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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Tämä työ käsittelee helsinkiläisten kaksikielisten nuorten aikuisten kielellisiä valintoja, koodinvaihtoja sekä yleisempää
kielellistä rakennetta.
Kaksikielisyys valittiin aiheeksi siitä syystä, että etenkin Suomen ruotsinkielisissä medioissa on maalattu uhkakuvaa
ruotsinkielen näivettymisestä ja vähittäisestä katoamisesta, osittain kaksikielisyyden vuoksi ja nuoret aikuiset siksi, että he
ovat avain-asemassa kielen mahdollisessa välittymisessä seuraavalle sukupolvelle.

Tutkielman aineisto on kerätty syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Aineistonkeruumetodeina toimivat puolistrukturoituneen
haastattelulomakkeen lähettäminen kohderyhmälle, lomakkeen pohjalla tehdyt jatkohaastattelut, vapaan puheen
nauhoittaminen, sekä antropologialle ominainen osallistuva havainnointi.

Aineiston moniulotteisuuden vuoksi analyysimenetelminä on käytetty sekä laadullisia, että määrällisiä menetelmiä.
Kyselylomakkeesta saatu informaatio käsiteltiin määrällisenä aineistona ja vastaavasti haastattelut, vapaa puhe sekä
osallistuvan havainnoinnin tuottama data laadullisina. 

Tutkielman toinen luku käsittelee suomenruotsalaisuuden historiaa, kaksikielisyyden historiaa, kaksikielisyyden
antropologista tutkimushistoriaa, identiteettiä sekä kaksikielisen kieli-identiteetin yhteydessä esiintyviä ongelmia. Luku on
luonteeltaan taustoittava. Historiaosio on hyvin olennainen, jotta kielikysymykset saavat oikean kontekstin. Kaksikielisyyttä,
suomenruotsalaista identiteettiä, sekä uhkakuvaa ymmärtääkseen on oltava käsitys suomen ja ruotsin kielten
yhteiskunnallisesta sekä kieliryhmien yhteisöllisestä kehityksestä Suomessa. 

Tutkielman kolmas luku keskittyy kaksikielisyyden tutkimuksen kannalta keskeisiin diglossian, sosiaalisten areenojen,
kulttuuristen tilojen, sekä sosiaalisten verkostojen käsitteisiin. Luvussa esitellään aiempaa tutkimusta, sekä luodaan tutkielman
aineistolle viitekehys keskeisten käsitteiden kautta. Tutkimuskysymystä lähestytään monipuolisesti kaksikielisyyden
tutkimuksessa esitettyjen teorioita hyväksi käyttäen.

Neljäs ja viides luku ovat aineiston esittelyä ja sen analyysia. Aineisto puretaan metodikohtaisesti, ensin käsitellään
kyselylomake, tämän jälkeen haastattelut ja viimeisenä vapaa puhe sekä osallistuva havainnointi. Aineiston analyysissa on
hyödynnetty sekä induktiivista, että deduktiivista lähestymistapaa. Luvuissa esitellään myös analyysin tulokset. Kaksikielinen
kieli-identiteetti on itsessään vahva, ei vain lisä suomen- tai ruotsinkielisyydelle, tähän viittaasi eri metodeilla kerätystä
aineistosta useampi kohta. Aineisto ei antanut olettaa kaksikielisten hylkäävän ruotsinkielisyyttä. Kieltä käytetään paljon ja
mielellään. Se vaikuttaa olevan myös aavistuksen suomenkieltä henkilökohtaisempi.

Johtopäätösluvussa esitellään tuloksia, sekä heijastellaan niitä työn alussa esitettyyn uhkakuvaan. Tutkielman edetessä nousi
esiin useita mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita, nämä esitellään tutkielman päätteeksi.
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