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Förord 

Jag vill inleda med att tacka samtliga riksdagsledamöter och assistenter som tagit 

tid att besvara min enkät och således haft en oerhörd betydelse för min 

avhandling. Utan er hade jag inte fått ihop ett trovärdigt material, så ett stort tack 

till er alla. Därtill vill jag tacka all personal på riksdagen som hjälpt mig att få 

ihop material om riksdagens språkpolitik. Slutligen vill jag tacka min handledare 

och pro gradu-grupp för det helhjärtade stöd jag mottagit under skrivprocessen av 

denna avhandling.  
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1 Inledning 

I min familj talar vi aktivt tre språk sinsemellan. Jag pratar svenska med min 

mamma och syster och turkiska samt finska med min pappa. Min egen 

flerspråkighet är en anledning till att jag alltid varit intresserad av främmande 

språk och kulturer, samt att den tidiga tvåspråkigheten som senare utvecklats 

till flerspråkighet har endast gynnat mig i mitt liv, i mina studieval och inom 

arbetslivet. Jag har aldrig upplevt diskriminering pga. mitt språk, men däremot 

har 44,9% av svenskspråkiga upplevt trakasserier och diskriminering i Finland 

på grund av sitt modersmål (Språkbarometern 2016).  

 

Språkklimatet i Finland har ändrats under åren och en del har upplevt att ett 

sätt att reagera på det spändare språkklimatet är att flytta till Sverige.  

 

Migrationen från Finland till Sverige ökar, i synnerhet bland 

finlandssvenskarna och i synnerhet från södra Finland. Samtidigt växer 

gapet mellan utflyttare och återflyttare. Sverigebåten kommer allt oftare 

tom tillbaka. (Wolff 2016.) 

 

Man kan ifrågasätta sättet att sköta språkpolitik i ett tvåspråkigt land, där en 

del av befolkningen upplever att de inte längre kan bo i landet som inte 

upprätthåller de tvåspråkiga tjänsterna. Riksdagen som institut och 

riksdagsledamöterna har ett stort ansvar då de reflekterar med sitt beteende, 

sina värderingar och beslut på språkklimatet i hela landet.  

 

I Samlingspartiets partikonferens 2016 tävlade Alexander Stubb, Elina 

Lepomäki och Petteri Orpo om vem som skulle bli partiets nästa ordförande. 

Jag tillhörde en av de få svenskspråkiga Orpos anhängare och fick utdela 

flertalet intervjuer på svenska till Yle Fem under helgens lopp, på grund av att 

det var så få av oss som kunde flytande svenska. Den bristande 

svenskkunskapen inom samlingspartisterna väckte intresset hos mig i att 

undersöka hur situation är i riksdagen och hur svenskkunskaperna skiljer sig 

mellan partiernas riksdagsledamöter samt deras assistenter. Efter att ha jobbat  
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i drygt ett år som assistent i riksdagen och inte alls behövt använda svenskan, 

blev jag nyfiken på att ta reda på hur situationen är hos de andra assistenterna 

och om riksdagsledamöterna de jobbar för kräver svenskkunskaper utav dem.  

 

I en enspråkig miljö kan man lätt uppleva sitt språk som en självklarhet, men i 

två- och flerspråkiga miljöer blir språket mindre självklart och man blir 

tvungen att lära sig flera språk för att klara av olika vardagliga situationer. Det 

har blivit allt vanligare att använda fler språk i sin vardag och största delen av 

världens människor lever i en miljö där de dagligen hör flera språk och 

eventuellt själv också använder flera språk. (Ladberg 2003.) Trenden till ett 

flerspråkigare Finland syns även tydligt i riksdagen då informanterna i min 

avhandling listar flera situationer där man inte klarat sig endast med 

finskkunskaper utan även svenskkunskaper eller kunskaper i engelska är 

nödvändiga. Sådana situationer är bl.a. samarbete mellan de andra nordiska 

länderna.  

 

Enligt riksdagens kommunikationschef Marjo Timonen finns det mycket 

tvåspråkigt material tillgängligt i riksdagen, rundvandringar hålls på båda 

språken, vart fjärde veckomöte inom kommunikationsavdelningen hålls på 

svenska och riksdagens elektroniska hemsidor är tillgängliga både på svenska 

samt finska. Dock upplyser några informanter i mitt material att till exempel 

riksdagens interna hemsida Areena finns endast på finska.  

 

Om en tvåspråkig institution, dessutom Finlands riksdag, inte har sina 

interna hemsidor på svenska tycker jag det tyder på att språket inte 

värdesätts särskilt mycket. Viktig intern information sänds ofta endast på 

finska, som tex info från säkerhetsenheten och hälsostationen. Det glöms 

bort att det arbetar folk i huset som inte kan finska, tex ålänningar. 

Skyltningar skulle också gärna få vara på båda språken, liksom viktiga 

utskottsdokument. 
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Areena används dagligen av ledamöterna, assistenterna och den övriga 

personalen och är ett viktigt verktyg inom riksdagsarbetet. 

I nästa kapitel preciserar jag undersökningens syfte och definierar 

forskningsfrågorna. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med min avhandling är att ta reda på svenskans ställning i riksdagen. 

Jag är intresserad i att utreda hurdana svenska kunskaper riksdagsledamöterna 

och assistenterna har, i vilka situationer de använder svenskan och hur de 

tycker svenskan bör befrämjas i framtiden. Dessutom är jag intresserad av 

informanternas andra språkkunskaper och hur de anser att tvåspråkigheten 

kommer fram i riksdagen. Informanternas politiska parti kommer också ha en 

betydelse då jag analyserar svaren.  

 

1.2 Forskningsfrågor  

I avhandlingen fokuserar jag på följande forskningsfrågor som även blivit 

ställda till deltagande informanter: 

1. Vilket värde har svenskan i riksdagen enligt informanterna? 

2. Hur bedömer informanterna sina språkkunskaper?  

3. I vilka situationer kommer svenskan fram i riksdagen? 

4. Hur kan svenskan befrämjas i riksdagen enligt informanterna? 

 

1.3 Disposition 

Avhandlingen består utav nio huvudkapitel. Efter inledningen presenterar jag i 

kapitel 2 material och metod, samt informantgrupperna och enkäten som jag 

har använt i min undersökning. Därefter i kapitel 3 definierar jag centrala 

begrepp för avhandlingen, så som språkfärdigheter och kompetenser, attityder 

och motivation, tvåspråkighet, flerspråkighet, parallellspråkighet och diglossi. 

I enkäten har jag ställt informanterna frågor om tvåspråkighet och 

flerspråkighet, så dessa begrepp är viktiga att definieras. I slutet av kapitlet 

presenterar jag en tidigare forskning inom ämnet. I kapitel 4 koncentrerar jag 

mig på svenskan i Finland och lyfter fram bl.a. vad lagstiftningen säger om 
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svenskan i Finland och språkbarometerns resultat från år 2016. I kapitlet 

presenterar jag också artiklar som behandlar svenskans ställning i Finland nu 

och i framtiden. I följande kapitel introducerar jag för jämförelsens skull hur 

tvåspråkigheten och flerspråkigheten syns i Kanadas och Schweiz parlament. I 

kapitel 6 behandlar jag partiernas principprogram gällande tvåspråkigheten i 

Finland. I kapitel 7 presenteras enkätsvaren, som sedan sammanfattas och 

analyseras i kapitel 8. Jag avslutar avhandlingen i kapitel 9 med en 

slutdiskussion. Frågeformulären som skickades ut till informanterna finns 

tillgängliga efter källförteckningen. 
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2 Material och metod  

I detta kapitel presenterar jag först forskningsmaterialet och informanterna och 

slutligen forskningsmetoden som denna avhandling är baserad kring.  

 

2.1 Forskningsmaterial 

Jag har samlat in mitt forskningsmaterial i Finlands riksdag. Riksdagens 

förvaltning leds av kanslikommissionen som består av talmannen och vice 

talmännen samt fyra riksdagsledamöter och fyra ersättare som väljs av 

riksdagen i början av valperioden.  I riksdagens kansli arbetar 124 

ledamotsassistenter och i gruppkanslierna arbetar 36 ledamotsassistenter. Till 

riksdagens kansli hör Samlingspartiet med 35 assistenter, Sannfinländarna 

med 47 assistenter, SFP med 10 assistenter och Centern med 47 assistenter 

och till gruppkanslimodellen hör De Gröna med 14 assistenter, Vänstern med 

6 assistenter, SDP med 14 assistenter  och Kristdemokraterna med 2 

assistenter. Antalet av assistenter varierar enligt det om assistenterna arbetar 

för en eller flera ledamöter. 1 

 

Finlands riksdag består av 200 ledamöter, varav Centerns riksdagsgrupp utgör 

den största gruppen med 49 riksdagsledamöter. Samlingspartiets och 

Sannfinländarnas riksdagsgrupper delar på andra plats med 37 

riksdagsledamöter, Socialdemokraterna kommer på tredje plats med 35 

riksdagsledamöter, De Gröna är fjärde största med 15 ledamöter, Vänstern 

kommer på femte plats med 12 ledamöter, SFP:s riksdagsgrupp utgör den näst 

minsta gruppen med 10 riksdagsledamöter och den minsta gruppen består av 5 

Kristdemokrater. Regeringen består av Centern, Sannfinländarna och 

Samlingspartiet.2 

 

Jag har samlat in forskningsmaterialet genom att skicka ut två enkäter, en åt 

riksdagsledamöterna och en åt assistenterna. Enkäterna består utav 19 frågor, 

som jag har ställt både på svenska och finska, eftersom största delen av 

                                                      
1 Riksdagens personalförvaltning 
2https://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/eduskuntaryhmat/Sidor/default.aspx 
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informanterna har finska som modersmål. Frågorna har vidare delats in i tre 

olika delområden, a) bakgrundsinformation, b) språkkunskaper och c) 

användning av svenska. Först vill jag få reda på informanternas bakgrund 

såsom parti, kön, ålder och hur länge de har jobbat i riksdagen. Följande 

delområde språkkunskaper, fokuserar bokstavligen på informanternas 

språkkunskaper, dvs. vilket modersmål de har, vilka andra språk de kan, vilket 

språk de använder främst i riksdagen gentemot hemma och hur de själva 

bedömer att de kan svenska. I sista delen vill jag veta hur mycket svenskan 

används i riksdagen, i vilka situationer den används och om det finns 

ämnesområden där man enbart måste behärska svenska. Jag vill också få reda 

på hur starkt tvåspråkigheten och flerspråkigheten syns i riksdagen, hur 

kunskaper i svenskan kan befrämjas i riksdagen och vilket värde svenskan har 

i riksdagen. En fråga skilde sig mellan enkäterna och därför skickade jag två 

olika enkäter, en riktad åt riksdagsledamöterna (se bilaga 1, s.70) samt en åt 

assistenterna (se bilaga 2, s.75).  

 

Jag sammanställde enkäten genom Google Forms3 och skickade ut den till 

informanterna i elektronisk format. Eftersom jag själv arbetar som assistent i 

riksdagen, har jag tillhandahållit mejllistan till alla de 200 riksdagsledamöter 

och således deras assistenter och kunde därav enkelt skicka ut enkäten via 

mejl åt alla informanter. Undersökningen är helt anonym.  

 

Jag fick sammanlagt 51 svar av riksdagsledamöterna och 79 svar av 

assistenterna, varav ett av ledamöternas svar var klassat som oseriöst. 

Ledamotens svar på mina frågor visade sig inte stämma efter att jag tagit reda 

på dem i riksdagen (se mer s.34).  Jag hade som mål att samla ihop minst 25% 

svar av båda informantgrupperna eftersom utgångsmängden var stor och jag är 

nöjd med den svarsprocenten som jag har fått (25,5% resp. 43,8%). 

Informanterna svarade mångordigt på mina öppna frågor och jag kommer 

citera en del informanter i presentations- och analysdelen. Jag kommer 

analysera svaren anonymt, men partiet kommer ha betydelse i min slutanalys 

                                                      
3 https://www.google.com/forms/about/  
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då jag kan dra kopplingar mellan partiernas språkprogram och informanternas 

språkvärderingar.  

 

2.2 Forskningsmetod 

Metoden för avhandlingen är empirisk, en metod som består utav både 

kvantitativ och kvalitativ forskning (Metsämuuronen 2005: 244–245). Det 

empiriska materialet har samlats in via en enkät som innehåller både 

flervalsfrågor och öppna kommentarfält. Flervalsfrågor ger numerisk data 

(kvantitativ), samtidigt som öppna frågor möjliggör att svaren kan analyseras 

på en djupare nivå (kvalitativ). Metoden är effektiv och kräver betydligt 

mindre tid av forskaren än t.ex. intervjuer. Enkätundersökningen har dock 

även sina nackdelar. Det är omöjligt att veta med säkerhet hur allvarligt och 

ärligt informanterna svarar på enkäten och hur de uppfattar frågorna. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009:195.)  
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3 Centrala begrepp och tidigare forskning inom ämnet 

I detta kapitel presenterar och definierar jag centrala begrepp som är relevanta 

att behandla för läsaren. I slutet av kapitlet presenterar jag en pro gradu-

avhandling av Lasse Palmu som handlar om svenska språket på Helsingfors 

och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). 

 

3.1 Språkfärdigheter och kompetenser 

Det är svårt att definiera när en person anses behärska ett språk. För att man 

ska få en modersmålsliknande kunskap inom ett språk kräver detta en 

långvarig växelverkan och ett pågående språkligt umgänge sedan tidig 

barndom. (Sajavaara & Takala 2000: 167.)  

 

Individens språkkunskaper består av flera olika komponenter. Man använder 

termen kommunikativ kompetens för att beskriva språklig kunskap och 

färdighet i bruk. Denna kompetens består av fyra komponenter som samverkar 

med varandra: 

1. Grammatisk kompetens innebär en förmåga att använda ett språks 

grammatiska resurser. Denna kompetens innebär att man kan producera 

och känna igen välformulerade fraser och meningar i enlighet med 

principer som styr hur elementen skall sättas samman så att de blir 

meningar. (CEFR 2007:113.) 

2. Med sociolingvistisk kompetens avses de sociokulturella reglerna för 

språkets användning. Man behöver denna färdighet för att kunna uttrycka 

och förstå yttranden på ett rätt sätt i den aktuella sociala och kulturella 

kontexten. (CEFR 2007:13, 118.) 

3. Diskurskompetens avser förmågan att producera sammanhängande språk 

genom att ordna, strukturera och organisera yttranden. (CEFR 2007:123.) 

4. Enligt strategisk kompetens behärskar man olika 

kommunikationsstrategier för att hantera begränsningarna i de ovan 

nämnda kompetenserna. (Canale 1983: 6-14.) 
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3.2 Motivation och attityder 

Största delen av informanterna i min undersökning har lärt sig svenska som 

andraspråk. Andraspråksinlärning är en lång och komplicerad process som 

påverkas av en mängd olika faktorer som inlärarens förstaspråk, ålder, 

motivation och attityder (Doughty & Long 2003). I detta kapitel kommer jag 

granska hur motivation och attityder påverkar inlärningen.  

 

Robert Gardner var en av de första forskare som seriöst började undersöka 

attitydernas och motivationens betydelse inom andraspråksinlärning. Enligt 

honom är individuella skillnader av attityd- och motivationskaraktär viktiga 

att ta i beaktande inom andraspråksinlärning eftersom andraspråksstudier 

skiljer sig en hel del från studier av andra ämnen som elever ägnar sig åt i 

skolan. (Abrahamsson 2009:205). Då en elev studerar det andraspråket räcker 

det inte att eleven lär sig om språket, utan hen måste tillägna sig språket, dvs. 

orden, ljuden och grammatiken som eleven lär sig är mer än bara aspekter av 

en lingvistisk kod. Dessa komponenter är integrerade delar av en främmande 

kultur och elevens attityd gentemot målspråket har en inverkan på dennes 

andraspråksinlärning. Positiva attityder skapar en hög motivation och större 

chanser till en framgångsrik inlärning, medan negativa attityder resulterar i låg 

motivation. (Gardner 1985:6-7.)  

 

Gardner använder begreppen instrumentell motivation och integrativ 

motivation inom andraspråksinlärning. Med instrumentell motivation syftar 

man på att inläraren ser andraspråksinlärningen som ett verktyg för att uppnå 

vissa mål och inlärningen bygger på mer praktiska och direkta behov. 

Däremot är en inlärare med hög integrativ motivation genuint intresserad av 

målspråket och kulturen som förknippas med språket. Den som har en hög 

integrativ motivation har som mål att kunna kommunicera med 

målspråkstalare, medan den som har en stark instrumentell motivation strävar 

efter en praktisk fördel som kunskapen kan bidra istället för att identifiera sig 

med målspråkstalarna. (Abrahamsson 2009:207.) Integrativ motivation har 
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visat sig ge bättre resultat inom andraspråksinlärning, men valet av motivation 

varierar mycket enligt kontexten (Abrahamsson 2009:208).  

 

3.3 Domänförlust 

Begreppet domänförlust brukar man använda i språkpolitiska kontexter i 

betydelsen att språk förlorar nästan sin hela användbarhet inom ett visst 

område (en domän) när ett annat språk tar över och man börjar använda det i 

allt högre grad. Tio år efter begreppets lansering i Sverige finns det dock 

ingen definition av begreppet domänförlust som ligger till grund för en 

vetenskaplig undersökning av fenomenet eller om domänförlust i första hand 

är ett problem för språket eller språkbrukarna. (Salö 2012:36-37.) 

 

Salö (2012) skriver om domänförluster i svenskan som skett i de domäner som 

blivit utsatta för engelskspråkig påverkan. Han påpekar att det finns en 

betydlig skillnad mellan språk som inte används gentemot språk som inte kan 

användas.  

 

Ordet domänförlust är komplicerat att hantera. Frågan om hur 

omfattande domänförlusterna är blir svår att svara på utan att först 

precisera vad ordet i varje enskilt sammanhang innebär. I detta 

sammanhang kan en domänförlust innebära en förlust för svenska språket 

inom olika sektorer men även inom olika delar av dessa sektorer. En 

domänförlust handlar alltså om de sammanhang/användningsområden 

där svenska språket har förlorat sin funktion som användbart språk. (Falk 

2001:92 i Salö 2012.)  

 

Ekberg (2015) använder hellre begreppet kapacitetsförlust än domänförlust 

gällande språkbrukare som har bristande förmåga att uttrycka sig inom en eller 

flera domäner. Globaliseringen har i Sverige lett till att engelskan börjat 

dominera inom vissa områden och betonandet av nationalspråken har blivit 

allt svårare i förhållande till minoritetsspråken och flerspråkigheten (Ekberg 

2015: 9–22). 
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Wiberg och Karlsson (2010) påpekar att man varit orolig inom den 

finlandssvenska kretsen om svenska språkets ställning i Finland och även 

pratat om domänförlust. Den årliga språkbarometern som utförs av institutet 

för samhällsforskning vid Åbo Akademi i samarbete med justitieministeriet, 

Finlands Kommunförbund och Svenska kulturfonden visar en sjunkande trend 

gällande svarsprocenten i undersökningen. År 1997 var svarsprocenten 90%, 

år 2005 var den 87%, år 2009 sjönk den till 67% och år 2016 var 

svarsprocenten endast 42%4 . 

 

3.4 Tvåspråkighet, flerspråkighet och parallellspråkighet 

Skillnaden mellan begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet är att med 

tvåspråkighet syftar man på personer som talar två olika språk och begreppet 

är ett specialfall av flerspråkighet. I detta fall kan man även använda 

begreppet flerspråkighet, men flerspråkighet används främst då man syftar på 

en person som behärskar fler än två språk. Begreppen används ibland även 

som synonymer. (Virta 1994.) Skutnabb-Kangas (1981) beskriver 

tvåspråkigheten även som en mellanstation på väg från enspråkighet i ett 

lågstatusminoritetsspråk via ett stadium av tvåspråkighet i 

lågstatusmodersmålet och majoritetsspråket med hög status till enspråkighet i 

majoritetsspråket. Med andra ord innebär detta att minoriteter tvingas bli 

tvåspråkiga om de vill ta del av majoritetens samhällskultur. 

 

Det finns flera sätt att definiera begreppet tvåspråkighet och det finns ingen 

definition som passar för alla ändamål (Skutnabb-Kangas 1975:4). Börestam 

och Huss (2001: 50–55) definierar begreppet enligt fyra olika kriterier: 

ursprung, kompetens, funktion och identifikation. Med ursprungskriteriet 

menar man en person som lärt sig två språk från första början. Däremot  är 

kompetenskriteriet svårtolkat, då en del anser att man måste fullständigt 

behärska två språk för att vara tvåspråkig och andra anser att det räcker när 

man förstår ett främmande språk i viss mån, för att vara tvåspråkig. Enligt den 

                                                      
4http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/uutiset/oa3iK9be

L/Sprakbarometern2016_sammanfattning140916.pdf  

http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/uutiset/oa3iK9beL/Sprakbarometern2016_sammanfattning140916.pdf
http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/uutiset/oa3iK9beL/Sprakbarometern2016_sammanfattning140916.pdf
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funktionella definitionen använder man de två språk man behärskar i olika 

situationer medan identifikationskriteriet förutsätter att en person identifierar 

sig med två olika språkgrupper (Stedje & af Trampe 1979; Sundman 1998).  

 

Stedje och af Trampe (1979: 19–20) pratar däremot om bl.a. balanserad, 

underordnad och funktionell tvåspråkighet. Med balanserad tvåspråkighet 

menar man likvärdig behärskning av två språk, medan underordnad 

tvåspråkighet betyder att talaren har infödd kompetens i ett av språken och 

senare lärt det andra språket.  Funktionell tvåspråkighet hänvisar till en 

tvåspråkig människas faktiska användning av språken, vilka ändamål och 

syften språkanvändningen har.  

 

Största delen av människorna lever i samhällen där olika kulturmöten sker 

dagligen och där mer än ett språk används. Hur främmande kulturer och språk 

tas emot i ett samhällen beror på hur homogen eller heterogen kulturen är samt 

hur nya språk tas bättre emot i omgivningar där det redan talas fler språk, 

jämfört med enspråkiga områden. (Fredriksson & Taube 2010.) Få samhällen 

är enbart enspråkiga och förmågan att tala fler än ett språk är ett globalt 

fenomen (Edwards 1994:33; Stedje & af Trampe 1979:14). Trots att 

flerspråkighet är ett så normalt fenomen i moderna samhällen finns det 

negativa attityder bland vissa enspråkiga individer som anser tvåspråkigheten 

och flerspråkigheten som något onormalt och avvikande (Grin, Sfreddo & 

Vaillancourt 2010:11; Skutnabb-Kangas 1981:71).  

 

Flerspråkighet är ett svår definierat fenomen som handlar om många olika 

beskrivningssätt, tolkningar och definitioner av företeelser oberoende om man 

granskar det på samhällelig eller individuell nivå (Dufva & Pietikäinen 2009; 

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

Kangas 1981). På samhällelig nivå handlar flerspråkighet om språkliga 

majoriteters och minoriteters förhållanden och talarnas rättigheter, medan 

flerspråkighet handlar om enskilda individens lärande av två eller flera språk 
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på individuell nivå. (Dufva & Pietikäinen 2009; Pietikäinen, Dufva & Mäntylä 

2010.)  

 

Flerspråkighet på arbetsplatserna är ett ämne som intresserar allmänheten och 

som når utöver akademiska kretsarna. Flerspråkiga och multikulturella möten 

har snarare blivit en vana än ett undantag på proaktiva arbetsplatser 

(Berthoud, Grin & Lüdi 2013:4.) Betydelsen av att kunna flera språk på 

arbetsplatserna för också med sig stora förändringar inom 

utbildningssystemet, med tanke på vilket/vilka språk bör läras ut i framtiden, 

hur man bör lära ut dem, till vem och på vilken nivå. Det stora intresset som 

flerspråkighet väcker på arbetsplatserna visar endast att språk är grunden för 

all sorts aktivitet mellan individerna, då man i de flesta arbeten behöver 

använda en språkbaserad kommunikation. (Grin, Sfreddo & Vaillancourt 

2010:13.)  

 

Med parallellspråkighet avses att två eller flera språk ska kunna brukas 

parallellt inom ett område utan att något av språken ersätter det andra 

(Svenska Språknämnden). Genom begreppet vill man i Norden lyfta fram 

nationalspråkens ställning i relation till engelskan, särskilt inom globaliserade 

samhällsområden där engelskan är dominant (Josephson & Salö 2014:269).  

Då vi i Finland har två nationalspråk är parallell användning av flera språk 

vardag i vissa delar av Finland. (Godenhjelm, Saarinen & Östman 2014:329). 

 

En människa är inte parallellspråkig, utan två- eller flerspråkig, men 

parallellspråkighet av finska, svenska och samiska bör utövas i universiteten i 

Finland (Undervisningsministeriet 2010). Motsatsen till parallellspråkighet är 

domänförluster och diglossi. Dessa begrepp definierar jag närmare i kapitel 

3.3 och 3.5.  

 

3.5 Diglossi 

Tvåspråkigheten kan studeras utgående ifrån att ett land har två officiella 

språk, dvs. tvåspråkigheten studeras som ett fenomen i ett samhälle. I detta 
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samband kan man också använda termen diglossi. (Karppinen & Nyman 

2004.) Diglossi beskrivs ofta som tvåspråkighet på samhällsnivå (Börestam & 

Huss 2001:105). Diglossi kan förekomma i samhällen där det talas flera 

språkliga varianter och karaktäristiskt för diglossi är att de varieteter som 

uppkommer i ett samhälle hålls isär ifråga om funktion. Man kan t.ex. 

använda en annan varietet i skolan än hemma och med sina kompisar. Den 

varieteten som lärs i skolan kallas för den höga varieteten (högspråk), som har 

standardiserats och kodifierats, medan den varieteten som används hemma 

kallas för den låga varieteten, som inte har genomgått dessa processer och som 

kan vara en dialekt. (Holmes 1992, 36–37; Wardhaugh 1992, 90–92.)  

 

För flera tvåspråkiga råder det en funktionell fördelning mellan språken och 

man behärskar orden inom ett visst ämnesområde bättre på det ena språket än 

på det andra. Indelningen kan ofta vara den att man använder ett språk, oftast 

minoritetsspråket, hemma och i inofficiella sammanhang och det andra 

språket, som då oftast är majoritetsspråket i officiella sammanhang, så som 

hos myndigheterna (Skutnabb-Kangas 1981:23).  

 

Fransman (2011) påstår i sin pro gradu-avhandling om finlandismer att 

Finland egentligen inte är ett diglossiskt samhälle, eftersom både finskan och 

svenskan används i privata och offentliga sammanhang. I teorin behöver ingen 

behärska båda språken i Finland för att klara sitt dagliga liv, då det finns bl.a. 

skolor, tidningar och tjänster på båda språken. I praktiken förekommer det 

ändå områden och orter som fungerar diglossiskt, särskilt där finlandssvenskar 

har bosatt sig i finskdominerande orter. De använder svenska i privata 

sammanhang och finska i bl.a. i arbetslivet.  

 

3.6 Tidigare forskning inom ämnet 

Det har inte gjorts mycket forskning om svenskan i riksdagen och därför har 

jag valt att lyfta fram Lasse Palmus pro gradu-avhandling Svenska språket på 

HNS, En studie om språkbruk och möjligheter att utveckla sjukskötarnas 

språkfärdigheter i arbetet. Det finns mycket gemensamt mellan min och 
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Palmus undersökning, bl.a. att vi båda granskar svenska språkets användning 

på en arbetsplats och våra undersökningar genomförs genom enkäter. 

Avhandlingen är skriven i ämnet Nordiska språk, svenska som andra 

inhemska språket vid Helsingfors universitet år 2016. I avhandlingen betraktas 

användningen och behovet av svenska språket i vårdpersonalens dagliga 

arbete på HNS och Palmu undersöker också i hurdana problem och 

utmaningar som är förknippade med situationer där svenska språket är 

närvarande. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning med 

både flervals- och öppna frågor. Palmu använder enkäten för att samla 

information om situationer där svenska språket används, problem som 

förknippas med de här situationerna och sjukskötarnas egna upplevelser om 

sina nuvarande språkfärdigheter.  

 

Resultatet visar att det finns svenskspråkiga patienter på HNS och patienternas 

svenskspråkighet syns i sjukskötarnas arbete regelbundet. En del av 

informanterna anger dock att de inte använder svenska trots att de vore 

medvetna om patientens svenskspråkighet. Största delen av informanterna 

anser att de inte har tillräckliga färdigheter i svenskan och brister i 

svenskkunskaperna syns på olika sätt i arbetet. Tvåspråkigheten kommer fram 

då sjukskötarens egna språkfärdigheter inte räcker till men båda förstår 

varandras språk. De anställda känner behovet av att förbättra personalens 

svenskkunskaper och beklagar att deras egna färdigheter inte alltid är 

tillräckliga. Svenskkurserna är dock inte alltid tillgängliga för alla och 

deltagande upplevs som besvärligt på grund av arbetstiderna. I Palmus 

undersökning kommer det ändå fram att informanterna är motiverade och 

villiga att förbättra sina svenskkunskaper och har i stort sätt en positiv 

inställning till svenskan i arbetet. 
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4 Svenskan i Finland  

Det är viktigt att komma ihåg i dagens läge då parallellspråkighet och 

flerspråkighet blivit allt vanligare, att Finland har två nationalspråk, svenska 

och finska. I norden har man fritt fått använda sitt nationella språk och 

”skandinaviskan” har oftast fungerat som lingua franca, men numera anser 

man allt oftare engelska som lingua franca då man skall förstå varandra i 

norden. (Godenhjelm, Saarinen & Östman 2014:329–330.)  

 

Alla finländare läser vid sidan om modersmålet det andra inhemska språket 

som ett obligatoriskt skolämne i grundskolan, dvs. finskspråkiga elever lär sig 

svenska och svenskspråkiga elever lär sig finska. Det andra inhemska språket 

studeras vidare på andra stadiet och högre utbildningen och därmed antas alla 

som studerat vidare vid en yrkeshögskola eller på universitetsnivå ha nått en 

viss färdighetsnivå i svenska språket. Detta stadgas i lagen om de 

språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. (424/2003.) 

 

I Finland finns det tre universitet som har svenska som administrativt-, 

undervisnings- och examensspråk och på de övriga universiteten sker 

administrationen på finska. Det finns flera dimensioner på språk inom den 

högre utbildningen i Finland,  dels är en del universitet en- och tvåspråkiga 

och vid en del flerspråkiga universitet kan språkpolicyerna variera mellan 

fakulteten. (Godenhjelm, Saarinen & Östman 2014:332.) 

 

Svenska språkets ställning har försvagats i Finland och enligt den historiska 

samt nuvarande trend, kommer svenskan nog fortsättningsvis att försämras. 

Flera finländare är redo att förminska den svenskspråkiga verksamheten i 

Finland och allt färre politiker eller ämbetsmän har erfarenhet eller kunskap 

att förstå hur svenska servicen skall fungera i praktiken. (Wiberg & Karlsson 

2010:17.)  
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4.1 Svenskan i Finland är lagstadgad  

Finland har två nationalspråk, finska och svenska, varav finska är 

majoritetsspråk och svenska är minoritetsspråk och som enligt grundlagen är 

jämställda. Andelen finländare som har svenska som modersmål är drygt 5 

procent jämfört med 91 procent finländare som har finska som modersmål. 

Individens språkliga rättigheter och myndigheternas språkliga skyldigheter 

bestäms i språklagen och i speciallagstiftningen5. 

 

4.1.1 Finlands grundlag 

De språkliga rättigheterna är tryggade i Finlands grundlag (732/1999). Enligt 

grundlagen har Finland två nationalspråk, svenska och finska och alla har rätt 

att använda språken både hos statliga och tvåspråkiga kommunala 

myndigheter. Den finska grundlagen förutsätter inte att alla måste lära sig tala 

både finska och svenska, utan att alla medborgare har rätt att använda sitt 

modersmål i domstolar och andra myndighetsärenden samt få sina 

expeditioner på finska eller svenska (Nuolijärvi 2002: 386). Grundlagen 

definierar också hur språket i riksdagsarbetet bör se ut i 51§.  

 

De handlingar som behövs för att ett ärende skall tas upp i riksdagen skall 

regeringen och andra myndigheter överlämna på finska och svenska. 

Riksdagens svar och skrivelser, utskottens betänkanden och utlåtanden 

samt talmanskonferensens skriftliga förslag skall likaså avfattas på finska 

och svenska. 

 

Enligt riksdagens arbetsordning i 76§ om språken i riksdagen, ligger den 

finska texten till grund för behandling i riksdagen, medan den svenska texten 

utarbetas i riksdagens kansli. Både medborgarinitiativ och 

kanslikommissionens förslag för plenum bör översättas till svenska vid 

riksdagens kansli. Talmannens redogörelser för framlagda förslag och övriga 

meddelanden framförs på finska och svenska, samt innehållet i ett anförande 

på svenska översätts i ett sammandrag till finska. De svenskspråkiga 

                                                      
5 http://www.folktinget.fi/sv/sidor/svenskan_i_finland/sprakliga_rattigheter/ 
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riksdagsledamöterna har rätt att få talmannens förslag till omröstningar och 

meddelanden som enbart framförts på finska översatta till svenska, om de så 

önskar. Utskotten bestämmer själva om eventuell tolkning under utskottens 

sammanträden.  

 

4.1.2 Språklagen 

Den nya språklagen trädde i kraft 2004 ersättande språklagen från 1922 och 

dess huvudsyfte är att se till att de språkliga rättigheterna tillämpas också i 

praktiken (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011: 9). Språklagen fastställer 

minimikrav för de språkliga rättigheterna, men även speciallagstiftningen 

utgår från att alla har rätt att använda sitt eget språk och därmed har rätt till 

tolk och rätt att få handlingar översatta. (423/2003.)  

Språklagen tar tydligt fram i 28§ medlemmarnas språkliga rättigheter i statliga 

och kommunala organ.  

 

Medlemmar av statsrådet samt medlemmar i statliga kommittéer, 

kommissioner, arbetsgrupper och andra liknande organ samt ledamöter i 

tvåspråkiga kommuners och samkommuners organ och i organ enligt 6 § 1 

mom. 2 punkten som är gemensamma för flera kommuner har rätt att 

använda finska eller svenska vid sammanträden och i skriftliga yttranden 

eller ställningstaganden till protokollet eller ett betänkande. Om någon 

annan medlem eller ledamot inte förstår ett muntligt yttrande, ska det på 

begäran relateras i korthet. (Språklagen 10.4.2015/412, 28§.)  

 

4.2 Språkbarometern 2016 

Årligen utför institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i samarbete 

med justitieministeriet, Finlands Kommunförbund och Svenska kulturfonden 

en språkbarometer, där de undersöker hur väl den lokala språkminoriteten får 

service på sitt eget språk i hemkommunen. År 2016 skickade de ut en 

postenkät till 8893 slumpmässigt valda kommuninvånare, varav 3704 deltog i 

undersökningen, dvs. 42% besvarade enkäten.  

 



 

 24 

Enligt justitieministeriets sammanfattning6 av resultaten, är svenskspråkiga 

nöjdare med den språkliga servicen inom kommunala tjänster, medan 

finskspråkiga är nöjdare med den språkliga servicen inom statliga tjänster. 

Båda språkgruppernas språkliga vitsord har sjunkit sedan år 2008. Både 

svensk- och finskspråkiga upplevde att språkklimatet har försämrats sedan år 

2008, men finskspråkiga ansåg språkklimatet mera negativt än 

svenskspråkiga. Den positiva inställningen till språkklimatet från 

svenskspråkigas sida märks också i Wiberg och Karlssons (2010) artikel där 

de lyfter fram, att av strategiska orsaker oroar sig Svenska Folkpartiet inte om  

det förminskade stödet. Enligt Sfp:s kommunikationsstrategi vore situationen 

värre utan partiet.  

 

I sin helhet har svenskspråkiga en mer negativ upplevelse av språkklimatet än 

vad finskspråkiga har. De upplever att inställningar mot andra språkgrupper 

har försämrats i Finland och 44,9% av svenskspråkiga har upplevt trakasserier 

och diskriminering i vardagen pga. sitt språk, då den motsvarande siffran hos 

finskspråkiga är endast 20,5%.  

 

4.3 Svenskans framtid i Finland  

Flera har uttryckt sin oro gällande svenskans framtid i Finland. ”Hur ser 

svenskans ställning och roll ut i Finland om femton år? Vem bevakar de 

svenska intressena?” är frågor som Carl Haglund funderar på i sin kolumn En 

politisk intressebevakare år 2030? i samband när SFP befinner sig för första 

gången i oppositionen sedan 1970-talet. SFP är inte det enda partiet i 

oppositionen som verkat för svenskan i vårt land, utan även Finlands Svenska 

Socialdemokrater och Vänsterförbundet sitter för tillfället i oppositionen. Den 

nuvarande regeringen, som består av Centern, Sannfinländarna och 

Samlingspartiet, driver en politik som gynnar inte de svenskspråkigas 

rättigheter. De har lagt ner alla tingsrätter med svenska som majoritetsspråk 

med undantag av Ålands tingsrätt, förminskat tågförbindelserna till den 

                                                      
6http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/uutiset/oa3iK9be

L/Sprakbarometern2016_sammanfattning140916.pdf 

http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/uutiset/oa3iK9beL/Sprakbarometern2016_sammanfattning140916.pdf
http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/uutiset/oa3iK9beL/Sprakbarometern2016_sammanfattning140916.pdf
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svenskspråkiga landsbygden, minskat Folktingets statsbidrag och 

vårdreformen har beretts utan att bedöma språkkonsekvenserna. Regeringen 

skall även påbörja ett försök att göra svenskan till ett valfritt ämne i skolan 

skriver Carl Haglund i sin kolumn.7  

 

Kunskaper i svenska har tolkats och motiverats genom en länk till andra 

nordiska länder. Skandinaviskt samarbete och behovet att kunna kommunicera 

sinsemellan nordiska länderna är några motivationer som bevarat den 

obligatoriska svenska undervisningen. Andra argumentationer är att svenska 

språkkunskaper hjälper landet ekonomiskt och man bör bevara svenskan som 

det andra officiella språket av kulturella värden. (Sajavaara 1994.)  

 

”Servicesamhället är inte organiserat på språklig grund”, skriver Arcadas 

rektor Henrik Wolff i sin kolumn Den globala finlandssvenskan. Han menar 

att finlandssvenskarna räcker inte till för att upprätthålla en tillräcklig 

servicenivå på svenska och behöver hjälp från finskspråkigas håll. Arcada 

bidrar till att förstärka det tvåspråkiga Finland genom varje finskspråkiga 

student som de utbildar. Efter att svenskan blev ett frivilligt ämne i den 

finländska studentexamen år 2004, har elevernas svenska kunskaper blivit 

sämre. Flera studerande har inte tillräckliga färdigheter i svenska språket för 

att komma igenom de obligatoriska grundspråkstudierna på universiteten8. 

Universitetslektorer runt Finland har uttryckt sin oro gällande studerandes 

svaga svenskkunskaper. I Östra Finlands universitet har svensklektor Päivi 

Kammonen varit tvungen att sänka svårighetsnivån på uppgifterna, då 

studeranden inte klarat sig igenom kursen. Sedan 2010 har svenska 

språkkunskaperna försämrats med jämn takt.9 Riksdagens informationschef 

påpekar att de unga som söker jobb på riksdagen har svårigheter med 

svenskan i riksdagen, pga. deras svaga kunskaper i språket.  

                                                      
7 http://magma.fi/post/2016/4/21/en-politisk-intressebevakare-ar-2030  

8 http://www.kieliverkosto.fi/article/uusien-yliopisto-opiskelijoiden-ruotsin-kielen-     

taitotaso-ylioppilasarvosanoilla-mitattuna/ 
9 http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Opiskelijoiden-ruotsin-kielen-taito-romahtanut-

lyhyessä-ajassa-Tilanne-on-räjähtänyt-käsiin/749306 

http://magma.fi/post/2016/4/21/en-politisk-intressebevakare-ar-2030
http://www.kieliverkosto.fi/article/uusien-yliopisto-opiskelijoiden-ruotsin-kielen-
tp://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Opiskelijoiden-ruotsin-kielen-taito-ro
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Att lära sig ett nytt språk kan och bör liknas vid en upptäckts- och 

äventyrsresa. Det är spänning, överraskningar, ibland svettiga motlut, 

ibland oväntade skatter. Du kan inte veta vad allt det kommer att föra med 

sig, vilka dörrar som öppnar sig, vem du kommer att träffa, vilka 

möjligheter som plötsligt står inom räckhåll. (Kunnas 2016.) 
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5  Tvåspråkiga parlament i världen  

I detta kapitel kommer jag granska hur tvåspråkigheten fungerar i parlament i 

andra länder med två nationella språk. Jag lyfter fram Kanada och Schweiz 

som två exempel.  

 

När vi tänker på andra officiellt tvåspråkiga länder är Kanada det som bäst kan 

jämföras med Finland (Reuter 1997:26/3). The Officical Languages Act från år 

1969 stiftade engelska och franska till Kanadas två officiella språk och sedan 

dess har landet officiellt varit tvåspråkigt10.  

 

I Kanadas parlament simultantolkas alla inlägg, både i plenum och i utskotten 

och skrivs ner på talarens språk som sedan översätts inom ett dygn till det 

andra språket. Finlands riksdag har i jämförelse till Kanadas parlament en 

bråkdel av deras översättare och tolkar. Det som Finlands riksdag och 

Kanadas parlament har gemensamt är att regeringen avlåter sina propositioner 

på båda språken, men själva proceduren skiljer sig märkvärdigt. I Finland 

skriver man lagtexten först på finska och översätter den sedan till svenska, 

medan man i Kanada bearbetar båda språkversionerna parallellt. Den federala 

regeringen i Kanada stöder tvåspråkigheten även kring områden där 

tvåspråkigheten inte syns starkt och uppmuntrar provinsregeringarna att 

erbjuda tjänster och utbildning på minoritetens språk. (Reuter 1997: 26/3.) 

 

Vi kan se på Schweiz som ett annat exempel i hur flerspråkigheten kommer 

fram i deras förbundsförsamling. Schweiz fyra nationalspråk är tyska, franska, 

italienska och rätoromanska, men endast de tre förstnämnda innehåller status 

som de officiella språken i den schweiziska federala konstitutionen och är 

jämlika sinsemellan.  Rätoromanska anses som officiellt språk i den 

bemärkelsen att de som har det modersmål får använda sitt språk i 

korrespondens med den federala regeringen och har rättighet att få ett svar på 

sitt språk. Varje lag som stadgas i förbundsförsamlingen bör publiceras på de 

tre officiella språken. (Schwab 2014:3.) 

                                                      
10 http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/official-languages-act-1969/ 
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Förbundsförsamlingens medlemmar har rätt att använda ett av de 

nationalspråken under debatterna som sker i utskotten och i råden, men den 

federala administrationen behöver vanligtvis erbjuda dokument för utskotten 

endast på två av de officiella språken.11 Alla lagstadgade dokument, rapporter 

och utkast som behandlas av utskotten och kommittéerna, bör i praktiken 

finnas tillgängliga antingen i elektronisk eller pappers version på de alla tre 

officiella språken. Andra dokument ges ut på minst två av de officiella 

språken, oftast franska och tyska. Flerspråkigheten i Schweiz 

förbundsförsamling för med sig både fördelar och nackdelar. Den tillåter en 

omfattande mängd av partier att delta i beslutsfattande, men samtidigt är 

flerspråkigheten en utmaning för den administrativa sidan och kräver enorma 

insatser inom personalen, infrastrukturen och tillgängligheten av dokument. 

(Schwab 2014:5–8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 https://www.parlament.ch/en/über-das-

parlament/parlamentswörterbuch/parlamentswörterbuch-detail?WordId=206 
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6 Partiernas princip- och partiprogram 

I detta kapitel granskar jag hur svenskan och tvåspråkigheten kommer fram i 

partiernas princip- eller partiprogram. Jag koncentrerar mig på vilket språk 

programmen är tillgängliga på, partiernas hemsidor och om partierna har 

specifika språkprogram. Jag går slumpmässigt igenom partiernas program i 

detta kapitel.  

 

6.1 Samlingspartiets principprogram  

Samlingspartiets senaste principprogram12 godkändes år 2006 och det finns 

tillgängligt både på svenska och finska. De tar upp i sitt principprogram att de 

värdesätter det nationella arvet, språken och kulturerna i Finland och hänvisar 

till en “kännedom om och förståelse för den finländska och europeiska 

kulturen”. I stycket om jämställdhet poängterar de att:  

 

Jämställdhet mellan könen, generationer och minoriteter bör förverkligas 

både inom service, i arbetslivet, i förvaltningen och i närsamfunden. 

Principerna om jämlikhet och jämställdhet skall överföras också till 

följande generationer.  

 

Ordet minoritet kan tolkas här som bland annat den finlandssvenska 

minoriteten i Finland, men partiet nämner inte i sitt principprogram om 

svenska språket som Finlands andra national språk eller om tvåspråkigheten i 

Finland. Partiet tar inte ställning till hur de tycker svenskans framtid skall se 

ut i Finland och hur rättigheterna för de svenskspråkiga bevaras i Finland i 

framtiden.  

 

Borgerlig samling i Finland (BiF) är Samlingspartiets svenskspråkiga förening 

vars syfte är att stärka Samlingspartiets svenska verksamhet och engagemang 

för Finlands tvåspråkighet.13 

 

                                                      
12 https://docs.google.com/file/d/0B-eIp__V7TFDMmsyNm9rS19KWVE/edit?pli=1 
13 https://www.kokoomus.fi/ohjelmatyo/borgerlig-samling-i-finland-bif-ny-forening/  
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6.2 Kristdemokraternas partiprogram 

Kristdemokraternas allmänna partiprogram14 godkändes år 2005 och finns 

tillgänglig på deras hemsidor endast på finska. Tvåspråkigheten kommer flera 

gånger fram i partiprogrammet, bland annat i stycket om utbildning och 

kultur. De poängterar att tvåspråkigheten måste tryggas och utbildning måste 

ges även på samiska och romanska ifall det finns behov för det. 

Kristdemokraterna ser värde i landets tvåspråkighet och tvåspråkiga kulturarv 

och varje medborgare bör ha rätt till språklagens tryggade grundservice på sitt 

egna språk, antingen på svenska eller finska. De lyfter tvåspråkigheten fram 

även i Linjapaperin aakkoset: kristillisdemokratiaa selkokielellä15, där de bl.a. 

poängterar att partiet är tvåspråkigt. Kristdemokraterna har skilda hemsidor 

för deras svenskspråkiga organisation16. 

 

6.3 De Grönas principprogram 

De Gröna lyfter fram i sitt principprogram17 under Jämlikhet och jämställdhet 

–stycket (s.5) allas rättighet att få service på båda nationalspråken och även på 

olika minoritetsspråk. Det finns både en svensk och en finsk version av 

principprogrammet som godkändes på partidagen i Villmanstrand år 2012. I 

deras senaste politiskaprogram18 från år 2014, har De Gröna under rubriken 

Kunskap, bildning och kultur är Finlands trumfkort som fjärde målsättning att 

man bör utöka möjligheterna till internationalisering för finländska studenter 

och forskare, samt att även se till att finska och svenska används i 

fortsättningen som språk inom undervisningen och forskningen.  

 

6.4 Svenska folkpartiets partiprogram och språkpolitiska program 

Svenska folkpartiet (SFP) har vid sidan om sitt partiprogram ett 

språkmanifest, ett språkpolitiskt program, ett program för de tvåspråkiga i 

                                                      
14 http://www.kdpuolue.fi/kd/files/2015/01/yleisohjelma-1.pdf 
15 http://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/kd-asta-ohon/ 
16 https://kdsvenska.wordpress.com 
17 https://www.vihreat.fi/sites/default/files/attachments/page/e15ff631-eb3d-4710-9e76-

d55cec827f43/gront-program-2012.pdf 
18 https://www.vihreat.fi/sites/default/files/attachments/page/e15ff631-eb3d-4710-9e76-

d55cec827f43/politiskporogram2014.pdf 
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Finland och ett program om språkundervisning, språkbad, språkskolor och 

skolor med två undervisningsspråk. SFP är det enda partiet i Finland som har 

profilerat sig som ett språkparti, som arbetar för ett tvåspråkigt Finland. Detta 

lyfter de flera gånger fram i sitt partiprogram och inleder stycket om 

”Framtidens Finland” med följande citat: 

 

Vi är den samlande politiska folk rörelsen för alla som vill arbeta för ett 

Finland med två levande nationalspråk, svenska och finska. Våra två 

språk är en nationell framgångsfaktor. Vi arbetar för en stark svenskhet, 

för en fungerande tvåspråkighet och för en levande nordism. Detta 

kombinerat med respekt för alla modersmål och kulturer i Finland. 

 

6.5 Centerns partiprogram 

Centern tog i bruk sitt principprogram19 år 2006 i partikonferensen i Uleåborg. 

Principprogrammet finns tillgängligt endast på finska på deras hemsidor. De 

nämner inte tvåspråkigheten, den finlandssvenskan minoriteten, språket eller 

kulturen i sitt principprogram, men däremot har de enskilda program för de 

olika ämnesområden. Centern betonar i sitt utbildningsprogram20 att Finland 

bör förnya sina seder och vanor inom utbildningssektorn. De har samlat ihop 

en lista med tio förnyelser där den första punkten är att kommunerna i östra-

Finland bör ha rättighet att ersätta svenska studierna med ryska studier i 

skolorna (s.8).  

 

6.6 Vänsterns principprogram  

Vänstern betonar i sitt principprogram21 var och ens rättighet till sin egen 

kultur och sitt eget språk. Detta gäller enligt dem invandrarna, romerna, 

samerna och Finlands största minoritet finlandssvenskarna. De lyfter specifikt 

upp svenska språkets särskilda ställning som “en viktig del av det finländska 

                                                      
19 http://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=fce446f6-68ce-427f-b9fc-67ecc8e3c57d 
20 http://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=f7265727-c3fc-4585-9637-81dac34172eb 
21 http://svenska.vasemmisto.fi/vaensterns-vaeg-till-en-raettvis-vaerld/ 
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samhällets nordiska grund”. Vänsterns principprogram finns tillgängligt på 

deras hemsidor både på svenska och finska och godkändes år 2010.  

 

6.7 Sannfinländarnas allmänna partiprogram och språkpolitiska 

program 

Sannfinländarna lyfter fram finskhetens och nationalitetens betydelse i sitt 

allmänna partiprogram22 som godkändes 1995 och som finns tillgängligt 

endast på finska. De understryker i programmet jämlikhetens vikt och att de 

vill framför allt vara finländare. Sannfinländarna är det enda partiet som har 

profilerat sig som ett parti, som vill slopa den obligatoriska svenskan i 

Finland23. De nämner inte om tvåspråkigheten i sitt partiprogram, men där 

emot har de ett eget språkpolitiskt program från år 2015. Språkprogrammet 

går ut på att lyfta fram finska språkets betydelse för samhället och slopande av 

den obligatoriska svenskan. Enligt deras språkpolitik måste man fastställa en 

lag för att skydda det finska språket och ändra landets tvåspråkighet till 

flerspråkighet. De anser att alla svensktalande måste lära sig finska i 

framtiden, men finskspråkiga bör ha rättighet att välja mellan olika språk. 

Jämfört till de andra partierna framhäver sannfinländarna starkast finskhetens 

betydelse:  

 

 Suomenkielinen suomalainen voi olla identiteetiltään osa yhteiskuntaa ja 

 sen rakentajana ilman, että siihen kuuluu ruotsin kieli tai ruotsinkielinen 

 kulttuuri. 24 

 

6.8 Socialdemokraternas principprogram och partiets svenskspråkiga 

verksamhet Finlands Svenska Socialdemokrater  

I partiets svenska och finska principprogram25 från år 1999 nämns inget om 

tvåspråkigheten, men istället har Socialdemokraterna en egen hemsida för 

                                                      
22 https://www.perussuomalaiset.fi/puolueen-yleisohjelma-1995/ 
23 https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2013/04/Kielipoliittinen.pdf 
24 “En finsk finländare kan identifier sig med samhället och vara med och bygga på det, 
utan att svenska språket eller svenska kulturen hör till samhället”.  
25 http://sdp.fi/sv/bekanta-dig/principer/ 
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partiets svenskspråkiga verksamhet Finlands Svenska Socialdemokrater 

(FSD). Här har FSD gjort ett eget valmanifest för riksdagsvalen år 2015 

Valmanifest 2015: Investera i Svenskfinland!26, som handlar om ett 

tvåspråkigt Finland. De poängterar bl.a. att de båda nationalspråken bör läsas 

av alla finländare och även tidigareläggas i skolorna, det politiska samarbetet 

är viktigt för Finlands tvåspråkighet, integrationsverksamheten bör utvecklas 

så att invandrare har möjlighet i större utsträckning att integreras på svenska 

om de så önskar, språkbadet bör utvidgas till fler orter och skolor, samt att 

svensk service inom social- och hälsovårdsområden bör beskyddas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 https://fsd.sdp.fi/wp-content/uploads/sites/34/2016/03/FSD_valmanifest_2015_ny.pdf 



 

 34 

7 Presentation av enkätsvaren 

I detta kapitel kommer jag presentera samt analysera informanternas svar. Jag 

kommer först att presentera enskilda svar ifrån riksdagsledamöterna samt 

assistenterna. Sedan kommer dessa svar analyseras och jämföras så att de 

lägger grund för avhandlingens slutsatser.   

 

7.1 Presentation av riksdagsledamöternas svar 

Jag har delat in enkäten i tre undergrupper och kommer presentera svaren 

gruppvis. Jag börjar med att 1) presentera informanternas 

bakgrundsinformation, sedan fortsätter jag till 2) informanternas 

språkkunskaper och slutligen presenterar jag deras svar gällande 3) 

användningen av svenska i riksdagen.  

 

7.1.1 Bakgrundsinformation 

Jag skickade ut enkäten åt 200 riksdagsledamöter och fick tillbaka 51 svar. Ett 

av svaren var oseriöst då ledamoten påstod sig vara en 28-32 årig kvinnlig 

SFP:s representant, som pratar hemma hebreiska. Jag frågade runt bland SFP:s 

ledamöter om detta stämde och då visade det sig att svaren var påhittade. 

Detta kan ses som ett ställningstagande av någon ledamot gällande vad hen 

tycker om svenskan i riksdagen.  

 

För tillfället fördelas riksdagens platser mellan partierna så att Centerns 

riksdagsgrupp utgör den största gruppen med 49 riksdagsledamöter. 

Samlingspartiets och Sannfinländarnas riksdagsgrupper delar på andra plats 

med 37 riksdagsledamöter, Socialdemokraterna kommer på tredje plats med 

35 riksdagsledamöter, De Gröna är fjärde största med 15 ledamöter, Vänstern 

kommer på femte plats med 12 ledamöter, SFP:s riksdagsgrupp utgör den näst 

minsta gruppen med 10 riksdagsledamöter och den minsta gruppen består av 5 

Kristdemokrater.27 

 

                                                      
27 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/default.aspx 
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SFP utgör den största svarsgruppen då 60% (6) av riksdagsledamöterna har 

besvarat enkäten. Av Vänsterns riksdagsledamöter har hälften besvarat 

enkäten och de utgör procentuellt den näststörsta svarsgruppen med 50% (6). 

40% (2) av Kristdemokraterna har besvarat enkäten och på fjärde plats 

kommer Samlingspartiet med 11 svar som utgör 29,7% av deras 

riksdagsgrupp. Av Centerns riksdagsledamöter har 28,9% (14) svarat på 

enkäten och De Grönas ledamöter som besvarat enkäten utgör 20% (3) av 

deras riksdagsgrupp. SDP:s svarsprocent är näst minst med 17,4% (6), jämfört 

med hur många riksdagsledamöter de har i riksdagen och Sannfinländarna har 

den lägsta svarsprocenten på 8,1%, då 3 av 37 ledamöter har besvarat enkäten.  

 

Av de 200 riksdagsledamöterna är för tillfället 116 män och 84 kvinnor och 

medelåldern i riksdagen är 47,3 år.28 52,9% av de som har besvarat min enkät 

är män och 47,1% är kvinnor. En fjärdedel av informanterna tillhör 

ålderskategorin 49-56 år och en tredjedel (15) har i genomsnitt jobbat ett till 

fyra år som riksdagsledamöter. 14 informanter uppger att ha jobbat åtta till 

tolv år på riksdagen. En stor del av informanterna är relativt unga, tillhörande 

ålderskategorin 33-40 år och har jobbat ett till fyra år som riksdagsledamot.  

 

7.1.2 Språkkunskaper 

82,4% (42) av informanterna uppger att de har finska som modersmål och 

17,6% (9) berättar att de har svenska som modersmål. Här kan vi dra en 

slutsats mellan den första frågan om vilket parti informanterna representerar 

och informanternas modersmål. Av de nio som har svarat att de har svenska 

som modersmål har platserna fördelats mellan partierna så, att en ledamot 

representerar Kristdemokraterna, en Samlingspartiet, två Vänstern och fem 

SFP. Största delen av informanterna (42) använder främst finska hemma och 

på fritiden och sju informanter använder svenska. En ledamot använder både 

svenska och finska. Nästan alla informanter (50) använder främst finska i 

riksdagen förutom en ledamot som använder främst svenska. 

 

                                                      
28 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/default.aspx 
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I frågan om informanternas språkkunskaper fick man kryssa för flera 

alternativ, vilket alla gjorde.  

 

Figur 1. Pricka för de språk som du kan / Rastita osaamasi kielet 

 

Figur 1 visar att nästan alla informanter (49) kan finska och engelska och 47 

personer uppger att de kan svenska. I figuren ser man också att både tyska och 

franska är populära språk bland informanterna då 18 respektive 13 har svarat 

att de kan språken. Jag valde svenska och finska med på listan för att de är 

våra två nationalspråk, engelska för att det används som det globala språket 

(Crystal 1997), tyska, franska och spanska pga. att de erbjuds i de flesta 

skolorna i Finland, ryska för att vi är grannar med Ryssland och kinesiska för 

att det är ett av världens mest använda språk29.  Som andra språk har fyra 

ledamöter skrivit att de kan latin, portugisiska, italienska och kinesiska. 

Ledamöternas svar i fråga nummer åtta visar att det finns flera språk som 

största delen behärskar, men engelskans jämlika popularitet med finskan och 

dess ställning globalt som lingua franca, kan också ses som ett seriöst hot mot 

de nationella språken och flerspråkigheten. (House 2003.) 

 

I fråga nio fick ledamöterna själva bedöma sina svenskkunskaper på skalan ett 

till fem, där ett betyder att man inte kan alls svenska och fem betyder att man 

kan mycket bra svenska. Endast en informant anser att hen inte kan alls 

svenska medan 23,5% (12) av informanterna anser att de kan mycket bra 

svenska. De flesta informanterna, 31,4% (16),  uppger sig vara mitt emellan. 

                                                      
29 https://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide/ 
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Frågans karaktär låter informanten fritt bedöma sina språkkunskaper och alla 

bedömer olika, men svaren är vägledande för hur informanterna själva ser på 

sina svenskkunskaper.  

 

7.1.3 Användning av svenska 

I enkätens tredje del koncentrerar sig frågorna på informanternas användning 

av svenska. På skalan ett till fem angående hur mycket svenska ledamöterna 

använder i riksdagen har 12 ledamöter svarat ett, dvs. att de inte alls använder 

svenska i riksdagen, men majoriteten på 58,8% (30) har svarat två, dvs. att de 

använder lite svenska i riksdagen. Endast en informant uppger att hen 

använder mycket svenska i riksdagen. Jag har ställt en följdfråga där jag bett 

ledamöterna att med egna ord berätta i vilka situationer de använder svenska i 

riksdagen. Informanterna har svarat jämlikt både på svenska och finska och 

största delen skriver att de använder svenska då de har svenskspråkiga gäster 

och när de umgås med sina svenskspråkiga kolleger, håller gruppanföranden 

eller skriver kolumner:  

 

 Då jag pratar med svenskspråkiga kolleger, då rikssvenska gäster är på 

 besök, då åländska frågor behandlas, om jag behöver t.ex. material från 

 Sverige eller andra nordiska länder. (Informant 1:1, ledamot, Vänstern.)30 

  

 När jag håller gruppanföranden brukar jag framföra en del av talet på 

 svenska. Jag skriver regelbundet kolumner till svenskspråkiga tidningar 

 om arbetet i riksdagen. (Informant 1:2, ledamot, Kristdemokrat.) 

 

En informant skriver att hen inte vågar används språket pga. bristande 

kunskaper inom grammatiken:  

 

                                                      
30 Jag har valt att lyfta fram informanternas parti och om hen jag citerar är ledamot eller 
assistent. Genom informantnumret kan läsaren följa med om jag citerar samma informant 

senare. 
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 En itse puhu, en uskalla kun kielitaito ei ole niin hyvällä tolalla. Luen 

 kuitenkin ruotsinkielistä materiaalia ja kuuntelen sujuvasti.31 (Informant 

 1:3, ledamot, Vänstern.) 

 

Två informanter har lämnat frågan obesvarad och tre har svarat att de inte 

någonsin använder svenska. Flera ledamöter skriver att de följer svenska 

nyheter och talar svenska med journalister ifall det behövs.  

 

I frågan om det finns ämnesområden i riksdagen där svenskkunskaper är 

speciellt viktiga har svarsprocenten fördelats jämlikt mellan informanterna. 

49% anser att det inte finns ämnesområden där svenskan är särskilt viktig 

medan 51% anser att det finns ämnesområden där svenskkunskaperna är 

speciellt relevanta. Som en följdfråga bad jag informanterna att räkna upp 

dessa ämnesområden och då steg det nordiska samarbetet, nordiska rådet och 

Ålandsfrågorna högst upp på listan. En av informanterna påpekade dock att 

nordiska möten numera hålls på engelska. I kapitel fyra lyfter jag fram samma 

oro gällande globalismens möjligheter men också risker.  Det här lyfter tre 

informanter förövrigt fram:  

 

 Svenskspråkig service och språkliga rättigheter. (Informant 1:4, ledamot,  

 Samlingspartiet.) 

 

Nordiskt samarbete, kontakter med svenskspråkiga organisationer och i 

Ålandsfrågor. (Informant 1:5, ledamot, SFP.) 

 

Frågor som berör landets tvåspråkighet och grundlagen samt Ålands 

ställning. (Informant 1:6, ledamot, SFP.) 

 

En majoritet om 90,2% (46) ser det som ett egenvärde att kunna svenska som 

riksdagsledamot, men samtidigt har 64,7 % (33) aldrig upplevt en situation där 

                                                      
31 “Jag talar inte själv, jag vågar inte eftersom min grammatik är bristande. Jag läser ändå 

svenskspårkigt material och lyssnar flytande på svenska”. 
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de behövt svenskkunskaper. Däremot har 18 ledamöter upplevt situationer där 

de inte klarat sig utan svenskkunskaper och i följdfrågan har jag bett dem 

räkna upp dessa situationer. Flera skriver om situationer där de mött 

riksdagsledamöter från Sverige och på Nordiska rådets möten. En ledamot 

skriver att hen tycker det vore pinsamt att inte kommunicera på svenska med 

svenskspråkiga gäster: ”Jag tycker att skulle vara pinsamt att prata t.ex. 

engelska med åländska eller rikssvenska gäster”. 33 ledamöter kräver inte 

kunskaper i svenska av sin assistent, medan 18 gör det. Språklagen32 

förnyades år 2004 och enligt förnyelserna bör man enskilt se vilka språkliga 

behov arbetsplatserna har i praktiken. Myndigheterna bör också se till att 

personalen får tillräckligt med utbildning för att upprätthålla sina 

språkkunskaper. I riksdagen erbjuder man språkkurser för att 

riksdagsledamöterna och den övriga personalen kan studera nya språk och 

uppehålla sina språkkunskaper.  

 

I frågorna 16 och 17 har jag bett informanterna värdera hur starkt 

tvåspråkigheten respektive flerspråkigheten syns i riksdagen. Det finns 

variation i svaren, då alla informanter tycker att tvåspråkigheten syns i överlag 

i riksdagen, medan 11,8% (6) tycker inte att flerspråkigheten syns alls i 

riksdagen.  

 

 

Figur 2. Tvåspråkigheten i riksdagen    

                                                      
32 http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/esitteet/kielilaki/esitteen_tulostus.html 
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Figur 3. Flerspråkigheten i riksdagen 

 

I figur 2 ser vi att 16 ledamöter tycker att tvåspråkigheten syns lite i riksdagen 

medan motsvarande siffra är 32 ledamöter i figur 3 som tycker att 

flerspråkigheten syns lite i riksdagen. 10 ledamöter tycker att tvåspråkigheten 

syns ganska mycket eller mycket i riksdagen, då endast 3 ledamöter tycker det 

samma om flerspråkigheten. När vi jämför tvåspråkighetens och 

flerspråkighetens synlighet i riksdagen, är riksdagen enligt informanterna 

fortfarande starkare tvåspråkig är flerspråkig. Flera har lyft fram sina tankar 

om tvåspråkigheten i sista frågan som handlar om svenskans värde i 

riksdagen. De tycker att det är viktigt att tvåspråkigheten syns i riksdagen:  

 

Koska eduskunta toimii korostetun lakiin sidotusti ja perustuslain mukaan, 

lainsäädäntömme takaama kaksi kansalliskieltä näkyy voimakkaasti 

työssämme. Eduskunnassa on paljon äidinkieleltään ruotsinkielisiä 

henkilöitä töissä ja erityisesti istuntosalissa käytetään ruotsia aika paljon. 

Eduskunta on kaksikielisempi kuin Suomi keskimäärin tai suomaalaiset 

työpaikat keskimäärin. Ilman ruotsin taitoa eduskunnassa selviää mutta 

ruotsin osaamisesta on paljon hyötyä täällä työskennellessä.33 (Informant 

1:7, ledamot, Centern.) 

                                                      
33 ”Eftersom att riksdagen agerar enligt grundlagen, syns landets två nationalspråk som är 

säkrade i lagstiftningen starkt i vårt arbete. I riksdagen arbetar flera som har svenska som 
sitt modersmål och svenskan används ganska mycket särksilt i plenum. Riksdagen är mer 

tvåspråkig än i genomsnitt övriga Finland eller finska arbetsplatser. I riksdagen klarar 



 

 41 

 

Riksdagen är förpliktad enligt riksdagens arbetsordning §7634 att utarbeta och 

översätta bl.a. texter, talmannens förslag och medborgarinitiativ till svenska.  

 

Största delen av ledamöterna tycker att svenskan befrämjas i riksdagen bäst 

genom utbildning och språkkurser. Under hösten 2016 har riksdagen erbjudit 

följande fyra temasvenskkurser: mejla på svenska, debattera på svenska, 

småprata i sociala situationer och presentationer på svenska. Dessutom 

erbjuder riksdagen året runt svenskkurser som koncentrera sig på grammatik 

och ordförrådet.35 Flera ledamöter lyfter fram i sina svar betydelsen av att 

kunna kommunicera på svenska och om vi ser på kursutbudet för hösten 2016 

fanns det vissa temakurser som handlade om kommunikation. Det som 

intresserar mig är att hur lockande språkkurserna är och hur många som 

utnyttjar dem i verkligheten. Det som borde undersökas i framtiden är hur 

språkkurserna marknadsförs till ledamöterna och riksdagens personal. I 

ledamöternas svar syns en önskan om att man starkare borde motivera 

språkkursernas betydelse och ordna dem så att de flesta av ledamöterna har en 

möjlighet att delta. Tre ledamöter föreslår följande i fråga om hur svenskan 

kan befrämjas i riksdagen:  

 

Kaikille edustajille voisi olla ainakin lyhyt keskustelukielen kurssi, 

ledamot ett.36 (Informant 1:8, ledamot, Centern.) 

 

Juttelemalla joskus myös vapaamuotoisesti ruotsiksi, se on mukavampaa    

kuin virkamiesruotsi ja puheen pito esim ruotsiksi aika lailla kylmiltään, 

ledamot två.37 (Informant 1:9, ledamot, Centern.) 

 

                                                      
man sig utan svenskkunksaper, men man har mycket nytta av kunskaperna inom 

riksdagsarbetet”. 
34 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2000/20000040#L8P76 
35 Riksdagens interna elektroniska hemsida 
36 ”Det borde i alla fall finnas en kort diskussionskurs för alla ledamöter”. 
37 ”Genom att ibland fritt diskutera på svenska, det är trevligare än tjänstemannasvenskan 

och att hålla tal på svenska utan större förberedelser”.  
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Erilaisia materiaaleja voisi olla enemmän saatavilla myös ruotsiksi, 

ledamot tre.38(Informant 1:10, ledamot, De Gröna.) 

 

Några ledamöter tycker att man borde prata mer svenska i plenum och en 

informant skriver att man två gånger om året borde ordna plenum i första hand 

på svenska. Största delen av informanterna anser att man borde öka på 

svenskan i riksd agen genom kurser, utbildning och kommunikation, medan 

endast två inte ser något behov av det.  

 

I sista frågan har jag bett informanterna skriva fritt om hur de upplever 

svenskans värde i riksdagen. 48 ledamöter har besvarat frågan och av dem 

anser 40 ledamöter att svenskans betydelse är viktig i riksdagen p.g.a. att vi är 

ett tvåspråkigt land och svenskan är ett av våra två officiella språk. Endast 6 

ledamöter har svarat att de inte tycker att svenskan har en betydelse i 

riksdagen. Ålands ledamot skriver:  

 

 För mig som Ålands ledamot är det extremt viktigt att riksdagen fungerar 

 också på svenska, även om det i praktiken nog är rätt svårt att få hjälp på 

 svenska i en betydande del av frågorna. (Informant 1:6, ledamot, SFP.) 

 

En annan ledamot skriver om hur viktigt det är att tvåspråkigheten syns i 

riksdagen:  

 

Tärkeää että maan kaksikielisyys näkyy ja on luonteva osa eduskunnan 

työskentelyä. Kieliryhmien kunnioituksen tulee lähteä maan parlamentista. 

Vanhempi väki eduskunnassa, sekä edustajat että virkamiehen, osaavat ja 

pitävät kunnia-asiana ruotsin kielen osaamista. 39 (Informant 1:11, 

ledamot, SDP.) 

                                                      
38 “Olika material borde i större utsträckning också vara tillgängliga på svenska”. 
39 “Det är viktigt att landets tvåspråkighet syns och är en naturlig del av riksdagsarbetet. 

Respekten för de olika språkgrupperna bör komma från landets riksdag. Det äldre folket i 
riksdagen, både ledamöterna och tjänstemännen anser svenskkunskapen som en 

hederssak”.  
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En ledamot anser att diskussionen ofta är artigare på svenska än finska och 

hoppas på att den också vore artig på finska. Endast en ledamot är av den 

åsikten att man betonar svenskans värde för mycket i riksdagen och skriver 

följande svar:  

 

 Todella ylikorostunut, resursseja käytetään todella paljon suhteessa siihen 

 että kaikki edustajat osaavat suomea.40 (Informant 1:12, ledamot, 

 Centern.) 

 

7.2 Presentation av assistenternas svar 

Liksom riksdagsledamöternas enkät, har jag delat in assistenternas enkät i tre 

delar. Jag granskar svaren gruppvis och sammanfattar båda 

informantgruppernas svar i nästa kapitel.  

 

7.2.1 Bakgrundsinformation 

Assistenterna har ett högre svarsresultat på min enkät än riksdagsledamöterna. 

Totalt svarade 79 utav 180 assistenter. Inom vissa riksdagsgrupper har man 

övergått från att alla ledamöter har en egen assistent till att ledamöterna delar 

på gruppkansliets assistenter. Detta betyder i praktiken att en del assistenter 

sköter flera ledamöters ärenden inom dessa partigrupper. Vänstern, SDP, De 

Gröna och Kristdemokraterna hör till gruppkanslimodellen, medan 

Samlingspartiet, Centern, SFP och Sannfinländarna hör till riskdagens 

kansli.41  

 

Jag kommer se på svarsprocenten i proportion till hur många assistenter det 

finns inom riksdagsgruppen. Den högsta svarsprocenten bland assistenterna är 

hos Kristdemokraterna där alla assistenter (3 av 3) har besvarat enkäten. Av 

SDPs assistenter har 85,7% (12 av 14) besvarat enkäten och Vänstern kommer 

                                                      
40 ”Mycket överbetonad, man använder väldigt mycket resurser i proprotion till att alla 
ledamöter kan finska.” 
41 Riksdagens interna elektroniska hemsida 
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på tredje plats med 83% (5 av 6). På fjärde plats kommer SFP med 80% (8 av 

10) och Samlingspartiets assistenter ligger på femte plats med 68,5% (24 av 

35). Av Centerns assistenter har 38,2% (18 av 47) besvarat enkäten och av De 

Gröna 21,4% (3 av 14). Den lägsta svarsprocenten är hos Sannfinländarnas 

assistenter liksom deras ledamöter med endast 12,7% (6 av 47).  

 

67,1% (53) av informanterna som besvarat enkäten är kvinnor och de övriga 

är män. En dryg tredjedel hör till åldersgruppen 28-35 och 29,1% (23) är 

mellan 20-27 år gamla. Endast 7 assistenter hör till den nästäldsta gruppen 60-

67 år. I fråga fyra ber jag informanterna kryssa för hur länge de har jobbat på 

riksdagen och svaren har fördelats jämnt mellan alla grupper. 26,6% har 

jobbat mellan ett till två år, 22,8% mellan två till fyra år och 20,3% skriver att 

de antingen jobbat under ett år eller mellan fyra till åtta år. Endast 8 

informanter har jobbat mer än åtta år.  

 

7.2.2 Språkkunskaper  

Majoriteten av assistenterna, 87,3% (69), har uppgett att de har finska som 

modersmål och endast 12,7 % (10) har svenska som modersmål. Av dessa 10 

assistenter representerar 7 SFP, 2 SDP och 1 De Gröna. Samma svarsprocent 

förekommer i nästa fråga om vilket språk man främst använder hemma eller 

på fritiden, men i frågan om vilket språk man främst använder i riksdagen 

uppger 92,4% (73) att de främst använder finska och endast 7,6% (6) 

använder främst svenska i riksdagen. Alla assistenter har svarat att de 

behärskar engelska, alla förutom en informant behärskar finska och 75 

behärskar svenska. Största delen av informanterna behärskar alla dessa tre 

språk. Tyska pratas av 40,5% (32) och franska och spanska ligger nära 

varandra med 18 respektive 17 assistenter som behärskar dessa språk. Bland 

de övriga språken förekommer det danska, norska, portugisiska, katalanska, 

estniska och holländska.  

 

I fråga nio fick assistenterna själva evaluera sina kunskaper i svenska på 

skalan ett till fem, där ett betyder att man inte alls kan svenska och fem 
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betyder att man kan flytande svenska. Endast en assistent har skrivit att hen 

inte alls kan svenska, medan 17 assistenter har svarat att de kan flytande 

svenska. En tredjedel ligger mittemellan och 26,6% (21) skriver att de kan 

endast lite svenska.  

 

7.2.3 Användning av svenska 

I den tredje delen granskar jag assistenternas användning av svenska i 

riksdagen. I fråga tio har jag bett assistenterna utvärdera hur mycket svenska 

de använder i riksdagen och en tredjedel skriver att de inte alls använder 

svenska i riksdagen och nästan hälften, 48,1% skriver att de använder lite 

svenska i  

riksdagen. 

 

 

Figur 4. Hur mycket svenska använder assistenterna i riksdagen? 

 

I figur 4 ser vi att endast två assistenter använder mycket svenska i riksdagen. 

Informanterna skriver i öppna svaren att de använder svenska främst med de 

svenskspråkiga kollegerna och gästerna, SFP:s ledamöter, journalister eller 

när de svarar på mail. En assistent skriver att de svenskspråkiga byter ofta till 

finska då de märker att hen inte pratar flytande svenska. 

 

Pratar gärna svenska när det är möjligt. Försöker prata svenska med 

svenskspråkiga riksdagsledamöter, journalister och tjänstemän. Problemet 



 

 46 

är bara att de ofta byter språk till finska om jag börjar fundera och leta 

efter något enstaka ord - som jag nog vanligtvis hittar eller kan uttrycka 

på nått sätt ändå på svenska. (Informant 1:13, assistent, Centern.) 

 

En del assistenter skriver att deras ledamöter är med i Nordiska rådet och då 

sköter de allt som handlar om Nordiska rådet på svenska eller skandinaviska. 

En assistent skriver att hen använder hellre engelska än svenska, då det går 

snabbare och mer flytande. Flera assistenter har skrivit att de inte använder 

svenska alls och några har uttryckt att de skulle använda svenska om de 

kunde.  

 

Hälften av assistenterna tycker att det finns ämnesområden i riksdagen där 

svenska kunskaper är speciellt relevanta och hälften tycker tvärtom. 

Assistenterna fick öppet skriva om situationerna där de tycker att svenskan är 

speciellt relevant. Enligt en stor del av assistenterna hör till dessa områden 

Nordiska rådet, nordiska samarbetet och ärenden gällande Åland. En 

informant utrycker sin åsikt i följande inlägg: 

 

Jag tycker att det är speciellt viktigt att kunna åtminstone litet svenska om 

man sysslar mycket med grundlagliga ärenden. Grundlagen innebär 

språkliga rättigheter och det är bra att kunna servera människor med 

både finska och svenska. (Informant 1:14, assistent, Vänstern.) 

 

Vårdreformen, minoritetsfrågor, Svenskfinland och språkfrågor är också 

ämnen som informanterna anser kräver svenskkunskaper. Att svara på mail på 

sändarens modersmål, ger en positiv bild av ledamoten och riksdagen enligt 

en informant.  

 

74,7% (59) av assistenterna ser ett värde i att kunna svenska som assistent i 

riksdagen. Samma antal anser däremot att de aldrig varit i en situation där de 

inte hade klarat sig utan svenskkunskaper. De 20 assistenter som upplevt en 

situation där de inte klarat sig utan svenskkunskaper har skrivit i följdfrågan 
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bl.a. när de tagit emot svenskspråkiga gäster, inom Nordiska Rådet, vid 

översättningsuppgifter, i plenum och när de kommunicerar med Ålands 

ledamot. Två informanter skriver att de inte skulle klara av det vardagliga 

arbetet utan svenskkunskaper: Jag behöver svenska nästan varje dag och det 

skulle vara mycket jobbigt om jag inte kunde det. 22 assistenter svarar att 

deras ledamöter kräver svenskkunskaper utav dem, vilket betyder att övriga 57 

assistenter inte har något krav kring tidigare svenskkunskaper.  

 

I fråga 16 skulle assistenterna evaluera på skalan ett till fem hur starkt de 

tycker att tvåspråkigheten syns i riksdagen. 50,6% (40) av informanterna har 

prickat för nummer tre, dvs. de tycker varken att tvåspråkigheten syns lite 

eller mycket i riksdagen. Däremot tycker en informant att tvåspråkigheten 

syns mycket i riksdagen, medan tre informanter tycker inte att tvåspråkigheten 

syns överhuvudtaget.   

 

 

Figur 5. Tvåspråkigheten i riksdagen. 

 

I figur 5 kan vi se att 30,4% (24) av assistenterna anser att tvåspråkigheten 

syns endast lite riksdagen och 13,9% (11) av informanterna tycker att 

tvåspråkigheten syns ganska mycket. Däremot upplever över hälften av 

assistenterna att flerspråkigheten syns endast lite i riksdagen. 7 assistenter 

tycker inte att den syns alls och 1 assistent skriver att den syns mycket i 
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riksdagen. Båda informantgrupperna har svarat likadant på frågorna om två- 

och flerspråkighet. 

 

Det gläder mig att assistenterna har tagit tid på att besvara följande fråga om 

hur svenskan kan befrämjas i riksdagen och skrivit långa svar med mycket tips 

som de upplever viktiga. Endast sex assistenter lämnade frågan obesvarad. 

Det bästa sättet att befrämja svenskan i framtiden är enligt informanterna 

genom utbildningar och språkkurser. Flera skriver i sina svar att riksdagen 

borde erbjuda mer svenskkurser inom kommunikation och i hur man svarar på 

mail på svenska. En del menar att det finns ett bra utbud av kurser, men p.g.a. 

tidsbrist har de inte hunnit delta. I en del av svaren lyser det ett visst missnöje 

mot den nuvarande talmannen, som enligt informanterna påverkar hela 

språkklimatet i riksdagen genom sin inställning.  

 

Talmannen kunde föregå med gott exempel och tala svenska då hon träffar 

svenska eller åländska grupper. Tidigare talmän som inte kunnat svenska 

har använt sig av simultantolk istället för att tala engelska, vilket vår 

nuvarande talman gör. Det är en klar markering av riksdagens inställning 

mot svenskan. (Informant 1:15, assistent, SFP.) 

 

Talmannen skulle kunna visa ett bättre exempel och ha en positivare 

inställning till svenskan, genom att tex. tala svenska vid besök från 

Sverige. Hennes inställning påverkar hela språklimatet i riksdagen. Det 

borde också i större utsträckning vara möjligt att parata svenska med 

tjänstemännen. (Informant 1:16, assistent, SFP.) 

 

Assistenterna tycker att man borde uppmärksamma svenskan tydligare inom 

riksdagen genom att t.ex. skriva menyerna på svenska och att riksdagens 

interna hemsida Areena bör finnas tillgängligt på svenska. Flera assistenter 

påpekar att det är också svenskspråkigas ansvar att uppehålla svenskan i 

riksdagen genom att kommunicera oftare på svenska med finskspråkiga och 

inte genast byta språk om den andra inte pratar flytande. 
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Areena (riksdagens interna nät) borde fungera tvåspråkigt, det gör den 

inte i dag. Kurser, utbildning och praktiska situationer borde uppmuntra 

de finskspråkiga till att använda svenska. (Informant 1:17, assistent, SFP.) 

 

Vi med svenska som modersmål borde mer aktivt använda svenskan då vi 

kommunicerar med olika instanser på riksdagen. Men å andra sidan är all 

information från riksdagen på finska (t.ex. Areena) så det blir lätt att man 

använder finskan. (Informant 1:18, assistent, SFP.) 

 

Jag skulle vilja ha ett positivare attityd mot svenskan. Att människor som 

inte är finlandssvenska sku ändå våga använda sig av sin svenska även om 

det inte var nödvändigt. (Informant 1:19, assistent, SDP.) 

 

En del av assistenterna är nöjda med det nuvarande erbjudandet av 

svenskkurser och användningen av svenskan i riksdagen. De som besvarat 

frågan på finska anser i större utsträckning att tvåspråkigheten syns tillräckligt 

i riksdagen, medan hos dem som besvarat frågan på svenska ser man en 

önskan att svenskan skulle synas mer i riksdagen, pratas mer bland de 

finskspråkiga och i plenum. 

 

I sista frågan har jag bett assistenterna skriva hurdant värde de tycker att 

svenskan har i riksdagen. Endast tre informanter av 79 har lämnat frågan 

obesvarad. Det märks tydligt i assistenternas svar att svenskan har en stor 

betydelse i riksdagen och att svenskan är nödvändig där, då vi lever i ett 

tvåspråkigt land. ”Riksdagen är landets viktigaste tvåspråkiga arena” skriver 

en assistent i sitt svar och en annan uttrycker att ”Här betonas det att vi har 

två nationella språk. Svenskan har ett starkt symboliskt värde här”. Två 

assistenter har skrivit att de inte tycker att svenskan har någon betydelse i 

riksdagen och en assistent skriver att svenskan känns som ett andrahandsspråk 

och att man måste stå på sig för att få samma information på svenska som på 

finska. Överlag lyfter informanterna fram svenskans betydelse.  
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Suuri merkitys. Toinen virallinen kieli, virkamiesruotsi on välttämätön jos 

haluaa työskennellä valtiolla, johon useat jatkavat avustajantyöstään. 

Kuuluu yleissivistykseen.42 (Informant 1:20, assistent, Samlingspartiet.) 

 

Ruotsi on yksi virallisista kielistämme, se on myös tärkeä linkki 

pohjoismaiseen kulttuuriin ja historiaamme. Meillä on monisatavuotinen 

yhteinen historia Ruotsin ja muitten Pohjoismaitten kanssa - meillä on 

yhteiset juuret!43 (Informant 1:21, assistent, Kristdemokraterna.) 

 

Ett lika stort värde som i samhället i allmänhet. Finlands grundlag 

härstammar från Sveriges grundlag (från den tiden då Finland var en del 

av Sverige) och svenskan har därmed en betydande roll i vår demokrati. 

Riksdagsledamöter bör dock föregå med gott exempel och visa en positiv 

attityd till svenskan överlag, eftersom de har ett stort inflytande i den 

allmänna samhällsdebatten. (Informant 1:17, assistent, SFP.) 

 

Jag tycker att svenskan har ett värde i riksdagen, framförallt för att visa 

att politik och beslutsfattande i Finland förverkligas på båda våra 

nationalspråk. Det är viktigt att alla offentliga dokument finns på båda 

språken, så att alla har möjlighet att läsa dem på sitt modersmål - också 

personalen. Svenskan i riksdagen är också viktig för att påminna den 

personal och de riksdagsledamöter från helt finskspråkiga orter att det 

finns en svenskspråkig minoritet i vårt land som har rättigheter som bör 

respekteras. (Informant 1:22, assistent, SFP.) 

 

En informant uttrycker sin glädje över att hon första gången får skriva på 

svenska i riksdagen i denna undersökning och en del uttrycker sin oro för 

                                                      
42 ”Stor betydelse. Det andra officiella språket, tjänstemannasvenskan är nödvändig om 

man vill arbeta för staten, som största delen av assistenterna efter assistentjobbet. Hör till 

allmänbildning”. 
43 ”Svenskan är ett av våra officiella språk, den är också en viktig länk till den nordiska 
kulturen och historien. Vi har en flera hundra årig gemensam historia med Sverige och de 

övriga nordiska länderna- vi har gemensamma rötter!”. 
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svenskans ställning och anser att situationen blivit sämre hela tiden. Enligt en 

del informanter syns tvåspråkigheten bäst i riksdagen jämfört med andra 

statliga arbetsplatser och en assistent skriver att ”Riksdagen och ledamötena 

representerar Finlands befolkning”. 
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8 Sammanfattning och analys av resultaten  

I detta kapitel kommer jag besvara mina forskningsfrågor genom 

informanternas enkätsvar. Jag granskar frågorna en åt gången.  

 

Svarsprocenten bland ledamöterna var högst hos SFP:s informanter och bland 

assistenterna hos Kristdemokraternas representanter. Inom båda 

informantgrupperna var svarsprocenten lägst bland representanterna hos 

Sannfinländare. SFP och Sannfinländarna är de partier som engagerat sig mest 

inom språkfrågorna, då SFP är det partiet som öppet profilerat sig som ett 

språkparti som jobbar för ett tvåspråkigt Finland, medan Sannfinländarna är 

det partiet som enligt deras partiprogram och språkprogram vill slopa den 

obligatoriska svenskan i Finland. (Se kap. 5 om partiernas språkprogram.) 

 

I informanternas öppna svar syns det att de har tagit tid på sig att besvara 

frågorna och kommit med långa och mångsidiga förslag i hur svenskan kan 

befrämjas i riksdagen, i vilka ämnesområden svenskan är speciellt relevant 

och om svenskans värde i riksdagen. Både ledamöterna och assistenterna ser 

ett stort värde i svenskan och anser språkets status viktigt, men samtidigt 

tycker de att svenskan inte i praktiken syns så mycket i riksdagen. Det är i 

praktiken svårt att få hjälp i en betydande del av frågor, skriver Ålands 

representant och i flera andra informanters svar kommer det fram ett visst 

missnöje gällande svenskutbudet. Landets tvåspråkighet värderas högt bland 

informanterna och de lyfter fram i sina svar att i och med att Finland är ett 

tvåspråkigt land bör svenskan ha en stor betydelse i riksdagen.  

 

Sillä on tärkeä merkitys. Se muistuttaa siitä, että meillä on yksi kansa, 

jolla on kaksi kieltä.44 (Informant 1:23, ledamot, Centern.) 

 

Det att svenska används, och syns, manifesterar det, att Finland är ett 

tvåspråkigt land. Det knyter oss till det nordiska. Det signalerar också en 

                                                      
44 ”Det har en stor betydelse. Det påminner oss om att vi har ett folk som har två språk”. 
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mångfald, att finland är ett mångfacetterat, öppet land. (Informant 1:24, 

ledamot, SFP.)  

 

Finland är ett tvåspråkigt land och riksdagen som institution har en stor 

betydelse då det gäller att signalera detta. Det är viktigt att ledamöter och 

ministrar i mån av möjlighet säger något på svenska i sina publika 

framträdanden. (Informant 1:25, ledamot, SFP.) 

 

En del informanter ser också en oro i den förminskade användningen av 

svenska i riksdagen. 

 

 Kielen merkitys on vähentynyt muutamissa vuosissa merkittävästi ja tätä 

 tahtia tullee katoamaan käytännössä kokonaan.45 (Informant 1:26, 

 ledamot, Samlingspartiet.) 

 

En del informanter anser också att svenskan inte har ett värde i riksdagen och 

att Sannfinländarna försöker trampa ner rätten för de svenskspråkiga. Trots 

att endast 27,8% av ledamöterna kräver svenskkunskaper av sina assistenter 

har båda informantgrupperna en positiv inställning till språket. Enligt Reeve 

(2015) kan man generellt definiera motivation som en kraft som ger beteendet 

sin energi och riktning. Svenskan värderas som en viktig koppling till de andra 

nordiska länderna och för att uppehålla landets tvåspråkighet och särskilt 

ledamöterna ser språket som en rikedom i riksdagen.  

 

I min andra forskningsfråga var jag intresserad av att få reda på 

informanternas språkkunskaper. Då jag jämför båda informantgruppernas svar 

om deras modersmål skiljer sig procentantalen inte så mycket mellan 

grupperna. 87,3% av assistenterna uppger att de har finska som modersmål 

medan motsvarande siffra hos ledamöterna är 82,4%. Av ledamöterna har 

                                                      
45 ”Språkets betydelse har förminskats betydligt under några år och lär i praktiken 

försvinna helt och hållet.” 
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17,6% svenska som modersmål medan motsvarande siffra är 12,7% hos 

assistenterna.  

 

Av båda informantgrupperna uppger en informant att hen inte alls kan 

svenska. 23,5% av ledamöterna svarar att de kan mycket svenska och de flesta 

informanterna, 31,4% anser sig vara mitt emellan. Av assistenterna svarar 

21,5% att de kan flytande svenska och 31,6% anser sina kunskaper ligga mitt 

emellan. Resultaten mellan informantgrupperna är mycket lika varandra. 

Behörighetsvillkoren inom både svenska och finska är lagstadgade och enligt 

riksdagens informationschef Marjo Timonen ställer man intervjufrågor både 

på svenska och engelska för de som ansöker om att bli informatörer i 

riksdagen. Hon medger dock att unga har svårigheter med svenskan i 

riksdagen.  

 

Är högskoleexamen enligt lag eller förordning behörighetsvillkor för en 

statlig anställning, krävs vid tvåspråkiga myndigheter utmärkta muntliga 

och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom 

myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga 

kunskaper i det andra språket. Vid en enspråkig myndighet krävs utmärkta 

muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk samt nöjaktig 

förmåga att förstå det andra språket. (424/2003) 

 

När vi ser på informanternas övriga språkkunskaper, är det intressant att se att 

alla assistenter har svarat att de behärskar engelska, medan motsvarande siffra 

hos ledamöterna är 96,1%. Enligt Språklärarförbundet i Finland (SUKOL) har 

populariteten att studera främmande språk i skolorna sjunkit med åren. År 

2001 studerade 48% av gymnasisterna tre språk, medan motsvarande siffra 

sjönk till 39,8% år 2013. Däremot har populariteten att studera två språk under 

samma tidsperiod ökat med 12,6 procentenheter. Nästan alla gymnasister har 

studerat engelska som A-språk och tyska är det vanligaste B2- eller B3-

språket. 46 Majoriteten av assistenterna är inom åldersgruppen 20-35 och har 

                                                      
46 http://www.sukol.fi/ajankohtaista/tilastotietoa/tilastotietoa_kielivalinnoista 
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vuxit upp i en värld där globaliseringen har lett till att engelskan börjat 

dominera allt mer (se kap.3). Assistenterna har en bredare kunskap bland de 

övriga språken än ledamöterna. Bland ledamöterna finns det kunskaper i latin, 

portugisiska, italienska och mandarin. Vid sidan om dessa språk har 10 

assistenter skrivit att de behärskar danska, estniska, holländska, norska och 

katalanska. Allt som allt kan man konstatera att både ledamöterna och 

assistenterna har mångsidiga språkkunskaper.  

 

I min tredje forskningsfråga ville jag få reda på i vilka situationer svenskan 

kommer fram i riksdagen. Båda informantgrupperna är eniga om att Nordiska 

rådet, det nordiska samarbetet och Ålandsfrågorna är de ämnesområden som 

de främst använder svenska kring. Nordiska rådet är det officiella nordiska 

samarbetets parlamentariska organ och rådet har 87 valda medlemmar från 

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland 

och Åland. Nästan 80% av Nordens invånare har danska, norska eller svenska 

som modersmål och endast 20% talar finska47. Trots att majoritetsspråket i 

Finland är finska, så är det alltså endast 20% som talar finska i hela Norden.  

 

Både ledamöterna och assistenterna pratar svenska främst med SFP:s 

representanter, när de svarar på svenskspråkiga mejl och telefonsamtal och 

med svenskspråkiga journalister. Situationer där man upplevt svenskan 

speciellt relevant är inom nordiskt samarbete, nordisk politik, Nordiska rådet 

och Ålandsfrågor. Endast få informanter från båda grupperna nämner de 

språkliga rättigheterna i Finland som en relevant orsak att använda svenska i.  

 

Det bästa sättet att befrämja svenska språket i riksdagen är genom att erbjuda 

utbildning och språkkurser i högre grad för ledamöterna, assistenterna och 

personalen. Riksdagen har erbjudit följande fyra temasvenskkurser under 

hösten 2016: mejla på svenska, debattera på svenska, småprata i sociala 

situationer och presentationer på svenska. (se kap 7.1.3). Informanterna har 

uttryckt en oro över att kurserna ordnas under sådana tidpunkter som inte 

                                                      
47 http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet 
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passar deras tidtabeller. Utbildningspersonalen borde ta reda på vilka 

tidpunkter som bäst passar ledamöterna, assistenterna och den övriga 

personalen och ordna kurserna enligt det.  

 

Assistenterna tycker att de som kan svenska också har ett stort ansvar att 

uppehålla svenskan genom att prata mer svenska med dem som inte har det 

som modersmål och inte byta genast till finska. Så här uttrycker en assistent 

sin önskan om att kunna prata svenska med de svenskspråkiga:  

 

Man borde acceptera svenska språkets talande också då när det inte är 

alldeles flytande och uppmuntra finskspråkiga att använda svenska. Nu är 

svenska språket ett privilegium till en svenskspråkig, en börda för en 

finskspråkig och skulle man som finskspråkig vilja ha nått nytta av att 

kunna svenska, så är det nästan inte tillåtet. (Informant 1:27, assistent, 

Centern.)  

 

Båda informantgrupperna tycker att talmannens inställning och attityd till 

svenskan har en märkvärdig påverkan på hur svenskan bemöts och används i 

plenum och på hela språkklimatet i riksdagen. Riksdagens nuvarande talman 

hör till Sannfinländarna och då kan man dra en koppling mellan hennes 

inställning till svenskan och Sannfinländarnas språkpolitik48. Enligt 

informanterna använder hon hellre engelska än en svensk simultantolk då hon 

möter svenska eller åländska grupper. Nedan skriver en assistent och ledamot 

om vilken betydelse talmannens inställning har till hela språkklimatet.  

 

Ennen ryhmäpuheiden pituudessa hyvitettiin se, että käyttää molempia 

kotimaisia kieliä. Meidän ryhmäpuheissa oli yleensä aina joku osuus myös  

ruotsiksi, koska olemme vahvasti kaksikielinen puolue. Puhemies 

Heinäluoma muutti viime kaudella tämän käytännön ja alkoi huomauttaa 

kaksikielisissä puheissa ajan ylityksestä. Tästä syystä olemme pääosin 

                                                      
48 https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2013/04/Kielipoliittinen.pdf 
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luopuneet ruotsin käytöstä ryhmäpuheissa.49 (Informant 1:28, assistent, 

Kristdemokraterna.) 

 

Puhemiehen pitäisi ottaa positiivinen tai edes kunnioittava asenne ruotsin 

kieleen eikä vastustaa sen käyttämistä.50 (Informant 1:12, ledamot, SDP.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 ”Förr kompenserades det att man använder båda inhemska språken i 

gruppanförandenas längd. I våra gruppanföranden fanns det oftast också någon del på 

svenska, eftersom vi är starkt ett tvåspråkigt parti. Talman Heinäluoma ändrade på denna 

praxis under förra valperioden och började påpeka i tvåspråkiga tal om man överskräd 

tiden. Av denna orsak har vi huvudsakligen slutat använda svenska i våra 

gruppanföranden”.  
50 ”Talmannen borde ha en positiv eller ens respektfull inställning mot svenska språket 

och inte motstå dess användning”.  



 

 58 

9 Slutdiskussion 

Genom min avhandling har jag velat belysa frågor kring detta ämne, då det 

inte gjorts mycket forskning om språksituationen i riksdagen. Min 

undersökning har fått ett gott mottagande i riksdagen och flera ledamöter och 

assistenter har kommit fram till mig och berättat hur glada de är att man gjort 

undersökning om ämnet, då det inte finns någon statistik om svenskan i 

riksdagen. Resultaten är vägledande för hur svenskan bemöts och används i 

riksdagen, men ämnet kräver en djupare undersökning för att man ska kunna 

förstå orsakerna bakom resultaten.  

 

Det som förvånade mig positivt var det varma mottagandet informanterna 

hade mot svenskan. Trots att största delen av informanterna använde väldigt 

lite om alls svenska i riksdagen, hoppades de ändå i sina öppna svar att 

svenskan skulle synas och höras mer i riksdagen. Informanterna skrev också 

flera förslag till hur språket skulle kunna befrämjas i framtiden. Som 

Abrahamsson (2009) och Gardner (1985) skriver har motivation och attityder 

en stor betydelse inom språkinlärning. Genom negativa attityder har man en 

låg motivation gentemot språket, medan positiva attityder framkallar en hög 

motivation att lära sig språket. På riksdagen förekommer det både 

instrumentell motivation, då informanterna behöver svenska som ett redskap 

inom sitt arbete men också integrativ motivation i och med att informanterna 

upplever svenskan som viktig, då Finland är ett tvåspråkigt land.  

 

Det finns flera likheter i resultaten mellan min undersökning och Lasse 

Palmus pro gradu-avhandling om svenska språket på HNS. Inom båda 

informantgrupperna kommer det tydligt fram att informanterna inte litar på 

sina svenskkunskaper så mycket att de skulle känna sig bekväma med att 

använda svenska. Tröskeln att använda svenska med en svenskspråkig är hög 

och man tvekar på sina egna kunskaper. ”Svenskspråkiga kunde använda 

svenska när dom pratar med finskspråkiga”, skriver en av de finskspråkiga 

informanterna i sitt öppna svar och hen är inte ensam om sin åsikt att ansvaret 

också ligger hos de svenskspråkiga i riksdagen. De som har svenska som 
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modersmål kunde ha mer tålamod när de pratar svenska med de finskspråkiga 

och låta dem i lugn och ro använda språket utan att genast byta till finska.  

 

Hos båda informantgrupperna finns det ändå en önskan om att arbetsplatserna 

skulle erbjuda mer språkkurser och utbilda personalen bättre.(se kap.3.7). Så 

länge som det finns vilja och motivation hos informanterna kommer svenskan 

att bevara sin ställning på arbetsplatserna.  

 

Riksdagen representerar hela landet, finskspråkiga, svenskspråkiga, 

mångkulturella, minoriteter, majoriteter och flera olika yrkesgrupper. 

Attityderna och prioriteringarna i riksdagen reflekteras till hela landet och 

riksdagsledamöterna styr och förmedlar med sina val hur språkklimatet ser ut i 

Finland. Ett bra exempel är då riksdagens talman Maria Lohela valde att citera 

Edith Södergran i öppningsceremonin av 2017 års riksmöte. En litet citat i sig, 

men ett betydelsefullt ställningstagande för den svenskspråkiga minoriteten i 

Finland. Med hänvisning till detta avslutar jag min avhandling genom att 

citera en av informanterna som skriver om riksdagen som en återspegling av 

vårt samhälle. 

 

 Riksdagen ska ju vara en återspegling av det finska samhället och visa att  

 vårt land hör till den västliga kultur-, vetenskaps-, handels-, värde- och 

 språkfamiljen. (Informant 1:29, assistent, SFP.) 
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Bilaga 1: Enkäten till riksdagsledamöterna 

Hej! 

Jag heter Derya Özgün och studerar Nordiska språk vid Helsingfors universitet. 

För tillfället skriver jag på min pro gradu- avhandling (magisteruppsats) om 

svenskans värde i riksdagen. Jag är intresserad att få reda på hurdana svenska 

kunskaper riksdagsledamöterna och assistenterna har, hur starkt svenskan syns i 

riksdagen, hur mycket den används i praktiken och i hurdana tillfällen.  

Jag har bifogat en länk till min elektroniska enkät i slutet av e-posten, som jag har 

skickat ut till alla riksdagsledamöter och assistenter. Jag uppskattar högt om du 

har tid att fylla i den. Enkäten består av 19 frågor och det tar cirka 5 min att svara 

på frågorna och svaren utgör en stor del av min uppsats. Studien är helt anonym 

och bara jag kommer att se svaren. Frågorna är både på svenska och finska och du 

kan välja på vilkendera språk du besvarar dem.  

Tack i förväg! 

Derya Özgün 

Assistent för riksdagsledamot Timo Heinonen 

Hei! 

Nimeni on Derya Özgün ja opiskelen Pohjoismaisia kieliä Helsingin Yliopistossa. 

Kirjoitan tällä hetkellä pro gradu-tutkimustani (maisterintutkimus) ruotsin kielen 

asemasta eduskunnassa. Minua kiinnostaa minkälaisia ruotsin kielen taitoja sekä 

kansanedustajilla että avustajilla on, kuinka vahvasti ruotsi näkyy eduskunnassa, 

kuinka paljon sitä käytetään ja minkälaisissa tilanteissa.  

Olen liittänyt linkin elektrooniseen kyselylomakkeeseeni sähköpostin loppuosaan, 

jonka olen lähettänyt kaikille kansanedustajille ja avustajille. Arvostan erittäin 

paljon, jos ehdit vastata kyselyyn. Lomakkeessa on 19 kysymystä ja kysely kestää 

noin 5 min. Vastauksellasi on suuri merkitys tutkimukselleni ja se on täysin 

anonyymi ja vain minä näen vastaukset. Kysymykset olen esittänyt sekä ruotsiksi 

että suomeksi ja saat itse valita kummalla kielellä vastaat niihin. 

Kiitos jo etukäteen! 

Derya Özgün 

Edustaja Heinosen avustaja 
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Bakgrundsinformation/Taustatietoa 

 

1. Vilket parti representerar du? / Mitä puoluetta edustat? 

 

Samlingspartiet/Kokoomus 

Centern/Keskusta 

SDP/SDP 

Kristdemokraterna/Kristillisdemokraatit  

SFP/RKP 

Gröna/Vihreät 

Sannfinländarna/Perussuomalaiset 

Vänstern/Vasemmistoliitto 

 

2. Kön/Sukupuoli 

 

Man/mies 

Kvinna/nainen 

 

3. Hur gammal är du? / Minkä ikäinen olet? 

25-32  

33-40 

41-48 

49-56 

57-64 

65-72 

73 eller äldre / 73 tai vanhempi 

4. Hur länge har du jobbat på riksdagen? / Kuinka kauan olet työskennellyt 

eduskunnassa? 

Under ett år / alle vuoden 

ett till fyra år / yhdestä neljään vuoteen 

fyra till åtta år / neljästä kahdeksaan vuoteen 

åtta till tolv år / kahdeksasta kahteentoista vuoteen 

mer än tolv år / kauemmin kuin kaksitoista vuotta 

Språkkunskaper/ Kielitaidot  

5. Vilket är ditt modersmål? / Mikä on äidinkielesi? 

Svenska/Ruotsi 

Finska/Suomi 

Annat, vilket? / Muu, mikä?_______ 

6. Vilket språk använder du främst hemma / på fritiden? / Mitä kieltä käytät 

enimmäkseen kotona / vapaa-ajallasi? 
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Svenska/Ruotsia   

Finska/Suomea     

Annnat, vilket? / Muu, mikä?  

7. Vilket språk använder du främst i riksdagen? / Mitä kieltä käytät 

enimmäkseen eduskunnassa? 

Svenska/Ruotsia   

Finska/Suomea    

Annat, vilket? / Muu, mikä?  

8. Pricka för de språk som du kan / Rastita osaamasi kielet 

Svenska/Ruotsia   

Finska/Suomea   

Engelska/Englantia   

Tyska/Saksaa   

Franska/Ranskaa   

Spanska/Espanjaa   

Ryska/Venäjää   

Kinesiska/Kiinaa  

Övriga språk? / muita 

kieliä?________________________________________________ 

9. På skalan ett till fem hur bra kan du svenska? / Asteikolla yhdestä viiteen, 

kuinka hyvin osaat ruotsia? (1 inte alls/en ollenkaan -5 flytande/sujuvasti) 

1 

2 

3 

4 

5 

Användning av svenska/ Ruotsin kielen käyttö 

10. På skalan ett till fem, hur mycket använder du svenska i riksdagen? / 

Asteikolla yhdestä viiteen, kuinka paljon käytät ruotsin kieltä 

eduskunnassa? (1 inte alls / en olenkaan  - 5 mycket/paljon)  

1  

2 

3 

4 

5 

11. I vilka situationer använder du svenska i riksdagen? Berätta med egna ord/ 

Missä tilanteissa käytät ruotsinkieltä eduskunnassa? Kerro omin sanoin. 



 

 73 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. Finns det ämnesområden i riksdagen, där kunskaper i svenska är speciellt 

relevanta? / Onko eduskunnassa aihepiirejä joissa ruotsin kielen taidot 

ovat erityisen oleelliset? 

Jo/ On    

Vilka? 

Mitkä?_____________________________________________________ 

Nej/ Ei ole  

13. Finns det ett värde att kunna svenska som riksdagsledamot?/Onko 

ruotsinkielen taidolla merkitys kansanedustajalle?  

Jo/On 

Nej/Ei ole 

14. Har du upplevt en situation i riksdagen, där du inte klarat dig utan svenska 

kunskaper? / Oletko ollut tilanteessa jossa et olisi pärjännyt ilman ruotsin 

kielen taitoa eduskunnassa? 

Jo/kyllä   

Vilken?/Mikä?_____________ 

Nej/en 

15. Kräver du svenska kunskaper av din assistent? / Vaaditko avustajaltasi 

ruotsin kielen taitoja? 

Jo/Kyllä 

Nej/En 

16. Hur starkt syns tvåspråkigheten i riksdagen? / Kuinka vahvasti 

kaksikielisyys näkyy eduskunnassa? (1 inte alls / ei ollenkaan - 5 

mycket/paljon) 

1 

2 

3 

4 

5 
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17. Hur starkt syns flerspråkigheten i riksdagen? / Kuinka vahvasti 

monikielisyys näkyy eduskunnassa? (1 inte alls / ei ollenkaan - 5 

mycket/paljon) 

1 

2 

3 

4 

5 

18. Hur kan kunskaper i svenska befrämjas i riksdagen? Berätta med egna ord 

/ Miten voidaan edistää ruotsin kielen taitoja eduskunnassa? Kerro omin 

sanoin. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

19. Vilket värde har svenskan i riksdagen? Berätta med egna ord / 

Minkälainen merkitys ruotsinkielellä on eduskunnassa? Kerro omin 

sanoin. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Enkäten till assistenterna  

Hej! 

Jag heter Derya Özgün och studerar Nordiska språk vid Helsingfors universitet. 

För tillfället skriver jag på min pro gradu- avhandling (magisteruppsats) om 

svenskans värde i riksdagen. Jag är intresserad att få reda på hurdana svenska 

kunskaper riksdagsledamöterna och assistenterna har, hur starkt svenskan syns i 

riksdagen, hur mycket den används i praktiken och i hurdana tillfällen.  

Jag har bifogat en länk till min elektroniska enkät i slutet av e-posten, som jag har 

skickat ut till alla riksdagsledamöter och assistenter. Jag uppskattar högt om du 

har tid att fylla i den. Enkäten består av 19 frågor och det tar cirka 5 min att svara 

på frågorna och svaren utgör en stor del av min uppsats. Studien är helt anonym 

och bara jag kommer att se svaren. Frågorna är både på svenska och finska och du 

kan välja på vilkendera språk du besvarar dem.  

Tack i förväg! 

Derya Özgün 

Assistent för riksdagsledamot Timo Heinonen 

Hei! 

Nimeni on Derya Özgün ja opiskelen Pohjoismaisia kieliä Helsingin Yliopistossa. 

Kirjoitan tällä hetkellä pro gradu-tutkimustani (maisterintutkimus) ruotsin kielen 

asemasta eduskunnassa. Minua kiinnostaa minkälaisia ruotsin kielen taitoja sekä 

kansanedustajilla että avustajilla on, kuinka vahvasti ruotsi näkyy eduskunnassa, 

kuinka paljon sitä käytetään ja minkälaisissa tilanteissa.  

Olen liittänyt linkin elektrooniseen kyselylomakkeeseeni sähköpostin loppuosaan, 

jonka olen lähettänyt kaikille kansanedustajille ja avustajille. Arvostan erittäin 

paljon, jos ehdit vastata kyselyyn. Lomakkeessa on 19 kysymystä ja kysely kestää 

noin 5 min. Vastauksellasi on suuri merkitys tutkimukselleni ja se on täysin 

anonyymi ja vain minä näen vastaukset. Kysymykset olen esittänyt sekä ruotsiksi 

että suomeksi ja saat itse valita kummalla kielellä vastaat niihin. 

Kiitos jo etukäteen! 

Derya Özgün 

Edustaja Heinosen avustaja 
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Bakgrundsinformation/Taustatietoa 

 

1. Vilket parti representerar du? / Mitä puoluetta edustat? 

 

Samlingspartiet/Kokoomus 

Centern/Keskusta 

SDP/SDP 

Kristdemokraterna/Kristillisdemokraatit  

SFP/RKP 

Gröna/Vihreät 

Sannfinländarna/Perussuomalaiset 

Vänstern/Vasemmistoliitto 

 

2. Kön/Sukupuoli 

 

Man/mies 

Kvinna/nainen 

 

3. Hur gammal är du? / Minkä ikäinen olet? 

20-27  

28-35 

36-43 

44-51 

52-59 

60-67 

68 eller äldre / 68 tai vanhempi 

4. Hur länge har du jobbat på riksdagen? / Kuinka kauan olet työskennellyt 

eduskunnassa? 

Under ett år / alle vuoden 

ett till två år / yhdestä kahteen vuoteen 

två till fyra år / kahdesta neljään vuoteen 

fyra till åtta år / neljästä kahdeksaan vuoteen 

mer än åtta år / enemmäin kuin kahdeksan vuotta 

Språkkunskaper/Kielitaidot  

5. Vilket är ditt modersmål? / Mikä on äidinkielesi? 

Svenska/Ruotsi 

Finska/Suomi 

Annat, vilket? / Muu, mikä?__________________ 

6. Vilket språk använder du främst hemma / på fritiden? / Mitä kieltä käytät 

enimmäkseen kotona / vapaa-ajallasi? 
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Svenska/Ruotsia 

Finska/Suomea  

Annat, vilket? / Muu, mikä?  

7. Vilket språk använder du främst i riksdagen? / Mitä kieltä käytät 

enimmäkseen eduskunnassa? 

Svenska/Ruotsia   

Finska/Suomea  

Annat, vilket? / Muu, mikä?  

8. Pricka för vilka språk du kan / Rastita osaamasi kielet. 

Svenska/Ruotsia   

Finska/Suomea   

Engelska/Englantia   

Tyska/Saksaa   

Franska/Ranskaa   

Spanska/Espanjaa   

Ryska/Venäjää   

Kinesiska/Kiinaa   

Övriga språk / muita 

kieliä?_________________________________________________ 

9. På skalan ett till fem hur bra kan du svenska? / Asteikolla yhdestä viiteen, 

kuinka hyvin osaat ruotsia? (1 inte alls / en ollenkaan -5 

flytande/sujuvasti) 

1 

2 

3 

4 

5 

Användning av svenska/ Ruotsin kielen käyttö 

10. På skala ett till fem, hur mycket använder du svenska i riksdagen? / 

Asteikolla yhdestä viiteen, kuinka paljon käytät ruotsin kieltä 

eduskunnassa? (1 inte alls / en ollenkaan -5 mycket/paljon) 

1  

2  

3  

4  

5  
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11. I vilka situationer använder du svenska i riksdagen? Berätta med egna ord/ 

Minkälaisissa tilanteissa käytät ruotsin kieltä eduskunnassa? Kerro omin 

sanoin. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. Finns det ämnesområden i riksdagen, där kunskaper i svenska är speciellt 

relevanta? / Onko eduskunnassa aihepiirejä, joissa ruotsin kielen taidot 

ovat erityisen oleelliset? 

Jo/ On    

Vilka? 

Mitkä?_____________________________________________________ 

Nej/ Ei ole  

13. Finns det ett värde att kunna svenska som assistent? / Onko ruotsin kielen 

taidolla merkitys avustajalla? 

Jo/On 

Nej/Ei ole 

14. Har du upplevt en situation, där du inte klarat dig utan svenska kunskaper i 

riksdagen? / Oletko ollut tilanteessa jossa et olisi pärjännyt ilman ruotsin 

kielen taitoa eduksunnassa? 

Jo/kyllä   

Vilken?/Mikä?_______________________________________________ 

Nej/en 

15. Kräver din riksdagsledamot svenska kunskaper av dig? / Vaatiiko 

kansanedustajasi ruotsin kielen taitoja sinulta? 

Jo/Kyllä 

Nej/Ei 

16. På skalan ett till fem, hur starkt kommer tvåspråkigheten fram i riksdagen? 

/ Asteikolla yhdestä viiteen, kuinka vahvasti kaksikielisyys näkyy 

eduskunnassa? (1 inte alls / ei ollenkaan - 5 mycket/paljon) 

1 

2 

3 
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4 

5 

17. På skalan ett till fem, hur starkt kommer flerspråkigheten fram i 

riksdagen? /Asteikolla yhdestä viiteen, kuinka vahvasti monikielisyys 

näkyy eduskunnassa? (1 inte alls / ei ollenkaan - 5 mycket/paljon) 

1 

2 

3 

4 

5   

18. Hur kan kunskaper i svenska befrämjas i riksdagen? Berätta med egna ord 

/ Miten voidaan edistää ruotsin kielen taitoja eduskunnassa? Kerro omin 

sanoin 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

19. Vilket värde har svenskan i riksdagen? Berätta med egna ord / 

Minkälainen merkitys ruotsinkielellä on eduskunnassa? Kerro omin 

sanoin. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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