vasa fick välja 

mellan att lära sig finska eller svenska. Hon menade ändå att hon sedan bytte till svenska 

då det enligt henne är ett lättare språk.  

”Vi går till Axxell, så till svenska skolan. Så då lärde jag mej svenska.” (informant G) 

För informant G var det den svenskspråkiga skolan Axxell som bestämde språkvalet 

mellan svenska och finska. 

Informant A talar svenska i och med att han lärde sig det då han bodde i Sverige innan han 

flyttade till Finland: 

”Ja, hon (frun) sa att vi klara oss bra me svenska här. O man kan hitta jobb på svenska 
sidan. O man klarar sig med svenska, så det var liksom lättare med allting, kommunikation 
o allting.” (informant A) 
 

Informant I lärde sig svenska i Finland i och med att hon började studera i en 

svenskspråkig skola. Hon ville också hellre lära sig svenska p.g.a. hon har en släkting som 

bor i Sverige dit hon ibland reser.   

”Så Arcada e faktiskt ett svenskspråkigt skola, så ja tänkte vad bra, ja får också träna mitt 

språk där … så då valde jag Arcada.” (informant I) 

Sammanfattning: På basen av intervjuerna kan jag konstatera att en del av informanterna 

medvetet valt att lära sig svenska istället för finska, medan andra så att säga av slumpen 

lärt sig minoritetsspråket svenska och kommit i kontakt med den finlandssvenska kulturen. 

En gemensam uppfattning bland dem som berättade att de medvetet valt att lära sig 

svenska istället för finska säger att det bl.a. beror på att de anser att svenska är ett lättare 

språk att lära sig. De som inte själva lika medvetet valt att lära sig svenska har lärt sig 

svenska i och med att de t.ex. flyttat till ett svenskspråkigt område där alla andra talar 

svenska.     

 

5.4 Beskrivningar om integration till en språklig minoritet inom en 

språklig minoritet 

Hur integrationsprocessen till den finländska och/eller den finlandssvenska kulturen 

framskridit beskrivs på olika sätt av informanterna. Då jag analyserade de transkriberade 
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intervjuerna hittade jag tre olika större faktorer som beskrivs påverka hur 

integrationsprocessen framskridit. Dessa faktorer är lärandet av landets språk, känsla av 

samhörighet med den finska/finlandssvenska befolkningen och stödet av omgivningen.  

 

5.4.1 Informanternas lärande av svenska och finska 

Som det redan tidigare kommit fram har alla informanterna i denna studie förutom 

informant A lärt sig svenska då det flyttat till Finland. Informant A lärde sig svenska redan 

tidigare då han kom som flykting till Sverige innan han sedan flyttade till Finland. Förutom 

svenska har en del av informanterna även lärt sig finska. Lärande av språk (finska och/eller 

svenska) beskrivs ha en stor betydelse för hur lyckad integrationen till det finska samhället 

upplevs. Med tanke på integration är en allmän uppfattning bland informanterna att man 

bör lära sig finska och/eller svenska för att kunna bli en del av det finska samhället. Så här 

uttryckte sig informant G om det.  

”They expect you to speak the language. That is the grates challenge for us.” (informant G) 

Enligt informant G förväntas det att hon talar finska eller svenska vilket är en av de största 

utmaningarna för hennes anpassande till Finland. Att lära sig ett nytt språk kräver både tid 

och energi. Som följande citat belyser anser informant H att det nästan är en självklarhet att 

man bör lära sig landets språk för att kunna integreras till samhället. 

”O men alltså förstås om man flyttar till nåt annat land var man pratar något annat språk 
måst man försöka lära sig språket i landet.” (informant H) 

Att anpassa sig till ett nytt hemland och lära sig språket/språken kan vara svårt och ta lång 

tid. Detta kan leda till att individen kan känna sig ensam och utomstående. Utan ett 

gemensamt språk att kommunicera med är det svårt att bli bekant med andra människor 

och på så sätt svårt att anpassa sig till det nya hemlandet. Så här beskriver informant D hur 

det kändes då hon flyttade från Ryssland till Finland:  

”Ja läste just, ja hade en såndärn dagbok… så nog kände jag mej lite utomstående. För i 
Ryssland va ja alltid såndärn stjärna, jätte populär. Men sen här… ja va nog alltid med. Ja 
hade två goda kompisar, men sen kanske ja kunde inte säga allt va ja tycker o sen… kunde 
ja int säga egna åsikter alltid. Att ja sku kunna säga ”bra” eller ”dåligt”, jo. Sen i början 
va de svårt att kommunicera. O dom försökte också tala engelska i början o sen blev de 
bättre o bättre.” (informant D) 



!

! 56!

Informant I berättade att hon ibland längtar till Sverige och att hon reser dit med jämna 

mellanrum för att hälsa på sin släkting som bor där. Förutom längtan efter släktingen 

beskriver hon även att hon längtar till Sverige p.g.a. att hon känner sig mera hemma där än 

i hennes hemland Finland. Då bad henne berätta vad som gör att hon känner sig mer 

hemma i Sverige än i Finland beskrev hon att det beror på att hon har ett gemensamt språk 

med majoriteten i Sverige. I Finland då största delen av människorna talar finska är det 

svårt för henne att kommunicera då hon själv inte ännu i alla fall kan finska.  

”Ja känner mer hemma där (i Stockholm). Ja tror de beror på språk. Ibland längtar ja 
dit.” (informant I) 

Att lära sig svenska och/eller finska är alltså enligt informanterna en grundförutsättning för 

integrationen till det finska samhället. Under intervjuerna diskuterades lärande av 

främmande språk i allmänhet men även skillnaderna mellan att lära sig just finska och 

svenska.  

Flera av informanterna är nöjda med att de valt svenskan istället för finskan, medan bl.a. 

informant H anser att det har en betydelse för integrationen vilket av de två nationella 

språken man talar i Finland. Enligt honom är svenskan och finskan inte lika värda i 

Finland.    

H: ... Därför kan ja säga att ja ha inte hittat ett land som passar mej i alla fall. För 
Finland e ganska bra, men ja kan inte språket (finska) o därför e de jätte svårt för mej att 
passa in i samhället.  
Anne: Fast du talar så bra svenska? 
H: Jo, för att dom vill inte alls ha svenska, de e finska som räknas här i Helsingfors 
regionen. 
 
Informant H påpekar är det bl.a. är svårt att få jobb i Finland om man inte talar finska och 

han anser att kunskaperna i svenska inte hjälpt honom att hitta en arbetsplats. Jag tolkar 

informant Hs upplevelser om svenskans ställning i Finland som negativ och att han är 

besviken över att han inte klarar sig enbart med svenska i Finland, trots att det är det andra 

nationella språket. Han hävdar att han i vissa fall tycker att han skulle klara sig bättre ifall 

han skulle ha lärt sig finska istället för svenska. För informant H var ändå lärandet av just 

svenska inte ett eget val då han flyttade till Finland p.g.a. sin finlandssvenska flickvän, 

vilket gjorde att det var naturligt för honom att lära sig svenska. Informant H berättade att 

han nog gått finskakurser, men att motivationen att lära sig finska inte varit tillräckligt 

stark. Man kan fråga sig varför bättre arbetsmöjligheter inte motiverar tillräckligt honom 
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att lära sig finska. Men detta tolkar jag som otillräcklig motivation då känslan av 

gemenskap saknas. Han beskrev att det tog en mycket lång tid för honom att få en 

finskspråkig vän i Finland, så är det tydligt att han inte känner någon gemenskap med den 

finskspråkiga befolkningen.  

Trots att anpassande till en främmande kultur och lärande av dess språk upplevs som 

krävande beskrivs lärande av ett eller flera nya språk överlag som en positiv upplevelse. 

Det beskrivs även som någonting som kräver ständig träning för att upprätthållas. Det 

räcker alltså inte med att man en gång lärt sig ett språk för att kunna det framöver.      

Anne: Hur har det känts att lära sig så mycke olika språk? 
H: Öö… bra fråga. Nå själv känner jag att ja e faktiskt int så hemskt bra på språk. För att 
ja måst alltid kämpa hårt. O även med svenska nuförtiden för ja använder int de så hemskt 
mycke. Ja ha märkt att okej ja gör mera fel. Så att ja säger nånting o ja borde känna vad 
var ordet… så därför känner ja att ja måst öva o försöka hålla upp nivån.  
 

Informant H tycker inte att han är språkligt speciellt begåvad, men trots detta har han ändå 

lärt sig flera språk. Denna tanke stöds av teorin om att så gott som alla kan lära sig språk 

bara de är tillräckligt motiverade. (Se Ladberg, 2003.) Trots att en del informanter upplever 

finskan som ett viktigare språk än svenskan beskrivs kunskaperna i svenska språket på ett 

positivt sätt. Då det diskuterades om att lära sig svenska i Finland, visade det sig att 

informanterna är nöjda med att de lärt sig svenska och att vissa informanter inte upplever 

att det skulle ha varit bättre ifall de hade lärt sig finska istället. Denna åsikt är dock allmän 

bland de informanter som nuförtiden även talar finska i och med att de lärt sig det senare 

t.ex. på arbetsplatsen. Man kan ändå säga att informanterna är glada över att de pratar 

svenska och att kunskaperna i svenska beskrivs som berikande och som ett stort plus i 

informanternas liv. Samtidigt menar informanterna ändå att man inte klarar sig med enbart 

svenska i huvudstadsregionen vilket lett till att flera därför använder sig även mer eller 

mindre av finska i sin vardag.  

”De finns alltid önskan att lära sig flera språk. Ja ha aldrig tänkt att ja borde ha lära mej 
finska. De ha ja aldrig tänkt. Nog kan man alltid lära sej ett språk bättre, men ja ha aldrig 
tänkt på de. Eller nog i början när jag lärde mej finska de va svårt. Men nu när de ha 
kommi mer eller mindre av sej själv så då känns de int så farligt.” (informant F)  

Orsakerna till varför informanterna har en så positiv inställning till svenskan är många. 

Dels handlar det om lärandet av språket. Åsikten om att det är lättare att lära sig svenska än 

finska är allmän bland informanterna. 
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”Först jag lärde mej finska, men jag bytte, det gick inte, det är så svårt. Så man kan välja i 
klass antingen finska eller svenska. Alla kompisar valde finska i klassen men jag väljde 
svenska.” (informant C)  

Orsaker till att svenska beskrivs som lättare att lära sig än finska är bl.a. att svenska 

påminner mera om engelska och andra språk. Att man tycker det är lättare att lära sig ett 

språk som påminner om språk man kan från tidigare är mycket vanligt. Som jag beskrev i 

avhandlingens teoridel finns det skillnader mellan förstaspråksinlärning och 

andraspråksinlärning. För alla informanter har lärandet av svenska och eventuellt finska 

varit andraspråksinlärning, vilket betyder att de jämfört dessa språk med språk de talat från 

tidigare och flera av informanterna kunde engelska då de lärde sig svenska. (Se Axelsson, 

2010; Ladberg, 2003.) 

”Jo, engelska och svenska, man förstår ganska mycket om man kan de ena (spårket), men 
finska var ju nog jätte svårt.” (informant A) 

”De var ganska svårt först. För mej ganska svårt. Men svenska e i alla fall ganska nära… 
på det sättet.” (informant C) 

”Kanske för att ja pratar engelska som modersmål så svenska e mycke lättare (än 
finska)… att förstå även om man kanske int förstår… eller de e lättare att följa med.” 
(informant H) 

Förutom att svenska liknar andra språk beskrivs även andra orsaker för varför svenska 

anses vara lättare än finska. Informant I beskriver på följande sätt varför hon tycker det är 

lättare att lära sig svenska än finska:   

”De e svårt för mej att uttala ord (på finska). Också dom e så långa… ja. Sen melodin… 
själv tycker ja inte så intressant. Så ja tänkte ”okej ja satsar på svenska då”. De e lättare 
om man jämför.” (informant I) 

Som Ladbger (2003) hävdar har alla språk en så kollad språkmelodi, vilken i vissa fall kan 

underlätta eller försvåra lärande av främmande språk. I föregående citat kan man läsa att 

informant I tycker finska språket är svårt då den enligt henne saknar melodi. Samma 

informant I konstaterade även att ifall hon skulle ha mer kontakt med finskspråkiga 

människor så skulle hon antagligen vara mer motiverad att lära sig finska. Men eftersom 

hon studerar i en mycket svenskspråkig miljö har det varit mer motiverande att lära sig 

svenska.  

”Om ja har (hade) mer vänner som pratar finska, då kan ja träna mera varje dag. Om ja 
bara kan prata finska med dom. Men ja har inga riktiga finländare som vänner, bara 
finlandssvenska. Ja tror de beror på att ja studera på Arcada.” (informant I) 
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Som det redan tidigare kommit fram i detta kapitel upplevs det att lärande av språk kräver 

mycket motivation och ständig träning genom att flitigt använda språk. Till följande 

belyser jag hur informanterna i denna studie lärt sig svenska och eventuellt även finska.  

Då jag analyserat hur informanterna lärt sig språken svenska och eventuellt även finska 

märkte jag att de flesta lärt sig språken mer eller mindre genom andraspråksinlärning, 

d.v.s. i språkets naturliga miljö. En del informanter berättade att de gått på språkkurser men 

alla menade att de lärt sig språket/språken ordentligt först då de börjat använda det/dem i 

vardagliga situationer så som t.ex. på jobbet, i skolan eller genom att umgås med bekanta. 

På följande sätt beskriver informant H hur han lärde sig svenska: 

”Alltså jag bara lyssnade till henne (flickvännen) o hennes familj. För att hon hade jätte 
stor… jätte många släktingar så de var ganska många som vi träffades. Även om jag 
pratade inte så hörde jag hur dom prata o uttal o saker o sånt. Så sen förstod jag. (…) Jag 
har faktiskt aldrig varit på svenska kurs. Jag vet inte hur kan man beskriva mina svenska 
kunskaper för att jag har aldrig varit på kurs o jag kan prata, ja vet inte hur bra jag 
skriver… vilken nivå.” (informant H) 
 

Att lära sig ett språk på detta sätt är ett typiskt exempel på andraspråksinlärning där den 

som lär sig språket till en början lyssnar då andra talar och i takt med att ordförrådet växer 

själv också kan delta i diskussionerna (Liberg, 2010). Att lära sig ett språk utan att studera 

dess grammatik genom att enbart lyssna på diskussioner kräver mycket vilja och 

motivation att faktiskt förstå och lära sig språket. Hos bl.a. informant H har motivationen 

förstås varit hög då han velat kunna diskutera med flickvännens släktingar och andra 

bekanta. Även informant C menar att man inte kan lära sig språk enbart genom att gå på 

kurser, utan det är viktigt att man använder språket så mycket som möjligt.  

 ”Jag har alltid google translate o ordbok med. Så jag lär mej ord för varje dag. För man 
kan inte lära om man t.ex. går kurs bara, utan det är viktigt att man pratar. (informant C) 
 
”Första året (i närvårdarutbildningen i Finland) vi prata engelska i klass. Men läraren 
börja prata svenska sen. Egentligen jag lärde mej svenska på arbetsplatsen, var jag jobba 
som vikarie i Vasa.” (informant C) 

 
De informanter som lärt sig förutom svenska även finska har mycket liknande erfarenheter 

av att lära sig språket. Informant D beskriver på följande sätt hur hon lärt sig finska. 

”…men de va i nå skede sen… på va de högstadie som ja skolka ganska mycke finska (-
lektioner) för jag tyckte int om de. (…) Alltså egentligen ja ha lärt mej finska på jobbet när 
ja jobbar. Ganska tidigt som 16 åring, ja jobba på ett hotell så där börja ja… o sen ja 
hade fått finskspråkiga kompisar.” (informant D)  
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Trots att informant D läste finska i skolan menar hon att hon lärde sig finska ordentligt 

först då hon behövde det på jobbet. Man kan tolka det så att hon först i och med kraven 

från arbetsplatsen hade tillräcklig motivation att lära sig finska. På motsvarande sätt 

beskrev även informanterna F och E hur de lärde sig finska.   

”Jo, när man går i skola så måste man lära sig finska, de va ju alltid svårt. Men ja lärde 
mej inte… alltså ja talade inte finska förrän ja blev vuxen. Sen när ja sluta gymnasiet o 
börja jobba då först måste ja lära mej (finska).” (informant F) 
 
”När ja börja i tredje klassen så börja alla andra också studera finska. O ja lärde mej 
egentligen bara grunderna, dehär finska grunderna, grammatiken lärde ja mej i skolan. Ja 
lärde mej egentligen aldrig prata (finska). Utan de va först sen i arbetslivet sen långt 
senare, som ja börja använda finska.” (informant E) 

”Just när ja var på praktiken t.ex. så… nå på stan klara man sej på svenska, men just när 
ja var på praktik, att dom flesta talar finska där. O arbetsspråket va på finska. Så då 
märkte ja att ja klarade inte mig på svenska. Så då börja jag… så tog jag extra finska 
kurser, via arbis. Men de va egentligen först när ja flyttade ti Helsingfors som jag lärde 
mej finska.” (informant E) 

På basen av dessa citat kan man alltså se att de informanter som lärt sig finska egentligen 

lärt sig språket ordentligt först i t.ex. arbetslivet då de blivit tvungna att tala finska. Detta 

kan tolkas som att motivationen till att lära sig ett språk kommit först då personerna känt 

behovet av att kunna ett språk, i detta fall finska. Man kan säga att informanterna anser sig 

behöva finskan för att kunna sköta en del vardagliga ärenden trots att svenska är ett 

nationalspråk i Finland och man borde kunna klara sig enbart med svenska. Kunskaperna i 

finskaspråket har alltså en betydelse för hur integrationen upplevs. För att finskan lätt 

beskrivs som ett så svårt språk menade flera av informanterna att de egentlige först som 

vuxna lärt sig finska då de blivit tvungna att lära sig det på t.ex. jobbet.  

Som tidigare forskning visar har även median en allt större roll i lärande av främmande 

språk i dagens värld (Liberg, 2010). Flera av informanterna berättade att de har övat sin 

svenska genom att bl.a. lyssna på svenskspråkiga radiokanaler, läst svenskspråkiga 

tidningar och sett på svenskspråkiga TV-program.  

”…när ja försökte lära mej svenska så… alltså ja hade sommarjobb då också. Alltså ja 
bara klippte gräs som var jätte tråkigt, men vi hade… vad heter de… headset… alltså dom 
hade radio i dom så så lyssna ja på X3M åtta timmar per dag. Över hela sommaren.” 
(informant H) 
 
”Också ja läser tidningar på svenska. Hbl och lyssna på radio. Ja tycker de e från man 
själv om man vill lära sig. Då man hittar vägar… lösningar hur…” (informant I) 
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Informant I understryker även den egna motivationens betydelse för hur bra man kan lära 

sig ett språk. Som tidigare forskningar visar har även subjektiva känslor en påverkan på 

motivationen på att lära sig främmande språk. Ifall språket väcker positiva känslor hos den 

som lär sig språket lär man sig det lättare. Subjektiva känslor om ett språk styrs i sin tur av 

bl.a. hur man blir bemött av dem som talar språket ifråga och hur man upplever 

lärosituationen. (Se Pascual-Leone & Irwin, 1998, refererat i Valleala, 2007.) De 

informanter som nuförtiden talar bl.a. både svenska och finska tycker fortfarande att finska 

är ett svårare språk jämfört med svenska. Informant D beskriver på följande sätt sina 

nuvarande kunskaper i finska: 

”De e ännu också svårt att int kan ja de säkert som en finsk människa, men sådär att ja 
klarar mej. Att såklart ja har accent, men de e lite annorlunda de e liksom ryska o svenska 
blandning. För ja har två modersmål nu o de e int helt sådär rysk accent… att nu talar ja 
helt bra finska, tycker ja. Att skriva e kanske… de e mera talspråk. Att int så mycke 
grammatik. O ja behöver int de heller, men de kommer me tiden.” (informant D) 

Senare under intervjun beskrev informant D att hon blivit så van att tala finska att hon 

nuförtiden ändå gärna talar det fast det inte är hennes starkaste språk. Detta kan tolkas som 

att trots att svenska beskrivs som modersmålsspråket så har informant D anpassat sig till att 

tala finska då hon t.ex. besöker en läkare och därför gärna pratar just finska i sådana 

situationer. Förklarningen till detta kan vara att hon lever i en så starkt finskspråkig miljö 

och att det kan vara svårt att få service på svenska. Informant D har även utvecklat sina 

ordförråd i de olika språken hon talar så att hon behärskar ett ämnesområden bättre på ett 

språk (t.ex. finska) och ett annat ämnesområde bättre på ett annat språk (t.ex. svenska). 

Som nämnt i avhandlingens teoridel är detta mycket allmänt band flerspråkiga personer. 

(Se Auer, 1984, refererat i Slotte-Lüttge, 2005.)       

Anne: Om du t.ex. går ti nån läkare, så vilket språk sku du helst tala? Om läkaren sku 
kunna alla språk… 
D: Jätte svårt… för nu när ja börja jobba så ja kan int tala sådär ren svenska mera för dit 
kommer hela tiden finska ord. Men sen när ja talar finska… kanske finska ändå. För att på 
nå sätt ja e van o tala de, kanske de e int de starkaste språket som ja har, men ja e van att 
tala de bara.  
 
Sammanfattning: Informanterna har lärt sig svenska och vissa även finska på olika sätt. En 

del har lärt sig språket/språken genom att gå på språkkurser, medan andra lärt sig språket 

genom vardagliga situationer i det nya hemlandet Finland. En del av informanterna 

berättade att de studerat svenska och eventuellt också finska i form av undervisning i skola 
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eller genom att delta i språkkurser, men menar ändå att de sist och slutligen lärt sig 

använda språket/språken då de blivit tvungna att tala svenska (och finska) på t.ex. jobbet.  

Att lära sig svenska har enligt informanterna varit lättare än att lära sig finska. Svenska 

beskrivs som ett språk som påminner om många andra språk som gör att informanterna 

tycker det är lättare. Att finska orden är långa och att språket saknar melodi försvårar även 

lärandet av språket. Förutom själva språket upplevs även omgivningen ha en stor betydelse 

för hur väl informanterna lärt sig finska. Då finskan beskrivs som ett så svårt språk menar 

flera av informanterna att de egentlige först som vuxna lärt sig finska då de blivit tvungna 

att tala det. 

  

5.4.2 Upplevelser om den finlandssvenska kulturen vs. den finskspråkiga kulturen 

Då jag under intervjuerna bad informanterna berätta om integrationen till Finland och hur 

de ser på den finlandssvenska kulturen och den finskspråkiga kulturen beskrevs även andra 

uppfattningar om svenskan förutom att det är ett lättare språk. Några informanter upplever 

att de känner mer samhörighet med den svenskspråkiga befolkningen än med den 

finskspråkiga.  

”Ja har nog faktiskt haft jätte svårt. Ja vet inte, jag har inte haft dom där möjligheterna. O 
som jag sa vänner också, jag har inte haft någo finskspråkiga vänner. O jag har nog 
jobbat på olika platser var det har funnits också såna finskspråkiga, men dom kunde också 
svenska. Ja har inte blivit vän med dom. De gick inte bara. Jag tycker på det sättet att… 
jag vet inte, jag känner mej mera trygg och slappna av o sånt när ja e runt svenskspråkiga 
människor. Dom förstår på nått sätt mej bättre. Jag vet inte, jag känner bara så. Kanske de 
e inte e alls så.” (informant B) 

För informant B känns den finlandssvenska gruppen tryggare än den finskspråkiga fastän 

hon inte riktigt kan peka ut vad det beror på. Hon upplever att de svenskspråkiga förstår 

henne bättre och att hon är mer avslappnad i sällskap av finlandssvenska människor. I ett 

senare skede av intervjun beskrev hon att hon hade lättare att bekanta sig med 

svenskspråkiga i Finland och det har motiverat henne att lära sig svenska.  

”På det sättet var de lättare för jag fick massor vänner via den här skolan, svenska språket 
o sånthär så fick jag mera vänner. O jag hade inga vänner alls fast jag hade bott då 
kanske ungefär ett år i Finland. O jag var nog ganska ung, jag fyllde 20 här, så att på det 
sättet, därför kanske jag valde mera de där att jag ska nog prata svenska. O jag ska nog 
lära mej mera svenska, för att ja fick vänner. De va de säkert joo. De kan nog vara den där 
orsaken att jag lärde aldrig mej riktigt finska riktigt bra. Att kunna kanske skaffa vänner. 
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Kanske de e ena av orsakerna, men jag har aldrig faktiskt haft finskspråkiga vänner. Så 
kanske har det språket nånting att göra med de…. ja vet inte. Ibland tänker jag att kanske 
när man säger det här minoritet här i Finland… men jag vet inte men jag hoppas att på 
nått sätt har dom samma känsla, eller känner sig ”vi minoriteten”. Att vi har kanske 
samma känslor på det sättet, att jag känner mej inte hemma. O kanske, eller på det sättet 
är det kanske fel att säga, på nått sätt har jag hoppats att, kanske svenskspråkiga som e 
här känner likadant också. Att de känner inte att de e riktigt hemma… på grund av 
språket.” (informant B) 

Informant B menar att det är lättare att bekanta sig och känna samhörighet med 

finlandssvenskar än finskspråkiga finnar p.g.a. att de svenskspråkiga också tillhör en 

minoritet. På så sätt menar hon att de har något gemensamt med henne d.v.s. att båda vet 

vad det är att tillhöra en minoritet.         

En del av informanterna anser att finlandssvenskarna är mera öppna jämfört med de 

finskspråkiga i Finland. Informant H berättade att det gick en lång tid innan han fick en 

finskspråkig vän (som han talar engelska med). Därför är han positivare inställt till 

finlandssvenskar än finskspråkiga finnar.  

”De e stereotypiskt att finnar e jätte osociala o sånt. De e kanske… de e lite stereotypiskt 
men de finns en liten del av sanning där. För att de tog mej 8 år före ja fick en helt finsk 
vän. Så om de tar 8 år så då tror ja de finns problem där.” (informant H)  

Ja tycker om svenska, finländare också som pratar svenska. De e snälla. 
Anne: Hur påsätt tycker du dom är snälla? 
C: Dom… dom ger varmt välkommen, välkomna… dom e vänliga o open.  
 

Alla informanter har ändå inte en positivare inställning till finlandssvenskar jämfört med 

den finskspråkiga befolkningen. Informant A menar att han inte alls är så bekant med den 

finlandssvenska kulturen och att han inte egentligen ser någon skillnad mellan 

finlandssvenskar och finskspråkiga.         

A: ”Ja vet inte, haha. Ja ser inte riktigt nån skillnad mellan svensk o finlandssvensk för 
min del.” (informant A) 
 
 

Sammanfattning: En del informanter ser stor skillnad mellan finlandssvenskar och resten 

av befolkningen i Finland, medan andra inte ser någon skillnad mellan grupperna. Flera av 

informanterna anser att de blir bättre bemötta av svenskspråkiga i Finland. Men det är svårt 

att säga ifall det beror på att informanterna själva också talar svenska eller någon annan 

orsak. Man kan se att de informanter som har försökt lära sig finska, men inte blivit 

bekanta med några finskspråkiga människor tappat motivationen att lära sig finska.      
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5.4.3 Omgivningens stöd i integrationsprocessen 

Förutom lärandet av landets språk och samhörighetskänslan med den övriga befolkningen 

beskrivs även stöd från omgivningen i form av släktingar och vänner påverka hur bra 

informanterna anpassat sig till Finland. En del av informanterna anser att 

familjemedlemmars och släktingars närvaro är av stor betydelse med tanke på var i världen 

de känner sig hemma. Så här beskrev informanterna F och I var de känner sig hemma och 

vad det beror på: 

”Ja har nog alltid sagt att ja e hemma där var mina föräldrar e, så att på de sättet säger ja 
att ja e nog hemma (i Finland). Dom (föräldrarna) bor i Österbotten.” (informant F) 

”Om ja har en släkting i Helsingfors eller andra delar av Finland, då känner ja också 
hemma här.” (informant I)  

Man kan alltså säga att ifall släktingar och andra viktiga människor är bosatta i samma land 

eller stad kan det underlättar anpassandet till en främmande kultur. Känslan av att inte vara 

ensam i ett främmande land gör att integrationen känns lättare. Informant I berättade att 

hon inte har några släktingar i Finland och att hon därför ibland känner sig mera hemma i 

Stockholm än i hennes hemland Finland. 

”Ja känner mej hemma mer i Stockholm. Ja har släktingar där så…” (informant I) 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att integration till ett nytt hemland och lärande av 

dess språk kan kännas lättare ifall man inte känner sig ensam i situationen. Nära personers 

stöd kan vara avgörande i integrationsprocessen. 

  

6 Sammanfattning och diskussion av resultaten 

I detta kapitel diskuterar jag vidare och analyserar mera ingående avhandlingens resultat 

samt sammanfattar de slutsatser jag kommit till. Jag lyfter fram de viktigaste resultaten och 

diskuterar dem i ett bredare perspektiv. 

På basen av alla nio intervjuer kan jag konstatera att jag fann både likheter och olikheter i 

informanternas sätt att beskriva sin språkliga och kulturella identitet. De har även mycket 

olika erfarenheter av integrationen till det finska samhället. Överlag kan jag säga att jag 

fick en känsla av att informanterna gärna delade med sig sina åsikter och erfarenheter 

gällande forskningsämnet flerspråkighet, integration och mångkulturalitet. Ämnet verkar 
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viktigt för informanterna och jag upplever att informanterna var glada över att få berätta 

om sina egna tankar och upplevelser.  

Eftersom jag intervjuat både personer som varit barn och personer som varit vuxna då de 

flyttat till Finland gör det svårt att göra en jämförelse mellan dem. Samma sak gäller 

orsakerna till varför personerna flyttat till Finland. I vilken ålder eller varför man flyttar till 

ett annat land kan ha en stor betydelse för hur väl integrationen framskrider och upplevs. 

Att som ett litet barn anpassa sig till en främmande kultur upplevs antagligen mycket 

annorlunda än ifall man är vuxen i motsvarande situation. Utgångspunkterna är även 

mycket olika ifall orsaken till flytten varit positiv (t.ex. ifall man flyttat för att kunna bo 

tillsammans med sin partner) än om den upplevs som negativ (t.ex. ifall man blivit tvungen 

att flytta p.g.a. konflikter i det ursprungliga hemlandet). Men som redan tidigare nämnt är 

tanken med denna avhandling inte att jämföra och ge generaliserbara resultat om 

forskningsämnet. Därför har jag inte heller försökt jämföra informanternas berättelser med 

varandra, utan målet är istället att beskriva och belysa mångfalden genom att presentera 

olika erfarenheter om flerspråkighet, mångkulturalitet och integration. Därför anser jag inte 

att mångfalden bland informanterna är ett problem utan snarare någonting positivt. Att 

flytta till ett annat land och anpassa sig till en främmande kultur med dess språk kan ske på 

många olika sätt vilket jag anser att jag lyckats belysa i denna avhandling.  

Det att en del av informanterna flyttat till Finland för två år sedan, medan andra redan 

hunnit bo i Finland i 20 år är även en faktor som bör beaktas. Man kan lätt anta att de som 

bott längst i Finland även anpassat sig bäst. Denna uppfattning kan säkert i vissa fall 

stämma, men under intervjuerna kom det fram att längden på tiden informanterna bott i 

Finland inte har en betydelse för hur de upplever sin integrationsprocess och hur väl de 

anpassat sig till Finland. Däremot faktorer som t.ex. hur lätt personerna lärt sig svenska 

och/eller finska, fått vänner och arbete beskrivs ha en stor påverkan på hur personerna 

upplever integrationen till den finska och/eller finlandssvenska kulturen. Släktingar och 

andra nära människors stöd beskrivs även ha en påverkan på integrationen. Som 

Kaikkonen (2004) hävdar kan det ta en lång tid för inflyttare att anpassa sig till ett nytt 

hemland och dess kultur och språk. En människas hembygd och födelseland kan vara så 

betydelsefull för personens identitet att i vissa fall är först följande generation i t.ex. 

invandrarfamiljer känner sig riktigt hemma i det nya hemlandet.  
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Lärande av landets språk samt det mottagande inflyttaren får lyftes fram som ytterst viktiga 

faktorer i integrationsprocessen. För att kunna lära känna andra människor bör man ha ett 

gemensamt språk att kunna kommunicera med. Flera av informanterna anser att finska är 

ett så annorlunda språk jämfört med andra språk att det därför är svårare att lära sig det 

jämfört med svenska. P.g.a. det beskrivs svenska som ett bättre alternativ för flera av 

informanterna. För att finlandssvenskarna också är en minoritet i Finland känner även en 

del av informanterna att det är lättare för dem att känna samhörighet med dem.  

Då det talas om mångkulturalitet uppstår ofta en diskussion om rasism och förtryck. Att 

endast en av informanterna nämnde ordet rasism under intervjuerna anser jag vara 

överraskande. Vad det beror på är svårt att säga. Dels kan det ha att göra med det att jag 

som intervjuare varken direkt ställde frågor om det eller nämnde ordet rasism, vilket kan 

ha gjort att ämnet inte togs upp. Men och andra sidan behandlades nog sådant som upplevs 

som svårt gällande integration.  

Med dessa forskningsresultat kan man fråga sig vad vi i Finland kan göra för att underlätta 

vardagen för inflyttare som flyttat från något annat land till Finland. I och med att Finland 

behöver mer arbetskraft och att det till vår lycka flyttar folk från andra länder hit är det 

tydligt att detta är någonting som bör ytterligare utvecklas. Eftersom resultaten tyder på att 

det inte är så lätt att integreras till den finländska kulturen samt lära sig språket bör 

någonting göras. Då svenskan är det ena nationalspråket i Finland och en del inflyttare 

anser det vara lättare att lära sig svenska istället för finska borde det svenska språkets 

ställning i Finland absolut försäkras och även förbättras. Svenska språket borde lyftas 

tydligare fram då det flyttar människor från andra länder till Finland.  

En annan utmaning är hur vi kan underlätta integrationen till den finska kulturen på ett sätt 

att även inflyttarnas egen ursprungskultur bevaras. Som resultaten i denna avhandling visar 

är det inte alltid lätt för mångkulturella personer att känna sig hemma i både sitt nuvarande 

hemland Finland och i sin ursprungskultur. Detta kunde finländarna underlätta genom att 

vara öppnare och visa intresse mot främmande kulturer och traditioner så att 

mångkulturella personer vågar vara stolta över sin mångkulturella identitet.       
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7 Kritisk granskning av studien 

I detta kapitel diskuterar jag vad som är kännetecknande för god kvalitet i vetenskapliga 

arbeten samt reflekterar över hur jag i denna avhandling lyckats uppnå de önskvärda 

kriterierna. För att kvaliteten i en vetenskaplig forskning skall anses vara god bör flera 

aspekter beaktas. Det handlar bl.a. om val av forskningsmetoder, utförandet av studien 

samt hur bra forskaren lyckats med att analysera och presentera forskningsresultaten. 

För att kunna göra en forskning och använda sig av intervju som datainsamlingsmetod bör 

forskaren ha åtminstone till en viss mån kunskap om forskningsämnet. Forskaren bör alltså 

på förhand veta någonting om forskningsämnet för att kunna komma på lämpliga 

temaområden som hon/han ber informanterna berätta om under intervjuerna. Denna sortens 

förkunskap om forskningsämnet kallar jag i denna avhandling för föruppfattning. Att som 

forskare ha föruppfattningar om forskningsämnet kan alltså ses som någonting positivt och 

nödvändigt, men samtidigt även som någonting negativt. Ifall forskaren vet mycket om 

forskningsämnet på förhand innan intervjuerna kan följden vara att hon/han ställer ledande 

frågor som eventuellt påverkar informanternas svar. Att ställa ledande frågor under en 

intervju har kritiserats starkt och en allmän uppfattning bland forskare är att frågorna bör 

vara så neutrala som möjligt. Men ifall intervjuaren är mycket insatt i forskningsämnet kan 

det vara svårt att intervjua utan att ställa ledande frågor. Att vara så objektiv som möjligt 

ansåg jag själv vara svårt då jag intervjuade mina informanter. Speciellt under de sista 

intervjuerna då jag redan hade en hel del kunskap om forskningsämnet och hade bildat en 

förförståelse om de olika teman som diskuterades. Kvale och Brinkmann (2009) kritiserar 

till en viss mån den kritik ledande frågor i intervjuer fått. Kvale och Brinkmann hävdar att 

ingen forskare ändå kan vara helt objektiv oberoende av hur neutrala frågor man ställer 

sina informanter. Alla forskare påverkar alltid på något sätt sina informanter under 

intervjusituationerna fastän hon/han inte vill det. Enligt Kvale och Brinkmann minskar 

ledande frågor inte reliabiliteten i en studie utan snarare tvärtom. Man kan säga att 

forskaren testar sanningen i informantens påståenden genom att inte ställa helt objektiva 

följdfrågor. Det bör även påpekas att inte enbart verbala uttryck kan vara ledande utan 

även intervjuarens kroppsspråk kan ha en inverkan på informanternas berättelser. (Se 

Kvale & Brinkmann, 2009.) 

Eftersom alla informanter i denna studie inte ännu uppnått en så hög nivå i svenska var jag 

i vissa fall tvungen att förklara mina frågor ännu tydligare och ibland med hjälp av olika 
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exempel som kan ha påverkat informanternas svar. Detta har jag även försökt beakta då jag 

analyserat intervjuerna. Också ifall då informanterna talar flytande det språk intervjuerna 

utförs på bör forskaren vara medveten om att det ändå kan ske missförstånd. Forskaren bör 

alltså vara ytterst noggrann då hon/han tolkar intervjuerna. Att forskaren som intervjuar 

verkligen förstår vad informanterna menar och tolkar dem rätt är alltså även viktigt att 

diskutera då man ser på kvaliteten i en studie. Speciellt i detta fall då alla informanter inte 

talar flytande svenska, d.v.s. det språk intervjuerna i huvudsak utfördes på. (Se Kvale & 

Brinkmann, 2009.) För att minimera riskerna för missförstånd vid intervjutillfällen bad jag 

informanterna berätta mera om vad de menar ifall någonting verkade oklart. På 

motsvarande sätt upprepade jag ibland samma följdfråga med andra ord för att försäkra 

mig om att det inte skedde missförstånd. Som tidigare nämnt ville en del av informanterna 

även tala engelska i fall då de inte hittade passande ord på svenska vilket jag ansåg passa 

bra. Även detta anser jag vara av stor betydelse för kvaliteten i avhandlingen.            

Som jag beskrev i kapitel 4.5 Kvalitativ innehållsanalys (Se s.27) transkriberade jag 

intervjuerna till text som jag sedan analyserade. Att transkribera ses inte heller som en helt 

objektiv process, utan även där gör forskaren olika val och tolkningar. En transkriberad 

text av en intervju kan alltså aldrig avspegla intervjusituationen exakt. Hur noga man väljer 

att transkribera sina forskningsintervjuer är ett val som varje forskare som använder sig av 

intervjuer som datainsamlingsmetod bör ta ställning till. Eftersom målet med denna 

avhandling är att skapa förståelse och beskriva forskningstemat anser jag det därför inte 

vara av stor betydelse att redogöra för varje minsta detalj så som t.ex. pauser eller 

informanternas sökande efter rätt ord då jag transkriberade mitt material. Jag valde alltså 

att inte anteckna t.ex. längden på pauser i tal, eftersom detta inte hade betydelse för denna 

studie. Istället för att redogöra för hur informanterna talar om forskningsämnet var målet 

alltså att belysa informanternas uppfattningar och erfarenheter och att ta fasta på större 

helheter. (Se Patton, 2001; Ruusuvuori, Nikander, Hyvärinen, 2010.)       

Då jag analyserar hur bra jag lyckats med att välja passande forskningsmetod för denna 

studie anser jag att den kvalitativa forskningsmetoden samt temaintervju nog lämpar sig 

bra för denna avhandling.  Som tidigare nämnt (Se s.26) passar den kvalitativa metoden bra 

då man vill forska i ett få tal personers erfarenheter och uppfattningar om något 

forskningsområde. Att jag valde temaintervjuer som datainsamlingsmetod anser jag också 

vara ett lyckat val. Någon sort av intervju lämpade sig bäst då det skulle vara omöjligt att 

t.ex. göra observationer då forskningsområdet behandlar åsikter och erfarenheter. 
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Frågeformulär skulle däremot ha gett för ytlig information och då skulle jag varken kunnat 

ställa följdfrågor eller upprepa frågan med andra ord ifall informanten inte förstod vad jag 

var ute efter. Att ha färdiga teman som jag bad informanterna diskutera under intervjuerna 

gick även bra. Jag upplever att varje informant gärna berättade om sina tankar gällande de 

temaområden jag bad dem berätta om. Man kan även säga att alla informanter spann vidare 

på forskningsområden som diskuterades på ett sätt som jag inte skulle ha på förhand 

kunnat förutse. Om jag hade valt att göra strukturerade intervjuer skulle jag inte kunnat 

ställa de ”rätta frågorna” för att få så mångfasetterade beskrivningar om forskningsämnet.     

Det att jag som forskare gjorde intervjuerna under en längre period på sex månader kan 

även diskuteras med tanke på kvaliteten i avhandlingen. Själv anser jag att det inte var 

något problem med att intervjua informanterna under en längre tid. På detta sätt hade jag 

möjlighet att transkribera och analysera varje intervju innan jag gjorde följande intervju. 

Till skillnad från att intervjua alla informanter i sträck och sedan lyssna och transkribera 

dem alla på en gång anser jag att det var ett passande val för mig att intervjua och 

transkribera an efter. På så sätt kan man även se intervjuerna som en läroprocess för mig 

som forskare. Det att jag efter varje intervju hade tid att transkribera och analysera mitt 

material ledde till att jag alltid lärde mig någonting nytt av varje intervju som jag sedan tog 

i beaktande vid följande intervjutillfälle. Jag är ändå medveten om att detta arbetssätt även 

kan kritiseras med tanke på att den första och den sista intervjun antagligen hade en del 

olikheter gällande mitt sätt att intervjua. De på förhand bestämda temaområden var ändå 

samma vid varje intervju och eftersom informanterna har en så stor påverkan på vad de 

valde att berätta var det ändå självklart att varje intervju bli mer eller mindre unik. Antalet 

informanter (9 st) är enligt mig ett passligt antal för denna avhandling, eftersom jag vid de 

sista intervjuerna märkte att informanterna tog upp mycket liknande tankar. Detta betyder 

att trots att alla intervjuerna såklart är unika finns det vissa teman och mönster i 

berättelserna som återkom under flera intervjuer och de sista intervjuerna innehöll mycket 

upprepningar från de tidigare intervjuerna. Nio informanter anser jag även vara en lämplig 

mängd med tanke på att jag bra hann förbereda och analysera mycket noggrant varje 

intervju. (Se Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 2001.)       

Till god vetenskaplig forskning hör att resultaten analyseras, tolkas och framställas på ett 

systematiskt och logiskt sätt. Detta betyder att varje tolkning som forskaren gör bör kunna 

motiveras på ett logiskt sätt. Detta har jag i denna avhandling följt genom att tydligt 

hänvisa till olika intervjucitat för att påvisa vad mina analyser och tolkningar grundar sig i. 
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Jag har även varit mycket noggrann med att inte lämna bort någon väsentlig information så 

som någon avgörande kommentar i en intervju. (Se Ruusuvuori, Nikander, Hyvärinen, 

2010.) Allt som allt anser jag att denna studie lyckats uppnå god kvalitet, men är samtidigt 

medveten om att det så gott som alltid finns möjlighet till förbättring.    

 

8 Avslutning och slutdiskussion 

Nu när denna arbetsprocess närmar sitt slut kan jag konstatera att den på alla sätt varit 

mycket lärorik och givande. Att få höra människor med mycket olika bakgrunder berätta 

om hur de flyttat till Finland, anpassat sig till den finska/finlandssvenska kulturen samt 

deras upplevelser om sin flerspråkiga och mångkulturella identitet har varit mycket 

intressant. Under intervjuerna fick jag ta del av mycket olika erfarenheter om hur det varit 

att flytta från något annat land till Finland och hur det varit att lära sig det andra 

nationalspråket svenska. Att läsa tidigare forskningar om ämnen flerspråkighet, 

mångkulturalitet och integration har likaså varit lärorikt och det har varit intressant att se 

hur även denna studies informanters beskrivningar stöder tidigare forskningsresultat.   

Jag är nöjd med beslutet att utföra denna studie som en kvalitativ studie där jag genom att 

intervjua fick mångsidiga och djupgående beskrivningar om forskningstemat. Under 

forskningsprocessen väcktes även nya forskningsfrågor utöver dem som besvaras i denna 

avhandling. Sådana forskningsfrågor som jag anser vara viktiga, men som inte passade 

inom ramen för denna studie. Ett av resultaten som jag anser vara oroväckande och viktigt 

att vidarebehandla är att en del informanter känner sig varken hemma i deras nuvarande 

hemland Finland eller i det land de är födda. Orsakerna till att en del informanter inte 

känner sig höra hemma någonstans anser jag vara ett mycket viktigt att vidarebehandla och 

ett viktigt tema på fortsatt forskning. Då jag i denna avhandling koncentrerat mig på hur 

inflyttare som lärde sig minoritetsspråket svenska och därför utgör en språklig minoritet 

inom en språklig minoritet skulle det även vara intressant att jämföra dem med inflyttare 

som börjat med att lära sig finska. D.v.s. om det finns några skillnader mellan att tillhöra 

en språklig minoritet inom en språklig minoritet och tillhörandet av enbart en språklig 

minoritet. Med denna avhandling önskar jag bidra till fortsatt diskussion om ämnet 

flerspråkighet och språklig identitet samt hur man kan hjälpa inflyttare att anpassa sig till 

en för dem främmande kultur med dess språk och traditioner. 
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Informerat samtycke 

 

Jag 

vill delta som informant i Pro gradu avhandlingen:  

 ”Flerspråkighet och språklig identitet - En kvalitativ studie om integration och 
tillhörandet av en språklig minoritet inom en språklig minoritet”  

 

Jag förstår att deltagandet innebär att: 

 
1. Mitt deltagande i intervjun är frivilligt och jag har rätt att dra mig ur 

deltagandet i avhandlingen vid vilken tidpunkt som helst under 
arbetsprocessens gång.  

 

2. Mitt deltagande i avhandlingen är konfidentiellt och inga uppgifter kommer 
att användas så att min identitet avslöjas. 

 

3. Jag har blivit tilldelad information gällande avhandlingen och mitt eget 
deltagande (tidsanvändning, bandinspelning, användning av citat). Jag har fått 
möjlighet att ställa frågor och fått tillfredställande svar gällande avhandlingen 
och intervjun samt min egen roll i relation till dessa.  

 

4. Resultaten av avhandlingen kan användas i syfte att belysa hur det beskrivs att 
tillhöra en språkig minoritet inom en språklig minoritet.  

Helsingfors/ Esbo ____ /____ 2014 

Underskrift: ________________________________________________ 

Intervjuarens underskrift: _____________________________________ 

Båda parterna får var sitt exemplar av blanketten. 

 

Anne Lindholm, pedagogik studerande anne.m.lindholm@helsinki.fi 050-5647857 

Pedagogiska institutionen  PB 9 (Brobergsterrassen 20 R), 00014 Helsingfors universitet 

Beteendevetenskapliga fakulteten Tel. (09) 191 20 555, www.helsinki.fi/pedagogik 
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Juni!2014!!

Är! du! intresserad! av! att! delta! i! en! undersökning! som! behandlar! språklig!

identitet!och!flerspråkighet?!

!

Är!du!mellan!18!och!45!år!och!kommer!ursprungligen!från!något!annat! land!än!Finland,!men!är!

nuförtiden!bosatt!i!Finland!och!talar!förutom!svenska!åtminstone!ett!annat!språk?!Ifall!du!svarade!

”ja”!på!de!ovan!nämnda!frågorna!är!detta!något!som!du!mer!än!gärna!får!ta!del!av!!

Jag!är!en!studerande!från!Helsingfors!universitets!beteendevetenskapliga!fakultet!och!skriver!min!

pro!gradu!avhandling!om!temat! flerspråkighet.!För!att!kunna!slutföra!min!pro!gradu!avhandling!

behöver!jag!ett!antal!personer!som!uppfyller!de!ovan!nämnda!kriterierna!(18P45!år,!talar!svenska!

+!ett!annat!språk,!är!ursprungligen!hemma!ifrån!något!annat!land)!och!är!villiga!att!bli!intervjuade!

ca!30P60!minuter.!Jag!intervjuar!gärna!både!män!och!kvinnor.!Alla!som!deltar!i!en!timmes!intervju!

får!som!belöning!en!biobiljett!som!kan!användas!i!Finnkinos!biografer.!

Undersökningen!kommer!att!utföras!så!att!jag!intervjuar!enskilt!alla!deltagarna!på!t.ex.!något!café!

eller! annat! lugnt! utrymme! i! Helsingfors! centrum.! I! intervjun! kommer! jag! att! ställa! frågor! om!

personens!egna!tankar!och!erfarenheter!angående!flerspråkighet!och!sin!språkliga!bakgrund.!Alla!

som!deltar! i!undersökningen!förblir!anonyma!och! ingen!annan!än! jag!kommer!att!ha!tillgång!till!

intervjuerna.!!

Ifall! du! är! intresserad! av! att! delta! i! undersökningen! eller! har! några! frågor! angående! studien!

vänligen!kontakta!mig!per!ePmail!anne.m.lindholm@helsinki.fi!Du!får!gärna!föreslå!en!dag!och!tid!

då!det!skulle!passa!dig!att!bli!intervjuad.!!

!

Med!vänliga!hälsningar!

Anne!Lindholm!

Pedagogiestuderande!vid!Helsingfors!universitet!

!

!
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Intervjuguide  

Bakgrundsinformation om informanten  

- I vilket land informanten är född och varifrån hon/han flyttat till Finland 

- Hur/varför informanten flyttat till Finland 

- Hur länge informanten bott i Finland 

Språkanvändning i vardagen 

- Vilka språk informanten talar nuförtiden 

- Hur/när informanten lärt sig de olika språken 

- Vilket/vilka språk beskrivs som modersmål och varför 

Kulturell och etnisk identitet 

- Traditioner 

- Finsk/finlandssvensk?  

Upplevelser om Finlands nationalspråk finska och svenska 

- Lärandet av svenska och finska 

Integrationsprocessen 

- Vad som varit svårt/lätt och varför? 

 

     


