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1. Introduktion 
 

Det finns många sätt att undersöka människors förhållande till språket. Inom nordistiken 

eller i Norden anser man att sociolingvistik och språksociologi innebär ungefär samma 

sak (Nordberg 2013). Men några forskare gör en skillnad mellan dessa två. Skillnaden är 

då att sociolingvistiken ses som mer inriktad på språkvetenskap, den fokuserar på själva 

språket och undersöker och beskriver språkliga strukturer ur sociala och samhälleliga 

faktorer. Språksociologin fokuserar på samhället och sociala förhållanden som kan 

beskrivas utan språkliga strukturer, som t.ex. grammatik. Denna studie kommer att utgå 

från språksociologi och kommer att ta reda på hur studerande, som har finska som 

modersmål men studerar på svenska i högskola, använder svenska i praktiken på sin fritid, 

men inte deras språkliga kunskaper. 

Finland är ett tvåspråkigt land och det betyder att det finns två officiella språk; finska och 

svenska (Språklagen 6.6.2003/423). Det syns i samhället på många olika sätt, allt från 

vägskyltar med stadens namn på både svenska och finska till lagtexter på båda språken. 

Finlands kommuner som är tvåspråkiga måste erbjuda undervisning på både finska och 

svenska. Det syns också i underhållningen i samhället, t.ex. tv-program och teater finns 

på båda språken. Det sägs i språklagen 2003/42: ”Företag, föreningar och andra juridiska 

personer har med iakttagande i tillämpliga delar av de bestämmelser som gäller 

individens språkliga rättigheter rätt att använda sitt protokollsspråk, finska eller svenska, 

i kontakt med myndigheterna. En juridisk person som enligt bolagsordningen eller 

stadgarna är tvåspråkig måste dock i mål och ärenden hos myndigheterna svara på det 

språk på vilket saken har väckts” (Språklagen 2003/423). Det betyder att man kan 

använda sitt modersmål med myndigheter och om kommunen är tvåspråkig kan man 

använda sitt modersmål, finska eller svenska. Det betyder att privata företag inte behöver 

följa den här regeln. Till exempel i kundservice är anställda inte tvungna att betjäna dem 

som har svenska som modersmål på svenska. Man kan se detta i olika affärer och butiker, 

det är inte ett måste att kunna svenska fastän kundens modersmål är svenska. 

Common European Framework of Reference for Languages alltså CEFR betyder 

gemensam europeisk referensram för språk (Council of Europe). Den visar vilka 

språkkunskaper studerande måste ha i språk. Den hjälper lärarna bedöma språkinlärning 

och ger en ram för alla europeiska länder för att ha likvärdiga utvärdering. Det finns sex 
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referensnivåer; A1 och A2 som användare på nybörjarnivå, B1 och B2 som självständig 

språkanvändare och C1 och C2 som avancerad språkanvändare (skolverket.se). När man 

bedömer med CEFR fokuserar man på tre olika delar; Reception alltså mottagande både 

med lyssnande och läsning, written production alltså skriftlig produktion och spoken 

interaction and production alltså muntlig interaktion och produktion.   

Finländarna som inte har svenska som modersmål lär sig svenska i grundskolan. I Finland 

kan man studera svenska som andra inhemska som A-svenska alltså lång lärokurs eller 

B-svenska alltså medellång lärokurs (Utbildningsstyrelsen, 2014). Utbildningsstyrelsen 

har ändrat läroplanen av grundläggande utbildning i 2019 med gällande av A1-språket i 

årskurs 1–2. Det betyder att A1 språket börjar på årskurs 1 beroende av om det är första 

främmande språk eller andra inhemska språk (Utbildningsstyrelsen, 2019). De elever som  

inte börjar A1-språk på första klass, har de B1-språk från sjätte klass (Fakta express, 

2019). Eleverna kan också välja studera frivilliga språk, A2-språk på årskurs 4 eller 5 och 

B2-språk som börjar på årskurserna 7–9. Ifall studerande fortsätter till gymnasiet efter 

grundskolan, kommer de att fortsätta ha obligatorisk svenska (Gymnasiets läroplan, 

2019). Oavsett vilken svenska dem har, A- eller B-svenska. Studerande behöver inte 

längre avlägga svenska i studentexamen men de kan om de vill. 

Efter gymnasiet eller yrkesskolan finns det möjligheter för finskspråkiga att studera på 

svenska. Olika universitet och yrkeshögskolor erbjuder studier på svenska (Studieinfo.fi). 

Antingen är linjen på svenska eller tvåspråkig eller hela skolan är svenskspråkig. Åbo 

Akademi och Svenska Handelshögskolan är svenskspråkiga universitet i Finland. Det 

finns tre universitet där studerande kan studera på tre språk, Aalto universitet, Helsingfors 

universitet och Konstuniversitet. Där kan studerande välja bland några enstaka linjer ifall 

de vill studera dem på svenska, på finska eller på engelska. Man kan också studera på 

svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Många 

yrkeshögskolor erbjuder linjer på svenska, till exempel till tradenom, ingenjör och turist- 

och kosthållsområdet (ammattikorkeakouluun.fi). Yrkeshögskolor som erbjuder 

undervisning på svenska är till exempel Arcada och Novia. 

François Grin har uppfunnit en modell där man kan se vad som påverkat människors 

språkanvändning. Den innehåller begreppen Capacity – Opportunity – Desire (Grin 

2003). På svenska kan man tänka att det första begreppet betyder språklig kompetens, 
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alltså språkliga färdigheter. Det innehåller allt man har lärt sig i skolan och allt vad man 

har lärt sig själv. Det andra betyder möjligheter och situationer där personen kan använda 

språket. För det sista begreppet har Monika Lönnqvist (Lönnqvist 2020) på svenska 

använt i sin pro gradu avhandling ordet vilja. Det betyder människans vilja att använda 

språket och hur de de facto använder det. 

Den här studien kommer att fokusera på den sista delen av Grins modell, viljan. Jag 

kommer att ta reda på om finländska studerande som har svenska som andra inhemska 

använder svenska utanför skolan och av egen vilja. Samt också hur de använder svenska 

och vilka är deras attityder mot svenska språket. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur svenska språket syns i studerandes vardag 

och fritid. Jag har intervjuat dem som har finska som modersmål och svenska som andra 

inhemska språk. De kan ha börjat studera svenska i lågstadiet, i högstadiet eller i 

gymnasiet men nu studerar de i högskola på svenska. Själva skolan kan vara 

svenskspråkig eller de kan studera ett svenskspråkigt ämne eller gå en svenskspråkig 

studielinje.  

Mina forskningsfrågor är: 

1. Använder studenterna svenska på sin fritid? Om ja, hur och vad; pratar, lyssnar, 

skriver eller läser de på svenska? 

2. Har skolan eller utbildningslinjen påverkat deras attityder/språkkunskaper/ 

självsäkerhet gällande svenska språket? 

3. Vad är högskolestuderandes attityd mot svenska språket och tycker de att det är 

en bra kunskap att ha? 

Den här studien är viktig för att den visar om finskspråkiga studerande använder svenska 

språket utanför studiemiljön, och hur och när de använder det. Studien kommer att visa 

hur aktiva dessa studerande är och möjligtvis vad en utbildning på andra inhemska språket 

har givit dem. Den stora bilden är att man kan se om svenskan sprids till deras fritid eller 

om den stannar i skolan, alltså om de använder svenska bara för skolarbetet. Studerande 
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kunde exempelvis använda svenska på jobbet med kunder. Man ser också om 

studerandena har en positiv eller negativ attityd mot det svenska språket.  

Min hypotes är att de studerande faktiskt använder svenska på sin fritid, alltså utanför 

skolan och skolarbetet. Studerande kan till exempel lyssna på musik, se på svenskspråkiga 

tv-serier eller följa med nyheterna på svenska. Läxor och annat skolarbete hemma eller 

andra händelser relaterade till skolan räknas inte med här. De studerandes intresse för 

svenska språket kunde ha vuxit, och eftersom de använder mycket svenska i skolan kan 

de lättare notera svenskan omkring sig i sin vardag. Studerande förstår svenska bättre och 

vågar använda språket mer. Kanske de också ser att det svenska språket inte är så svårt 

och att svenska faktiskt kan vara roligt, till exempel när de ser att alla inte förstår, så att 

det i någon mån är det deras ´´hemliga språk´´. Det kommer antagligen också att finnas 

studerande som upplever att deras svenskanvändning och intresse för det svenska språket 

inte har ändrats för att de alltid har känt intresse för det svenska språket. Intresset kan 

också ha spelat en viktig roll varför de studerar på svenska i högskolan. 

 

3. Metod 
 

Metoden för studien är att intervjua studerande som har finska som modersmål men 

studerar på svenska. Jag delade också ut en enkät som är kortare än intervjufrågorna. Jag 

kombinerar dessa två metoder på grund av begränsningar till följd av coronaviruset. På 

grund av pandemin kunde jag inte träffa eller hitta tillräckligt många personer för 

intervjuer, och på det här sättet får jag mer och mångsidigare information. De viktigaste 

frågorna kommer upp i enkäten och specifika och kompletterande svar i intervjuerna.  

 

3.1. Enkät  

 

Enkäten delades ut till studerande i olika högskolor och på olika områden. Då fick jag 

många svar på en relativt kort tid. Jag valde att fråga korta och enkla frågor för att alla 

kunde svara och för att det inte skulle ta för mycket tid för informanterna. Jag ville att 

deras intresse skulle hållas kvar genom hela enkäten och att de skulle orka svara på alla 



8 
 

frågorna noggrant. Enkäten (bilaga 1) innehåller frågor som ger grundinformation om de 

studerandes svenskanvändning och om deras attityder till svenska språket.  

Även intervjun börjar med bakgrundsinformation, fortsätter sedan med frågor om skolan 

och svenskanvändning och slutar med attitydfrågor. Frågorna i enkäten presenteras på ett 

tydligare sätt och det finns alternativ som de studerande fått välja mellan. Jag valde att ge 

alternativen för då behöver de inte tänka lika noggrant på enskilda svar och kan svara 

snabbare. Jag har i varje flervalsfråga ett svar där de studerande kan skriva själva om det 

inte finns det svar de tänkt på. 

 

3.2. Intervju 

 

Jag gjorde en individintervju med en person åt gången. Jag framställde frågor som är 

samma för alla men också improviserade frågor om jag ville veta mer eller ville att 

studeranden ska precisera något. Det finns frågor om de studerandes bakgrund, deras 

studier och fritid, samt specifika frågor om svenska språket och de studerandes 

språkanvändning.  

Jag spelade in intervjuerna så att jag kan fokusera bättre på själva konversationen med 

studeranden. När det kom fram något viktigt har det transkriberats och tas upp i 

avhandlingen. Några studerande träffade jag i person och några genom 

mötesapplikationen Zoom. Med dem som jag träffade i person spelade jag in intervjun. 

Med dem som jag träffat via Zoom har jag spelat in intervjun på video. 

Intervjufrågorna (bilaga 2) börjar med frågor om de studerandes bakgrund och fortsätter 

med frågor om deras studier. Efter det finns det frågor om deras fritid, hur de använder 

svenska och hur skolan har påverkat till detta. Intervjun slutar med frågor gällande 

studerandes attityder till svenska språket. Jag började med bakgrundsfrågor därför att jag 

ville ta reda på hurdana deras språkkunskaper var före deras nuvarande studietid. Så fick 

jag information om språkutvecklingen och hur användningen har förändrats. Jag avslutar 

med attitydfrågor för att kunna veta om attityden spelar någon roll i deras 

svenskaanvändning. Till exempel om de studerande inte tycker om svenska språket kan 

de använda det mindre, medan de som har en positiv inställning troligtvis använder 

språket mera.  
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3.3. Forskningsetik 

 

De som studerar vid högskolor är myndiga och det betyder att de är minst 18 år gamla 

och därför utgår jag från att det räcker att jag har deras samtycke, både för enkäten och 

intervjuerna. Alla svar behandlas som anonyma, och jag har inte frågat de intervjuades 

namn eller annan personlig information. Jag har dock frågat om könstillhörighet eftersom 

det vara av intresse för resultaten. Exempelvis om alla svar på en viss fråga kommer från 

kvinnliga studerande.  

 

3.4. Forskningsproblem 

 

Jag har inte frågat i vilken stad informanterna studerar, de kan vara från olika områden 

och studera vid olika skolor. Det är möjligt att skolan spelar någon roll för deras 

svenskanvändning, till exempel kan man använda mer svenska i yrkeshögskolor. Man 

kan också ha annorlunda utgångspunkter, exempelvis kan de studerande ha använt 

svenska redan i sin barndom även om de har börjat studera svenska i skolan i lågstadiet.  

Alla dessa faktorer kan påverka resultatet, men för att garantera anonymiteten har jag inte 

gått in på dessa frågor vid materialinsamling. 

 

4.Material 
 

Som material används fem inspelningar och svaren från intervjuerna. De 93 svaren från 

enkäten kommer också att användas. Jag har samlat in enkätsvaren på elektroniskt sätt 

och intervjusvaren från inspelningarna från Zoom. Också inspelningarna från intervjuerna 

gjorde jag på plats med de studerande. Analysen av materialet är både kvantitativ och 

kvalitativ. 

Jag kommer delvis att analysera svaren kvantitativt då jag samlar in svaren från enkäten. 

I enkäten finns det mest valmöjligheter för de studerande. Därför kommer jag att 

presentera svaren mer översiktligt. För vissa resultat visar jag tabeller och figurer så att 

det är lättare att förstå resultaten. Efter det kommer jag att analysera svaren på ett 
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kvalitativt sätt. Jag kommer att gå igenom resultaten och se hur de studerande använder 

svenska och vad deras attityd är till det svenska språket. Speciellt med intervjusvaren 

använder jag en kvalitativ metod. Jag har intervjuat bara fem personer och på det sättet 

får jag mer detaljerade och specifika svar och material, men samtidigt är antalet olika 

personer begränsat.  

 

4.1. Enkät 

 

På enkäten svarade totalt 93 studerande från olika områden och från olika universitet och 

yrkeshögskolor. Av dessa var 79 kvinnor, 10 var män och fyra ville inte berätta eller var 

av annat kön. Jag skickade enkäten till fem olika högskolor; Helsingfors universitet, Åbo 

universitet, Tammerfors universitet, Östra Finlands universitet 1och Haaga-Helia Borgå 

campus. Jag bad att enkäten skulle skickas vidare till svenskspråkiga linjer. Motiveringen 

till att skicka enkäten till just de här skolorna var att jag känner personer i dessa högskolor 

vilka kunde sprida ut och göra reklam för enkäten. 

Jenny Stenberg-Sirén gjorde en undersökning (Stenberg-Sirén 2020) där hon tog reda på 

vilket språk finlandssvenska ungdomar använder när de söker information på nätet. Till 

exempel framgår det att de använder engelska sökord. Utgående från den här studien tog 

jag frågan till min egen undersökning. Jag ville ta reda på vilket språk finska studerande 

använder när de använder sociala medier eller söker information på nätet.  

 

4.2. Intervjuerna 

 

Jag intervjuade fem studerande som studerar nu i 2021 på en svenskspråkig linje. Fyra av 

dessa var kvinnor och en ville inte uppge sitt kön. Intervjuerna var 10–30 minuter långa 

och fyra av dem gjordes via Zoom. En person träffade jag personligen och spelade in 

intervjun på stället. Jag valde att intervjua studerande från olika högskolor, en från Haaga-

Helia, tre från Helsingfors universitet och en från Åbo universitet. Jag valde de fem första 

studerandena som svarade ja till att delta i min intervju för avhandlingen.  

 
1 Itä-Suomen yliopisto, den har inte officiella namn på svenska i deras hemsida.  
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5. Tidigare forskning 
 

Det finns inte många forskningar där man undersöker högskolestuderandes användning 

av svenska, de som har finska som modersmål men studerar på svenska. Men det finns 

några som har samma teman. Marketta Sundmans artikel handlar om tvåspråkiga skolor 

där finns både finskspråkiga och svenskspråkiga studerande. Artikeln berättar vilka 

konsekvenser dessa skolor skulle ha. Lönnkvist gjorde sin pro gradu-avhandling om 

tvåspråkig linje i Haaga-Helia. Den berättar om tvåspråkig finska-svenska linje och hur 

studerande klarar sig med linjen. Maria Dimitriadis gjorde sin pro gradu-avhandling om 

högstadiestuderandes attityder mot det svenska språket. Den berättar deras åsikt om B-

svenskan. Marjo Nikkanens pro gradu-avhandlingen handlar om finska studenters 

upplevelse av språklig anpassning i Sverige. Den ger information hur finländare använder 

svenska i Sverige. 

 

5.1.Tvåspråkiga finska-svenska skolor 

 

Att kunna svenska är viktigt i Finland och finskspråkiga barn kan börja lära sig språket 

redan i språkbad i dagis när de fyller fem år (sprakbadsskolan.fi). Marketta Sundman 

skriver i sin artikel (Magma 2013) att Helsingin Sanomat gjorde en undersökning där en 

stor del av föräldrarna svarade att de kunde tänka sig att placera sina barn i tvåspråkiga 

finsk-svenska skolor. Marketta Sundman skrev en artikel om hur dessa skolor skulle se 

ut. Sundmans syfte var att ta reda på vilka konsekvenser tvåspråkiga finsk-svenska skolor 

skulle få i Finland. Sundmans artikel är relevant för min studie för den handlar om 

studerande som har finska som modersmål och studerar eller kommer att studera på 

svenska. Sundman berättar i sin artikel vilka fördelar och risker sådana skolor skulle ha i 

Finland. Hon skriver om skolorna ur olika synvinklar; individens språkliga identitet, 

språkliga val och samhällets och elevernas perspektiv (Sundman 2013).  

Skolorna skulle ge mycket för det finns massor av fördelar. Elevernas språkkunskaper 

skulle bli bättre och de studerande skulle kunna uppnå ”balanserad tvåspråkighet”. Det 

vill säga både finska och svenska vore lika starka. Dessa två språkgrupper skulle komma 
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närmare varandra och de skulle ha en mer positiv relation till den andra språkgruppen och 

dess kultur, t.ex. finskspråkiga elevers attityd till finlandssvenskar. Enligt artikeln skulle 

det också finnas nackdelar. Den största nackdelen är att tvåspråkiga skolor skulle ersätta 

svenska skolor i Finland och därför finns det oro för att förlora den finlandssvenska 

identiteten. De tvåspråkiga skolorna skulle möjligen ha fler finskspråkiga elever och då 

svenskspråkiga elever är minoritet skulle språket som används i skolan eventuellt vara 

mest finska. Det beskrivs i artikeln vilka konsekvenser dessa skolor skulle ha i Finland. 

Finskspråkiga elever blir bättre på svenska och svenskspråkiga elever blir bättre på finska. 

Att studera vid tvåspråkiga skolor ger nästan infödd kompetens i två språk för de 

studerande och är kognitivt utvecklande. I framtiden blir det lättare för dessa elever att 

lära sig andra främmande språk och det leder till att dessa personer kan få högre utbildning 

och bättre arbetsmöjligheter, också i andra nordiska länder. I Finland kunde man få mer 

service på sitt modersmål på olika områden, speciellt på områden där det bor både finsk-

och svenskspråkiga. Tvåspråkiga elever skulle bli balanserat tvåspråkiga men de skulle 

också komma att lära sig finska och finsk kultur och också finlandssvensk kultur och 

svenska. Attityderna skulle förbättras, mest finskspråkiga elevers attityd till svenska men 

samtidigt skulle det finns ett hot mot svenska skolor på tvåspråkiga orter för tvåspråkiga 

skolor skulle ersätta i huvudsak svenskspråkiga skolor. Sundman skriver att skolan ska 

respektera och stödja varje elevs språkliga och kulturella identitet (Sundman 2013).  

 

5.2. Tvåspråkig linje i yrkeshögskolan 

 

Monica Lönnkvist gjorde sin pro gradu -avhandling (2020) om en tvåspråkig linje i 

yrkeshögskolan Haaga-Helia i ämnet visuell marknadsföring och försäljning m.a.o. 

Vima. Hon tog reda på hur yrkeshögskolestuderande använder svenska i sina studier och 

fokuserar på deras förmågor, möjligheter och deras vilja att använda svenska språket. En 

av skolorna jag skickade min enkät till var Haaga-Helias Borgå campus. Lönnkvist 

beskriver Haaga-Helias Vima-linjes språkplanering och språkliga riktlinjer och jämför 

dessa med de studerandes vardag under studietiden. Hon använder Grins teori (Grin 2003) 

som bakgrundsinformation. I hennes undersökning hade hon studerande med olika 

kunskaper i svenska och undersökte dess påverkan på deras studietid på svenska. De som 

hade svagare svenska behövde mer stöd med språket under studietiden. De som hade 
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starkare kunskaper i svenska eller var tvåspråkiga med finska och svenska som 

modersmål hjälpte mycket dem som hade problem till exempel genom att de översatte 

uppgifter och tolkade. Detta gör studietiden besvärlig för alla, de som har svenska som 

modersmål har extra arbete och de som inte kan svenska så bra måste kämpa mer med 

språket. Det fanns också oklarhet med grammatikalisk exakthet, dvs. hur korrekt svenska 

studerande måste använda när de gör uppgifter. Även när studerande uppmuntrades att 

kommunicera på svenska var användningen av svenska mest beroende på studerande 

själv.  

 

5.3. Högstadiestuderandes attityd mot B-svenska 

 

Maria Dimitriadis studerade högstadiestuderandes attityd mot B-svenska i sin pro gradu-

avhandling (Dimitriadis 2020). Hennes syfte var att ta reda på vilka attityder elever i 

årskurs 8 och 9 har mot B-svenska och vad som påverkar attityderna. Hon jämförde också 

årsklassernas attityder mot varandra. Dimitriadis studie genomfördes i en skola i Vanda 

och 122 studerande deltog i enkätstudien. Det betyder att 56% av alla eleverna från dessa 

årskurser deltog i hennes studie. Enkäten bestod av fem bakgrundsfrågor, 12 

flervalsfrågor och två öppna frågor. Enkäten var på finska och Dimitriadis försökte hålla 

elevernas intresse vid liv genom att ha en tresidig enkät, så att de skulle orka svara på allt. 

Först skriver hon att inte alla från de tolv klasser hon skickade enkäten till svarade eller 

de svarade bristfälligt på den. Men av dem som svarade tyckte de flesta att det inte är 

roligt att studera svenska och att svenskan borde vara ett valfritt ämne. Några svarade att 

det inte är nödvändigt att kunna svenska för att man klarar sig på engelska och att svensk 

undervisning är tråkigt. Men det fanns en minoritet som tyckte om att studera svenska 

språket och sådana som förhåller sig neutralt till svensk undervisning. De studerande 

tyckte också att det är nyttigt att kunna svenska, för Finland är ett tvåspråkigt land och 

man behöver svenskan senare i arbetslivet. Det som påverkar högstadieelevernas attityd 

mot svenskan är ifall de tycker svenskan är svår eller om de kan svenska bra. Också deras 

svenskalärare och inlärningsmaterialet påverkar, om läraren och inlärningsmaterialet var 

bra fanns det mer neutrala och positiva attityder mot svenskan. Om läraren inte var bra 

enligt eleverna påverkade det negativt. Årskursernas svar liknade varandra, det finns bara 
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små skillnader mellan åttonde och nionde klasserna när det gäller ifall de var neutrala 

eller negativa mot svenskan, om det var roligt att lära sig det.  

 

5.4. Finska studenter i Sverige 

 

Det finns också en pro gradu-avhandling om finska studenters upplevelse av språklig 

anpassning i Sverige (Nikkanen 2017). Marjo Nikkanen gjorde en enkätstudie och fick 

109 svar från finskspråkiga finländare som bor i Sverige. Hennes syfte var att ta reda på 

hurdana erfarenheter finländarna har i Sverige och om det fanns svårigheter under deras 

första tid i det svenskspråkiga samhället. Hon tog också reda på om svenskan de läste i 

gymnasiet i Finland gav dem tillräckliga kunskaper att klara sig i Sverige. Alla som 

svarade hade finska som modersmål och de hade studerat både A och B-svenska. 

Majoriteten av finländarna som svarade hade till och med deltagit i provet i svenska som 

andraspråk i studentexamen. De flesta hade endast studerat svenska i skolan innan de 

flyttade till Sverige och några hade studerat svenska självständigt före och efter flytten. 

När det gäller formella sammanhang använde de flesta svenska med enstaka engelska ord 

om de inte kunde komma ihåg eller inte kunde de svenska orden. När en svensktalande 

bytte språk till engelska bytte informanterna också språk. Under sin fritid använde de 

mera alla tre språk; svenska, engelska och finska. Det fanns väldigt få som svarade att de 

inte använde svenska alls. De som använder svenska sällan började använda det lite mer 

efter sitt första år, även om de svarade på engelska till en svensktalande människa. 

Ordförrådet verkade vara det största problemet om man inte kände till något specifikt 

ämne, till exempel i banken eller i Skatteverket. Saker som påverkade finländarnas 

språkanvändning var bland annat om de inte fått svenskspråkiga vänner eller om de som 

pratade svenska med dem mötte dem med fördomar p.g.a. deras accent. På frågan ifall 

gymnasiet gav dem beredskap att klara sig i Sverige fick Nikkanen varierande svar. 

Nästan hälften tyckte att det inte gjorde det, och några tyckte att det gav en bra bas för att 

leva i Sverige. De tyckte också att gymnasiesvenskan lärde dem att läsa svenska och 

behärska grammatik, men att det fanns brister i undervisningen av muntliga färdigheter 

och hörförståelse. Med andra ord lär man sig inte svenska i praktiken i gymnasiet.  
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6. Resultat och analys 
 

Jag börjar med att redogöra för enkätresultaten eftersom de ger en allmän bild av de 

studerandes svar. Efter det fortsätter jag med intervjuresultaten som ger mer detaljerade 

svar.  

 

6.1 Enkätsvar 

 

Här visar jag resultaten från enkätens alla tre delar; bakgrund, fritid och attityd. 

 

6.1.1 Bakgrund  

 

Av de 93 enkätsvaren producerades 79 av kvinnliga studerande, tio av män och fyra ville 

inte uppge kön. I första figuren (figur 1 nedan) ser man hur många år informanterna har 

studerat svenska. 

 

 

Figur 1. Hur många år har studerandena studerat svenska? 
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De som svarade hade studerat svenska i medeltal 9,53 år. De flesta hade studerat 6 år. De 

som hade studerat minst hade studerat svenska ett år och de som hade studerat mest 

svenska hade studerat 20 år. Jag ville inte fråga för personliga frågor och på grund av det 

vet jag inte hur eller var de har studerat svenska. Men det fanns ingen minimitid för hur 

många år de hade studerat svenska. De kunde ha gått i språkbad eller ha svenskspråkig 

familj eller vänner. Men i alla fall studerar alla just nu på svenska vid högskola och de 

har studerat mer eller mindre på svenska under dessa studiers gång (figur 2). 

 

  

Figur 2. Hur många år studerandena har studerat på svenska i högskolan 

Alla studerande hade studerat minst ett halvt år vid högskolan. Alla som svarade på 

enkäten hade finska som modersmål men studerade i huvudsak på svenska. Det fanns tre 

huvudorsaker till varför de hade valt att studera på svenska. Först hade en del valt den 

svenska linjen för att de gillar svenska språket och är intresserade av Sverige eller nordisk 

kultur. En del hade också en klar plan på att bli t.ex. svensk lärare eller översättare. De 

som gillade svenska språket sade också att de är bra på svenska eller att svenskan känns 

lätt. En annan orsak var att linjen endast fanns på svenska, t.ex. nordiska språk vid ett 

universitet eller försäljning och visuell marknadsföring vid yrkeshögskolan. Till slut 

fanns det några som antingen inte visste vad annat de kunde studera eller de hade haft 

svenska som utbildningsspråk hela sin studietid. 
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6.1.2. Fritid 

 

Nästan alla de studerande använde svenska på sin fritid, alltså tiden utanför skolan (figur 

3). Läxor och andra skolarbeten som görs utanför studiemiljön räknas inte som fritid.  

 

Figur 3. Hur mycket studerandena använder svenska på sin fritid. 

Studerande använder sällan eller ofta svenska på sin fritid. Endast tre studerande svarade 

att de aldrig använder svenska på sin fritid. När de använde svenska var det i olika 

situationer (figur 4 nedan). 

 

Figur 4. I vilka situationer använder studerande svenska. 
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Främst läste och lyssnade de studerande på svenska. De använde svenska i 

underhållningssyfte, såg på tv-serier och filmer på svenska och Youtube-videor på nätet. 

Minst skrev de på svenska även om det fanns fler än 30 studerande som gjorde det av de 

93 studerandena. I nästa figur kan vi se vad de studerande läser på svenska (figur 5).  

 

Figur 5. Vad studerandena läser på svenska. 

Mest läste de som svarade meddelanden på sociala medier, till exempel Facebook och 

Instagram-uppdateringar på svenska. De läste också artiklar på nätet på svenska och 

böcker. 19 studerande sade att deras mobilspråk är på svenska och det var bara en som 

svarade att hen inte läser på svenska alls. En studerande svarade att hens Hayday-spel är 

på svenska och en svarade att hen läser undervisningsmaterial. Jag antar att studeranden 

läser dessa undervisningsmaterial för sitt eget nöjes skull, annars skulle det inte räknas 

till fritiden utanför skolan. När de studerande lyssnade på svenska handlade det mest om 

svenska tv-program (figur 6). De lyssnade också på musik och poddar via olika 

plattformar och bara tre studerande svarade att de inte lyssnar på svenska alls. 
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Figur 6. Vad studerandena lyssnar på svenska. 

Det jag inte hade bland svarsalternativen var Youtube-videor men fyra studerande 

svarade att de ser på videor från Youtube och en svarade att hen ser ASMR-videor på 

svenska. Det fanns två studerande som ser på undervisningsmaterial eller föreläsningar 

på svenska och igen antar jag att de gör det för sitt eget nöjes skull, annars räknas det inte. 

Sedan pratar de studerande också svenska ganska mycket; elva studerande svarade dock 

att de inte pratar svenska alls (figur 7). 

 

Figur 7. När de studerande pratar svenska. 
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När de studerande pratade svenska skedde det mest under resor till exempel till Sverige. 

Om någon började prata på svenska svarade de studerande på svenska. De pratar också 

svenska på sina arbetsplatser, både med kolleger och med kunder. De pratar svenska med 

familj och vänner men sällan när de handlar eller idkar sina hobbyer. En person svarade 

också att hen pratar svenska på språkcafé och en annan att hen har några svenskspråkiga 

släktingar som hen dock ser ganska sällan men pratar svenska med då de träffas. Det fanns 

också en studerande som svarade att hen pratar svenska med sig själv för nöjes skull. 

Minst skrev de  studerande på svenska, men i figuren nedan (figur 8 nedan) framkommer 

vad de skriver när de skriver på svenska. 

 

Figur 8. När och var studerandena skriver på svenska? 

När de studerande sökte information använde många svenska, 54 studerande svarade att 

de skriver på svenska när de söker information. De skrev också på svenska på sociala 

medier, dvs. kommentarer eller liknande t.ex. på Instagram eller på Facebook. De flesta 

också sms:ade eller skickade meddelanden via WhatsApp till sina familjemedlemmar 

eller vänner på svenska. Elva studerande svarade att de inte skriver på svenska. Jag fick 

också andra svar som inte fanns bland svarsalternativen. En studerande svarade att hen 

skriver på svenska när hen handlar och en studerande sade sig skriva CV:n och 

ansökningsbrev på svenska när hen söker arbete. En studerande svarade att hen skriver 

på svenska när hen inte vill att andra skall förstå vad hen skriver. En ville svara att hen 

skriver med vänner men också att det bara är på skoj, inte riktigt för att föra en 

konversation på svenska.   
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Informanterna använder svenska mest för nöjes skull som underhållning men också på 

nätet (figur 9). De använder svenska mer med sina vänner och familj än på jobbet eller i 

hobbyer. 

 

Figur 9. Var studerande använder svenska.2 

Informanterna svarade att de är aktiva inom universitetens ämnesföreningar. De svarade 

också att de har en pratklubb med vänner eller pratar svenska ensamma hemma. När de 

studerande reser till Sverige använder de också svenska. En studerande som svarade att 

hen använder svenska när hen handlar specificerade att hen t.ex. chattar med kundservice. 

 

Figur 10. Högskolans påverkan på de studerandes svenskanvändning.  

 
2 I tabellen har alternativen på nätet och underhållning skiljts åt; på nätet betyder aktivitet på nätet som t.ex. 

att läsa artiklar, handla på nätet och underhållning betyder videor, tv-serier, podcasts, böcker osv. 
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De som svarade att skolan inte har påverkat svenskanvändningen har tidigare i sina svar 

skrivit att de alltid har använt svenska eller att de inte använder svenska mer än nu i 

högskolan. Men de flesta hade svarat att högskolan har påverkat deras svenskanvändning. 

Andra svar som jag fick var att en informant vågar använda svenska mer på fritiden och 

att en litar mer på sina språkkunskaper och inte är så rädd för att tala eller skriva på 

svenska. En undrade om svenskanvändningen har minskat p.g.a. universitetet. Hen 

skriver att ”efter att ha gjort uppgifterna/lektionerna kan jag känna att jag inte vill läsa 

eller höra svenska på fritiden”.  En studerande skriver att hen länge har varit aktiv i olika 

föreningar och organisationer och börjat där använda svenska ännu mer med 

svenskspråkiga medlemmar. 

 

6.1.3. Attityd 

 

Studerandenas attityder mot det svenska språket var positiva och om det hade ändrats 

hade det ändrats på ett positivt sätt. 

 

Figur 11. De studerandes attityd mot svenska språket. 

Om de studerandes attityd var samma som före studietiden svarade de flesta att de hade 

en positiv attityd mot svenskan också före universitetet eller yrkeshögskolan. Endast tre 

av informanterna svarade att attityden mot svenska språket blivit sämre. 
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Figur 12. Studerandenas svenskanvändning efter högstadietiden. 

Alla studerande svarade att de kommer att använda svenska efter sin studietid. Nästan 

alla svarade att det är en bra kunskap att ha med tanke på framtida arbete. Det kom också 

svar att det är nyttigt att kunna svenska, för då kan man resa i andra nordiska länder och 

använda sina kunskaper i svenska där. En studerande skrev att hen ska studera vidare på 

svenska och på så vis förbättra sina arbetsmöjligheter.  

Alla studerande som svarade på enkäten tyckte att svenska är en bra kunskap att ha. Jag 

ville att de motiverade sina svar och den vanligaste motiveringen var att det är bra för 

jobbet och att det förbättrar deras arbetsmöjligheter. De flesta ansåg att svenska och alla 

andra språk är en bra kunskap att ha överhuvudtaget och att det är en rikedom att kunna 

många språk för då förstår man bland annat andra kulturer bättre. Det blir lättare att lära 

sig andra språk. Det kom också svar där studerandena tyckte det var viktigt att kunna 

svenska när man bor i Finland och i Norden. Det är viktigt att kommunicera med dem 

som är svenskspråkiga på deras eget modersmål och speciellt om man kommer att jobba 

i en svenskspråkig kommun till exempel. Man kommer närmare den finlandssvenska 

kulturen också. En skrev att ”det hör till allmänbildning att kunna tala båda nationella 

språken”.  Att kunna svenska öppnar dörrar till de andra nordiska länderna, om man kan 

svenska kan man använda det i nästan alla nordiska länder, förutom Island, svarade 

studerandena. En studerande skrev ”Ja, det är det, särskilt för personer som annars är 

finskspråkiga, eftersom de på så sätt blir en del av den nordiska gemenskapen. ”.  Man 
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kommer att ha mer möjligheter både på arbetsmarknaden och på fritiden. Man kan hitta 

nya artister, se annorlunda nordiska tv-program, resa runt i Norden och även få vänner i 

Norden. En studerande svarade att ”All språkkunskap gör livet mer intressant. ” och det 

sammanfattar bra alla dessa svar. 

 

6.2. Intervjusvar 

 

Här visar jag resultaten från intervjuernas alla tre delar; bakgrund, fritid och attityd. 

 

6.2.1 Bakgrund 

 

Alla som intervjuades studerar för tillfället vid en högskola, fyra vid universitet och en 

vid yrkeshögskola. Tre har studerat svenska i skolan som medellång lärokurs, en som lång 

lärokurs och en har studerat båda. Alla svarade att de har använt lite svenska före sin 

studietid eller inte alls använt svenska före sin studietid i högstadiet. Deras kunskaper i 

svenska var nu mellan B och C nivå. B nivå som alltså innebär ’självständig 

språkanvändare’ och C nivå ’avancerad språkanvändare’ (skolverket.se).  Alla berättade 

att största delen av deras studier är på svenska, minst 50% av studierna. Det finns också 

andra språk de kan studera på, speciellt vid universitet när de har andra kurser. De kan 

vara exempelvis på finska, engelska och på andra nordiska språk som norska, isländska 

och danska.  

 

6.2.2. Fritid 

 

Alla fem studerande skrev, pratade, lyssnade och läste på svenska under sin fritid. De gav 

mig samma svar som jag fick från enkäten. De ser mycket på svenskspråkiga tv-serier, 

lyssnar på svensk musik och använder svenska på sociala medier, men det fanns ett 

intressant tema. Temat jag märkte i nästan alla intervjuer var att en del av de studerande 

inte ens märkte hur mycket de använder svenska under sin fritid eller så märkte de t.ex. 

inte att de skrev på svenska under sin fritid. En var mycket intresserad av svenska språket 

och hon berättade att hon använder svenska mycket och en hade en svensk pojkvän som 
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hon pratade svenska med. När jag frågade hur mycket de använder svenska på fritiden 

svarade de flesta att inte så mycket. Men när jag frågade om de talar, lyssnar, skriver eller 

pratar svenska gav de ändå många exempel på vad de gör. De ser på svenska tv-serier, 

lyssnar på svensk musik och läser nyheter på svenska till exempel. Även resor kan 

innebära användning av svenska: 

 

Intervjuare: Språkanvändning i fritiden, alltså pratar du svenska på din fritid? 

Första studerande: Nej 

Intervjuare: Nej, ingen familj vänner? 

Första studerande: Nej 

Intervjuare: När du reser till Sverige till exempel? 

Första studerande: Ja när jag reser till Stockholm 

 

Den första studerandes egen känsla var att hen inte använder svenska, men eventuellt 

märker hen bara inte det. Andra studerande som svarade ”inte så mycket” berättade senare 

att de ser på tv-serier på svenska och också på andra nordiska språk. De skriver på svenska 

på sociala medier och tre hade under intervjun svenska som mobilspråk. När studerande 

reser till Sverige till exempel eller till andra nordiska länder pratar de svenska. Det här 

fenomenet kom upp igen senare i den första intervjun: 

 

Intervjuare: Tror du att det finns skillnader i din vardag/fritid före din studietid på 

svenska? 

Första studerande: Nej 

Intervjuare: Varför inte? 

Första studerande: Jag använder svenska inte alls mer  3 

Intervjuare: Men du sa du använde inte svenska före din studietid, men nu det låter du 

använder lite mer svenska, du har lyssnat lite mer svenska radio, sett tv-serier... 

 
3svaren var delvis på finska; ’’en yhtään enempää’’ 
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Första studerande: Ja men det var bara för att se om jag förstår bättre4 

 

Hen berättar att hen ser på svenska serier som Solsidan och filmer som Millenium-trilogin 

men samtidigt känns det som att hen inte använder sina kunskaper aktivt då. Eftersom 

hen sade att hen inte använde svenska före sin studietid på svenska förefaller det som om 

hen bara inte märkte det. Svararen upplever att det inte finns skillnader i hens vardag före 

hens studietid på svenska, men samtidigt säger hen att den nuvarande skolan har påverkat 

hens användning av svenska.  

 

Intervjuare: Skulle det vara så här om du inte studerade på svenska? Tror du att du 

använder svenska även om du studerar inte på svenska? 

Första studerande: Nej 

 

Den tredje studeranden jag intervjuade hade lite samma känslor. Hon sade att hon 

använder svenska lite mer än före sin studietid på svenska. Men senare i intervjun kom 

det också fram andra saker hon gör. Hon sms:ar ibland med kompisar på svenska, några 

korta meningar och försöker läsa på svenska på nätet. Hon formulerar sig i svenska 

meningar till sin pojkvän när pojkvännen vill veta vad något betyder på svenska och pratar 

svenska utomlands. Den fjärde studeranden svarade också att hon inte skriver svenska så 

hemskt mycket men när jag frågade om sociala medier svarade hon:’’Aa joo, det gör jag. 

Det var bra. Om jag typ publicerar en bild t.ex. på Instagram ibland skriver jag där någon 

text på svenska.’’. När hon söker information gällande den svenskspråkiga världen skriver 

hon på svenska. Annars lyssnar hon mycket på svensk musik och ser på tv-serier, så 

kanske hon inte bara tänkte på det eller märkte hur mycket hon skriver på svenska.  

Tre studerande ansåg att skolan har påverkat deras användning av svenska och de som 

tvekade svarade att det är svårt att veta. Andra studerande hade alltid haft intresse för det 

svenska språket men kanske nu använde de lite mer svenska p.g.a. skolan. Den femte 

studeranden svarade också att skolan har påverkat på det sättet att hon har fått nya 

 
4svaren var delvis på finska: ’’ymmärräksmä paremmin’’ 
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kompisar och varit på utbyte och på nordkurser. När jag specificerade att ifall situationen 

skulle kunna vara sådan här utan studier på svenska fick jag varierade svar. En studerande 

svarade att hen inte skulle använda svenska så mycket om det inte var p.g.a. skolan, men 

fyra andra svarade att ” varför inte ”. De hade alltid haft intresse för det svenska språket 

och kanske skulle se på tv-serier på svenska eller lyssna på svensk musik på sin fritid men 

eventuellt inte lika mycket som de gör just nu. En studerande tänkte också på 

språkkunskaperna, att det är lätt att tappa bort dem om man inte använder språket. Så om 

hon inte studerar på svenska är hennes språkkunskaper inte lika bra. Fyra av fem berättade 

att de har bättre svenska i skolan och mer avslappnad och fri svenska på fritiden. Den 

femte studeranden svarade att hennes svenska är ganska likadan i skolan och på fritiden, 

även om ordförrådet eventuellt är mer specialiserat i skolan men att hon inte pratar sämre 

svenska med kompisar. 

 

6.2.3. Attityd 

 

Alla studerande svarade att svenska är lätt eller lättare nu än tidigare. Man konstaterade 

studerande att det kan vara lite spännande att byta språk från finska till svenska men när 

hon gör det går det bra. En annan svarade att även om hon inte är en begåvad talare är 

hennes svenska nu mycket bättre. Andra uppgav att de inte är rädda att göra fel och att de 

vågar använda svenska mer på sin fritid. 

Attityden mot svenska språket var bra hos alla som jag intervjuade. Tre av fem tyckte 

mycket om svenska språket och de använde också svenska mer på sin fritid. Deras 

positiva attityd mot svenska språket kan påverka saken. Fyra av fem gillade svenskan 

redan från lågstadiet eller högstadiet och själva svenska språket var orsaken till att de 

sökte till en svenskspråkig linje. En av de som svarade hade nu en bättre attityd mot 

svenskan p.g.a. studielinjen. Hen tyckte det var lättare att använda svenska idag och hen 

trodde att hen kommer att använda svenska i sin framtid också. 

 

Intervjuare: Vad är din attityd till det svenska språket i dag? Jämfört med högstadiet, 

gymnasiet/yrkeshögskola, har det ändrats? 



28 
 

Andra studerande: Nåja tror jag inte det har ändrats inte så mycket eftersom som sagt 

jag har alltid gillat det svenska språket jättemycket så nej. Jag tycker om det och har 

positivt attityd. 

Intervjuare: Ska du använda svenska efter din studietid? 

Andra studerande: Absolut 

Intervjuare: Eller när du är färdig med studierna slutar svenska också? 

Andra studerande: Nejnejnej, svenskan får inte sluta. Därför vill jag ha något jobb där 

jag kunde faktiskt använda svenska så att jag inte förlorar den. Som sagt jag inte har 

svenska vänner det kan hända eftersom man inte är i skolan längre och inte måste tala 

svenska där. Jag vill fortsätta använda den på jobbet och jag vet inte om man kan hitta 

några kollegor som kan tala med svenska på jobbet. Eller vi kan börja tala svenska. 

 

En annan sak som kom fram var att när de alla började studera på svenska började alla 

använda mer svenska än tidigare och alla är mer uppmärksamma på det svenska omkring 

sig. Alla tyckte också att svenskan kommer att vara nyttig för dem, speciellt inom arbetet 

efter studietiden. Alla kände att det är bra att kunna svenska och de kan delta i en 

avslappnad diskussion med svenskspråkiga. Det känns bra att förstå svenska och den 

andra studeranden jag intervjuade svarade att hon är den enda på hennes arbetsplats som 

kan svenska och varje gång hon får använda svenska där känns det trevligt. Det kan dock 

finnas kunskapsluckor. 

 

Intervjuare: Känns det bra att kunna använda svenska? Kan du delta i en avslappnad 

konversation på svenska med en svenskspråkig?  

Tredje studerande: Jo det kunde jag göra. jag tror den största utmaningen är liksom något 

liksom jargon på jobbet för att man har inte så stort ordförråd. för att man inte vet så 

fina ord och liksom just ord som är knytat [knöt] till ngt specifikt ämne 

Intervjuare: Men känns det bra?  

Tredje studerande: Jo det kan jag säga. 

 

Andra kunskapsluckor förutom specifikt ordförråd som kom fram var dialekter. Den 

fjärde och femte studeranden tog upp dialekterna både i Sverige och i Finland. Skånskan 
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kändes svår i Sverige och i Finland nämndes det dialekter i Österbotten, Ekenäs och på 

Åland.  

 

7. Sammanfattande slutdiskussion 
 

Mina forskningsfrågor var: 1) Använder studerande svenska på sin fritid och om ja, hur 

och vad; pratar, lyssnar, skriver eller läser de på svenska?, 2) Har skolinjen påverkat deras 

attityder/språkkunskaper/självsäkerhet gällande svenska språket?, 3) Vad är 

högskolestuderandes attityd mot svenska språket och tycker de att det är en bra kunskap 

att ha?. Alla studeranden som svarade både på enkäten och på intervjun använde svenska 

på sin fritid. Mest lyssnar och läser de på svenska och när de gör det är det i 

underhållningssyfte. De ser på videor på YouTube och läser texter på olika sociala 

medier. Skolan har haft en viss inverkan på de studerandes attityd mot svenska språket; 

den har blivit bättre och om den har varit samma som före högskolan är det p.g.a. att de 

redan tyckte om svenska då. De flesta studerande vågar använda mer svenska på sin fritid 

t.ex. med kunder i arbetet och några använder svenska även om de inte märker det, på 

sociala medier eller då de ser på tv-serier och filmer. När de reser till nordiska länder 

använder de mer svenska nu, speciellt i Sverige. Alla tyckte att svenskan är nyttig och att 

de kommer att behöva kunskaper i svenska i framtiden. Man behöver dem i arbetslivet 

och att kunna svenska öppnar också dörrarna till Norden. Svenskan är i allmänhet nyttig 

och viktig, för Finland är ett tvåspråkigt land och det är viktigt att kommunicera med 

svenskspråkiga på deras eget modersmål. Att kunna många språk är en rikedom och det 

gör livet mer intressant. 

Jag fick svar från olika högskolor och från flera områden. Därför fick jag många svar där 

de studerande hade varierande språkkunskaper, de kommer från olika skolor och var i 

olika skeden av sina studier under den här studiens gång. Trots detta fick jag likadana 

svar genom enkäten och genom intervjuerna, och som jag hoppades kompletterade dessa 

varandra. Det finns små skillnader bland enkätsvaren men det blev ganska klara resultat 

ändå.  

Alla studerande tyckte att svenska språket kommer att vara nyttigt och att de kommer att 

använda det i framtiden. Nästan alla hade en positiv attityd mot det svenska språket och 
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de flesta av dem tyckte om svenskan redan i grundskolan eller även före det. Om 

högskolan hade påverkat deras användning av svenska använde de mer svenska och 

tänker på sin framtid. Arbetsmarknaden både i Finland och i Norden blir bättre för en när 

man kan svenska och de flesta också njöt också av det svenska språket. Allt detta betyder 

att svenskan sprider sig, det vill säga dessa studerande som studerar på svenska använder 

också mer svenska. Man kommer att se detta i samhället på arbetsplatser; till exempel kan 

svenskspråkiga kunder få service på sitt modersmål. Med tanke på dem som planerar att 

arbeta i en tvåspråkig kommun kommer servicen i kommunen att blir bättre och det är 

lättare att behålla den tvåspråkiga identiteten i kommunen när de finns personer som 

skriver och pratar svenska och ser till att det finns information både på finska och svenska. 

Det här resultat stämmer överens med Sundmans tankar i hennes artikel där hon undrar 

vilka konsekvenser tvåspråkiga skolor skulle ha (Sundman 2013). Jag fokuserade på 

finskspråkiga studerande, men dessa studerande verkar vara mycket intresserade av 

svenska språket och tänker också på kulturen och världen utanför Finland. Om man kunde 

tänka sig att grunda tvåspråkiga skolor till dem som vill studera på svenska kunde 

Sundmans vision fungera. Då är det inte ett hot mot svenskspråkiga studerande eller mot 

den finlandssvenska skolan.  

Högskolestuderandena använder mest svenska vid underhållning när de lyssnar, ser eller 

läser på svenska. Man kan se sociala mediernas inverkan, de här studerandena använder 

bland annat Instagram, WhatsApp och YouTube. Jag fick bara ett svar där en studerande 

undrade om hen möjligtvis använder mindre svenska p.g.a. skolan. På grund av att det 

finns mycket svenska i skolan och hen därför inte orkar använda svenska mera på fritiden. 

Men andra verkar vara mer intresserade och utgående från intervjusvaren märker de inte 

ens hur mycket de använder svenska. När jag jämför mina svar med Lönnqvists pro gradu 

får jag samma svar, att de studerandes användning av svenska beror mycket på själva 

studeranden (Lönnqvist 2020). Även om de här studerandena har varierande 

språkkunskaper i svenska använder de svenska på fritiden för de är intresserade av 

språket. Kanske de studerande som inte är så entusiastiska om svenska språket inte 

använder det på fritiden eller så använder de det utan att de ens märker det. Nikkanen 

undersökte hur finskspråkiga finländare använde svenska i Sverige och kom fram till att 

svenskarnas fördomar och attityder påverkade hur mycket dessa finländare använde 

svenska (Nikkanen 2017). Ju mer svenskspråkiga vänner de fick, desto mer använde 
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finländarna svenska. Det kan betyda att finländarna hade intresse mot svenskanvändning 

men omständigheterna var inte lämpliga.  

Jag fick ganska många svar men ändå täcker det förstås inte alla finskspråkiga som 

studerar på svenska. Men med det här studiets resultat kan man komma till den slutsatsen 

att de studerandes attityd mot svenskan är generellt positiv, både hos dem som har valt 

att studera på svenska och dem vars linje finns bara på svenska och därför är tvungna att 

studera på svenska. Eftersom deras attityd är positiv använder en stor del mer svenska på 

sin fritid och man kan se det redan i deras arbete. Det är nästan ett helt annat resultat är 

det som Dimitriadis fick i sin pro gradu-avhandling (Dimitriadis 2020). Hennes studie 

handlade om högstadieelever och den här studien högskolestuderande, men det är ändå 

påfallande med högskolestuderandena positiva attityder. Några högskolestuderande 

använde svenska redan under skoltiden, och i sitt jobb pratar de t.ex. svenska med 

svenskspråkiga. De hör och läser svenska på sin fritid, vilket betyder att deras 

språkkunskaper upprätthålls. Några studerande svarade att de även är mer 

uppmärksamma på svenskan omkring sig i vardagen. Högstadieelever sade i Dimitriadis 

studie att kanske de kunde ha en mer positiv attityd mot svenska språket om det är 

frivilligt. Här i min studie har studerandena valt att studera på svenska frivilligt, förutom 

de som har valt ett ämne som bara finns på svenska: detta kan förklara varför denna grupp 

högskolestuderandena har bättre attityder mot svenskan. 

François Grins sociolingvistiska modell tar upp dimensionerna Capacity – Opportunity – 

Desire (Grin 2003), alltså språklig kompetens eller färdigheter, möjligheter eller 

situationer där språket kan användas och viljan till användning. Jag berättade i början av 

avhandlingen att den här studien fokuserar på viljan och här kan nu ses att de studerande 

vill använda språket, också efter att de blir färdiga. Alla informanterna tyckte det är viktigt 

att kunna svenska och därför vill de hålla sina kunskaper i svenska. De flesta av 

studerande var mycket intresserade av det svenska språket före sin studietid och det kan 

också ha påverkat deras fortsatta vilja att använda svenska. Därför har de ansökte till 

högskolor som bjuder undervisningar på svenska. Man kan då säga att viljan bidragit till 

dessa personer sökt sig till situationer där de har vidare möjligheter att använda språket 

och samtidigt ökar deras språkliga kompetens tack vare utbredda användningskontexter. 
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I stora bilden kan det här resultatet påverka det finska samhället. Några av dessa 

studerande svarade att det är viktigt att kunna svenska och kommunicera med 

svenskspråkiga på deras eget modersmål, för Finland är ju ett tvåspråkigt land. De vill 

behålla den finlandssvenska kulturen och de har redan kommit närmare till den. De flesta 

anser att det att man kan svenska är en rikedom, och om de använder mer svenska i sitt 

jobb får finlandssvenskar också mer service på sitt modersmål. Svenskan lever och de 

som vill lära sig språket kommer att använda den. Olika företag kan ha mer kontakter i 

Norden med hjälp av dem som kan svenska. 

När dessa teman ska forskas i vidare kan man fokusera på ett visst ämne, till exempel hur 

mycket de studerande använder svenska i sitt arbete eller var sådana studerande som har 

finska som modersmål har valt att bo och studera, vart de har valt att flytta och vad de 

valt att arbeta med, och sedan se om svenskspråkiga utbildningslinjer eller skolor har haft 

någon slags inverkan på detta. Jag försökte hitta information om hur många finskspråkig 

som studerar på svenska i Finland, men hittade inte någon enhetlig information. Det finns 

ingen plats där man kunde se alla linjer som är svenskspråkiga och hur många studerande 

som har finska som modersmål av de studerande. Det skulle vara intressant att ta reda på 

hur många som valt att studera på svenska vid universitet eller yrkeshögskola, i en 

svenskspråkig linje eller ett svenskt ämne. Det finns också studerande som har finska som 

modersmål men studerar i helt svenskspråkiga högskolor som Hanken eller Åbo 

Akademi. Det finns massor av information man kunde ta reda på härvid, t.ex. kunde man 

samla information om huruvida det är populärt att studera på svenska, om det har gått upp 

eller ner med att studerande med finska som modersmål valt att studera på svenska. Man 

kunde undersöka hurdana dessa studerandes språkkunskaper i svenska är eller hur mycket 

av dem utexamineras från högskolan. Det vore också intressant att veta hur många som 

väljer att söka till högskoleutbildning i Sverige. 

Det är viktigt att beakta dessa studerande som har finska som modersmål men som 

studerar på svenska i högskola i Finland. I högskolan lär de sig saker på ett språk som 

inte är deras modersmål och när det använder svenska utanför skolan kommer det till 

nytta för hela samhället i Finland.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkätfrågorna 
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Bilaga 2 

Intervjufrågorna 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Var har du studerat? -> stad? eller; varifrån kommer du? Uppväxtort 

2. Har du studerat A eller B svenska (eller C svenska)? -> som främmande språk, inte modersmål 

+ Hur många år har du studerat? 

3. Vilken nivå har du i svenskan (A1, A2 perustaso, B1, B2: itsenäinen kielenkäyttö, C1 C2 taitava 

kielenkäyttö) 

4. Hur mycket använde du svenska före din studietid? 

 

Studierna: 

5. Vad studerar du + var/ Vilket ämne? 

6. Varför har du valt att studera på svenska? 

7. Hur mycket studerar du på svenska (både i skola och hemma med uppgifter, tentamen osv.)? 

Hur stor del av studierna är på svenska (tycker du)? 

 

Fritid: Språkanvändning på fritiden? (sociala medier, nätet, tv, radio, tidningar, evenemang osv. 

-> specificera sociala medier, vad vill du få fram, mobilspråk-> vilket språk har du i mobilen) 

8. Pratar du svenska i din fritid? (t.ex. med vänner/familjen, resor, när man handlar, tänker du på 

svenska, om någon börjar med svenska fortsätter man på svenska, arbetsplats t.ex. kunder, 

arbetskamrater) 

9. Skriver du på svenska? (t.ex. kommenterar du på svenska i sociala medier, gör du uppdateringar 

på sociala medier på svenska, arbetsplats, kort på svenska/resor, vänner t.ex. sms:ar och 

informationssökning-> vilket språk söker man; använder du webbsidor som är på svenska) 

10. Lyssnar du på svenska? (t.ex. musik, podcast, radio, ljudböcker, tv och film->svenska 

sändningar på YLE:s kanal 5 eller SVT Sverige. 
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11. Läser du på svenska? (t.ex. böcker, tidningar, artiklar, sociala medier, bloggar, mobilspråk) 

12. Tror du att det finns skillnader i din vardag/fritid före din studietid på svenska? Hur? (t.ex. 

pratar, lyssnar, skriver, läser mer/mindre, hör mer svenska, är mer uppmärksam svenskan omkring 

sig) 

13. Har skolan påverkat i dessa språkanvändningen i din vardag? Varför? (t.ex. för du är 

intresserad, för du måste) 

14. Hur har skolan påverkat? Är det själva språket eller kulturen, vågar du använda svenska 

språket, självförtroende 

15. Skulle det vara så här om du inte studerade på svenska? 

16. Vilka skillnader har du svenskan i skolan och svenskan i fritiden? T.ex. svenska ord  när du 

pratar finska eller mellan finska på fritiden och tjänstemanssvenska i skolan 

 

Attityd: 

17. Använder du nu mer svenska på fritiden p.g.a. skolan? Är det lätt eller svårt?  

18. Vad är din attityd mot det svenska språket i dag? Jämfört med högstadiet, 

gymnasiet/yrkeshögskola, har det ändrats? 

19. Ska du använda svenska efter din studietid också eller har det bara med dina studier att göraär 

du färdig med det? Varför ja/nej? (arbetsmöjligheter…) Tror du att det är bra och kan ha nytta av 

svenskkunskaper efter din studietid? 

20. Känns det bra att kunna använda svenska? Kan du delta i en avslappnad en konversation på 

svenska med en svenskspråkig? Klarar du dig på svenska eller upplever du kunskapsluckor på 

något område? Vilket? 

 

 

 

 

 

 


