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Förord 

Jag vill inleda med att tacka alla er som svarat på min enkät och således haft en enorm 

betydelse för denna avhandling. Utan ert bidrag hade studien inte kunnat genomföras, 

så ett stort tack! Därtill vill jag tacka personalen på Helsingfors Arbis, samt på det 

finlandssvenska kulturcentrumet Luckan som hjälpt mig att nå personerna som 

integrerats på svenska i huvudstadsregionen. Sist vill jag tacka min duktiga 

handledare, som hjälpt mig att utveckla texten och komma vidare med skrivprocessen, 

som ibland känts som en mycket stor utmaning. Tack alla ni! 
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1 Inledning 

I dagens globala värld med växande rörlighet har invandringen blivit ett aktuellt 

diskussionsämne världen över. Trots sin fortfarande mycket låga andel invandrare, 

utgör Finland inget undantag: landet har fått sin del av invandring och frågeställningar 

som fenomenet skapat. 

Finland har blivit ett invandringsland på kort tid och från och med 1980-talet har 

antalet personer med utländsk bakgrund närmare åttadubblats. Till exempel var antalet 

utländska medborgare i Finland runt 18 000 (cirka 0,3 % av hela befolkningen) år 1980 

och närmare 170 000 (drygt 3 % av hela befolkningen) år 2010 (Saukkonen 2013a, 

56). Särskilt under de senaste åren har vårt samhälle blivit mera mångkulturellt och 

flerspråkigt. Ändå sticker Finland ut då man jämför med de andra nordiska länderna. 

Enligt OECD (2014, 362-363) var antalet utlandsfödda i befolkningen år 2012 drygt 

15 % i Sverige, 13 % i Norge, 11 % på Island, 8 % i Danmark, men endast 5 % i 

Finland. 

Invandringen har också blivit ett av de mest omdebatterade ämnena i den politiska 

diskussionen i Finland, vilket inte är någon överraskning: antalet invandrare har vuxit 

snabbt under de senaste 25 åren. Detta har ansetts vara en betydelsefull förändring, och 

åsikterna ifall denna förändring varit positiv eller negativ verkar variera kraftigt. 

(VATT 2014, 1.) Som en följd av rörligheten har också begreppen finskhet och finska 

samhället förändrats, blivit mera internationella och mångkulturella. Som i andra 

Europeiska länderna, har reaktionerna mot invandring och dess följder samtidigt väckt 

starka känslor och skapat nya politiska strider. (Martikainen et al 2013, 14.) 

Etnisk och kulturell mångfald präglar alla dagens samhällen och hur man klarar denna 

utveckling är en viktig fråga för varje land. I samband med ökad invandring blir också 

frågor om integration centrala. Vad är det som en lyckad integration förutsätter? Här 

anses språkkunskap ofta ha en central roll: språket ger tillträde till samhället på en 

djupare nivå. Finland är ett särskilt land i och med att vi har två nationella språk, finska 

och svenska. Vilket ska man välja? 

En ny synpunkt till integrationsdiskussionen i huvudstadsregionen framkom hösten 

2014 då det i offentligheten lyftes fram enstaka fall där personer med utländsk 

bakgrund velat integrera sig på svenska, men blivit nekade av myndigheterna. Speciellt 
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i svenskspråkiga medier undrade man varför myndigheterna valt att göra så. I en rad 

olika artiklar och ställningstaganden poängterades det från flera håll att i praktiken är 

valet inte alltid självklart, även om man i teorin borde ha rätt att själv välja 

integrationsspråket. Till exempel skrev HBL (09.09.2014) ”Invandrare får inte lära 

sig svenska”, samtidigt som Svenska Yle (10.09.2014) rubricerade med ett citat av 

justitieministern ”Anna-Maja Henriksson: Invandrare borde få lära sig svenska”. 

Samma vecka tog arbetsminister Lauri Ihalainen ställning till frågan med sin 

kommentar ”Finländarna har rätt att få service på båda inhemska språken och det 

gäller även integration av invandrare” (HBL 11.09.2014). Drygt en månad senare 

skrev HBL (20.10.2014) ”Nu får David lära sig svenska”. 

I princip handlade det om att myndigheterna i huvudstadsregionen i vissa fall avrådde 

invandrare från att lära sig svenska. Till exempel i Esbo fick enstaka personer höra att 

de inte får delta i den svenskspråkiga integrationsutbildningen även om en sådan finns, 

eller att om man deltar integrationsprogrammet på finska, så får man allt finansiellt 

stöd medan om man väljer svenska så får man inget. Personerna som intervjuades i 

HBL (09.09.2014) deltog i den svenskspråkiga integrationsutbildningen utan att vara 

antagna till den officiellt eftersom myndigheterna ansåg att de istället borde gå den 

finskspråkiga utbildningen. Således var de inte heller berättigade till integrationsstöd, 

och var tvungna att själva betala för utbildningen. 

Enligt Lagen om främjande av integration får invandrare i samband med 

integrationsprocessen lära sig antingen finska eller svenska. Men hur ser situationen i 

praktiken ut i huvudstadsregionen: vilka är det egentligen som väljer svenska, och 

varför gör de det? Hur ser invandrare på svenskans ställning i huvudstadsregionen, 

klarar man sig på svenska? Dessa är frågor som jag kommer att fokusera på i min 

avhandling. Jag kommer att utgå från personer med utländsk bakgrund som bor i 

huvudstadsregionen och som har valt svenska som sitt integrationsspråk.  

Enligt kartläggningen Mot större mångfald (von Etter 2014, 5), visar Finland sig vara 

allt mer enspråkigt för personer med utländsk bakgrund. Delvis motiveras detta med 

att de flesta integreras på finska; enbart Åland och några enstaka österbottniska 

kommuner utgör undantag. Saukkonen (2013a, 12) däremot menar att det fortfarande 

finns mycket folk som anser att för att vara en riktig finne ska man vara finskspråkig. 

Genom denna avhandling vill jag lyfta fram det faktum att rätten att välja vilket språk 

som man vill integreras på inte är någonting som enbart finns inskrivet i lagen, utan 
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också ett faktum i det verkliga livet: det finns invandrare som vill integreras på 

svenska, och detta ska respekteras och noteras. 

Jag inleder avhandlingen med att först närmare presentera syftet och 

forskningsfrågorna. Samtidigt presenterar jag också material och metod, samt 

informantgruppen och enkäten som använts. Därefter i kapitel 2 definierar jag två 

begrepp som är centrala för avhandlingen, nämligen invandrare och integration. 

Särskilt det förstnämnda, invandrare, hör man i den offentliga debatten inte sällan 

associeras med en negativ klang, och således är det viktigt att redan i början klargöra 

min utgångspunkt i samband med begreppet. Följande kapitel 3 berör frågor kring 

invandring och integration i Finland. I kapitlet presenteras bland annat grunderna för 

invandrings- och integrationspolitiken, invandringens historia och 

integrationsprocessen. Därefter i kapitel 4 följer en kort genomgång av svenskan i 

Finland: bland annat behandlas språklagen och den svenskspråkiga 

integrationsutbildningen i huvudstadsregionen. Kapitel 5 belyser relevant forskning, 

samt den teoretiska referensramen för avhandlingen. I kapitel 6 presenteras 

enkätsvaren, som sedan analyseras i relation till den teoretiska referensramen samt 

forskningsfrågorna. Avhandlingen avslutas med en kort sammanfattning av de centrala 

resultaten i kapitel 7, samt slutdiskussion i kapitel 8. 

1.1 Syfte 

Syftet med min avhandling är att ta reda på vilka personer som väljer svenska som 

integrationsspråk i huvudstadsregionen och varför. Finns det någon gemensam faktor 

i gruppen, angående till exempel deras bakgrund eller motiveringen till språkvalet? 

Jag är också intresserad av att veta vilken roll svenskan spelar i informantgruppens 

vardag: i vilka sammanhang kan språket användas och klarar man sig på svenska i 

huvudstadsregionen?  
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1.2 Forskningsfrågor 

I avhandlingen kommer jag således att fokusera på följande frågor: 

1. Vilka är de personer som väljer svenska i huvudstadsregionen och hur har de 

motiverat språkvalet? Finns det någon gemensam nämnare i gruppen? 

2. På vilka ställen använder man svenska i huvudstadsregionen?  

3. Vilka svårigheter eller fördomar har de mött p.g.a. språkvalet? Klarar man sig 

på svenska i huvudstadsregionen? 

1.3 Material och metod 

Som material i teoridelen har jag i princip de riktlinjer som Europarådet definierat för 

språklig integration av vuxna invandrare inom EU (Linguistic integration of Adult 

Migrants, LIAM). Därtill formas den teoretiska referensramen i avhandlingen av olika 

teorier gällande språkets roll i integrationsprocessen, samt tankesmedjan Magmas 

studie Via svenska – den svenskspråkiga integrationsvägen. Studien gjordes i 

samarbete med projektet Delaktig i Finland 1 och kartlade intresset för svenskspråkig 

integration i huvudstadsregionen år 2012. Jag kommer delvis jämföra mina resultat 

med denna studie. 

Metoden för avhandlingen är empirisk, och kombinerar både kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Det empiriska materialet har samlats in via en enkät som innehåller både 

flervalsfrågor och öppna kommentarfält. Flervalsfrågor ger numeriska data, samtidigt 

som öppna frågor möjliggör att svaren kan analyseras på en djupare nivå. 

Enkäten bestod av 24 frågor, som fanns både på svenska och på engelska. Frågorna 

hade vidare delats in i fyra olika delområden, a) Bakgrundsinformation, b) 

Språkkunskaper, c) Användningen av svenska och d) Tvåspråkigheten i Finland. Först 

ville jag veta mera om informanternas bakgrund, såsom kön och ålder, vistelsetiden i 

Finland, nationalitet, anledningen till flyttet osv. Följande område, språkkunskaper, 

fokuserade bokstavligt på informanternas språkkunskap: vad de har för modersmål, 

vilka andra språk de kan och varför de valt att lära sig svenska. Därefter i punkt tre 

ville jag ta reda på hur deras vardag ser ut rent språkligt: på vilka ställen används 

                                                           
1 se kapitel 3.2.1 
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svenska, vilka andra språk de använder och i vilka sammanhang, om man upplevt 

svårigheter med språkvalet, samt om man tycker att man klarar sig på svenska i 

huvudstadsregionen. I sista delen ville jag veta bland annat om informanterna visste 

någonting om tvåspråkigheten redan innan de flyttade till Finland, samt om de valde 

svenskan redan på förhand.  

Enkäten fanns både i elektronisk och i pappersformat: jag delade ut pappersformatet 

till dem som går den svenskspråkiga integrationsutbildningen på Svenska 

Arbetarinstitutet i Helsingfors, Helsingfors Arbis i år (2014-2015), och för de andra 

(som integrerats tidigare) skickades den elektroniskt via det finlandssvenska 

kulturcentrumet Luckans personal, så att jag inte skulle se mottagarlistan, och således 

veta vad personerna heter. Personer som Luckan skickade enkäten till bor (eller hade 

tidigare bott) i huvudstadsregionen och har integrerats på svenska. Ifall de hade lärt 

sig finska först spelade ingen roll för min avhandling. 

Jag fick sammanlagt 27 svar tillbaka på enkäten. I de flesta frågor fick man kryssa för 

flera alternativ, vilket också de flesta gjorde. Man var inte heller tvungen att svara på 

alla frågor om man inte ville. I praktiken betyder detta att i vissa fall blir den 

sammanlagda siffran inte just 27. Som det redan nämndes, så innebar enkäten också 

öppna kommentarsfält, vilket informanterna hade utnyttjat väl och en del till och med 

skrivit mycket långa kommentarer. Längden på svaren varierade från ett par ord till 

närmare 500 ord. Kommentarsmängden öppnade samtidigt möjligheten för mig att 

kunna tolka och analysera enkätsvaren på en djupare nivå. På flera ställen i 

avhandlingen använder jag citattecken, vilket innebär direkta citat av kommentarerna 

som informanterna själva skrivit. Citaten finns både på svenska, finska och engelska. 

2 Centrala begrepp 

Inte sällan hör man i den offentliga diskussionen folk prata om invandring och 

invandrare med en negativ klang. Frågor gällande invandring har blivit aktuella i hela 

Norden, inte minst på grund av invandrarkritiska partier som fått mera politisk makt 

under senaste åren. Förutom negativ klang, präglas den offentliga debatten också rätt 

ofta av missförstånd och fel användning av olika begrepp. Det är inte helt ovanligt att 

man blandar ihop termerna och till exempel menar att de flesta invandrare i Finland är 

asylsökanden eller flyktingar. Med detta som bakgrundsinformation, är det nödvändigt 
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att klargöra skillnad mellan olika begrepp som förknippas med invandringen. Därtill 

ska det uppmärksammas att användningen av olika definitioner alltid beror på 

sammanhanget där de används, och till exempel statistik angående utlänningar i landet 

ser mycket annorlunda ut beroende på om man pratar om personer med främmande 

språk som modersmål, eller om personer med en annan nationalitet än finsk. 

2.1 Invandrare 

I Lagen om främjande av integration (Finlex 2010, §3) definieras begreppet 

invandrare på följande sätt: 

”-- en person som flyttat till Finland och som vistas i landet med ett tillstånd som beviljats för 

annat än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars uppehållsrätt har 

registrerats eller som har beviljats uppehållskort.” 

Talib, Löfström & Meri (2004, 20) anser begreppet invandrare vara mångfasetterat 

och egentligen vara ett heltäckande begrepp för en rad mindre begrepp. Med 

invandrare menas enligt denna definition en person som till sitt ursprung är utländsk 

medborgare och som flyttar till ett annat land. En utlänning däremot kan ha ett annat 

lands medborgarskap, eller vara utan något medborgarskap. Invandrare kan vidare 

anses syfta till en migrant, flykting, asylsökande eller återvandrare. En migrant kan 

innebära både invandring till ett land och utvandring från ett land. Begreppet flykting 

definieras enligt FN som en person som har lämnat sitt hemland och som har skäl att 

frukta för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, politiska opinioner eller 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp. En flykting kan vidare vara en person som 

beviljats uppehållstillstånd p.g.a. humanitära skäl, eller p.g.a. att hen behöver skydd 

(asylsökande), eller en person som fått flyktingstatus (kvotflykting). En asylsökande är 

vidare en person som begär uppehållstillstånd och skydd efter att ha anlänt till ett nytt 

land, och för dem fastställs flyktingstatus först utgående från asylansökan. En 

kvotflykting är en person som fått flyktingstatus redan innan de anländer och som tas 

in i landet i en så kallad flyktingkvot. En återvandrare däremot är en person som flyttar 

till Finland och som har eller tidigare har haft finskt medborgarskap, eller är av finsk 

härkomst. Gemensamt för alla de förutnämnda personerna är att de bildar nya etniska 

befolkningsgrupper i sitt nya hemland.  (Talib et al 2004, 20-21.)  
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Nordiska ministerrådet (1997, 33) klargör i sin rapport att terminologin varierar även 

de nordiska länderna emellan och att betydelsen framkommer av sammanhanget som 

den används i. Som exempel nämns att man med begreppet invandrare kan avse 

personer som flyttat till ett land p.g.a. temporärt eller fast arbete, men likaväl kan man 

använda begreppet för alla personer som invandrat till ett land oberoende av orsaken. 

Därtill kan invandrare syfta till så kallade andra generationens invandrare, vars ena 

eller bägge föräldrarna är födda utomlands.  

Som det kommer fram här, så är invandrare ett mångfasetterat begrepp med varierande 

innehåll. I min avhandling kommer jag att utgå från definitionen som används av 

Marion von Etter i rapporten Mot större mångfald (von Etter 2014, 8). Hon syftar till 

Martikainen & Haikkola (2010, 10) då hon menar att en invandrare är en person som 

är född utomlands och som har flyttat till Finland tillsvidare eller varaktigt. I och med 

att min informantgrupp består av personer med en annan nationalitet än finsk (förutom 

en som har dubbelnationalitet), blir det enklast att utgå från denna definition. Således 

omfattar begreppet i praktiken helt enkelt personer som har flyttat till Finland från 

utlandet, och som är födda i något annat land än Finland. 

2.2 Integration och integrering 

Att definiera begreppen integration och integrering är inte heller någon entydig 

uppgift: integrationsprocessen kan antingen ses som en dubbelriktad process där både 

den nyanlända och samhället arbetar tillsammans för att anpassa sig till situationen, 

eller som en process där den nyanlända enkelriktat väntas anpassa sig till mållandets 

seder och bruk. 

I Lagen om främjande av integration (Finlex 2010, §3) definieras begreppet 

integration som: 

”--invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandraren de 

kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som invandrarens 

möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur stöds.”  

Europarådet (1997, 10) anser att integration handlar inte om någon enkelriktad process 

där invandraren själv bär ansvaret, utan det handlar om en social process där både 

invandraren och samhället medverkar. Opinioner, beteendemönstren och attityder i 

samhället kan spela en avgörande roll, eftersom de har stark inflytelse på invandrares 
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egna ansträngningar gällande integrationen. Till exempel kan negativa attityder leda 

till att invandrare lever i egna områden och minskar sin kontakt till det övriga samhället 

för att undvika konflikter. Till slut hindras integration till samhället och de lever i ett 

eget socialt system vid sidan om. Däremot i ett samhälle som präglas av öppenhet och 

acceptans, har också invandrare lättare att integrera sig och hitta sin plats i samhället. 

Enligt Saukkonen (2013a, 65) syftar begreppet integration till två olika saker. Å ena 

sidan innebär det allmänt den processen där en invandrare hittar sin plats. Å andra 

sidan kan integrationen också ses som en särskild utveckling, där en invandrare delvis 

anpassar sig, och till och med assimileras i det nya samhället och i dess seder och bruk, 

men samtidigt behåller sin egen etniska och kulturella identitet, inklusive t.ex. språk 

och religion. Vidare menar han att integrationen kan visa sig vara annorlunda beroende 

på vilken sektor som man väljer att koncentrera sig på; det kan till exempel handla om 

kulturell integration (såsom att t.ex. lära sig samhällets språk, eller tillägna sig dess 

seder och bruk), eller man kan tala om mental integration, där man identifierar sig med 

det nya samhället. Således ska man i samband med integrationsdiskussioner alltid 

noggrant fundera på vad det är som man egentligen pratar om. (Saukkonen 2013a, 65-

66.) 

von Etter (2014, 8) anser att integrationen syftar till den process under vilken en person 

som flyttat till ett nytt land anpassar sig till det nya samhället, samtidigt som det nya 

samhället anpassar sig till den nyinflyttade. Även i detta sammanhang, så kommer jag 

att utgå från von Etters entydiga definition, och se integrationen som en dubbelriktad 

process mellan den nyinflyttade och samhället där båda ska anpassa sig till den nya 

situationen. Därtill vill jag gärna se på integration som en representation av 

delaktigheten i ett samhälle, som det anses vara i sociologisk terminologi (Creutz & 

Helander 2012, 27). 

3 Invandring, integration och Finland 

I Finland är invandrings- och integrationspolitiken delat i princip mellan två 

ministerium: Inrikesministeriet ansvarar för lagstiftningen gällande invandring och 

medborgarskap, samt för planeringen för invandringspolitiken. Arbets- och 

näringsministeriet däremot har helhetsansvaret för integrationsfrågor. Här nedan 



 

9 
 

kommer jag att först ta en närmare titt på olika delområden som gäller invandringen 

till Finland, och därefter presentera integrationspolitiken mera omfattande. 

3.1 Invandringen historiskt och statistiskt  

Finland var länge mera av ett utvandringsland och man flyttade utomlands i önskan 

om att hitta arbete. I slutet på 1980-talet befann sig mindre än 20 000 utländska 

medborgare i Finland, varav de flesta var återvandrare, eller deras barn från Sverige. 

Åren 1973-1988 tog Finland emot cirka 200 flyktingar från Chile eller övriga Latin 

Amerika och mellan 1979-1988 anlände runt 1000 flyktingar från Vietnam. Hittills 

hade rörligheten inte skapat stora kulturella skillnader och därtill strävade landet efter 

att ha en stark kontroll över invandringen. (Saukkonen 2013a, 25.) Sovjetunionens 

sönderfall och öppnare gränser som en efterföljd hade stor inverkan på antalet 

utlänningar i Finland, och personerna födda i före detta Sovjetunionen, samt i Estland 

och Ryssland utgör i dag en betydlig del av alla utlandsfödda i Finland (Saukkonen 

2013a, 55-56). Under 1990- talet flyttade runt 13 000 personer årligen till Finland, och 

i början på 2000-talet började antalet utlänningar växa. Under senaste år har landet 

mottagit runt 30 000 personer årligen. (Väestöliitto.) I slutet på 2013 var andelen 

utlandsfödda 5 % av hela landets population, cirka 256 241 personer (Statistikcentralen 

2014a). Som det redan kom upp i inledningen, är siffran fortfarande relativt låg jämfört 

med de andra nordiska länderna. Finland sticker ut också på EU-nivå: 2012 var andelen 

personer med utländskt medborgarskap i genomsnitt 6,8 % i länderna som tillhör EU, 

medan Finland befann sig på sjätte sista plats med 3,6 % (Statistikcentralen 2014a). 

Enligt Statistikcentralen (2014b) var året 2013 ett rekordår för invandring: under året 

flyttade 31 940 personer till Finland, vilket är den största siffran under 

självständighetstiden. Samma år utgjorde personer med främmande språk som 

modersmål 90 % av befolkningsökningen (Statistikcentralen 2014c). 

Antalet personer med utländsk bakgrund har ökat kraftigt under de senaste åren, även 

om antalet fortfarande är väldigt litet. Den snabba ökningen har samtidigt bidragit till 

att finska samhället genomgått en betydlig förändring. Ökningen har varit snabb, men 

å andra sidan var utgångspunkten i början på 1990-talet nära noll. Enligt Arbets- och 

näringsministeriets (2014a) evaluering väntas antalet utlänningar i landet uppgå till en 

halv miljon år 2030. 
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Förutom antalet invandrare, har också orsakerna till invandringen varierat genom 

tiden. På 1990-talet var andelen invandrare som anlände av humanitära skäl 

(kvotflyktingar, asylsökanden) relativt hög. På senare tiden har antalet 

uppehållstillstånd beviljats mera p.g.a. studier, arbete och familjeband. (Saukkonen 

2013a, 57-58.) 

Som det redan kom upp i kapitel 2, blandar man i den offentliga debatten i Finland 

ofta ihop olika typer av invandrare med varandra och inte sällan hör man folk felaktigt 

prata om invandring som enbart gällande asylsökanden och andra flyktingar. Detta tas 

upp också i Helsingfors stads kartläggning Invandring och Mångfald i Helsingfors 

2013-2016, där det står att man lätt av den offentliga debatten kan få uppfattningen att 

flyktingskap och internationellt beskydd utgör de största motiven till att flytta till 

Finland. Men i verkligheten täcker dessa motiv enbart 13 % av den totala inflyttningen 

utanför EU. Familjeskäl – oftast i form av äktenskap med en finländare eller med en 

utländsk person som bor i Finland – har redan länge varit den mest centrala orsaken 

till invandringen till Finland. (Helsingfors stad 2013, 26.) 

Detta syns tydligt också i statistiken. Till exempel år 2014 beviljades flestadels 

uppehållstillstånd p.g.a. familjeband (33 %), studier (28 %) och arbete (25 %), medan 

andelen asylsökanden var runt 7 % (Migrationsverket 2015a). Sedan 2001 har Finland 

tagit emot 750 kvotflyktingar årligen (Migrationsverket 2015b), men för åren 2014 

och 2015 har siffran höjts till 1050 p.g.a. situationen i Syrien (maailma.net). 

3.1.1 Situationen i huvudstadsregionen 

Invandrare har inte placerat sig jämnt i landet och huvudstadsregionen formar ett 

tydligt centrum för personer med utländsk bakgrund. Till exempel i början på 2014 

bodde 11 % av hela Finlands befolkning i Helsingfors, men samtidigt en fjärdedel av 

alla utländska medborgare i landet. Samma år bodde nästan hälften av alla personer 

med främmande språk som modersmål i huvudstadsregionen: 12,8% av invånare i 

Helsingfors, 12,3 % i Esbo och 13,2 % i Vanda. Största språkgruppen i Helsingfors är 

ryskspråkiga (20 %), och därefter följer estniska (14 %), somaliska (10 %) och 

engelska (6 %). (Erjansola 2014, 4, 8-10.) 

Antalet personer i Helsingfors med ett annat modersmål förväntas utgöra 150 000 år 

2030, vilket betyder 20 % av stadens befolkning. I hela Helsingforstrakten väntas 
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gruppen växa till 300 000 personer, 18 %, fram till 2030. I praktiken skulle personer 

med annat modersmål utgöra 72 % i Helsingfors och 62 % i Helsingforstrakten av 

befolkningsökningen. (Saarioja 2013, 19.) 

3.1.2 Invandringspolitiken i Finland 

Prioriteringar i invandringspolitiken har utvecklats i takt med att finska samhället 

genomgått förändringar, samt att invandringen förändrat sin karaktär.  

I början på 2000- talet började en så kallad aktiv invandringspolitik få mera fotfäste i 

Finland, med syftet att locka in mera arbetskraft till landet. Detta var samtidigt en 

betydelsefull vändpunkt för invandringspolitiken som helhet: för Finlands del hade 

inhemsk arbetskraft sedan länge varit den primära utgångspunkten för samhällets 

utveckling och därtill hade invandringspolitiken mestadels fokuserats på humanitära 

frågor. Dåvarande statsminister Anneli Jäätteenmäkis regering hade som syfte i 

regeringsprogrammet 2003 att gynna arbetsrelaterad invandringspolitik, vilket 

upprepades sedan i kommande regeringar. (Saukkonen 2013b, 88-90.) 

Vidare lyfts sysselsättningen upp som en central aspekt för nuvarande regering, vilket 

klargörs tydligt i migrationsstrategin Migrationens framtid 2020. Strategin har som 

syfte att dra upp riktlinjer för invandringspolitiken i landet. Det uppskattas bland annat 

finnas behov för en aktiv och planerad arbetsorienterad invandringspolitik om Finland 

vill nå framgång i dagens globala värld. Ändringar i befolkningsstrukturen innebär att 

antalet personer som går i pension i framtiden kommer vara betydligt större än antalet 

som kommer ut på arbetslivet. Denna utveckling präglar hela Europa, men Finland 

evalueras stå inför detta snabbare än de övriga västeuropeiska länderna. Invandringen 

anses erbjuda ett alternativ till den förändrande försörjningskvoten, och för att lyckas 

med detta ska Finland kunna locka kompetent arbetskraft. Vidare nämns det i strategin 

bland annat att integrationen till Finland sker via arbete, utbildning, barndagvård och 

organisationsverksamhet. En väsentlig del av integration utgörs också av 

språkkunskap: vikten av kunskaper i de inhemska språken och personliga nätverk för 

att kunna delta i samhället lyfts fram. Likaså anses kunskaper i finka och svenska ha 

en central roll också för sysselsättningen. Också dåliga attityder och diskriminering 

lyfts upp: umgänge mellan olika befolkningsgrupper, samt mångsidig diskussion om 
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invandring och invandringspolitik anses spela en nyckelroll i detta sammanhang. 

(Inrikesministeriet 2013, 11-22.) 

3.2 Integrationspolitiken i Finland 

Då invandringen började växa vid övergången mellan 80- och 90-talet, fungerade 

Helsingfors stad som en vägvisare för finsk integrationspolitik och de linjer som borde 

väljas. Finska samhället accepterade snabbt den förändring som växande invandring 

orsakade och började agera för behövliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

(Saukkonen 2013a, 10-12.)  

Tanken om invandrares aktiva integration började formas först i mitten av 1990- talet. 

Snabb och flexibel integration lyftes fram som ett grundläggande syfte för 

invandringspolitiken i enighet med regeringens invandrings- och flyktingpolitiska 

program 1997. Förutom effektiv integrering i det finska samhället och arbetslivet, så 

lyftes också inlärningen av finska eller svenska språket, samt tillägnandet av 

samhällets spelregler fram. Samtidigt ansågs möjligheten för invandrare att bevara sitt 

eget modersmål och sin egen kultur vara nyttigt för både samhället och invandrare 

själva. (Saukkonen 2013a, 86; Jasinskaja-Lahti et al. 2002, 20.) Några år senare, 1999, 

trädde den första lagen om främjande av integration i kraft. Tio år senare, 2009, 

inleddes en omfattande uppdatering av lagen, och i dag följer landet integrationslagen 

som trädde i kraft september 2011. (Inrikesministeriet 2013, 8.) 

I samband med att det i landet skapades lagstiftning angående emottagandet av 

invandrare, började man samtidigt kalla integration för ”kotoutuminen” och 

integrationspolitiken för ”kotouttaminen”.2 Man ville skapa egna finska ord för 

begreppen för att undvika associationer till begrepp såsom assimilering och förlorandet 

av ens egen identitet, som lätt kunde förknippas med integration. Därtill hade ordet 

integration flitigt börjat användas i samband med Europas integrationsprocess. 

(Saukkonen 2013a, 66.) 

I nuläget syftar integrationspolitiken i Finland till att invandrare inlemmas i samhället 

som individer, att de lär sig de spelregler som gäller, samt deltar i arbetslivet och annan 

verksamhet i samhället. Samtidigt accepteras det att en del av dessa personer vill 

                                                           
2 Ordet är bildat utifrån stammen ”koti”, som betyder ”hem”. 
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behålla sin egen kulturella identitet och överföra den även till sina barn, och att denna 

process förändrar det finska samhället. (Saukkonen 2013a, 226.) Integrationspolitiken 

i Finland lägger särskilt fokus bland annat på dubbelriktad integration, samt på att 

invandrare etablerar en samhörighetskänsla i samhället. Undervisningen i finska och 

svenska anses ha en central roll då det gäller att kunna främja sysselsättningen för 

vuxna invandrare. (Arbets- och näringsministeriet 2014a.) Kunskaper i de inhemska 

språken har också en större roll för integrationsprocessen, eftersom för att kunna få 

finskt medborgarskap krävs minst nöjaktig förmåga i tal och skrift antingen i finska 

eller svenska, eller motsvarande färdigheter i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk 

(Migrationsverket 2015c). 

3.2.1 Lagen om främjande av integration 

Första Lagen om främjande av integration trädde i kraft år 1999. Lagen speglade den 

tidens samhälleliga läge och hade således tyngdpunkten i humanitär invandring och 

integrering av arbetslösa invandrare. Då invandringen från och med 2000-talet började 

bli mångsidigare, uppkom också behov för en aktivare invandringspolitik med särskild 

fokus på arbetskraftsbehov. Detta hade sin inverkan också på integrationspolitiken och 

dess tillämpningsområde. I samband med att lagen förnyades, uppmärksammades 

således också arbets- och familjerelaterad invandring som hade blivit allt vanligare. 

(Makkonen & Koskenniemi 2013, 78; Saukkonen 2013b, 95.) 

Den nya integrationslagen trädde i kraft hösten 2011 och har som syfte att: 

”Stödja och främja integration och invandrares möjligheter att aktivt delta i 

samhällsverksamheten i Finland. Lagens syfte är dessutom att främja jämlikhet och 

likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.” (Finlex 2010, 

§1) 

Genom lagförändringen ville man i princip göra integrationsåtgärder och 

integrationstjänster tillgängliga för alla invandrare som hade behov för det, oberoende 

av inflyttningsorsaken (Saukkonen 2013b, 95). Integrationslagen stadgar i princip de 

integrationsåtgärder och tjänster som ska tillämpas för invandrare för att gynna 

integrationsprocessen. Enligt lagen (Finlex 2010,  §1, §6) ska invandrare informeras 

om sina rättigheter och skyldigheter i samhället. Därtill ska invandraren få information 

om tjänstesystemet och åtgärder som främjar integrationen. Integrationsfrämjande 
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åtgärder och tjänster ordnas i princip som en del av den kommunala basservicen, samt 

arbets- och näringsförvaltningens tjänster. 

Ett nytt element i integrationslagen var också projektet Delaktig i Finland med syfte 

att skapa goda modeller för integrationsutbildningen (Saukkonen 2013b, 95). De 

nationella utvecklingsprojekten genomfördes 2011-2013, och baserades på tre 

integrationsvägar: 1) invandrare som är eller snabbt vill komma ut på 

arbetsmarknaden, 2) invandrare med behov för särskilt stöd, samt 3) invandrarbarn och 

ungdomar. (Arbets- och näringsministeriet 2014b). En del av projektet fokuserade på 

svenskspråkig integration i huvudstadsregionen och i samband med det gjordes också 

Magma-studien Via svenska – den svenskspråkiga integrationsvägen, som var en 

undersökning om målgruppen för svenskspråkig integration i huvudstadsregionen. 

Själva studien presenteras närmare i kapitel 5.3. 

3.2.2 Integrationsfrämjande tjänster och svenska som integrationsspråk 

Enligt integrationslagen innebär integrationsfrämjande åtgärder och tjänster i princip: 

givande av basinformationsmaterial om Finland och finska samhället, en inledande 

kartläggning, samt en integrationsplan. I integrationsplanen kan man samtidigt 

bestämma över behovet för integrationsutbildning. (Utbildningsstyrelsen 2012, 7.) 

Alla som flyttar till Finland ska få basinformationsmaterial om landet. Detta material 

ska enligt integrationslagen ges i samband med tillkännagivande av uppehållstillstånd, 

eller då hemkommuns- och befolkningsuppgifter registreras. Invandraren ska ges 

vägledning och rådgivning om åtgärder och tjänster som främjar integration, samt om 

arbetslivet. (Finlex 2010, §7, §8.) 

För invandrare som är arbetslösa eller som får utkomststöd ska enligt lagen göras en 

inledande kartläggning. I kartläggningen ingår en preliminär bedömning bl.a. av 

personens förutsättningar för sysselsättning och studier, samt behovet för 

språkinlärning. En inledande kartläggning kan av arbets- och näringsbyrån eller av 

kommunen också göras för invandrare som inte tillhör denna grupp, om personen själv 

begär det och om de anses ha behov av det. (Finlex 2010, §9, §10.) 

Vill man integreras på svenska, så ska detta meddelas i samband med den inledande 

kartläggningen, så att integrationsplanen kan skapas via den svenskspråkiga vägen. 
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Valet är dock inte så oproblematiskt, utan man måste komma överens med 

myndigheterna om att den svenska vägen passar ens behov och framtidsplaner. Valet 

av svenska utesluter inte heller att man lär sig finska, utan det handlar mera om vilket 

språk som individen upplever att hen vill välja först och har mest behov av. (hej.fi a.) 

Möjligheterna varierar också mellan olika orter i Finland: svenska kurser eller 

svenskspråkiga integrationsutbildningar finns inte i alla städer. En möjlighet är också 

att TE-byrån3 anser att personen inte kommer att kunna hitta arbete med enbart 

kunskaper i svenska. I svenskspråkiga regioner kan det ofta finnas mera förståelse för 

valet av svenska, men i tvåspråkiga kommuner kan man vara tvungen att själv skapa 

en plan för hur kurser i svenska kan leda till sysselsättning. (hej.fi b.) 

Efter den inledande kartläggningen görs en integrationsplan, och här följer samma 

principer som i den föregående: arbetslösa invandrare, eller invandrare som får 

utkomststöd är berättigade till en integrationsplan, men också andra invandrare kan 

begära den och behovet bestäms enligt fallen. I integrationsplanen görs en personlig 

plan för individen angående integrationsfrämjande åtgärder och tjänster. Det handlar i 

princip om språkstudier i finska eller svenska, samt övriga färdigheter som behövs i 

samhället. (Finlex 2010, §11, §12.) I integrationsplanen kan det fattas beslut också om 

behovet för integrationsutbildning. 

Integrationsutbildning för vuxna invandrare innebär i princip undervisning i finska 

eller svenska, samt annan undervisning som gynnar tillgång till arbetslivet och studier, 

samt olika färdigheter inom samhällsliv, kultur och livskompetens. Språkligt följer 

undervisningen grunderna i Utbildningsstyrelsens läroplan för vuxna invandrare. 

Målet är att invandrare ska tillägna sig fungerande elementära språkfärdigheter i 

antingen finska eller svenska. (Finlex 2010, §20.) Integrationsutbildningen ordnas i 

princip som arbetskraftsutbildning för arbetslösa, eller för personer som hotas av 

arbetslöshet, men kan också ordnas som frivilliga studier (Utbildningsstyrelsen 2012, 

8). 

Då en invandrare deltar i åtgärder som finns med i integrationsplanen får hen 

finansiellt stöd, vilket kallas för integrationsstöd (Finlex 2010, §19). Invandrare som 

har fått en individuell integrationsplan, har skyldighet att följa den och delta i de 

åtgärder och tjänster som finns inskrivna i planen. Om personen utan vägande orsak 

                                                           
3 TE-byrån = Arbets- och näringsbyrån  
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vägrar delta i skapandet av en integrationsplan, eller vägrar att delta i de åtgärder som 

finns med i integrationsplanen, kan personens rätt till integrationsstöd begränsas eller 

minskas. (Saukkonen 2013a, 88-89.) Integrationsplanen ska göras inom tre år från det 

att det första uppehållstillståndet eller uppehållskortet beviljats eller från att 

uppehållsrätten registrerats (Finlex 2010, §12). 

4 Svenskan i Finland 

Finland är ett tvåspråkigt land med två officiella språk, finska och svenska, varav 

finska är majoritetsspråket och svenska är minoritetsspråket. Enligt Folktinget 

utgjorde svenskspråkiga närmare 13 % av hela Finlands befolkning år 1900, men under 

tidens lopp har siffran minskat till 5,4 %. Detta motiveras generellt med att antalet 

finskspråkiga mer är fördubblats under 1900-talet, och därtill anses den kraftiga 

tillväxten i antalet personer med främmande språk under de senaste decennier spela en 

stor roll för språkförhållandena i landet. (Finnäs 2013, 8.) I mars 2014 passerade 

antalet personer med främmande språk som modersmål för första gången antalet 

svenskspråkiga i Finland. Då fanns det i landet 293 540 personer med främmande 

språk jämfört med 290 760 som hade svenska som sitt modersmål. (Yle 2014.) 

4.1 Språklagen 

De språkliga rättigheterna i Finland tryggas i grundlagen. Enligt grundlagen har 

Finland två nationalspråk, finska och svenska, och alla har rätt att använda dessa två 

språk både hos statliga myndigheter, samt hos tvåspråkiga kommunala myndigheter. 

Vidare preciseras de principiella språkliga rättigheterna närmare i språklagen. Finland 

följer i dag språklagen som trädde i kraft 1.1.2004 med syftet att precisera hur språkliga 

rättigheter tillgodoses i praktiken. Utgångspunkten i språklagen är varje persons rätt 

till det egna språket. Myndigheternas roll blir att säkra att rätten att få service på sitt 

eget språk förverkligas. Tillämpningsområde för lagen är domstolar och övriga statliga 

myndigheter, samt de kommunala myndigheterna i tvåspråkiga kommuner. 

(Justitieministeriet.) 

Finska kommuner definieras enligt språklagen antingen som enspråkiga eller 

tvåspråkiga. En kommun där finsk- eller svenskspråkig minoritet utgör minst 8 % eller 
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minst 3000 invånare är tvåspråkig. I enighet med språklagen har alla i Finland rätt att 

använda antingen finska eller svenska hos tvåspråkiga myndigheter. Oberoende av 

hemkommunens språk, har man därtill i hela landet rätt att uträtta sina ärenden på 

svenska med statliga myndigheter såsom polisen, Folkpensionsanstalten FPA och 

skattebyrån. Därtill har statliga bolag, såsom statliga järnvägsbolaget VR och Posten, 

skyldighet att i viss mån erbjuda svenskspråkig service. Landskapet Åland utgör ett 

undantag, då det inte finns med i språklagens tillämpningsområde. (Folktinget 2010, 

6.) 

4.2 Svenskspråkiga i Finland 

Geografiskt är finlandssvenskarna bosatta mestadels vid kustområdena i Österbotten, 

samt i Åboland och Nyland, för att inte nämna landskapet Åland där det officiella 

språket är svenska och där även kontakterna de åländska myndigheterna och finska 

staten emellan sker på svenska. Rent språkligt ser situationen något annorlunda ut 

beroende på var i landet man bor: i Österbotten är det inte helt ovanligt att vardagen 

präglas mycket av det svenska: man har umgänge på svenska, svenskspråkiga grannar, 

samt tillgång till Sveriges tv. I huvudstadsregionen lever finlandssvenskarna däremot 

i en miljö där majoritetsspråket är mycket dominerande i omgivningen, och där de 

flesta svenskspråkiga numera arbetar på finskspråkiga arbetsplatser. (Folktinget 2010, 

16, 19-20.) 

Huvudstadsregionen bildas av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla som alla är 

tvåspråkiga kommuner med finska som majoritetsspråk. I alla dessa städer finns en 

svenskspråkig minoritet, men storleken på den varierar. Enligt Helsingfors stad (2015) 

är antalet svenskspråkiga i staden 35 000 (cirka 5,7 %) och evalueras öka till 42 000 

fram till 2040. I Esbo finns drygt 20 200 svenskspråkiga (cirka 7,7 %), och fram till 

2023 evalueras siffran minska enbart med några hundra personer (Esbo stad). Andelen 

svenskspråkiga i Vanda är runt 2,8 %, vilket motsvarar ungefär 5900 personer. I Vanda 

har antalet både finsk- och svenskspråkiga ständigt minskat under senaste tiden, vilket 

motiveras med det växande antalet personer med främmande modersmål som utgör 

största delen av befolkningsökningen i kommunen. Fram tills 2040 evalueras antalet 

svenskspråkiga minska till cirka 5650 personer. (Vantaa 2013a, 1, 17-18; Vantaa 

2013b, 3.) Grankulla sticker ut från mängden med sina drygt 35 % svenskspråkiga 
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invånare (Grankulla stad 2014, 3). Samtidigt ska det dock påpekas att Grankulla har 

lite över 9000 invånare, och således är antalet svenskspråkiga inte särdeles stort. 

Enligt Magma-studien Via svenska – den svenskspråkiga integrationsvägen (Creutz & 

Helander 2012, 131) beräknas antalet invandrare i huvudstadsregionen som fungerar 

på svenska och deltar i svenskspråkiga aktiviteter uppgå till närapå tvåtusen personer. 

I hela Helsingforsregionen beräknas det finnas allt som allt 5000 personer med 

utländsk bakgrund med någon slags personlig anknytning till svenskan i landet (von 

Etter 2014, 5). 

Som det redan kom fram, så präglas huvudstadsregionen mycket av finskans dominans 

och således blir också svenskspråkiga i regionen i praktiken tvåspråkiga. Enbart 

finlandssvenskarna i Grankulla kan anses i princip fungera på ett språk. Annat 

kännetecknande i dagens läge är att så kallade bland-äktenskap, där båda parter har 

olika modersmål, jämfört med situationen där båda parter är svenskspråkiga, blir allt 

vanligare. Även om 90 % av alla finlandssvenskarna anser sådana språkliga bland-

äktenskap vara naturliga i ett tvåspråkigt land, anses bevarandet av det svenska språket 

ändå vara viktigt. Trots denna språkliga flexibilitet som präglar huvudstadens 

svenskspråkiga, önskar de flesta ändå att de får service på sitt modersmål i viktiga fall, 

särskilt nät det gäller hälso- eller sjukvård. (Pääkaupunkiseudun ruotsinkieliset 

palvelut 2007, 8.) 

4.3 Svenskspråkig integrationsutbildning i huvudstadsregionen 

Svenskspråkig integrationsutbildning i huvudstadsregionen är ett relativt nytt 

fenomen, som arrangeras via Svenska Arbetarinstitutet i Helsingfors, Helsingfors 

Arbis. Programmet har funnits sedan 2012, och pågår således nu för tredje året. Första 

året (2012-2013) var antalet deltagare 12, följande år (2013-2014) 22 och pågående 

året (2014-2015) 29.4 

Läroplanen på Arbis är gjort enligt Grunderna för läroplanen för 

integrationsutbildning av vuxna invandrare (Utbildningsstyrelsen 2012). 

Integrationsutbildningen på Arbis handlar i princip om arbetskraftsutbildning för 

arbetslösa invandrare, men den kan också genomföras som frivilliga studier. 

                                                           
4 Uppgift har jag fått av Helsingfors Arbis invandringskoordinator Ann-Jolin Grüne i en e-post april 
2015. 
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Målgruppen för den svenskspråkiga integrationsutbildningen på Arbis är invandrare 

med någon slags anknytning till svenskan: det kan t.ex. handla om en tidigare 

boningsort eller familj. (Helsingfors Arbis 2012, 3.) 

Genom integrationsutbildningen på Arbis får deltagarna undervisning i både svenska 

och finska (eller engelska), samt samhällskunskap. Till det sistnämnda hör 

arbetslivsfärdigheter och kulturkännedom, men ämnena genomsyrar också 

språkundervisningen. Största delen av utbildningen formas av undervisning i svenska, 

där de kommunikativa färdigheterna betonas. Målet är en fungerande elementär 

språkfärdighet i svenska (dvs. B1.1 på den europeiska referensramen). Tanken är att 

kursdeltagarna ska kunna delta i arbetslivet så fort som möjligt, vilket möjliggörs 

genom att skapa sociala nätverk och kontakter till huvudstadens arbetsgivare med 

behov av svenskkunnig personal. Därtill förväntas deltagare själva vara aktiva och 

engagera sig i svenskspråkig verksamhet utanför klassrummet. 

Integrationsutbildningen omfattar 50 studieveckor, varav själva 

integrationsutbildningen utgörs av tre moduler (14 veckor var) och därtill en åtta 

veckors praktikperiod. (Helsingfors Arbis 2012, 4-7, 9-10.) 

5 Teoretisk referensram och tidigare forskning 

Den teoretiska referensramen i avhandlingen utgörs av Europarådets värden och 

principer för språklig integration av vuxna invandrare (Linguistic integration of Adult 

Migrants, LIAM). Därtill skapas den teoretiska referensramen av det som olika 

forskare skrivit om språket i integrationsprocessen. Jag använder mig också av 

tankesmedjan Magmas studie Via svenska ‒ den svenskspråkiga integrationsvägen 

som jag också delvis jämför mina enkätresultat med. Här nedan kommer jag först att 

ge en närmare inblick i denna teoretiska referensram och därefter presenterar jag kort 

relevant forskning för denna studie. 

5.1 Språklig integration inom EU 

Frågor gällande integration av invandrare och vilken roll som inlärning av mållandets 

språk (ett eller flera) spelar i detta, är fokus för politisk debatt i ett växande antal 

medlemsländer inom EU. Europarådet anser att integration av nyanlända invandrare 

är en mångfasetterad process och således också svår att evaluera. En mängd olika 
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indikatorer (såsom hälsa, inkomst, sysselsättning mm.) har utvecklats för att mäta 

invandrares anpassning till ett nytt samhälle, men dessa metoder sällan inkluderar 

kriterier som direkt skulle relatera till språk. Detta även om mållandets språk är mer 

eller mindre avgörande för vuxna invandrare, särskilt för de som planerar en långvarig 

vistelse. Språklig integration handlar inte heller om integration generellt, eftersom 

språk inte kan betraktas endast som ett kommunikationsmedel, utan spelar också en 

central roll i uppbyggandet av både individuella identiteter och gruppidentiteter. 

Således är inlärning och användning av det nya hemlandets språk, eller användning av 

de språk som invandraren redan kan från förut, inte enbart en praktisk fråga utan kan 

också påbörja sådana process som leder till ifrågasättning av ens egen identitet. (Liam 

a, Liam b.) 

Språklig integration är inte heller någon symmetrisk process och dess värde varierar 

enligt den synpunkt som fenomenet betraktas ur. Språklig integration i sig kan från 

infödda talares synvinkel betraktas som en ”skyldighet” för de nyanlända, samtidigt 

som det kan hända att invandraren själv inte anser det vara prioritet nummer ett. En 

sådan yttre tolkning av språklig integration innebär en tanke om att invandrare inte 

sticker ut från andra talare i landet, eller gör det endast minimalt (t.ex. i form av 

brytning). Enligt denna definition, borde invandrare använda nationalbefolkningens 

normala språk. Av vuxna invandrare förutsätts således att de visar sin lojalitet till 

mållandet genom att de behärskar det officiella språket på en hög nivå. (Liam b.) 

Det som Europarådet vill lyfta fram är att en sådan yttre tolkning av språklig 

integration inte är förenlig med hänsyn till antingen samhällets aktuella behov, eller 

invandrares förväntningar eller rättigheter. Enligt Europarådet ska språklig integration 

vidare inte enbart definieras i relation till inlärningen av majoritetsspråket, utan i 

relation till individens språkliga repertoar som helhet, dvs. tidigare språkkunskap. 

Således borde språklig integration helt enkelt betraktas som en anpassning till en ny 

kommunikationsomgivning. På vilket sätt en invandrare anpassar sin språkliga 

repertoar i relation till målspråket beror antagligen på vilket värde individen själv gav 

de olika språken innan hen anlände till sitt nya hemland. (a.a.) 

Med detta som utgångspunkt ger Europarådet exempel på olika former av språklig 

integration för en vuxen invandrare: 
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1) Man kan bestämma att inte förändra sin repertoar, dvs. bestämma att man helt 

enkelt inte vill lära sig mållandets språk. Detta kan hända särskilt i fall då 

personen tillbringar sin tid mestadels i omgivningar där hen kan använda sitt 

eget språk. 

2) Man önskar att kunna förändra sin språkliga repertoar, dvs. lära sig mållandets 

språk, men lyckas inte med detta p.g.a. brist på tid eller självsäkerhet. 

3) Man kan ha som syfte att omforma sin språkliga repertoar, men utan att försöka 

skapa en normativ anpassning (så att man t.ex. behåller sin icke-infödda talares 

accent, eller använder kommunikationsmönster från den egna kulturen till 

målspråket) 

4) Man syftar till att omforma sin språkliga repertoar för att kunna nå en så kallad 

”språklig naturalisation”, vilket innebär att man gradvis lämnar bort sitt eget 

språk, så att det inte heller förs vidare till kommande generationer. 

5) Man vill omforma sin funktionella repertoar så att man har två språkliga 

identiteter sida vid sida. 

Bland dessa ovannämnda exempel på språklig integration finns inga generella ideal 

som man borde sträva efter. Däremot är det upp till invandrare själva att bestämma 

vilka av dessa språkliga strategier är bäst anpassade för deras egna behov. (a.a.) 

5.2 Språket i integrationsprocessen 

Språkinlärning har en central roll i integrationsprocessen: genom att man lär sig 

mållandets språk, öppnas också tillgång till samhället på en djupare nivå. Således 

fungerar språket inte enbart som kommunikationsmedel, utan som ett sätt att kunna 

förstå samhället och delta i det. Hyltenstam och Stroud (1991, 33) delar 

språkfunktioner i tre kategorier: 1) kommunikationsmedel, 2) tankeredskap, och 3) 

medel för social organisation. Den förstnämnda syftar till språkets roll att överföra 

information och uttrycka känslor. I detta samband kan det talas om språkets 

informerande och expressiva, respektive direktiva funktion. Språket som tankeredskap 

hjälper individer att tolka och konstruera verkligheter (referentiell och heuristisk 

funktion), samt fungerar som ett hjälpmedel i ens tänkande och problemlösning 

(kognitiv funktion). Språket som medel för social organisation, innebär däremot 

reglering av gruppmedlemmarnas relationer sinsemellan, samt markering av 

grupptillhörighet (socioekonomisk grupp, ålders- yrkesgrupp, eller etnisk grupp). 
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Således fungerar språket som en symbol för social tillhörighet. Språkets varierande 

funktioner kan vidare antas spela olika stor roll inom olika kulturer. (Hyltenstam & 

Stroud 1991, 33-34.) 

Det som forskning (se t.ex. Hyltenstam 1993) hittills kunnat visa är att det är först och 

främst den förstnämnda språkfunktionen som har direkt inverkan på känslan av en 

mindre lyckad integration. Då en invandrare upplever att migrationen lett till att ens 

mänsklighet blivit mindervärdig, är det i princip bristen på ett fungerande 

kommunikationsmedel, dvs. språk, som anses vara den största orsaken (Hyltenstam 

1993, 110). Integrationsutbildningen i Finland talar om samma sak med andra ord, då 

det nämns att i integrationsutbildningen förväntas invandraren nå grundläggande 

färdigheter för att kunna fungera på finska eller svenska (Finlex 2010, §20). Således 

kan man här hävda att för en invandrare har det nya språket antagligen mest betydelse 

som just kommunikationsmedel. 

Vad som sedan gäller för språkinlärningen i sig, så är det sällan fråga om en ensidig 

process, där inläraren tillägnar språket på egen hand. Christina Korkman (2004, 6) 

hänvisar bland annat till Wong Fillmore (1991) och Øzer (1992) då hon skriver att 

enligt en konstruktivistisk syn sker språkinlärning alltid i en ständig interaktion med 

andra. Principen menar hon gäller både för förstaspråksinlärning som för 

andraspråksinlärning. Omgivningens betydelse för språkinlärning generellt går inte att 

nedvärdera: alla personer som någonsin lärt sig ett nytt språk vet att för att ordentligt 

behärska ett språk krävs att det kan användas i olika sammanhang och med olika 

personer. För en invandrare kan interaktionen med andra antas vara centralt inte bara 

för språkinlärningen utan för hela integrationsprocessen. Detta bekräftas av Liebkind 

et al (2004, 90), som menar att sociala nätverk har en ytterst stor roll för just 

språkinlärning och integration. Utan språkkunskap kan man inte fullständigt delta i 

samhällslivet, och bristande sociala nätverk å sin sida indikerar att det fattas sådant 

deltagande i en människans liv. Vidare har bristen i språkkunskap och sociala nätverk 

också använts som indikatorer för t.ex. marginalisering i samhället. (Liebkind et al. 

2004, 90.) 

Viberg (1996, 119-120) använder andraspråkselever i Sverige som exempel, då han 

skriver att generellt påverkas språkinlärningen för elever med svenska som andraspråk 

av en mängd skilda faktorer utanför skolan. Den sociala situationen utanför skolan har 

en avgörande betydelse eftersom andraspråksinlärningen sker i det land där språket 
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talas (till skillnad från främmandespråksinlärningen). Vidare lyfter Viberg upp 

kopplingen mellan majoritetsbefolkning och invandrare, och menar att vilka talare av 

målspråket som en andraspråksinlärare kommer i kontakt med är en central aspekt för 

språkinlärningsprocessen. För en andraspråksinlärare blir det viktigt att ha kontakt 

med olika ”slags” infödda talare: som exempel kan nämnas ungdomar som talar på ett 

annat sätt med vuxna än med sina kompisar. Till exempel i invandrartäta områden i 

Sverige kan bristande kontakt med svenskspråkiga vänner hindra språkinlärningen, 

även om skolundervisningen skulle ske på svenska. (Viberg 1996, 119-120.) 

Viberg syftar visserligen till skolelever i Sverige, men hans synpunkter kan likaväl 

tillämpas till andraspråksinlärare generellt. Speciellt då det handlar om invandrare som 

t.ex. deltar i integrationsutbildningen eller enstaka språkkurser, kan det åtminstone i 

teorin hända att läroanstalten blir det enda stället där svenskan används. Språkinlärning 

förutsätter att språket används, och omgivningen spelar en stor roll i detta 

sammanhang. Således blir det viktigt för inlärare att skapa egna sociala nätverk också 

utanför skolan, eller läroanstalten där språket undervisas. För en invandrare som väljer 

den svenska vägen i Finland kan situationen tänkas bli ännu mera krävande: som 

invandrare tillhör man ett slags minoritet redan från början och ska nu integreras i en 

annan minoritet. Därtill präglas huvudstadsregionen av finskans dominans (se kap. 

4.2), vilket ännu mera avgränsar möjligheterna för att kunna hitta sig till sociala 

sammanhang på svenska. 

Invandrare präglas ofta av flerspråkighet i och med att de lär sig ett nytt språk i deras 

nya hemland i tillägg till sitt modersmål och annan språkkunskap från tidigare. 

Samtidigt får dessa språk olika användningsområden och olika språk används i olika 

sammanhang. I samband med detta används begreppet språkdomäner: för tvåspråkiga 

individer kan det lätt hända att man växlar språk beroende på situationen. 

Minoritetsspråket får eventuellt mest användning i hemmet och med vännerna, medan 

majoritetsspråket förknippas med studier eller arbete. En domän är således ”en grupp 

situationer som normalt kräver en viss språkform”. Några centrala domäner är 

exempelvis familj, vänner, skola och arbete. För en skolelev kan skolan ses som en 

bestämd språkanvändningsdomän: för en elev med begränsat antal svenskspråkiga 

kontakter kan skolan lätt bli den dominerande domänen för svenskan. (Viberg 1996, 

120-121.) För invandrares del generellt kan det till exempel lätt hända att mållandets 
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språk används i officiella sammanhang, medan personens övriga språk får andra 

språkdomäner. 

5.3 Tidigare forskning i ämnet 

Frågor kring integration och andraspråksinlärning har redan en längre tid varit föremål 

för både bredare forskning och olika utredningar (se t.ex. Marjeta 1998; Perhoniemi & 

Jasinskaja-Lahti 2006; Suni 2008; Pöyhönen et al. 2009), men integrationsvägar på 

svenska är ett nyare forskningsfält i Finland.  

Tankesmedjan Magma (Creutz & Helander 2012) kom år 2012 ut med rapporten Via 

svenska ‒ den svenskspråkiga integrationsvägen, som gjordes i samarbete med 

huvudstadsregionens svenskspråkiga Delaktig i Finland- projekt, och var en 

genomgång av intresset för integration på svenska hos invandrare i 

huvudstadsregionen. Centrala frågor var bland annat vad som hindrar en lyckad 

integration på svenska, hur många invandrare som kunde tänka sig välja svenska som 

sitt integrationsspråk, samt hur ser ett lyckat integrationsspår egentligen ut. Resultaten 

bygger på enkätsvar och berättelser med vissa nyckelpersoner. Enkäten skickades till 

1000 invandrare i huvudstadsregionen, och därtill genomfördes intervjuer med 21 

personer som antingen integrerats på svenska eller haft intresse för det. (Creutz & 

Helander 2012, 9-10,16.) 

Resultaten visade bland annat att det finns intresse för svenskspråkig integration hos 

invandrare i huvudstadsregionen speciellt bland högutbildade personer. Enligt 

enkätsvaren skulle 23 % av invandrare i huvudstadsregionen välja svenska om detta 

blev erbjuden som ett alternativ. Intresset för att lära sig svenska var stort också då 

man ansåg att det kunde gynna arbetslivet. Svenskan ansågs också som en möjlighet 

till snabbare integration in i samhället, eftersom språket är lättare att lära sig än finskan, 

och detta särskilt av personer med kunskap i övriga språk som talas i Europa. Det som 

flera hade upplevt var negativa attityder både från myndigheternas och vanliga 

finländares sida. Annat som räknades vara utmanande var bland annat att hitta sociala 

nätverk som fungerade helt på svenska. 

Janina Svaetichin (2011) har i sin pro gradu- avhandling Begränsat tillträde – Unga 

invandrares känsla av tillhörighet i en finlandssvensk kontext forskat unga invandrare 

i Helsingforsregionen som lärt sig svenska som sitt första främmande språk. Med hjälp 
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av temaintervjuer belyser hennes avhandling dessa ungdomars känsla av tillhörighet i 

en finlandssvensk kontext, och vad det för dem innebär att vara invandrare med 

svenska som första främmande språk. Att känsla av tillhörighet är sammankopplad 

med språkkunskaper kommer tydligt fram i intervjuerna med de unga. Det som 

forskningsresultaten enligt Svaetichin visar är att språkkunskaper skapar både tillträde 

och ökade möjligheter i dagens mångkulturella samhälle. 

Rapporten Mot större mångfald: Kartläggning om breddad rekrytering och 

integrering av examensstudenter med utländsk bakgrund till den svenskspråkiga 

undervisningen vid Helsingfors universitet och till Svenska social- och 

kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (von Etter 2014) var en kartläggning 

som genomfördes mellan 2012-2013 i den svenskspråkiga undervisningen vid 

Helsingfors universitet och Svenska social- och kommunalhögskola. Syftet var att få 

reda på hur aktiv rekrytering vid universitetet kunde användas för att bättre kunna 

främja inkluderingen av studenter med utländsk bakgrund, hur studenterna kunde 

stödjas under sin studietid, samt hur kontakter till arbetslivet kunde främjas i ett tidigt 

skede. Därtill ville man också få reda på vilka andra sätt utöver rekryteringen som 

kunde användas vid HU för att gynna integreringen. 

Kartläggningen bygger på intervjuer och samtal med experter, koordinatorer, 

personalen och studerandena inom den svenskspråkiga utbildningen vid Helsingfors 

universitet och Svenska social- och kommunalhögskolan. Som resultat kom det bland 

annat tydligt fram att metoder och verktyg för inlärning av svenska som främmande 

språk bör vidareutvecklas. Fortsättningskurser på mellan- och avancerad nivå 

efterfrågas av både studenter och lärare, och dessa kurser föreslås kunna arrangeras 

tillsammans med finskspråkiga studenter. Annat som kom fram var att det ska finnas 

bättre informering om svensk verksamhet, samt ett behov för ett koordinerat språktest 

bland högskolorna. Därtill finns det ett intresse för att kunna studera finska och 

svenska via nätet. I rapporten föreslås en större roll för Öppna universitet som arrangör 

som förbereder ungdomar med utländsk bakgrund för akademiska studier. En 

målgrupp, som Öppna universitet ska ta i beaktande, är personer med behov av att 

komplettera sina utländska högskoleexamina för att få behörighet på den akademiska 

arbetsmarknaden i Finland.  

Satu Kuitunen (2011) har i sin pro gradu avhandling Invandrare i det tvåspråkiga 

Finland – En analys av invandrares erfarenheter av svensk- och finskspråkig 
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integrationsutbildning samt språkförhållanden i Västra Nyland forskat i invandrare i 

staden Raseborg i västra Nyland. Området är tvåspråkigt och Kuitunen har fokuserat 

på invandrares erfarenheter i språkundervisningen på svenska respektive finska. 

Forskningen är genomfört med en enkät, som skickades till invandrare i området. I 

resultaten kom det fram att invandrare helst använder det språk som de lärt sig allra 

först, även om flera av dem hade lärt sig båda språken. Alla i gruppen ansåg att i 

Finland är det mest nyttigt att kunna finska, men samtidigt ansåg en del att svenskan 

ändå är mest praktiskt att använda i det tvåspråkiga området i västra Nyland. 

Det pågår också forskning i ämnet idag, och till exempel har politices doktor Mika 

Helander av Svenska kulturfonden beviljats medel för fortsatt forskning om 

invandrares integration på svenska i Finland och arbetar för tillfället med en utredning 

i ämnet (Helander 2015). 

Som det framkommer här ovan, så har forskning kring svenskspråkig integration under 

senaste år börjat väcka intresse och belysts ur flera olika infallsvinklar. De frågor som 

jag har valt att fokusera på, dvs. gemensamma faktorer bland personer som valt 

svenska, användningsområden för svenskan, samt svårigheter som språkvalet 

eventuellt medför, är däremot områden som hittills fått mindre utrymme. Genom 

denna avhandling önskar jag således kunna bidra med både nytt material och nya 

tankar till forskningsfältet kring svenskspråkig integration. 

6 Analys av enkätsvaren 

Informantgruppen består av 27 personer, varav drygt hälften är kvinnor. En av 

informanterna hade kryssat för båda alternativen (man och kvinna), och således kan 

jag inte ge någon exakt siffra på könsindelningen. Mestadels tillhör personerna 

ålderskategorin 26-39 år och har i genomsnitt bott i Finland mellan 1-6 år. Generellt 

varierar vistelsetiden i landet från 8 månader till 17 år. Informanterna i avhandlingen 

är ingen homogen grupp, utan kommer från 15 olika länder runt om i världen: 

Ryssland, Frankrike, Italien, Peru, Tyskland, Marocko, Skottland, Irland, Australien, 

USA, Kanada, Spanien, Ukraina, Nigeria och Colombia. Angående nuvarande status, 

så är de för det mesta antingen studeranden (11), med i arbetslivet (11), eller arbetslösa 

(10) (man fick kryssa för flera alternativ). Nästan så gott som alla, förutom en person 

som inte hade svarat någonting, har flyttat till Finland antingen p.g.a. familj eller 
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parrelation, studier eller arbete. Bland informanterna fanns ingen som hade bakgrund 

som flykting eller asylsökande. Detta korrelerar samtidigt med de vanligaste 

inflyttningsorsakerna som presenterades i kapitel 3.1, nämligen att inflyttningen till 

Finland numera sker mestadels just p.g.a. studier, arbete och familjeband. Likaväl kan 

det dock hända att också andra inflyttningsorsaker förekommit bland gruppen, men att 

dessa personer eventuellt valt att inte delta i studien. Som en helhet tänker en klar 

majoritet (16) av informanterna stanna i Finland, medan resten fortfarande är osäkra. 

Enbart två personer anger att de inte planerar stanna i landet. Bland de som kan finska 

tänker majoriteten (11 av 17 personer) stanna, bland de som inte kan finska är andelen 

50 %.  

De största språkgrupperna är ryska (8 personer), engelska (7 personer) och spanska (4 

personer). Informanterna har i genomsnitt också en bred kunskap i olika språk: alla i 

gruppen anger sig kunna engelska, och de flesta har också angett åtminstone ett annat 

främmande språk som de kan. Förutom sitt modersmål, så kan en tredjedel spanska, 

ungefär en fjärdedel franska, och en femtedel tyska. 17 av informanterna kan också 

finska, varav de flesta på nybörjarnivå. Att informanterna har bred kunskap i olika 

språk är dock inte så förvånande: som det också tas upp i Magma-studien Via Svenska 

‒ den svenskspråkiga integrationsvägen (Creutz & Helander 2012, 39), så är 

invandrarna ofta flerspråkiga via sitt ursprung och kompetenta i många språk. Enligt 

studien har invandrare därtill ofta kunskap att kommunicera på åtminstone något av 

världsspråken (engelska, franska, spanska, ryska), vilket också är ett faktum med min 

informantgrupp. Kunskap i språk såsom engelska eller tyska, som tillhör samma 

germanska språkfamilj som svenska, kan också underlätta inlärningen av svenska, i 

och med att språk som är nära besläktade med varandra åtminstone i teorin kan antas 

göra det lättare att tillägna sig nya språk inom samma språkfamilj. Således kan 

svenskan upplevas som ett enklare val, eftersom man tillägnar sig språket snabbare 

och kan börja kommunicera på det redan i ett tidigare skede. Samtidigt innebär detta 

inte att alla med kunskap i indoeuropeiska språk skulle ha det lättare att lära sig svenska 

eller borde integreras på svenska, men att komma från en gemensam språkgrupp kan 

ha sina fördelar helt enkelt.  

Informanterna har lärt sig svenska via olika vägar. 11 personer deltar i den 

svenskspråkiga integrationsutbildningen på Helsingfors Arbis i år (2014-2015), även 

om det inte direkt handlar om några nyanlända invandrare: i denna grupp har personer 
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som svarat på enkäten i genomsnitt redan bott 4 år i Finland. Således kan man här påstå 

att det inte handlar om en grupp nyinflyttade som först nu bekantar sig med landets 

språk och deras nya samhälle, utan de har redan klarat sig i landet under flera års tid. 

De övriga 16 informanterna har lärt sig svenska redan tidigare. Hos denna grupp har 

integrationen till svenskan skett på en rad olika vägar: 11 personer skriver att de lärt 

sig svenska på Arbis: om det handlar om integrationsprogram eller enstaka kurser blir 

oklart, eftersom enbart två personer hade skrivit just integrationsprogrammet, eller 

SFI5 Arbis. Förutom på Arbis har informanterna lärt sig svenska hemma på egen hand, 

på kvälls- och sommarkurser, via vänner eller övriga studier (bland annat på Svenska 

Handelshögskolan Hanken och på yrkeshögskolan Arcada), samt via det 

finlandssvenska kulturcentrumet Luckans tjänster. 

6.1 Valet av svenska 

I frågan om motiveringen till språkvalet (svenska) fick man kryssa för flera alternativ, 

vilket var också det som majoriteten gjorde.  Sammanlagt 17 personer hade valt två 

eller flera alternativ samtidigt som 10 personer hade kryssat för enbart ett alternativ. 

 

Figur 1. Motiveringen till språkvalet 

Figur 1 visar att de flesta personer valt svenska antingen på grund av att språket är 

lättare att lära sig än finska (14 svar), för att få finskt medborgarskap (10 svar), eller 

av någon annan anledning (12 svar). Andra svar var för att man använder svenska med 
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sin familj eller med sin partner (5 stycken), för att man använder svenska på 

arbetsplatsen (5) eller i studier (3). En person valde alternativet ”Jag har tidigare bott 

i ett annat nordiskt land” och två personer motiverade valet med att de kan något annat 

nordiskt språk. Det fanns dock inga övriga nordiska språk i kommentarfälten hos dessa 

personer då jag frågade om andra språk som personerna kunde. Däremot kunde bägge 

två finska, vilket jag tolkar som att nordiska språk i dessa svar innebär finska. 

Att svenskan upplevs som ett lättare språk att tillägna sig, kan tolkas bero på att 

informantgruppen har från tidigare kunskap i andra indoeuropeiska språk. Som jag 

redan tog upp, så kan språk som är nära besläktade med varandra högst sannolikt 

underlätta inlärningen av nya språk inom samma språkgrupp. Därtill finns likheter i 

många övriga språk som talas i Europa, åtminstone i ordförrådet. Genom att man lär 

sig mållandets språk, eller ett av dessa i detta fall, öppnas också möjligheten för 

interaktion med omgivningen. Således fungerar svenskan helt enkelt som ett medel för 

att kunna kommunicera med andra. Det är alltså det som Hyltenstam och Stroud (1991, 

33) beskriver som språkets informerande funktion som är central för dessa invandrare. 

Vidare är det just denna funktion som kunnat bevisas vara central för känslan av en 

lyckad integration (se kap. 5.2), vilket innebär att eftersom svenskan tillägnas snabbare 

jämfört med finskan, ökar i de ovannämnda fall samtidigt upplevelsen av en lyckad 

integration. 

Förutom att man genom språk bättre kan delta i samhället, breddar den säkerligen 

också vägen till sysselsättning, såsom arbete eller vidare studier, vilket naturligtvis 

gynnar integrationsprocessen. På det sättet kan svenskan upplevas som en snabbare 

väg in i det finska samhället. I samband med detta ska det dock noteras att kunskap i 

landets minoritetsspråk, svenska, samtidigt innebär färre potentiella arbets- respektive 

studieplatser. Detta eftersom det i praktiken inte finns lika mycket utbud enbart på 

svenska, åtminstone inte i huvudstadsregionen där finskan dominerar. Samtidigt blir 

det ändå viktigt att påpeka att inlärningen av svenska inte heller utesluter inlärning av 

finska, vilket syns tydligt också bland mina informanter varav majoriteten också kan 

lite finska. Således öppnar kunskap i båda inhemska språken säkert ytterligare nya 

möjligheter i arbetslivet. Att svenskan uppfattas som ett lättare språk jämfört med 

finskan, bekräftas också av de resultat som Creutz & Helander (2012, 41) fick i sin 

studie Via Svenska ‒ den svenskspråkiga integrationsvägen. Också i den studien 

förekom detta alternativ bland de största anledningar: 50 av totalt 143 personer 



 

30 
 

motiverade med det samt med kulturella aspekter. Uppfattningen om svenska som ett 

lättare språk tycks således vara en betydelsefull faktor för språkvalet. Som en slutsats 

kan man här påstå att för en del invandrare kan valet av svenska vara ett sätt att i ett 

tidigare skede få en känsla av tillhörighet i samhället, jämfört med om man enbart 

valde finska. Genom att man tillägnar sig ett av landets språk öppnas möjligheten för 

att kunna kommunicera med andra – någonting som är centralt inte enbart för 

språkinlärning utan för hela integrationsprocessen. 

Vidare fanns det ett tydligt samband mellan de som motiverade språkvalet med att 

svenskan är lättare att lära sig och för att få finskt medborgarskap: sammanlagt 9 

personer hade kryssat för båda alternativen. Av informanterna kan svenskan eventuellt 

anses erbjuda en effektivare väg in i det finska samhället: genom att svenskan uppfattas 

som lättare att lära sig, tillägnar man sig snabbare också den språkkunskap som 

medborgarskapet förutsätter. För att få finskt medborgarskap krävs ju minst nöjaktig 

förmåga i tal och skrift antingen i finska eller svenska (se kap. 3.2) och för en del 

informanterna kan svenskan upplevas som ett snabbare sätt att nå denna språkliga nivå.  

Näst populäraste alternativet hos mina informanter, ”Någon annan orsak, vad?”, 

följdes av en rad olika kommentarer. I tre svar lyftes behovet av svenskkunskap upp 

om man vill hitta arbete: En person skriver bland annat att hon redan kan lite finska, 

men att med hjälp av svenskan vill hon förbättra sina chanser på arbetsmarknaden, och 

två andra kommenterar att svenskan behövs om man vill hitta arbete inom den 

offentliga förvaltningen. Svaren visar tydligt att informanterna insett vikten av 

svenskan i arbetslivet: i Finland finns det ju fortfarande många arbetsplatser som i 

tillägg till finskan förutsätter också grundläggande kunskaper i svenska, inte att nämna 

den offentliga förvaltningen där det är mer eller mindre ett krav. Således breddar 

kunskaper i båda inhemska språken ytterligare möjligheterna i arbetslivet. Räknar man 

med också de som motiverade valet med att man använder svenska på jobbet, så blir 

den sammanlagda siffran 8 personer. Att en fjärdedel använde arbete som motivering 

till språkvalet korrelerar samtidigt med de resultat som förekom i Magma-studien, där 

23 % hänvisade till arbetsrelaterade skäl (Creutz & Helander 2012, 41). Som i det 

föregående stycket, så bekräftar det faktum att resultaten är desamma i Magma-studien 

och i mitt fall ytterligare en anledning till att man väljer svenska: Tydligen är 

invandrare medvetna om situationen om att svenskan behövs i arbetslivet och genom 

att tillägna sig språket vill de samtidigt förbättra sina chanser på arbetsmarknaden.  
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Andra kommentarer i kategorin ”någon annan orsak, vad?” var bland annat två 

personer som hänvisade till övriga språk. Den ena skrev: ”Jag vill att kommunicera 

med andra nordiska människor” och den andra tyckte att svenskan integreras bra med 

övriga språk inom EU: något som finskan inte gör. Jämfört med finskan har svenskan 

naturligen mera användning i övriga Norden, eftersom språken i Skandinavien är mer 

eller mindre förståeliga sinsemellan. Kunskaper i enbart finska innebär samtidigt mera 

begränsade möjligheter om man vill ut i Norden. Valet motiverades också med 

svenskspråkigt umgänge, och i några fall hade språket antingen valts p.g.a. eller lärts 

via finlandssvenska vänner. Därtill hänvisades det i ett par kommentarer till svenskans 

status som ett av de officiella språken i Finland. Bland svaren förekom också relativt 

personliga motiveringar: det kommenterades bland annat att svenskan är närmare 

hjärtat, att man gillar hur svenskan låter, eller att man valt språket ”by curiosity”. Alla 

dessa tre var kommentarer från kvinnor med antingen ryska eller franska som 

modersmål, samt kunskap i åtminstone engelska. Som det redan nämnts, så 

förekommer likheter mellan svenska och en del andra språk som talas i Europa, 

åtminstone i ordförrådet. För dessa personer kan enbart svenskans prosodi låta mera 

bekant än den med finskan, eller man kanske känner igen ord eller uttryck i det skrivna 

språket. På det sättet kan svenskan upplevas som ett naturligare val, eller som ett val 

som känns just ”närmare hjärtat”. 

En informant skriver att det är svårt att börja använda finska eftersom folk genast byter 

till engelska om man gör misstag: ”-- It is difficult to start using Finnish people don´t 

want to talk Finnish to you if you make mistakes, They switch to English and it is not 

the case with Swedish.”. Jag ville lyfta upp kommentaren eftersom något liknande 

förekom också i senare delar av enkäten där en man skrev att han använder engelska 

varje dag eftersom finländare inte vill prata finska med personer som bryter. Dessa 

tankar speglar den situationen som också Europarådet lyfter fram som problematiskt 

(se kap. 5.1), nämligen att en del infödda talare i vissa fall förväntar sig att invandrare 

ska fullt ut tillägna sig mållandets språk utan att sticka ut från mängden. Det nämns att 

just majoritetsbefolkningens positiva inställning samt acceptans av språkfel, är centralt 

för att kunna motverka sådana ytliga tankar kring språklig integration. (Liam b.) 

Således blir det centralt att infödda talare har förståelse för och visar tålamod mot 

personer som håller på att lära sig mållandets språk. Situationen som den första 

informanten beskriver är mycket speciell, nämligen att det finns skillnad mellan finsk- 
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och svenskspråkiga gällande förhållningssättet till språkfel. Det som tidigare kunnat 

visas (se t.ex. Forsgård 2009) är att finlandssvenskar i teorin har något positivare 

attityd mot invandring än finskspråkiga, vilket kan ha sin påverkan. Om attityder 

generellt inverkar också på förhållningen till språkinlärare och språkfel, skulle säkert 

vara intressant att titta närmare på i framtiden. 

Förutom dessa svar på frågan om varför informanterna har valt svenska, så förekom 

också ett fall där valet motiverades med att man vill att även ens barn ska ha svenska 

som modersmål. Informanten har rysk bakgrund och har bott i landet i sju år, men har 

inte angett någon inflyttningsorsak och vet inte om han kommer att stanna i landet. 

Han har lärt sig finska först och anger sig ha kunskap på nybörjarnivå. 

Användningsområden för svenskan är barnets dagis, samt ”Barn kurser”, vilket jag 

tolkar innebär kurser eller någon annan aktivitet som barnet deltar i. Informantens 

vardag verkar till en stor del präglas av en mängd olika språk: engelska används på 

arbetsplatsen, finska med grannar och med några vänner, samt ryska hemma och med 

släktingar och vänner. Nyheter anger han att han läser på en rad olika språk (bl.a. 

svenska, engelska, ryska, tyska). I övriga kommentarer skriver han att största 

problemet för tillfället är att hans barn endast talar svenska och ryska, och förstår 

således inte finskspråkiga grannar eller andra barn på lekplatsen. Intressant nog, så har 

informanten själv inte mycket användning för svenskan: han angav barnets dagis, samt 

”barn kurser” som enda ställen där han aktivt använder språket. Mer passiv användning 

förekom i form av nyheter, samtidigt som han ändå skriver väldigt bra svenska. I och 

med att informanten inte vet om han kommer att stanna i landet och vill att också 

barnet blir svenskspråkig, kan det tolkas som att han eventuellt planerar en framtid i 

något annat nordiskt land. I detta fall lämnar svenskan helt enkelt ett större 

spelutrymme för framtida val i och med att språket i princip ger tillträde till hela 

Skandinavien. Också i Magma-studien ansåg flera av de intervjuade att svenskan 

öppnar porten till Skandinavien, och därtill motiverade 14 % av huvudstadens 

invandrare sitt svenskintresse med alternativet ”Norden” (Creutz & Helander 2012, 

41, 43). Med kunskap i svenska får man tillgång till övriga Norden: någonting som 

kunskap i finska inte kan erbjuda. Således kan inlärningen av svenska anses nyttja 

särskilt de invandrare som har kontakt till de andra nordiska länderna, eller de som inte 

planerar bosätta sig permanent i Finland. 
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6.2 Bakgrundsinformation om svenskan i Finland 

Angående Finlands två officiella språk (Figur 2 & 3), så anger drygt hälften att de 

visste om tvåspråkigheten innan de flyttade, men enbart 3 personer hade valt svenskan 

som integrationsspråk redan på förhand. Alla dessa tre fall liknar varandra: de hade 

ursprungligen flyttat till Finland p.g.a. familj eller parrelation och motiverar språkvalet 

bl.a. med att de pratar svenska med sin familj eller partner. I deras vardag verkar det 

också annars finnas mycket användning för svenskan (bl.a. i studier, med vänner och 

myndigheter samt ute på stan). Vidare kan dessa tre gott vara typiska representanter 

på personer som väljer den svenska vägen: också i Arbis läroplan nämns målgruppen 

för integrationsutbildningen vara invandrare med någon slags anknytning till 

svenskan, t.ex. i form av familj (Helsingfors Arbis 2012, 3). 

  

Figur 2: Vetskap om tvåspråkigheten i Finland     Figur 3: Tidpunkten för språkvalet 

 

Bland svaren förekom bland annat två relativt liknande fall där informanterna inte hade 

valt svenska på förhand men blivit bekanta med språket p.g.a. omgivningen. Den ena 

skriver: ”Vet inte riktigt men det blev klart efter jag flyttade hit att svenska var mycket 

lättare och att alla mina vänner pratar bara svenska hela tiden.” Personen i fråga har 

engelska som modersmål och kommer ursprungligen från Kanada, som likaväl präglas 

av tvåspråkighet. I övriga kommentarer hänvisar hon till detta och menar det vara roligt 

med både finska och svenska. Hon anger sig också kunna lite finska (nybörjarnivå), 

och skriver att hon gärna vill fortsätta läsa finska även om hon klarar sig bra utan 

språket. Den positiva attityden till tvåspråkighet härstammar säkerligen från det 

faktum att hon är van vid det redan från förut. Svenskan har lärts in via vänner, och 
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vardagen verkar rent generellt vara mycket präglat av det svenska: språket används i 

en bred skala på olika ställen. För en engelskspråkig kan svenskan kännas som lättare 

än finskan p.g.a. att språken härstammar från samma språkfamilj - någonting som 

redan nämnts tidigare. Finns det därtill sociala nätverk på svenska, så lärs språket 

säkert snabbare in jämfört med finskan. Den andra informanten skrev:”I början ville 

jag studera finska, men sen kändes det so det skulle ta för längre för mig att kunna 

börja arbeta på detta språk.” Hon har italienska som modersmål och en svenskspråkig 

partner. Således tolkar jag kommentaren som att från början kändes finskan som ett 

bättre alternativ, men att svenskan ändå upplevts i hennes fall som ett språk som man 

tillägnar sig snabbare, och på det sättet kommer man antagligen också snabbare ut i 

arbetslivet. Har man dessutom en svenskspråkig familj, så tillägnar man sig det språket 

naturligt snabbare än finskan, eftersom man hela tiden hör språket användas i sin 

omgivning. I båda de ovannämnda fallen blir det tydligt att personerna är språkligt 

djupt integrerade via den svenska vägen: båda två skriver flytande svenska och har 

användning för språket. En svenskspråkig omgivning har antagligen varit en stor faktor 

som påverkat detta. 

Ett intressant fall är också en av informanterna som kommenterade i sitt svar: ”That´s 

why I´m here.”, och skriver att hon ändå inte valde språket på förväg: ” I´d like to do 

that, but the situation changed after all. In the end I´ve chosen right way in my life.”. 

Antagligen ville hon lära sig svenska, men har till slut ändå lärt sig finska först. 

Eftersom det handlar om enkätsvar, så kan man bara spekulera över anledningar till 

detta, men det kan hända att myndigheterna nekat henne rätten att delta i svenskspråkig 

integrationsutbildning, eller att hon i början flyttat till en kommun där det inte finns 

möjligheten att integreras på svenska. I slutändan verkar hon nu ändå vara nöjd med 

hur allt gick till. 

Lite under hälften (12) visste inte någonting om tvåspråkigheten i förväg, och i 

samband med dessa svar förekom inte särskilt många kommentarer. En person skriver 

att hon inte ens hade tänkt bosätta sig i Finland, medan en annan är mera kritisk och 

skriver: ”Knowing about it is one thing. Coming to a country that factually is only 

biligual in small areas turns the whole idea of biligualism into a joke. Swedes are just 

a minority and a too small one to warrant a state language status.” Intressant nog, så 

speglar den sistnämnda kommentaren samtidigt en del av de argument som använts 

mot svenskan i den pågående språkdebatten. Att svenskan används av en relativt liten 
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minoritet har i vissa kretsar ansetts innebära att språket inte förtjänar status som ett 

officiellt språk, och denna tanke tycks också finnas hos informanten i fråga. 

De som visste om tvåspråkigheten hade för det mesta (9 personer) flyttat till Finland 

p.g.a. familj eller parrelation, vilket får mig att tro att de fått veta om tvåspråkigheten 

via sin partner. Den populäraste inflyttningsorsaken hos de som inte visste om 

tvåspråkigheten var däremot studier eller arbete (alltsammans 9 personer). Något som 

överraskade mig i resultaten generellt var att drygt hälften (6 av 10) av de personer 

som integrerats på svenska och som inte kunde något finska, sade att de inte visste om 

tvåspråkigheten innan de flyttade hit. De flesta hade flyttat till Finland p.g.a. studier 

eller arbete, och hälften av gruppen motiverade valet av svenska med ”lättare att lära 

sig” och ”för att få medborgarskap”. Angående denna grupp, så är det högst sannolikt 

att de eventuellt har engelska som studie- respektive arbetsspråk, och har därför blivit 

bekanta med svenskan först efter att de anlänt till Finland. Ett sådant exempel bland 

informanterna är en rysk man som bott i Finland i åtta år. Han kom till Helsingfors för 

att arbeta, och studerade aldrig finska eftersom han behövde bara engelska på jobbet. 

Efter att hade bott i landet under flera år, bestämde han sig för att lära sig svenska, och 

menar att han inte vid något skede fick information om möjligheten att integreras på 

svenska. Informanten planerar att stanna i landet, och verkar enligt svaren klara sig bra 

utan kunskaper i finska: han anger sig använda svenska på arbetsplatsen och med 

myndigheter och annars klarar han sig enbart på engelska (som också används på 

jobbet). Ett annat exempel i denna kategori är en spansk kvinna som bott 7 år i Finland. 

Hon hade först kommit för att studera på det starkt svenskspråkiga området Vasa och 

efter ett tag blivit bekant med flera finlandssvenskar. Svenskan hade lärts in via vänner, 

samt via studierna och på Arbis. I sin vardag använder hon svenska i samband med 

studier, och anger sig annars klara sig bra med engelskan.  

Dessa kan gott vara typiska fall som präglar denna informantgrupp som en helhet. Till 

exempel kan det hända att man blir headhuntad till ett företag där arbetsspråket är 

engelska och kommer således inte själv så mycket i kontakt med finskan. Likaväl kan 

det bli som det blev med den sistnämnda informanten, så att man hamnar i ett område 

där man snabbt kommer i kontakt med det svenska. Om omgivningen präglas av 

svenskan, så kan det lätt hända att man anser att finskan inte behövs. Båda 

exempelfallen har bott flera år i Finland utan någon kunskap i finska. Samtidigt är båda 

två nöjda med sitt språkval och anger sig inte ha stött på svårigheter eller fördomar. 
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Angående frågan om man klarar sig i huvudstadsregionen på svenska, så anger dock 

båda två att engelskan behövs. Själv tycker jag detta är ett mycket intressant fenomen 

eftersom finlandssvenskarna i huvudstadsregionen anses i praktiken vara starkt 

tvåspråkiga p.g.a. finskans dominans i området (se kap. 4.2). Och samtidigt har vi här 

två personer som klarar sig utan problem med enbart svenska och engelska. Kunde 

detta tolkas som att Finland, eller rättare sagt huvudstadsregionen, håller på att bli mer 

mångkulturell där kunskaper i finska inte längre är ett krav? Att man klarar sig på 

andra världsspråk? Situationen kan delvis tolkas hänga samman med de principer som 

Europarådet (se kap. 5.1) definierat för språklig integration, nämligen att det i princip 

handlar om anpassning till en ny kommunikationsomgivning och anpassning av sin 

redan existerande språkliga repertoar. Man använder helt enkelt språk som man anser 

sig behöva, vilket inte nödvändigtvis behöver vara just majoritetsspråket. I båda fallen 

har svenskan fått en relativt bred användning i och med att ingendera av personerna 

enligt svaren ens använder sitt eget modersmål, utan båda två menar att engelskan 

används för kommunikation i de flesta fall. Utgående från de språkfunktioner som 

Hyltenstam och Stroud (1991, 33) listat ut, så kunde personerna i fråga tolkas ha tre 

dominerande språkliga identiteter sida vid sida: svenska och engelska som används 

aktivt som kommunikationsmedel, samt modersmålet som säkerligen fortfarande 

fungerar som identitetsskapare och tankeredskap, men som inte längre används aktivt. 

6.3 Svenskans användning i vardagen 

Interaktion med andra har en central roll för språkinlärningen (se kap. 5.2) och 

språkanvändning kan t.o.m. anses fungera som en motor i språkutvecklingen (Viberg 

1996, 119). Detta uppmärksammas också i läroplan för integrationsutbildningen på 

svenska (Helsingfors Arbis 2012, 6-7) där det nämns att invandrare själva förväntas 

vara aktiva och engagera sig i svenskspråkig verksamhet i samhället. För en person 

som integrerar sig via den svenska vägen kan situationen i praktiken bli mycket 

krävande: förutom att försöka hitta daglig kontakt med finländare, så ska man också 

försöka umgås med minoritetsbefolkningen. Informanterna i denna studie verkar i 

genomsnitt ha lyckats bra med denna uppgift, och de har skapat egna sociala nätverk 

där de fungerar på svenska. Hos informanterna finns en stor variation angående 

användningsområden för språket. För majoriteten verkar det finnas en rad olika ställen 
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och sammanhang där svenskan används, och över hälften (16 personer) hade kryssat 

för två eller flera ställen där de kommunicerar på svenska. 

 

 

Figur 4: Användningsområden 

Som det framgår i Figur 4, används svenskan mest i studier (10 svar) eller ”någon 

annanstans” (9 svar). I samband med bakgrundsinformation kom det tidigare fram att 

sammanlagt 11 personer studerar för tillfället, vilket betyder att majoriteten har 

svenska som sitt studiespråk. Nästan lika många personer hade kryssat för alternativet 

”Någon annanstans, var?” och listan över ställen är varierande: En av informanterna 

är mycket aktiv i sin språkanvändning och använder svenska bland annat i sin 

församling, med sin svenskspråkiga kör, på banken och på hälsostationen. En annan 

skriver att han använder svenska en gång i veckan i sin hobby, samt på jobbet om han 

behöver läsa någonting på svenska. Därtill används språket bl.a. då man besöker 

svenskdominerade områden i landet: ”Jag använder svenska på Åland och i Vasa”, 

eller hemma med finskspråkiga frun om man vill att barnen inte ska förstå. Två av 

personerna svarar att de använder svenska enbart på Arbis. Utgående från dessa 

enstaka svar, kan man inte dra någon entydig slutsats gällande användningsområden 

för svenskan, men däremot blir det tydligt att i gruppen förekommer en rad olika ställen 

och sammanhang där språket används. 

Mellan de övriga alternativen delades svaren relativt jämnt: Ungefär en femtedel 

använder svenska med myndigheter, med vänner, på arbetsplatsen eller ute på stan. 

Fyra personer använder svenska hemma med sin familj och nästan lika många på sina 
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barns dagis eller skola. Som det går att se, så används svenskan på olika ställen och i 

olika utsträckning. För vissa personer verkar vardagen vara mycket präglad av det 

svenska, medan andra visst har användning för svenska, men också andra språk 

används i en hög skala. Generellt verkar läroanstalten vara den populäraste 

språkdomänen för svenskan, vilket i och för sig korrelerar bra med det som behandlats 

av t.ex. Viberg (1996, 120-121), nämligen att majoritetsspråket ofta får mest 

användning i formella sammanhang, såsom skola eller arbete, medan andra språk 

dominerar t.ex. hemma. För mina informanter generellt, så präglas vardagen också av 

finska och engelska, och modersmålet får mest användning hemma och med vänner 

eller släktingar. 

En överraskning bland svaren var fem personer som skrev att de inte använder svenska 

alls, och de redan nämnda två andra som skrev att de använder svenska enbart på Arbis. 

Då man går igenom anledningar till varför dessa personer ursprungligen valt svenska, 

varierar svaren: två personer motiverar språkvalet med att de vill få finskt 

medborgarskap, medan två andra motiverar med arbetsrelaterade skäl: för att förbättra 

sina chanser på jobbmarknaden. En person skriver (som det redan kom fram i kapitel 

6.1) att det är hennes rätt att välja vilket språk som hon vill integreras på och att hon 

valde språket som är närmare hjärtat. Således finns ingen entydig anledning till att just 

denna grupp valt svenska, men däremot blir det tydligt att för deras del fattas 

språkarenor, eller språkliga nätverk. Det sociala nätverkets roll för språkinlärning och 

integrationsprocessen går det inte att förneka (se t.ex. Liebkind et al 2004, 90), och 

således blir det tydligt att denna del blivit bristfällig hos informantgruppen i fråga. Här 

kommer åtminstone jag att tänka på ifall denna grupp haft en realistisk bild av 

svenskan i Finland, eller närmare bestämt svenskans ställning och 

användningsområden i praktiken. Samtidigt kan det hända att i praktiken blir det svårt 

att kunna hitta ställen där man kan fungera på svenska, eftersom huvudstadsregionen 

så starkt präglas av finkans dominans. Svårigheten i att hitta sociala sammanhang på 

svenska förekom också i Magma-studien (Creutz & Helander 2012, 47-48) där det av 

de intervjuade ibland ansågs vara en utmaning att försöka skapa breda nätverk med 

kunskaper i enbart svenska, samt att det finns färre aktiviteter på svenska. Generellt 

kan vuxna invandrare antas ha det svårare att hitta till sociala nätverk, jämfört med till 

exempel barn som rätt naturligt kommer i kontakt med olika sammanhang genom 
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dagis, skola och andra fritidsaktiviteter. För vuxna kan tröskeln till att ge sig ut på nya 

sociala sammanhang kännas större. 

I samband med frågan om språkets användningsområden, tyckte jag det vara av 

intresse att se lite närmare på de som inte kan något finska och hur deras vardag ser ut 

rent språkligt. Flera av dem skriver att de använder engelska i de flesta sammanhang, 

och tydligen klarar sig på engelska om det behövs. Tydliga språkdomäner för svenskan 

formas av arbetsplats respektive studier: nästan alla använder svenska på antingen det 

ena eller det andra stället. En tredjedel anger sig använda språket med sina vänner, och 

lika många kommunicerar med myndigheter på svenska. Samtidigt påpekar en av 

informanterna att i praktiken kan det bli lättare med engelskan: ”From my experience 

as a foreigner, it is sometimes easier to get service in administrations in English rather 

than in Swedish”. Bara en av dessa personer använder svenska hemma, och för de 

andra är det för det mesta modersmålet som dominerar med familjen. Som en helhet 

hade runt hälften (6 av 10) i denna grupp två eller flera användningsområden för 

svenskan. Två av de som hade enbart ett användningsområde, hade samtidigt svenska 

som studiespråk, och har således ändå relativt mycket användning för språket. 

6.4 Svenskan i huvudstadsregionen 

Frågan om personerna upplevt svårigheter på grund av språkvalet var rätt jämnt delad: 

13 personer hade upplevt svårigheter och 15 hade inte gjort det (Figur 5). Vidare ansåg 

hälften personerna att de klarar sig på svenska i huvudstadsregionen, medan andra 

hälften var av en annan åsikt (figur 6). 

 

  

Figur 5: Svårigheter med språkvalet              Figur 6: Svenskan  i huvudstadsregionen 

Har du upplevt svårigheter 
med språkvalet (svenska)?

Ja (13)

Nej (15)

Klarar man sig på 
svenska i 

huvudstadsregionen?

Ja (13) Nej (13)
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I den första frågan hade en person valt båda alternativen och skrev i kommentarsfältet: 

”Jag skulle inte kalla det svårigheter men inte alla myndigheter tala svenska”. Två av 

informanterna skrev att de inte upplevt svårigheter eftersom de också pratar lite finska, 

vilket jag trodde skulle spegla situationen som helhet: Jag resonerade att de som kan 

lite finska eventuellt upplever att svenskan inte orsakat problem, eftersom de eventuellt 

väljer att använda finska på ställen där de vet att folk inte kan svenska. Men resultaten 

visade att jag hade fel. Överraskande nog, så var siffran densamma hos de som kunde 

finska, såsom hos de som inte kunde finska. I båda grupperna hade ungefär hälften 

stött på svårigheter och hälften inte. 

Nästan alla som stött på svårigheter skriver i kommentarsfältet om ”vanliga” 

finländares och myndigheternas dåliga attityd mot svenskan. Med finns mera neutrala 

kommentarer, såsom ”inte så många i Hesa kan svenska!”, men också sådana som 

”The Finns do not accept Swedish as an official language of Finland, and they attack 

people who chose to study Swedish.”. I detta sammanhang anser jag informanternas 

egna kommentarer bäst kunna beskriva situationen, så härnäst finns en lista över en 

del kommentarerna som jag fått. Kommentarerna är direkta citat från informanterna 

och förekommer i både svenska, finska och engelska. Enstaka finska ord eller 

kommentarer har jag översatt till svenska med egna ord, och de går att läsa i fotnoter. 

 ”Not for me, but I've noticed some people frowning when they hear swedish in the street, 

especially late nights on week ends” 

“Yes, the Finns have attacked me for learning Swedish saying that Finland has only one 

official language-Finnish.” 

”Finländare tycker inte svenska språk. :(” 

 

Förutom dessa, så lyftes finländares dåliga attityder mot svenskan upp också i flera 

andra kommentarer. Som det går att se, så har invandrare inte kunnat utesluta sig från 

språkförhållandena i Finland, där en del personer ställer sig starkt emot den så kallade 

tvångssvenskan6, samt svenskans status som landets ena officiella språk. För dessa 

personer, kan invandrare som väljer svenska som integrationsspråk gott tänkas trigga 

fram ytterligare irritation. Särskilt i områden där finskan dominerar kan den svenska 

                                                           
6 Begreppet tvångssvenska används ibland i den offentliga debatten som en benämning för den 
obligatoriska skolsvenskan, som alla finskspråkiga elever läser. 
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vägen av allmänheten ibland upplevas som ett slöseri, och därför blir det viktigt att 

belysa särskilt de motiveringar som döljer sig bakom språkvalet. 

Flera av personer har också blivit dåligt bemötta hos myndigheterna, och det 

kommenteras bland annat att: 

”Being a foreigner & above that a foreigner who has chosen to get integrated in Swedish is a 

hard situation, Sometimes you feel discriminated. Getting service in Swedish in Helsinki 

region is not an easy task. You have to wait until they can find somebody who can provide 

service in Swedish.” 

“Yes. Having to wait in order to get service in swedish while I can get it easily in English or 

Finnish. When subscribing for an insurance, an employee refused to give me service in 

Swedish even if she could speak it and read it. In many situations public administration´s 

employees couldn´t find for me forms to fill in Swedish.” 

“Yes, definitely. For instance when I went to the immigration some years ago to renew my 

permit, I asked the lady about some questions relating to obtaining Finnish citizenship. She 

asked if I understood Finnish, I said no, but I understand Swedish instead and she really wasn't 

impressed I did say.” 

”Ibland är det svårare att få hjelp och stöd på svenska. Arbets och näringsbureau godkänner 

inte valet att studera svenska. Dessutom kan man våga tala svenska bara i ett fåtal butiker (till 

ex. Clas Ohlson), men inte i vanliga matbutiker eller andra butiker i allmänhet.” 

”I TE- toimisto 7säger att jag kan studerar bara finska att jag behöver inte svenska i Finland, 

men i arbetsplats jag kan inte ha job utan svenska. jag vill arbeta i ministeriet.” 

”Tvåspråkighet finns i Finland, men ibland tänker jag att det är mindre accepterande om det 

innebär utlänningar. Det skulle vara trevligt om möjligheten att integrera sig på svenska blev 

lättare och mer konkret. Dessutom, man bör kunna få information om denna möjlighet från 

arbets- och näringsbureau, som bara förslår finska språkkurser och inte ens nämner svenska 

språket.” 

 

Det som flera av informanterna tydligen stött på är praktiska problem med språket: 

man får vänta för att få service av någon som kan svenska, samtidigt som man lätt 

kunde sköta sina ärenden på engelska. I några kommentarer beskrivs situationen som 

också redan nämnts tidigare (se kap. 1), nämligen att myndigheterna inte gärna 

godkänner den svenska vägen som ett alternativ. Dåliga attityder från myndigheternas 

sida förekom också i Creutz och Helanders studie (2012, 53), där flera av de 

intervjuade ansåg att de inte sällan stött på attityden om att invandrare i 

huvudstadsregionen borde integreras på finska. Att detta förekommer i en såpass stor 

                                                           
7 TE- toimisto= TE-byrå på svenska, dvs. Arbets- och näringsbyrå 
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utsträckning i bägge studier, visar att detta tydligen är ett centralt problem som behöver 

diskuteras.  

Dåliga attityder mot personer som integreras på svenska kan likaväl tolkas till en stor 

del bero på ovisshet: Den svenska integrationsvägen är ett nytt fenomen, som 

säkerligen flera finländare inte ens tänkt på eller hört om. Således kan fenomenet väcka 

negativt laddade diskussioner och frågor, ibland t.o.m. irritation. Som det också tas 

upp i migrationsstrategin Migrationens framtid 2020 (Inrikesministeriet 2013), så kan 

dåliga attityder i samband med invandringsfrågor generellt motverkas bl.a. genom 

mångsidig diskussion om invandring och invandringspolitik. Detta kan likaväl 

tillämpas på fenomenet svenskspråkig integration, där öppen och kritisk diskussion 

kan fungera som nyckeln för att kunna motverka attityder och fördomar som beror på 

ovisshet och bristfällig kunskap kring ämnet.  

Något annat som lyftes upp i ett par av kommentarerna var känslan av att det är svårt 

att hitta information om den svenska vägen. En av informanterna har till och med 

kontaktat Folktinget för att dela med sig av sina tankar kring detta. Han skriver att 

enligt hans egen uppfattning, så vet utlänningar generellt väldigt lite om svenskan i 

Finland, samt om den svenska integrationsvägen. Således frågar invandrare sällan efter 

den möjligheten och därför har inte heller myndigheterna färdigheten att kunna 

bearbeta dessa frågor. Enligt informanten syns problemet även på TE-tjänsternas 

nätsidor där enbart finska språket lyfts fram, medan man likaväl kunde nämna 

någonting om svenskan i landet, samt om det faktum att t.ex. med kunskap i engelska 

eller tyska går språkinlärningen relativt snabbt. Själv har informanten bott i Finland i 

flera år utan att vid något skede ha fått information om den svenska integrationsvägen. 

Han menar vidare det säkert vara möjligt att dela ut information om detta alternativ. 

Informanten hade fått höra om den svenska vägen ursprungligen av sina arbetskollegor 

och blivit intresserad av den möjligheten. Som också han själv tar upp, så kan 

ovissheten spela en väsentlig roll även i detta sammanhang. Den svenska 

integrationsvägen kan från myndigheternas sida eventuellt upplevas som ett onödigt 

alternativ att uppmärksamma eftersom man inte har kunskap om fenomenet eller om 

målgruppen som kunde visa sig vara intresserad av detta alternativ. Såväl hos 

myndigheterna som hos allmänheten kan det gott finnas en tanke om att invandrare 

som väljer svenska skulle helt utesluta sig från det finska i samhället. Detta även om 

språkvalet handlar mera om vilket språk som individen upplever sig ha mest behov av 
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(se kap. 3.2.2). Således blir det återigen viktigt att sprida information och kunskap 

kring fenomenet. 

Förutom kommentarerna ovan, så berättas det också om neutrala, tidvis till och med 

positiva reaktioner som språkvalet orsakat: 

“Difficulty is due to not having good level of Finnish, not due to "also" learning Swedish. This 

is usually well respected!” 

”Suurin osaa ihmisista ajatus että haluan oppia ruotsia huvittaa.”8 

”kanske ibland, folk undrar varför kan jag svenska men inte så bra finska.” 

”Some finns seems surprised when I say I am learning Swedish. some even ask: why? You are 

in Finland.” 

”Nope, but I realized that people are surprised by the fact that I didn´t took Finnish since I 

was living in Finland.” 

 

Tydligen leder valet av svenska ibland också till helt oförväntade reaktioner. Särskilt 

i huvudstadsregionen där finskan dominerar kan den svenska integrationsvägen av 

andra anses som något helt nytt och mycket oväntat, och därför upplevas som lustigt 

eller överraskande.  

Som en helhet visar kommentarerna att valet av svenska inte är problemfritt, utan 

innebär att man ibland får ta emot fördomar och negativa kommentarer. Som jag redan 

tog upp, så beror detta delvis antagligen på ovisshet: den svenska integrationsvägen i 

huvudstadsregionen är ett relativt nytt fenomen, som inte direkt varit något hett 

diskussionsämne i medier. Genom att lyfta upp ämnet till allmän diskussion, sprids 

samtidigt också kunskap om det, vilket kan motverka attityder. Detta kan å sin sida 

leda till att den svenska vägen av myndigheterna uppmärksammas som ett alternativ 

också i praktiken, och genom att man får kännedom kring området, blir det eventuellt 

också lättare att erbjuda det som ett alternativ. 

Samtidigt visar svaren att informanterna vill använda svenska och känner till sin rätt i 

att göra så. Enligt svaren försöker flera av informanterna sköta sina ärenden på svenska 

även om detta ibland orsakar praktiska problem, såsom längre väntetider. Ett intressant 

fenomen som lyfts upp i Magma-studien är att invandrare ofta blir förkämpar för 

svenskan i Finland. Detta eftersom de inte på samma sätt är förankrade i en tradition 

                                                           
8 ”De flesta personerna roar sig över tanken att jag vill lära mig svenska.” 
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av språkrelationer som Finlands två nationalspråk orsakat, och att de inte har samma 

självcensur när det gäller att använda någotdera av språken i myndighetskontakter. 

(Creutz & Helander 2012, 53.) Denna tanke anser jag korrelera bra med mina 

informanter, som visar att de verkligen vill använda språket i olika sammanhang, och 

inte är blyga att göra så. 

Svaren på frågan om man anser att man klarar sig på svenska i huvudstadsregionen 

hade ungefär samma relation som i den föregående frågan. Som det framgår i Figur 6 

(s. 39), ansåg hälften att man klarar sig på svenska, medan hälften tyckte att det inte 

går. En person hade valt att inte svara på frågan. Indelningen är dock inte så svartvit: 

nästan alla som svarade ”ja” hade senare i kommentarsfältet skrivit att det kommer 

inte bli någon lätt uppgift: ”Det beror på om man får arbeta i en svenskstalande miljön, 

men man behöver lära sig åtminstone grundläggande finska också.”, ”nästan klarar 

sig, men man behövs också engelska ibland.  Tror det går inte med bara svenska....”. 

Det som togs upp i flera kommentarer var just att i princip behöver man också kunskap 

i engelska, eller finska. Således tolkar jag svaren som att personerna är optimistiska då 

det gäller användningen av svenskan, men att de inte heller har orealistiska 

förväntningar och att de godkänner att andra språk behövs också. 

De som anser att de klarar sig på svenska hade samtidigt flera språkarenor i sitt bruk 

och använde svenska något mera i sin vardag än de som ansåg att man inte klarar sig 

på svenska. Då man rent numeriskt räknade antalet områden där svenskan används, 

visade det sig att hos de som tyckte att man klarar sig, fanns i genomsnitt 2,2 

användningsområden för svenskan, medan i den andra gruppen var siffran i genomsnitt 

1,4. I den förstnämnda gruppen var det vanligt att svenskan användes på arbetsplatsen 

respektive studier, eller hemma. Nästan alla hade angett två eller flera ställen där 

svenskan användes. Generellt tycktes det i gruppen finnas en relativt bred användning 

för språket, jämfört med de som ansåg att man inte klarar sig på svenska. I denna grupp 

var språkanvändningen mycket utspritt: de flesta angav ett ställe där de använder 

svenska, samtidigt som några enstaka personer menade sig inte ha användning för 

svenskan alls och en person däremot använde språket i flera olika sammanhang. Enligt 

svaren blev det således tydligt att känslan om att man klarar sig med svenskan hade en 

tydlig sammankoppling med det faktum att det fanns användning för språket i 

personens vardag. 
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Överraskande nog, så fanns inget större samband mellan personer som upplevt 

svårigheter och som tyckte att man inte kan klara sig på svenska: drygt hälften (7) av 

de som hade stött på svårigheter, ansåg att man inte klarar sig på svenska, medan andra 

hälften (5) tyckte det vara möjligt. Av de som inte stött på svårigheter, ansåg hälften 

att man klarar sig på svenska och hälften att man inte gör det. 

Till drygt hälften av gruppen (de 16 som integrerats på svenska redan tidigare och som 

fick svara på den elektroniska enkäten), ställde jag fråga ifall de varit nöjda med sitt 

språkval och om de fortfarande skulle välja svenska som sitt integrationsspråk. 12 av 

informanterna svarade ”ja” och 4 svarade ”nej”. En hade valt att inte svara någonting, 

medan en person hade kryssat för båda alternativen och skrev att “i would say yes and 

no, No as i think i should have started to study Finnish straight away when moving to 

Finland, then wouldn't be so easy to use english all the time. But i think that I would 

study Swedish anyway but for other reasons, to be more ahead at work etc.” Här lyfts 

återigen arbetsrelaterade skäl i centrum, vilket bekräftar de tidigare resultaten (se 6.1) 

om att svenskan upplevs främja karriären. Bland de som varit missnöjda med sitt val 

förekom bara en kommentar ”Only an idiot would choose Swedish”. I övriga 

kommentarer skrev informanten bl.a. att svenskan används av en ytterst liten minoritet 

och att det därför inte betjänas status som ett officiellt språk, vilket å sin sida visar att 

personen varit mycket missnöjd med svenskan. Två av de som hade svarat “ja” 

kommenterade “Absolut!” och ” Finnish is still required in majority of workplaces 

and living situations.”. Motiveringarna var inte många, men det går tydligt att dra den 

slutsatsen att majoriteten varit nöjda med sitt val av svenska, men att också kunskap i 

finska behövs. Av de som hade svarat ”ja” kunde 7 personer finska medan 5 inte kunde, 

av de som valde ”nej” kunde 3 finska och 1 inte. 

7 Sammanfattning av resultaten 

I detta kapitel gör jag en kort sammanfattning av de centrala resultaten i analysen med 

hänsyn till mina forskningsfrågor. 

7.1 Gemensamma nämnare i gruppen 

Enligt svaren finns det gemensamma faktorer hos de som valt svenska som 

integrationsspråk, bland annat i deras bakgrunder. Språkkunskap var en faktor som 
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tycktes förena gruppen och informanterna hade i genomsnitt en bred kunskap i olika 

språk. De flesta hade antingen ryska eller engelska som modersmål, och kunskap i 

engelska var generellt gemensamt för alla. Förutom engelska, så hade majoriteten 

kunskap också i antingen spanska, franska eller tyska. Något annat som förenade 

gruppen var inflyttningsorsaken: alla hade flyttat p.g.a. antingen familj/parrelation, 

arbete eller studier, vilket samtidigt korrelerar med de vanligaste inflyttningsorsakerna 

till Finland. 

Gemensamma nämnare förekom också angående motiveringen till språkvalet. De 

flesta hade valt svenskan på grund av att språket är lättare att lära sig. Av dessa 

personer var ungefär hälften sådana som inte kunde någon finska alls och hälften 

sådana som kunde finska på nybörjarnivå. Alternativet kan också förknippas med det 

faktum att nästan alla av informanterna har modersmål som hör till samma språkfamilj 

som svenska, och därtill har de vanligen kunskap i något annat indoeuropeiskt språk. 

Således kan svenskan för de flesta kännas som ett lättare språk att tillägna sig, jämfört 

med finskan. Genom att man lär sig språket snabbare, kommer man antagligen också 

snabbare ut i arbetslivet eller vidare studier, vilket naturligtvis gynnar 

integrationsprocessen. 

Hos informanterna var alternativet ”för att få finskt medborgarskap” nästan lika 

populärt som det förstnämnda. Det fanns ett tydligt samband mellan de som 

motiverade språkvalet med att svenskan var lättare att lära sig och för att få 

medborgarskap: sammanlagt 9 personer hade kryssat för båda alternativen. Genom att 

svenskan upplevs som lättare att lära sig, når man samtidigt snabbare också den 

språkliga nivå som medborgarskapet förutsätter. Vidare kan detta tolkas leda till att 

känslan av tillhörigheten i samhället nås i ett tidigare skede, jämfört med om man 

enbart valde finska.  

Därtill ansågs svenskinlärning gynna arbetslivet: en fjärdedel hade motiverat 

språkvalet med antingen att man använder svenska på jobbet, eller med att genom 

svenskan vill man förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Invandrare har tydligen 

sett vikten av svenskan i arbetslivet, vilket fortfarande är ett faktum i Finland: även i 

dag är grundläggande kunskaper ett krav på flera arbetsplatser, särskilt i den offentliga 

förvaltningen. Både arbetsrelaterade skäl, samt alternativet ”lättare att lära sig” 

förekom också i enkätsvaren i Magma- studien Via svenska – den svenskspråkiga 
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integrationsvägen (Creutz & Helander 2012), vilket bekräftar att dessa är centrala 

orsaker som förenar gruppen. 

Ungefär hälften av informanterna visste om tvåspråkigheten innan de flyttade till 

Finland, men enbart tre hade valt svenska som sitt integrationsspråk redan på förhand. 

Dessa tre hade alla flyttat p.g.a. familj eller parrelation och använde svenska förutom 

hemma, också på en rad olika ställen. Därtill förekom fall där personer inte visste något 

om Finlands två nationalspråk på förhand, och som inte heller kunde något finska. 

Bland dem fanns enstaka personer som meddelade att de klarar sig bra utan finska. 

Lever man en vardag där omgivningen präglas av det svenska, kan det lätt hända att 

kunskap i finska inte känns som något krav. 

7.2 Användningsområden för svenskan 

Enligt enkätsvaren finns det en stor variation i användningsområden hos informanterna 

i avhandlingen. I genomsnitt verkar det i deras vardag finnas en rad olika ställen och 

sammanhang där svenskan används, och över hälften hade kryssat för två eller flera 

ställen där de kommunicerar på svenska. Svaren visar tydligt att majoriteten har 

mycket användning för språket, och den dominerande språkdomänen för svenskan 

utgörs av studier: över en tredjedel har svenska som sitt studiespråk. Därefter används 

svenska ungefär lika mycket på arbetsplatsen, med myndigheter, med familj och 

vänner, eller ute på stan. Enstaka personer verkade enligt sina svar leva i en väldigt 

svenskdominerad miljö, samtidigt som en fjärdedel hade mera begränsad användning 

för språket: antingen talar man svenska ingenstans, eller enbart på Arbis. Angående de 

sistnämnda fall, så blev det tydligt att för deras del fattas språkarenor, eller språkliga 

nätverk – någonting som enligt forskare anses vara centralt för språkinlärning och hela 

integrationsprocessen. Att som invandrare integreras i den svenskspråkiga minoriteten 

kan anses vara en mycket krävande uppgift i och med att utbudet på svenskspråkiga 

aktiviteter och sammanhang inte är lika stort som det finska. Trots detta har majoriteten 

av informanterna lyckats bra med denna utmaning och verkar enligt svaren leva en 

vardag där svenskan används i en rad olika sammanhang.  

Majoriteten av informanterna kunde också lite finska, och angav sig använda också 

finska eller engelska i sin vardag. Drygt en tredjedel saknade kunskaper i finska och i 

dessa fall användes engelska i en större skala för att kunna klara sig. I den sistnämnda 



 

48 
 

gruppen formar arbetsplats respektive studier tydliga språkdomäner för svenskan: 

nästan alla använder svenska på antingen det ena eller det andra stället. En tredjedel 

anger sig använda språket med sina vänner, och lika många kommunicerar med 

myndigheter på svenska. 

7.3 Eventuella svårigheter med språkvalet, samt klarar man sig på svenska? 

Hälften av informanterna hade stött på svårigheter eller fördomar p.g.a. sitt språkval, 

medan andra hälften angav sig inte ha stött på några svårigheter. Det som 

informanterna fått uppleva är dåliga attityder från både myndigheternas och vanliga 

finländares sida. Utgående från kommentarerna blev det tydligt att informanterna inte 

hade kunnat utesluta sig från språkförhållandena och den pågående språkdebatten i 

Finland: enstaka personer hade t.ex. fått höra att i Finland finns bara ett officiellt språk 

– finska, eller fått från myndigheternas sida uppleva att den svenskan 

integrationsvägen inte anses som ett alternativ i verkligheten. Men därtill beskrevs det 

om positiva reaktioner som språkvalet väckt. 

I mina resonemang har jag kopplat samman dåliga attityder eller fördomar med 

ovissheten kring ämnet. Den svenska integrationsvägen är ett nytt fenomen som inte 

fått mycket spaltutrymme i medierna eller i den offentliga debatten, och kan således 

kännas som något främmande. Genom att sprida kunskap om ämnet öppnas samtidigt 

möjligheten för både myndigheterna och ”vanliga” finländare att kunna acceptera det 

som ett alternativ. 

Ungefär hälften av informantgruppen menar att de klarar sig bra på svenska i 

huvudstadsregionen. I flera kommentarer skrevs det dock att i praktiken förutsätter 

detta att man i tillägg till svenskan kan också lite finska eller engelska, vilket jag 

tolkade som att personerna är realistiska och inser att också andra språk behövs i 

huvudstadsregionen där finskan ändå dominerar. Enligt svaren blev det tydligt att de 

som ansåg sig klara sig bra med svenskan samtidigt hade något mera användning för 

språket i sin vardag än de som ansåg att man inte gör det. Således fanns ett samband 

mellan dessa två faktorer och i genomsnitt visade sig bredare användning av svenskan 

bidra till positivare uppfattning om språkets användningsmöjligheter. 
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8 Slutdiskussion 

Den svenska integrationsvägen i huvudstadsregionen är ett relativt nytt fenomen som 

hittills inte fått mycket utrymme i den offentliga debatten. Genom denna avhandling 

har jag velat belysa frågor kring detta alternativ som även finns inskrivet i lagen, men 

som i praktiken inte sällan upplevs som ett mycket udda val. Jag har velat fokusera på 

den grupp som valt den svenska vägen: vilka de är, varför de valt svenska, samt vilka 

följder språkvalet eventuellt burit med sig. 

Studien genomfördes med hjälp av en enkät som sammanlagt 27 personer svarade på. 

11 av personerna deltar i den svenska integrationsutbildningen på Helsingfors Arbis i 

år (2014-2015) och resten hade integrerats på svenska redan tidigare. Den senare 

gruppen hade lärt sig svenska via en rad olika vägar: allt från integrationsutbildningen 

till enstaka språkkurser och svenskspråkig omgivning. Enkäten bestod av 24 frågor 

som hade delats upp i fyra olika temaområden: a) Bakgrundsinformation, b) 

Språkkunskaper, c) Användningen av svenska och d) Tvåspråkigheten i Finland. För 

det mesta var det fråga om flervalsfrågor, där man fick kryssa för flera alternativ, vilket 

också var det som majoriteten valt att göra. Därtill fanns öppna kommentarsfält, vilka 

informanterna hade använt flitigt. Det faktum att kommentarsfälten hade nyttjats i en 

bred omfattning (enstaka kommentarer omfattade från ett par ord till närmare 500 ord) 

visar att invandrare har vilja att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Samtidigt 

bidrog mängden av kommentarer till att avhandlingen inte blev ett typexempel på en 

enkätstudie: eftersom kommentarerna gav så mycket material, blev det delvis mera av 

en fallstudie, då jag fick tillgång till så många livsberättelser i mindre format. 

För det första ville jag se vilka gemensamma nämnare som förekommer bland de som 

väljer svenska. Utgående från analysen, blev det tydligt att denna grupp består av 

personer med kunskap i övriga indoeuropeiska språk, som upplever svenskan som ett 

lättare språk att lära sig. Samtidigt ansågs svenskan som ett sätt att snabbare tillägna 

sig den språkkunskap som finskt medborgarskap förutsätter. För dessa personer kan 

svenskan således erbjuda ett snabbare sätt att integreras in i det finska samhället. 

Något annat centralt som lyftes upp var arbetsrelaterade skäl, och i en del av 

kommentarerna poängterades det vikten av grundläggande kunskaper i svenska om 

man vill hitta arbete inom den offentliga förvaltningen. I och med att det fortfarande i 

Finland finns flera arbetsplatser som förutsätter kunskaper i både svenska och finska, 
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kan man undra varför det anses vara så märkligt att invandrare vill lära sig båda 

språken. Om invandrare enbart lär sig ett av nationalspråken, finska, innebär det inte 

samtidigt att det finns en oändlig obalans i maktförhållandena infödda talare och 

nyinflyttade emellan? Alla finskspråkiga är under sin skolgång tvungna att tillägna sig 

grundläggande kunskaper i svenska, vilket betyder att de därför alltid också har en 

fördel i arbetslivet. 

Genom min andra forskningsfråga ville jag ta reda på hur den språkliga vardagen hos 

gruppen ser ut: i vilken utsträckning har personerna användning för svenskan. Enligt 

resultaten har majoriteten informanterna mycket användning för språket, vilket å sin 

sida visar att den svenska vägen varit ett lyckat val för denna grupp. Som forskning 

kunnat visa, spelar språkanvändning och sociala nätverk en ytterst stor roll i samband 

med integrationsprocessen, och resultaten i denna avhandling visar att informanterna 

lyckats bra i att hitta användningsområden för svenskan. Denna aspekt blir central då 

man funderar på möjligheten för svenskspråkig integration. Av myndigheterna kan 

svenskan eventuellt upplevas som onödig eftersom språket inte anses erbjuda lika 

breda framtida möjligheter för en invandrare jämfört med finskan. Det som resultaten 

i denna studie å andra sidan visar, är att den svenska vägen i dessa fall inte varit ett 

slöseri. 

Till sist ville jag se om valet av svenska eventuellt orsakat problem, samt om 

informanterna anser att man klarar sig på svenska i huvudstadsregionen. Svaren visade 

att majoriteten hade upplevt dåliga attityder från både vanliga finländares och 

myndigheternas sida. Flera av informanterna menade också att informeringen om den 

svenska integrationsvägen kunde förbättras, samt att det i dagens läge ofta inte anses 

som ett alternativ. Generellt verkade informanterna uppleva att man klarar sig på 

svenska, men samtidigt påpekades det att också andra språk behövs. Under 

skrivprocessens gång har jag själv ofta fått ge mig in på diskussioner om den svenska 

integrationsvägen i Finland, beroende på att i flera sammanhang har folk inte hört talas 

om ämnet förut. En del har till och med visat sig vara roade över ämnesvalet, och tyckt 

att det är mer eller mindre onödigt att ge sig in på ett sådant tema. Det som både dessa 

kommentarer, samt de kommentarerna som informanterna fått, visar är att kunskapen 

om den svenska vägen är mycket bristfällig. I analysen resonerade jag att dåliga 

attityder ofta antagligen beror på just ovisshet kring ämnet, och således kan forskning 

som detta bidra till att sprida kunskapen och skapa diskussion kring ämnet, vilket är 



 

51 
 

viktigt då man försöker motverka dåliga attityder och fel uppfattningar som baserar 

sig på okunskap. 

Den svenska integrationsvägen väljs visserligen av en ytterst liten del invandrare, men 

det som resultaten i avhandlingen visar är att för denna grupp har valet varit lyckat. 

Därtill visar det sig att bland informanterna finns det ett intresse för båda inhemska 

språken i och med att majoriteten också kan lite finska. Denna aspekt är likaväl viktigt 

att lyfta fram eftersom valet av svenska inte betyder att man på något sätt utesluter sig 

från finskan i samhället, som det redan lyfts upp i avhandlingen. 

I avhandlingen har det belysts faktorer som inverkar på språkvalet, samt vad det 

innebär i praktiken, vilket jag själv anser vara mycket nyttigt för fenomenet 

svenskspråkig integration. Genom att man får ytterligare information om personerna 

som valt svenska, kan man samtidigt inse varför språket väljs samt i vilken 

utsträckning det används. På det sättet kan den svenska vägen bredare börja uppskattas 

som ett alternativ också i verkligheten. På grund av att materialet i avhandlingen är 

relativt liten, kan man inte dra några allmängiltiga antaganden gällande den svenska 

integrationsvägen, men det som resultaten ger är både material och nya tankar att 

bygga vidare på i den fortsatta forskningen och studier kring ämnet.  
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Bilaga1 : Enkäten 

  

Hej! 

Jag heter Karoliina Teikari och studerar Nordiska språk vid Helsingfors universitet. 

För tillfället skriver jag min pro gradu- avhandling (masteruppsats) om personer med 

utländsk bakgrund, som bor (eller har tidigare bott) i huvudstadsregionen och som har 

integrerat sig på svenska. Jag är intresserad av att bl.a. veta vilka personer som valt 

svenska och varför, samt hur de ser på tvåspråkigheten i huvudstadsregionen. 

Det tar cirka 10-15 minuter att svara på frågorna, och jag hoppas att du har tid att svara: 

det skulle betyda väldigt mycket för min uppsats! Studien kommer att vara helt 

anonym och bara jag kommer att se svaren. Om det finns frågor som du inte vill svara 

på, kan du bara gå över till nästa fråga. 

Tack redan i förväg! 

Karoliina Teikari, 

(Frågorna är samma både på svenska och på engelska, du kan välja vilket språk som 

du vill använda.) 

  

My name is Karoliina Teikari and I am studying Scandinavian languages at the 

University of Helsinki. Right now I am writing my master´s thesis about people with 

foreign background, who live (or have earlier lived) in the metropolitan- area and have 

integrated in Swedish. I am interested in finding out who these people are, why they 

have chosen Swedish and how they feel about bilingualism in the Helsinki-area etc. 

It takes about 10-15 minutes to answer these questions and I really hope that you have 

time to do that. It would mean a lot to my study! The study is going to be totally 

anonymous and I will be the only person who sees the answers. If there are questions 

that you don´t want to answer, you can just go over to the next one. 

Thank you in advance! 

Karoliina Teikari, 

(The questions are the same both in Swedish and in English, so you can choose which 

language you want to use.) 

 

A. BAKGRUNDSINFORMATION // BAKGROUND INFORMATION 

1. Hur gammal är du? Ring in rätt kategori. // How old are you? Circle the right 

kategory. 

18-25 

26-32 
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33-39 

40-46 

47-53 

54-60 

61 eller äldre // 61 or older 

 

2. Kön // Gender 

man // male 

kvinna // female 

 

3. Nationalitet // Nationality 

 

4. Hur länge har du bott i Finland? // How long have you lived in Finland? 

 

5. Vad sysslar du med för tillfället? Du kan välja flera alternativ. // What is your status 

for the moment? You can choose multiple options. 

Jag arbetar. // I am working. 

Jag är hemma med barnen. // I am at home with the kids. 

Jag studerar. // I am studying. 

Jag är arbetslös. // I am currently without a job. 

Någonting annat, vad? Kommentera gärna i textboxen nedan: // Something else, 

what? Please write your comment on the textbox below: 

 

6. I vilken kommun bor du? // Which city do you live in? 

 

7. Vad var anledningen till att du flyttade till Finland? Du kan välja flera alternativ. // 

What was the reason that you moved to Finland? You can choose multiple options. 
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På grund av familj eller parrelation. // Because of family or relationship. 

På grund av arbete. // Because of work. 

På grund av studier. // Because of my studies. 

Jag var asylsökande. // I was an asylum seeker. 

Jag var flykting. // I was a refugee. 

Någonting annat, vad? Kommentera gärna i textboxen nedan: // Something else, 

what? Please write your comment on the textbox below: 

 

8. Har du tänkt stanna i Finland? // Are you planning on staying in Finland? 

ja / yes 

nej / no 

Jag vet inte än. // I don´t know yet. 

  

B. SPRÅKKUNSKAPER // LANGUAGE SKILLS 

9. Vad är ditt modersmål? // What is your mother tongue? 

10. Varför valde du att studera svenska? Du kan kryssa för flera alternativ. // Why did 

you choose to study Swedish? You can choose multiple alternatives. 

Jag pratar svenska med min familj eller med min partner. // I speak Swedish with 

my family or with my partner. 

Jag använder svenska på arbetsplatsen. // I use Swedish at my workplace. 

Jag använder svenska i mina studier. // I use Swedish in my studies. 

Svenska är lättare att lära sig än finska. // Swedish is easier to learn than Finnish. 

Jag har tidigare bott i ett annat nordiskt land. // I have lived in some other Nordic 

country. 

Jag kan något annat nordiskt språk. // I can speak some other Scandinavian 

language. 



 

65 
 

Jag vill lära mig svenska för att få finskt medborgarskap. // I want to learn Swedish 

to get Finnish citizenship. 

Någonting annat, vad? Kommentera gärna i textboxen nedan: // Something else, 

what? Please write your comment on the textbox below: 

 

11. Hur har du lärt dig svenska? // How did you learn Swedish? 

 

12. Kan du också finska? Can you also speak Finnish? 

ja / yes 

nej / no 

 

13. Om du svarade "ja", så i vilken nivå? // If you answered "yes", then at what level? 

flytande i finska // fluent in Finnish 

goda kunskaper i finska // good knowledge of Finnish 

nybörjare- nivå i finska // beginner´s level of Finnish  

 

14. Vilka andra språk kan du? // Which other languages can you speak? 

 

C. ANVÄNDNING AV SVENSKA // USING SWEDISH LANGUAGE 

15. I vilka ställen använder du svenska i din vardag? Du kan kryssa för flera alternativ. 

// In which places do you use Swedish on a daily basis? You can choose multiple 

options. 

Hemma // At home 

På arbetsplatsen // At my workplace 

I mina studier // In my studies 

Med mina vänner // With my friends 

Med myndigheter // With authorities 
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Ute på stan (i butiker, på kafeer osv.) // In the city (in shops, cafees etc.) 

På mina barns dagis eller skola // At my childrens daycare or school 

Någon annanstans, var? Kommentera gärna i textboxen nedan: // In some other 

places, where? Please write your comment on the textbox below: 

16. Vilka andra språk använder du i din vardag? Ange gärna i vilka sammanhang. // 

What other languages  

do you use on a daily basis? Please name the situations or places. 

 

17. Har du upplevt svårigheter med språkvalet (svenska)? // Has there been any 

difficulties with the language choise (Swedish)? 

ja / yes 

nej / no 

 

18. Om du svarade "ja", så i vilka sammanhang? // If you answered "yes", so in which 

situations? 

 

19. Tror du att man klarar sig på svenska i huvudstadsregionen? // Do you think that 

one can manage in the Helsinki- area by using Swedish? 

ja / yes 

nej / no 

Du kan kommentera ditt svar här: // You can comment on your answer here: 

 

D. TVÅSPRÅKIGHETEN I FINLAND // FINLAND WITH TWO OFFICIAL 

LANGUAGES 

20. Visste du någonting om tvåspråkigheten i Finland innan du flyttade hit? // Did you 

know about the two official languages before you moved to Finland? 

ja / yes 

nej / no 

Du kan kommentera ditt svar här: // You can comment on your answer here: 
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21. Valde du språket (svenska) redan innan du flyttade? // Did you choose the language 

(Swedish) already before you moved to Finland? 

ja / yes 

nej / no 

Du kan kommentera ditt svar här: // You can comment on your answer here: 

 

22. Har du varit nöjd med ditt språkval och skulle du fortfarande välja svenska som 

integrationspråk? // Are you satisfied with your languagechoise and would you choose 

Swedish even today? 

ja / yes 

nej / no 

 

Du kan kommentera ditt svar här: // You can comment on your answer here: 

 

23. Har du stött på svårigheter eller fördomar på grund av ditt språkval? Ge gärna 

exempel. // Has there been any difficulties or prejudice because of your 

languagechoise? Please name some situations. 

 

24. Om du har övriga kommentarer (om t.ex. integration på svenska, Finland med två 

officiella språk m.m.), så kommentera gärna här: // If you have any other comments, 

please write here: 
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