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Tiivistelmä:

Monesti ruotsinkielisyyden määritelmänä Suomessa pidetään ruotsinkieliseen yhteisöön
syntymistä ja ruotsin kielen omaksumista ensikielenä. Kuitenkin joka vuosi korkeakouluista
valmistuu lukuisia ruotsia toisena kielenään käyttäviä, ensikielenään suomea puhuvia
opiskelijoita, joilla on ensikieleen rinnastettava ruotsin kielen taito. Maisterintutkielmassani
tarkastellaan ruotsia toisena kielenään puhuvien suomalaisten ruotsin kielen käyttöä ja
kielellistä identiteettiä ruotsin kielen käyttäjinä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää,
kokevatko ruotsia toisena kielenään puhuvat suomalaiset itsensä ruotsinkielisiksi, ja jos
kokevat, mitä ruotsinkielisen identiteetin muodostumiseen vaaditaan. Tutkielmassa
tarkastellaan myös, millaisissa tilanteissa ruotsia toisena kielenään puhuvat käyttävät ruotsin
kieltä yliopisto-opinnoissaan ja niiden ulkopuolella.

Tutkimus on toteutettu käyttäen laadullista kyselytutkimusmenetelmää. Aineisto
tutkimukseen kerättiin nettilomakkeen kautta, jota lähetettiin ruotsin- ja kaksikielisiin
yliopistoihin Suomessa. Kyselylomake sisälsi monivalintakysymyksiä ja avoimia
kysymyksiä. Tutkimuksen mukaan osa ruotsia toisena kielenään puhuvista suomalaisista
ilmoittivat kokevansa itsensä ruotsinkielisiksi, eli Suomen kontekstissa kaksikielisiksi.
Kyselytutkimuksen vastaukset viittasivat siihen, että muodostaakseen uuden ruotsinkielisen
identiteetin, ruotsin kielellä suoritettujen yliopisto-opintojen ja niiden myötä kehittyvän
kielitaidon lisäksi ruotsia toisena kielenään puhuvat suomalaiset tarvitsivat mahdollisuuden
reflektoida kielellistä identiteettiään matalan valtaetäisyyden ihmissuhteissa. Tietä
ruotsinkielisyyden kokemukseen näytti eniten vauhdittavan se, että ruotsia ensikielenään
puhuvat luulivat toisen kielen puhujia ensikielen puhujiksi, ja myös viestivät sen toisen kielen
puhujille. Tutkimus osoitti, että keskeinen edellytys sille, että ruotsia toisena kielenään
puhuvat suomalaiset kokivat itsensä myös ruotsinkielisiksi, on se, että he kokevat tulevansa
hyväksytyiksi ja tervetulleiksi Suomen ruotsinkieliseen yhteisöön.
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1 Introduktion
Vem är tvåspråkig och hur kan tvåspråkighet definieras? Kan man bli tvåspråkig? Vad

innebär en tvåspråkig identitet? I den här studien analyseras tvåspråkighet i Finland genom

att undersöka hur andraspråkstalare av svenska använder svenska i universitetsstudier och om

och hur användningen av svenska har påverkat andraspråkstalarnas språkliga identitet. Jag

vill utreda vad som krävs för en upplevelse av tvåspråkig identitet, dvs. en upplevelse av

svenskspråkighet bland universitetsstuderande och alumner med svenska som andraspråk.

Tvåspråkighet kan definieras på flera olika sätt. I min magisteravhandling använder jag

huvudsakligen Skutnabb-Kangas (1981) fyra kriterier, nämligen ursprung, språkkunskaper,

språkanvändning samt attityder och identitet för att definiera tvåspråkighet. Enligt

Skutnabb-Kangas (1981) kriterier på tvåspråkighet kan en person anses vara tvåspråkig om

två av de ovan nämnda fyra kriterierna uppfylls.

I Finland finns det varje år ett stort antal ursprungligen finskspråkiga personer som avlägger

sin magisterexamen på svenska. Eftersom nivån som krävs för att kunna studera i ett svenskt

magisterprogram är hög, uppnår personerna minst CEFR-nivån C1. I språkämnet svenska där

studieämnet och själva innehållet med studierna är svenska är nivån sannolikt även högre.

Intressant nog verkar inte ens den höga nivån på svenskkunskaper som utvecklas med

studierna på och i svenska räcka till en upplevelse av tvåspråkig identitet (Huhtala, 2018, s.

123-124). Frågan är varför de nyutexaminerade magistrarna - som har mycket goda

kunskaper i svenska, som börjar jobba med eller på svenska efter utexamineringen och som

rapporterar att de har en positiv attityd till svenska - trots allt inte identifierar sig som

svenskspråkiga, dvs. i praktiken som tvåspråkiga. Innebär upplevelsen av tvåspråkighet något

djupare än språkkunskaperna, att de använder språket och har en positiv attityd till svenskan?

Eftersom frågan är komplex och mångtydig, vill jag med min magisteravhandling bidra till att

fylla den forskningslucka som finns vad gäller språklig identitet hos andraspråkstalare av

svenska i Finland.

Förstaspråket byggs upp i interaktion och i interaktion bygger språkbrukaren även upp en

språklig identitet. Svenskan i Finland har en speciell ställning med starka traditioner som

värnas om. Men hur definieras finlandssvenskheten? Vem är finlandssvensk? Kan man bli

finlandssvensk och hur kan man mäta om en person blivit finlandssvensk? Eftersom språket
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är så starkt knutet till kultur, utgår jag i studien från ett antagande om att andraspråkstalarna

av svenska i Finland skulle behöva få en upplevelse av att accepteras och välkomnas till den

svenskspråkiga gemenskapen för att kunna börja identifiera sig som svenskspråkiga, dvs. i

praktiken som tvåspråkiga. Min hypotes är att andraspråkstalarna kan uppnå en sådan

språklig identitet genom informella sammanhang, på samma sätt som förstaspråkstalarna

bygger upp sin språkliga identitet till exempel i hemmiljön och med den nära sociala kretsen.

1.1 Syfte och forskningsfrågor

Huvudsyftet med min magisteravhandling är att ta reda på vad som krävs för att uppnå en

upplevelse av tvåspråkig identitet. Den specifika målgruppen som jag undersöker är

andraspråkstalare av svenska i Finland, som studerar på svenska på universitetsnivå. Är det

möjligt att bygga upp en svenskspråkig, och därmed flerspråkig identitet i och med

universitetsstudierna på andraspråket svenska?

Forskningsfrågorna för studien är följande:

- Har studierna på svenska inverkat på informanternas språkliga identitet? Om så, hur?

- I hurdana situationer och hur ofta använder informanterna svenska i sina studier?

Min studie bygger vidare på Huhtalas (2018) undersökningar där hon upptäckte att studierna i

och på andraspråket svenska på universitetsnivå inte i sig räcker till för en upplevelse av

tvåspråkig identitet hos andraspråkstalare av svenska. Huhtalas studier (2014; 2018)

fokuserade på studeranden i språkämnet svenska där svenska språket är studiernas substans.

Min studie undersöker en bredare målgrupp, eftersom jag har valt att inkludera sådana som

studerar på svenska på universitetsnivå, men vars studieämne inte är svenska. I min studie har

jag alltså valt att utesluta studeranden som studerar språkämnet svenska vid ett universitet.

För att bidra med ny information till Huhtalas (2014; 2018) studier är det motiverat att

utforska en annan informantgrupp, vilket kan ge ett annat resultat. Genom att observera en

tillräckligt likadan men också annorlunda informantgrupp är det möjligt att peka på om det

finns några specifika faktorer som bidrar till en upplevelse av svenskspråkig identitet.

Språkbruk på svenska i arbetslivet i Finland har tidigare forskats av Tanner och Lassus

(2018). Studien fokuserade på det finländska arbetslivet och tog reda på vilka språk som

används i arbetslivskontext i Finland och i hurdana situationer. Studien kom fram till att de

mest använda språken i det finländska arbetslivet är finska, svenska och engelska. Eftersom
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studierna på universitetsnivå på många sätt liknar arbetslivet och eftersom studeranden och de

utexaminerade fortsätter till arbetslivet, är det relevant att även undersöka i hurdana

situationer och hur ofta svenska används i universitetskontext. Min magisteravhandling

tangerar alltså också Tanner och Lassus (2018) studie, men har en annan informantgrupp, en

annan kontext, och en mera sociolingvistisk infallsvinkel.

I min studie undersöker jag även en aspekt av långsiktighet med användningen av svenska

hos informanterna. Vad associerar informanterna studierna på svenska med – ses studierna

vid ett svenskspråkigt universitet som en inkörsport till en tvåspråkig framtid eller uppfattar

informanterna studietiden på svenska som en parentes i livet från vilken de fortsätter till ett

icke-svenskspråkigt arbetsliv? Studien analyserar även en dimension av flerspråkighet

eftersom engelskan blivit dominerande i samhället och sålunda även i studielivet. Förutom

svenska, finska och engelska kan det även finnas andra språk som används i studierna på

universitetsnivå i Finland. Vilken roll spelar svenska i den helheten?

1.2 Avgränsning

I studien görs en skiljelinje mellan svenskspråkig och icke-svenskspråkig vad gäller

informanternas tidigare skolundervisningsspråk. Med andra ord ses informanterna som

svenskspråkiga om de har fått sin skolutbildning på grundnivå eller på andra stadiet

(lågstadieskola, högstadieskola, gymnasium, yrkesskola) delvis eller helt på svenska. Endast

de som inte fått sin grundläggande utbildning på svenska deltar i studien. I studien deltar

vuxna, över 18-åriga, andraspråksinlärare av svenska som studerar på svenska och därmed

redan behärskar svenska på en relativt hög nivå.

Språkbadsskolan räknas inte i min magisteravhandling som en svenskspråkig skola, eftersom

eleverna i språkbadsskolan i Finland har finska som förstaspråk. Därför kan språkbadsskolan

jämföras med svenskundervisning i finska skolor och har därmed inte räknats som en svensk

skola i studien. Studien fokuserar med andra ord inte på andraspråksinlärare av svenska i till

exempel grund-, gymnasie- eller yrkesskolor eller på barns och ungas fritidsverksamhet.

Andraspråksinlärare av svenska som valt att studera på svenska och som antagits till att

studera på universitetsnivå på svenska behärskar svenska på en relativt hög nivå till att börja

med och kan därför inte direkt jämföras med till exempel andraspråkslärare av svenska på

grundskolenivå eller andra stadiet. Studien fokuserar därmed på den språkliga identiteten hos
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sådana andraspråksinlärare som av omgivningen åtminstone i några situationer kunde tolkas

som förstaspråkstalare.

Jag har valt att använda benämningen andraspråksinlärare trots att materialet behandlar

vuxna med relativt hög kompetens i svenska. Benämningen inlärare illustrerar dels den

kognitiva aspekten om att inlärningen egentligen aldrig slutar – all ny kunskap är inlärning. Å

andra sidan omfattar benämningen de olika typerna av andraspråksinlärare:

andraspråkstalare, andraspråksbrukare och andraspråksskribenter.

1.3 Disposition

I kapitel 2 diskuterar jag andraspråksinlärning. I delkapitel 2.1 presenterar jag hurdana

skillnader det finns med andraspråksinlärning och förstaspråksinlärning. I delkapitel 2.2

diskuteras andraspråksinlärning i finländsk kontext och i delkapitel 2.3 tvåspråkig identitet. I

delkapitel 2.3.1 diskuteras den flerspråkiga normen i det nutida samhället, i delkapitel 2.3.2

diskuteras flerspråkiga personers olika identiteter och i delkapitel 2.3.3 presenteras

förutsättningar och förhinder för en tvåspråkig identitet i ljuset av tidigare forskning. I 2.4

diskuteras skillnader mellan skriftligt och muntligt språkbruk och dess inverkan på språklig

identitet.

I kapitel 3 presenteras studiens material och metod. Enkätstudien presenteras i 3.1 och

deltagarnas demografi i 3.2. Forskningsetiska frågeställningar diskuteras i 3.3. Studiens

resultat presenteras och diskuteras i kapitel 4. I kapitel 4.1 diskuteras språklig identitet och i

4.2 informanternas upplevelser av att studera på svenska. Delkapitel 4.1 är indelat i 4.2.1 där

informanters positiva upplevelser presenteras, i 4.2.2 där negativa upplevelser presenteras

och i 4.2.3 där neutrala upplevelser presenteras. I 4.2.4 sammanfattas resultaten om språklig

identitet samt om informanternas upplevelser om att studera på svenska. I kapitel 5

sammanfattar jag studiens resultat.
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2 Andraspråksinlärning och tvåspråkig identitet
Att bygga upp en tvåspråkig identitet tar tid och det finns vissa förutsättningar för att en

andraspråksinlärare ska kunna identifiera sig som tvåspråkig. Även om upplevelsen av

identitet alltid är subjektiv, kan andraspråksinlärarna spegla sin tvåspråkighet med

omgivningen. Identiteten byggs upp i samspel med andra (Norrby & Håkansson, 2012, s. 31)

och kräver därför en trygg omgivning där andraspråksinläraren kan reflektera över sin

språkliga identitet. Den nya språkliga identiteten kräver också tid för att byggas upp. Med att

börja identifiera sig som tvåspråkig menas här bland annat att nå en L1-nära kompetens (i

engelskspråkig litteratur kallas förstaspråket ofta L1 som står för language 1) (Abrahamsson,

2011, s. 13). Då jag talar om svenskspråkighet avser jag andraspråksinlärare som åtminstone i

vissa situationer kan uppfattas som L1-talare av omgivningen.

2.1 Andraspråksinlärning

Andraspråksinlärning skiljer sig från förstaspråksinlärning på många sätt. Förstaspråket

tillägnas tidigt i barndomen genom att barnet exponeras för språket genom föräldrar eller

andra vårdnadshavare (Abrahamsson, 2011, s. 13). Förstaspråket växer talarna in i, de

socialiseras på språket och utvecklar sina kognitiva förmågor med språket (Abrahamsson,

2011, s. 15). Kännetecknande för förstaspråksinlärning är att förstaspråket tillägnas i sociala

sammanhang. Förstaspråket fungerar som stomme för allt språkligt som sker senare i livet

(Karlsson, 2012, s. 2).

I flerspråkiga familjer där föräldrarna eller vårdnadshavarna har sinsemellan olika förstaspråk

lär barnen sig flera språk som förstaspråk genom exponering för flera språk i hemmet. I

motsats till förstaspråk som tillägnas hemma sker andraspråksinlärningen ofta i skolan.

Begreppet andraspråk betecknar vilket språk som helst som tillägnats efter det att

förstaspråket etablerats eller börjat etableras (Abrahamsson, 2011, s. 13). En distinktion

brukar göras mellan tillägnande (eng. acquisition) och inlärning (eng. learning), där

tillägnande syftar på det automatiska och naturliga tillägnande som sker utifrån språkligt

inflöde och språklig interaktion med målspråkstalare och inlärning syftar på en mera

formfokuserad inlärning som sker i klassrumsmiljö (Abrahamsson, 2011, s. 15). Det har dock

också föreslagits att en mera ”äkta” andraspråksbehärskning kan nås via

andraspråkstillägnande som producerar automatisk, intuitiv och implicit L2-kunskap (L2 står

för andraspråk, eng. language 2) (Abrahamsson, 2011, s.15). Med andra ord kan
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andraspråkstillägnande ”jämföras med det sätt på vilket barn ”snappar upp” eller ”suger i sig”

sitt modersmål utan att egentligen reflektera över vad eller ens att de lär sig” (Abrahamsson,

2011, s. 15-16). Den L2-kunskap som utvecklas med en mera medveten och forminriktad

inlärning av regler och strukturer är mera explicit, och används enbart till att kontrollera och

korrigera egna yttranden och inte till att spontant producera eller förstå L2-yttranden. Mitt

fokus i studien ligger i att se på svenska andraspråksinlärares andraspråkstillägnande.

En distinktion mellan informell och formell språkinlärning har också föreslagits

(Abrahamsson, 2011, s. 16). Med informell inlärning åsyftas en situation där inlärning sker

utan undervisning medan formell inlärning avser en situation där inlärningen sker i

klassrummet (Abrahamsson, 2011, s. 16). Andraspråksinlärningen kan typiskt anses höra till

kategorin av formell inlärning men kan också tillägnas i mera informella sammanhang såsom

via TV, musik och litteratur samt i sociala sammanhang (Abrahamsson, 2011, s. 16). I

finländsk kontext sker inlärningen ofta i ett mera formellt sammanhang, till exempel som

skolundervisning i språkämnet svenska.

En inlärningsstrategi där en andraspråksinlärare använder sig av något från sitt förstaspråk

som en språklig resurs kallas transspråkande (eng. translanguaging). Transspråkande kan

vara ett nyttigt verktyg för andraspråksinlärare att lära sig andraspråket snabbare. Å andra

sidan kan förstaspråket inverka andraspråksinlärningen negativt. I en andraspråkstalares språk

förekommer det alltid mer eller mindre negativ transferens (även kallad interferens) där

andraspråkets inlärda strukturer och egenskaper gör det svårare att lära sig andraspråket. I

andraspråksbruk förekommer det alltid interferens i någon mån (Abrahamsson, 2011, s. 236;

Abrahamsson & Hyltenstam, 2009, s. 249-306). Det finns också positiv transferens, dvs.

transfer där andraspråkstalaren överför mönster, strukturer, regler och element från sitt

förstaspråk till målspråkssystemet (Abrahamsson, 2011, s. 236). Att andraspråkstalaren

använder sina flerspråkiga resurser benämns facilitering, dvs. positiv transferens.

Att tillägna sig ett nytt språk är inte en helt enkel och okomplicerad process utan ett komplext

och mångfacetterat fenomen (Abrahamsson, 2011, s. 11). Komplexiteten av

andraspråksinlärningsprocessen kan jämföras med komplexiteten av det mänskliga språket

självt (Abrahamsson, 2011, s. 11). Ytterligare kan en andraspråktalares språkbehärskning

variera från dag till dag och från situation till situation på grund av sociala, psykologiska och

språkstrukturella orsaker. Inlärningsåldern av andraspråket anses ofta vara en av de mest
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avgörande faktorerna för hur snabbt och framgångsrikt inläraren lär sig andraspråket.

Dessutom kan sociolingvistiska och personliga faktorer såsom social bakgrund, undervisning,

kontakt med infödda talare, motivation och språkbegåvning vara av avgörande betydelse för

hur inlärningen framskrider för olika individer (Abrahamsson, 2011, s. 12).

Andraspråksinlärare kan använda sina språkliga resurser från sitt förstaspråk men även från

andra språk de kan. Att använda sina flerspråkiga resurser kallas transspråkande (eng.

translanguaging) (Svensson, 2020, s. 43-44). Trots att transspråkande är ett relativt nytt

begrepp, har människor i alla tider tillämpat transspråkande eftersom olika kulturer och språk

mötts genom tiderna (Svensson, 2020, s. 43). Begreppet transspråkande utvecklades i

undervisningssyfte men har senare utvidgats till att även att ha en mera universell betydelse

av hur människor skapar förståelse, erfarenheter och kunskap genom att använda flera språk

(Lewis et al., 2012, s. 641-654). För andraspråkstalare innebär transspråkande att använda

sina flerspråkiga resurser och skapa inlärningsstrategier för att förstå och själva skapa

meningar (Svensson, 2020, s. 43-45).

2.2 Svenska som andraspråk i Finland

I finländsk kontext och vad gäller svenskan i Finland, där modersmål inte är ett entydigt

begrepp (Sundman, 2013), är det inte heller entydigt vem som är andraspråkstalare.

Skillnaden mellan svenska som andraspråk och som förstaspråk i Finland kan därför i vissa

fall vara en gräns dragen i vatten. Det är möjligt att en andraspråkstalare av svenska av sin

finlandssvenska omgivning blir tagen för en förstaspråkstalare trots att personen till exempel

skulle använda transspråkande som en språklig resurs. Det kan också hända att en

förstaspråkstalare av svenska i Finland, om personen skulle tala svenska i Sverige, av

omgivningen skulle tas för en andraspråkstalare av svenska. Begreppet svenskspråkighet är

därmed inte entydigt.

2.3 Tvåspråkig identitet

Språket utgör en central del av identiteten. Ordet identitet härstammar från latinets ‘idem’

som betyder ‘densamme’, ‘jag är jag’ (Norrby & Håkansson, 2012, s. 29). Enligt Svensk

ordbok syftar identitet till (medvetande om) egen existens och särart” (SO, 2015). Till en

persons sociala identitet hör hens språkliga identitet som konstrueras av språket och byggs

upp för varje interaktion (Norrby & Håkansson, 2012, s. 31). Hurdan den språkliga

identiteten kan bli är dock inte alltid entydigt. I det moderna samhället ses flerspråkighet som
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en norm och bland annat därför kan det vara svårt att identifiera en persons förstaspråk. Ett

exempel på problematiken kring frågan om förstaspråket är de flerspråkiga barnen i Sverige

som trots att de är födda i Sverige talar ett annat förstaspråk i hemmet. Frågan är då vilket av

språken som ses som barnets förstaspråk (Norrby & Håkansson, 2012). Att begreppet

förstaspråk (eller som det ofta kallas, modersmål) inte är entydigt heller i Finland har till

exempel Sundman (2013) observerat i sina studier.

Bilden som individen har om sitt eller sina språk speglar olika ideologier eftersom språket

inte bara är ett strukturellt system eller en samling regler utan handlingar rakt kopplade till

den sociala gemenskapen som använder språket (Piippo et al., 2016, s. 24). Språket är därför

direkt kopplat till språkgemenskapens sätt och vanor att uppfatta världen omkring (Piippo et

al., 2016, s. 24). Sådana språkideologier (fi. kieli-ideologiat, min fria översättning), kan

definieras som omedvetna attityder, åsikter och teorier om språket (Piippo et al., 2016, s. 24).

En individs språkliga beteende påverkas av de konventioner som råder inom de sociala

kretsarna vi rör oss i (Palmén, 2014, s. 55). Med hjälp av språket kan man signalera om man

vill tillhöra en gemenskap eller ta avstånd ifrån den (Palmén, 2014, s. 55). Anpassningen kan

ske både medvetet och omedvetet (Giles & Smith et al., 1979).

Identiteten är multidimensionell, dynamisk och något som kan förhandlas om (Cenoz, 2013,

s. 9). Identitet konstrueras i sociala sammanhang och av många olika komponenter. En och

samma person kan ha flera olika identiteter och kan växla mellan identiteterna beroende på

situation. Språket spelar en viktig roll i identitetsbygget och identitet kan uttryckas via språk.

Samtal fungerar som en arena till att uttrycka sin identitet och i samtal kan identiteten

förstärkas eller ifrågasättas. Samtalaren kan till exempel visa sin flerspråkiga identitet genom

att använda kodväxling som en språklig resurs. Det socialkonstruktivistiska synsättet ser

identitet som något som konstrueras i sociala sammanhang (Norrby & Håkansson, 2007, s.

29-40). Identitet är något socialt som konstrueras av många komponenter. Samma person kan

ha flera olika identiteter och personen kan växla mellan dessa beroende på situationen

(Norrby & Håkansson, 2007, s. 29-40). Språket spelar en viktig roll i identitetsbygget och

identiteten kan uttryckas via språk (Norrby & Håkansson, 2007, s. 29-40).
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2.3.1 Flerspråkig norm i det moderna samhället

Identitet som koncept grundar sig på likheter och skillnader. I det moderna samhället på

2000-talet har det blivit ett nytt normalt att ländernas gränser och nationaliteter inte mera i

första hand definierar identiteten hos en individ. I en värld där idéerna rör sig snabbt och där

migration blivit en större trend globalt, finns det en allt större anslutning mellan människor

från olika kontexter (Arnett, 2002, s. 774–789). Det finns därför en större öppenhet hos

individer att tillägna sig tendenser från olika kontexter, inte endast från den egna sociala och

kulturella kontexten (Hammack, 2014, s. 11). Att de olika sociala och kulturella grupperna

blandas har även observerats i Finland mellan de två språkgrupperna finska och svenska.

Tvåspråkiga äktenskap, det vill säga äktenskap mellan en finskspråkig och en svenskspråkig

partner, har ökat i Finland sedan mitten av 1970-talet (Sundman, 2013, s. 17). Det kan därför

observeras en tendens av öppenhet för nya inflytanden i samhället.

2.3.2 Flerspråkiga personers olika identiteter

Social identitet konstrueras av många olika komponenter. Förutom de synliga, såsom klädsel

och frisyr, visar vi i samtal med språkliga medel våra olika sociala identiteter - det är i

samtalet som identiteten ”blir till” (Norrby & Håkansson, 2012, s. 33). I samtal tar vi på oss

olika roller under samtalets gång, vi konstruerar och rekonstruerar våra identiteter (Norrby &

Håkansson, 2012, s. 31-33). Samtidigt försiggår identitetsarbetet på flera plan (Norrby &

Håkansson, 2012, s. 31). Samtalsidentiteterna kan klassificeras till tre: diskursidentitet,

situationsidentitet och bärbar identitet (Norrby & Håkansson, 2012, s. 31).

Diskursidentiteten syftar på de föränderliga rollerna i samhället som vi tar på oss i samtalet,

som till exempel i tillfällen av talare, lyssnare och berättare i ett samtal. Situationsidentitet

avser när identiteten är förväntad att vara på ett visst sätt i vissa situationer. Till exempel

rollerna som lärare och elev i klassrumskontext, rollerna som kund och expedit eller rollerna

som förhörsledare och vittne i en rättegång. Den bärbara identiteten syftar till latenta, det vill

säga dolda, identiteter som följer med individen från en situation till en annan och från ett

samtal till ett annat. Den föränderliga identiteten kan illustreras med ett teaterexempel där

människorna som sociala varelser konstruerar ”jaget” i interaktion med varandra. Rollerna

som samtalsdeltagare tar på sig förändras, konstrueras och rekonstrueras under samtalets

gång och varierar från samtal till samtal (Norrby & Håkansson, 2012, s. 31). Fokus i min

magisteravhandling ligger på bärbar identitet.
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2.3.3 Förutsättningar och förhinder för tvåspråkig identitet

För att definiera tvåspråkig identitet, måste först tvåspråkighet definieras på ett mera allmänt

plan. Enligt Skutnabb-Kangas (1981) kan en person ses som tvåspråkig när två eller flera av

de fyra kriterierna ursprung, språkkunskaper, språkanvändning samt attityder och identitet

uppfylls. Här märks det igen att tvåspråkighet i Finlands kontext inte är entydigt – studerande

på universitetsnivå som studerar på svenska behärskar och använder språket på en relativt

hög nivå. Nivån som krävs på universitetsnivå är naturligtvis högre än i de tidigare

skolstadierna, till exempel gymnasium och yrkesskola. Om det att man gått gymnasium eller

yrkesskola på svenska ses som att man har en svensk skolutbildning och ofta tolkas som att

man är svenskspråkig, borde andraspråkstalare av svenska som studerat på universitetsnivå på

svenska med samma logik ses som svenskspråkiga. Vad gäller attityder till svenska är det

motiverat att anta att studerande som valt att studera på svenska också har en positiv attityd

till svenskan eftersom de själva har valt att studera på svenska även om de också skulle ha

haft möjlighet att studera på andra språk.

De enkätsvar som analyseras i min studie kan tolkas på många sätt eftersom svaren är

subjektiva. Det kan vara att de undersökta andraspråkstalarna av svenska funderar på sin

tvåspråkighet så mycket att de är mera benägna att tolka omgivningens respons på ett sätt

som stödjer deras egen uppfattning av sin tvåspråkighet. Sådana kognitiva biases är mönster

som kan göra att andraspråkstalarna inte objektivt kan bedöma om de faktiskt av

omgivningen tolkas som svenskspråkiga. Eftersom grammatik och formell språkinlärning där

fokus ligger på små detaljer betonas i det finska skolsystemet, kan det hända att

andraspråkstalarna av svenska i Finland är mera benägna att söka respons från omgivningen

till frågor om språkriktighet och till en norm av ren enspråkighet (Piippo et al., 2016, s. 236),

det som ofta i skolsystemet ses som språkriktighet (enspråkighet på flera språk). Enligt en

sådan bekräftelsebias söker andraspråkstalaren respons av sin omgivning till det som hen

tidigare har fått respons om, vilket kan leda till att personen inte identifierar sig som

tvåspråkig trots att någon annan med samma egenskaper och språkkunskaper redan skulle

göra det. För att förstå ett koncept måste man ha information om att konceptet finns och hur

det används. Att själv hitta på ett koncept kräver mod och ett så kritiskt synsätt till status quo

att det knappast är så många andraspråkstalare som av sig själva börjar identifiera sig som

tvåspråkiga om konceptet av att man kan bli tvåspråkig inte introduceras till dem. Därför är
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dels de kognitiva biasen i andraspråkinlärarnas perception, dels den potentiella frånvaron av

omgivningens öppenhet till att bli tvåspråkig ett hinder för att andraspråkstalarna av svenska

på universitetsnivå kunde börja identifiera sig som tvåspråkiga.

Universitetsstudierna i övrigt kräver en hög nivå av abstraktion och kritiskt tänkande samt en

analytisk förmåga. Inlärningen på andraspråket är, speciellt i början, en krävande kognitiv

process där inläraren ska både behärska innehållet och behandla och presentera information

på andraspråket.

Att studera på ett andraspråk på universitetsnivå kräver en hög nivå av språkkunskaper. Att

skriva vetenskaplig text, till exempel, är en ny och främmande upplevelse för en ny

universitetsstuderande. Ett steg svårare är det att skriva på ett annat språk, vilket kan leda till

att det kan kännas som att lära sig skriva på nytt (Huhtala, 2014, s. 5). Universitetsstuderande

tar på ett sätt ställning till normerna och kraven inom sin vetenskapsdisciplin om att skriva

(Huhtala, 2014, s. 5). Skrivprocessen kan även ses som ett identitetsarbetet som studeranden

gör (Huhtala, 2014, s. 5). De studerande kan känna motstridiga känslor om att njuta av att

skriva samtidigt som det kan kännas oöverkomligt svårt (Huhtala, 2014, s. 5). Att skriva på

svenska kan inledningsvis ses som svårt, för att senare kännas lätt, när det börjar fungera

(Huhtala, 2014, s. 5). Att skriva på svenska kan därmed vara som ett kärlek-hatförhållande

(Huhtala, 2014, s. 5).

Förutom den formella universitetskontexten finns det flera tillfällen där andraspråksinläraren

uppmuntras till att använda svenska, till exempel när studerande socialiserar med varandra i

mera lediga sammanhang. Språkinlärningen är en kumulativ kognitiv process men sker inte

över en natt. Att andraspråkstalarna jämförs med förstaspråkstalare och att ribban sätts på

samma nivå redan från början av studiegången kan vara ett hinder till att en upplevelse av

tvåspråkighet utvecklas. I sin studie om andraspråksstuderande i språkämnet svenska fann

Huhtala (2014; 2018) att det var flera studerande på linjen svenska som andraspråk som tog

alla kommentarer om språket hårt. Medan studerande rapporterade att de ibland är nöjda med

sitt språk och ibland även undrar hur de klarat av en så svår sak, reflekterade de samtidigt

kring sina upplevelser av misslyckande och skam. Huhtala (2014; 2018) kallar detta

överlevnadsdiskurs (fi. selviytymisdiskurssi, min fria översättning till svenska).
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Trots att informantgruppen som analyseras i min studie är mera heterogen än i Huhtalas

studier (2014; 2018), finns det orsak att anta att det skulle vara relevant att observera om

andraspråkstalarna av svenska på universitetsnivå i andra ämnen än svenska också har en

överlevnadsdiskurs – det finns inget som antyder att en sådan diskurs endast gäller för

studerande i språkämnet svenska. En bias som kan förvränga svaren i Huhtalas (2018) studie

kan vara att studerande i språkämnet svenska där språket utgör studiernas substans, blir

medvetna om sin egen interferens på en utökad nivå. Under en språkvetenskaplig utbildning

blir studerande bekanta med att analysera interferens och blir alltmer medvetna om sina egna

språkliga missar till exempel på kurser där ämnen som språkriktighet, stilistik, semantik,

grammatik och finlandismer behandlas. Att genom studierna bli introducerad till många

koncept för att analysera också sitt eget språkbruk kan skapa en kognitiv bias till studerande i

språkämnet svenska, där de inte identifierar sig som svensk- eller tvåspråkiga eftersom de är

medvetna om sina missar. Å andra sidan kan det hända att studerande som reflekterat över sin

språkliga identitet till exempel från ett sociolingvistiskt synsätt börjar identifiera sig som

svensk- eller tvåspråkiga på grund av att de studerar i språkämnet svenska.

2.4 Skillnader mellan skriftligt och muntligt språkbruk och dess inverkan på språklig

identitet

Interaktion i samtal påverkas av alla dess deltagare. Alla parter i samtalet deltar i det

samarbete som samtalet utgör. Här testas talarens arbetsminne när hen både måste planera

samtalet på många nivåer och samtidigt ta hänsyn till de andra samtalsdeltagarna och deras

verbala och icke-verbala kommunikation (Wagner, 2010, s. 257). Muntligt och skriftligt

språkbruk åtskiljs bl.a. av det faktum att skriven text kan ändras senare, medan tal skapas i

stunden. För andraspråkstalare på lägre språkkunskaper är det speciellt utmanande att delta i

diskussioner eftersom de saknar automatiserat tal (Vesalainen, 2012, s. 7).
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3 Material och metod
I min magisteravhandling studerar jag språklig identitet hos andraspråkstalare på

universitetsnivå. Jag utreder även i vilka situationer informanterna uppger sig använda

svenska i studierna och hur ofta. Jag tar också reda på om svenskan ses som en inkörsport till

akademiska studier eller om andraspråkstalarna ser svenska som en del av sin framtid. Nedan

introducerar jag enkätmaterialet som jag utgår ifrån i analyserna. Jag presenterar också de

forskningsetiska beslut som jag fattat i samband med materialinsamlingen och i

bearbetningen och förvaringen av materialet. Jag presenterar även den kvalitativa

analysmetoden som jag använder för att dra slutsatser av analysen. Trots att informanternas

svar naturligtvis karaktäriseras av subjektivitet eftersom svaren är självrapporterade

upplevelser, kan de användas till att observera tendenser i hur andraspråkstalare bemötts.

3.1 Enkät

Det analyserade materialet består av enkätsvar från en enkät med 38 frågor (se bilaga). 54

informanter (N=54) svarade på enkäten. I enkäten finns det både flervalsfrågor och öppna fält

där informanterna kunde skriva längre svar. Enkäten består av tre delar, varav den första,

”Bakgrundsuppgifter” (frågorna 1-6), har frågor om informanternas bakgrund. I

bakgrundsuppgifterna bad jag informanterna först att ange basfakta såsom födelseår, kön,

skolspråk och på vilket universitet och vilken linje de studerar samt vilket år studierna

inleddes och ifall de är alumner, utexamineringsår. I bakgrundsdelen av enkäten bad jag

informanterna också att ange om de studerat på svenska tidigare, i så fall hur länge samt om

de talat svenska hemma eller i hobbyer, det vill säga om de har talat svenska utanför skolan

före studierna vid ett svenskspråkigt universitet. Jag frågade om informanterna hade bott i

Sverige, på Åland eller på en svenskspråkig ort i Finland. I bakgrundsinformationen bad jag

informanterna att också ange om de skrev svenska i studentexamen i gymnasiet, vilket betyg

de i så fall fick i studentexamensprovet i svenska och i gymnasiets slutbetyg samt vilka andra

språk de skrev i studentexamen och med vilket betyg.

I enkätens andra del, ”Studier på svenska” (frågorna 17-32), ställde jag informanterna frågor

om olika saker om att studera på svenska. Jag bad dem att ange hur många gånger de hade

sökt till universitetet där de studerar, om de upplevde att svenskkunskaperna bidrog till att de

fick en studieplats vid ett universitet samt varför de valde att studera på svenska. Jag frågade
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också om informanterna hade sökt till någon annan utbildning och om den nuvarande

utbildningen hade varit deras första alternativ. Jag bad informanterna kommentera i hurdana

situationer de använder svenska, hur ofta de använder svenska i studierna, hur de har upplevt

det att studera på svenska samt om de upplever att deras svenskkunskaper utvecklats med

studierna och i så fall hur och varför. Jag bad informanterna ange hur de har upplevt att deras

användning av svenska blivit bemött i studierna av lärare, studiekompisar och kurskollegor.

De ovan nämnda frågorna hade ett öppet fält där informanterna kunde kommentera fritt. I

frågorna 26-28 bad jag informanterna att ange, på skalan 1-5, om de kände att det är naturligt

för dem att använda svenska i studierna, skriftligt och muntligt, samt om det känns naturligt

för dem att använda svenska på fritiden. Svarsalternativet 1 motsvarade ”Inte alls naturligt”

och alternativet 5 ”Mycket naturligt”. I slutet av enkäten bad jag informanterna att i öppna

svar berätta om de tänker på svenska när de använder svenska i sina studier, om de skriver på

svenska eller (delvis) på något annat språk när de ska skriva något i sina studier, om de

använder andra språk förutom svenska i sina studier och i så fall i vilka situationer och hur

ofta. Slutligen bad jag informanterna reflektera kring vilka tankar det hade väckt hos dem att

studera på svenska och varför.

Enkätens tredje del, ”Språklig identitet och framtidsplaner” (frågorna 33-37) bestod av frågor

kring informanternas språkliga identitet. Först bad jag informanterna välja utifrån färdiga

svarsalternativ om de identifierar sig som tvåspråkiga, finskspråkiga, svenskspråkiga,

flerspråkiga eller enspråkiga och att motivera svaret genom att skriva i ett öppet fält i följande

fråga. I nästa fråga bad jag informanterna besvara om studierna på svenska hade ändrat deras

uppfattning om den egna språkliga identiteten, och i så fall hur och varför. I följande fråga

bad jag informanterna fundera på om något annat än studierna på svenska har ändrat deras

uppfattning om den egna språkliga identiteten. Jag bad informanterna att reflektera kring om

deras karriärplaner ändrats efter att ha studerat på svenska. I slutet av enkäten lämnade jag ett

öppet fält för kommentarer och vidare reflektion utifall att informanterna ville tillägga

någonting.

Jag samlade in materialet på våren 2021 med en Google Forms-enkät. Trots att samplet är

relativt litet, med 54 deltagare, kan det anses vara representativt för den grupp som undersöks

– det är inte så många andraspråkstalare av svenska i Finland som studerar på svenska vid

universitet. Resultaten från studien ger vägledande information om andraspråkstalare av

svenska på universitetsnivå, men ger naturligtvis inte något allmängiltigt eller komplett svar.
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För fortsatt forskning skulle flera och större sampel behövas. Flera likadana studier gjorda vid

olika tidpunkter skulle kunna ge mera generaliserbara resultat. Var samplet dock kan ses som

mest representativt är dess geografiska distribution. I studien deltar studerande både vid det

enda svenskspråkiga universitetet i Finland, Åbo Akademi, vid Hanken Svenska

handelshögskolan, samt vid de fakulteter av Helsingfors universitet som är svensk- eller

tvåspråkiga.

Enkätstudier är något som ofta används i språkvetenskapliga studier och som i den

utformning som jag valt i denna studie även lämpar sig för en kvalitativ analys av öppna svar.

Eftersom enkäten i allmänhet innehöll öppna svar och var ute efter att kartlägga tendenser, är

enkätmetoden lämplig för en kvalitativ studie trots att metoden ofta används för kvantitativa

studier. En nackdel med en enkätundersökning är att forskaren inte kan ställa följdfrågor,

vilket i vissa fall skulle kunna ge viktig förtydligande eller förklarande information.

3.2 Deltagarna

Deltagarna i studien är studerande med finska som skolspråk som studerar eller har studerat

vid ett svenskspråkigt universitet eller vid ett svenskspråkigt universitetsprogram i Finland.

För att säkerställa att alla informanter faktiskt uppfyller kriterierna, bad jag dem att svara på

frågor om sin språkliga bakgrund i början av enkäten.

Deltagarna var studerande och alumner från tre olika svenskspråkiga universitet eller

högskolor i Finland och jag nådde dem i första hand per e-post via kontaktpersoner vid

universiteten som spridde enkäten via universitetens e-postlistor. På enkätstudien svarade

sammanlagt 55 informanter, födda mellan 1966 och 2001. En informant som svarade på

enkäten hade dock gått i skola på svenska. Därför har detta svar inte beaktats i analysen.

Totalt fanns det alltså sammanlagt 55 svar, varav 54 används i analysen.

43 informanter svarade att de identifierar sig som kvinnor, nio som män och två som något

annat eller att de inte vill ange kön. Informanterna angav att de haft finska, engelska, ryska,

franska och tyska som skolspråk, alltså som undervisningens språk före studierna vid

universitetet där de studerar eller har studerat på svenska. Informanterna svarade att de

studerar eller har studerat på svenska vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Hanken

Svenska handelshögskolan. Informanterna från Helsingfors universitet rapporterade att de

studerar eller studerat på svenska vid två olika fakulteter.
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Enligt fakultet och ämne var de största grupperna av informanter ekonomer och

samhällsvetare, jurister och psykologer, vilka sammanlagt utgör 40 % av informanterna. På

enkäten svarade mest informanter från ämnen inom ekonomi (19 %, 10 informanter) och

samhällsvetenskaper (17 %, 9 informanter). Resten av informanterna svarade att de studerar

eller studerat humanistiska ämnen (7 %, 4 informanter), teknik (diplomingenjör), juridik,

psykologi, teologi och farmaci (sammanlagt 57 %, 31 informanter).

Informanterna som svarade på enkäten hade redan tidigare studerat på svenska. De flesta (79

%) svarade att de studerat minst ett år (1–5+ år) på svenska vid ett svenskspråkigt universitet

innan de nuvarande studierna. Endast en informant (5,3 %) uppgav sig ha studerat på svenska

tidigare mellan 6–12 månader och tre informanter (15,8 %) att de hade studerat på svenska

tidigare i mindre än sex månader. Informanterna rapporterade att de studerat på svenska till

exempel vid andra svenskspråkiga högskolor i Finland och utomlands i Sverige och Ryssland,

samt på olika språkkurser i Finland och i utlandet. Vad det innebär att ”studera på svenska”

har av olika informanter tolkats olika, vilket kan ha påverkat de rapporterade resultaten. Till

exempel frågan om en språkkurs utanför universitetskontext kan eventuellt av en del ses som

”studier på svenska”. Analysen bygger på informanternas självrapporterade svar. Att svaren

kan tolkas olika av olika informanter vållar dock inte större problem i den kvalitativa

analysmetoden eftersom syftet är att observera trender och tendenser, inte att kunna

undersöka en exakt representation av en specifik grupp.

Informanterna som svarade på enkäten hade inlett studierna vid det svenskspråkiga

universitetsprogrammet som svaren gäller mellan åren 2009 och 2021. Två informanter

verkade ha missuppfattat frågan om året när studierna inleddes och frågan om

utexamineringsår. Här skulle min formulering ha kunnat vara tydligare. Ordvalen inleddes

och utexamineringsår kanske kan ha upplevts som svårförståeliga för de informanter som

rapporterade att de precis har inlett studierna på svenska. I eftertanke är även definitionen av

alumn mångtydig: sätts gränsen för alumner vid lägre eller högre högskoleexamen? Ses

doktorander både som alumner och studerande? Även om de ovan nämnda frågorna kan

tolkas med viss variation är det inte av större betydelse i en kvalitativ enkätstudie, vars syfte

inte i första hand är att kartlägga exakta siffror utan att beskriva för att förstå (jfr Alasuutari,

1999, s. 51).
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Informanterna svarade att de använt svenska skriftligt eller muntligt i sina tidigare studier, på

jobbet och på hobbyn, hemma, med vänner och med släkten, i Sverige och i armén. De

rapporterade att de bott på svenskspråkiga ort i Finland i södra Finland, Åbotrakten, Åland

och Österbotten samt i Sverige.

Vad gäller informanternas språkliga bakgrund med svenskan i gymnasiet, skrev de flesta

svenskan i studentexamen. 48,1 % av informanterna (26 informanter) svarade att de skrivit

lång lärokurs i svenska, A-svenska. 40,7 % (22 informanter) svarade att ha skrivit medellång

lärokurs i svenska, B-svenska, i gymnasiet. En informant (1,9 %) svarade att hen skrivit

svenska som modersmål i studentexamen i Finland. Sammanlagt skrev alltså 90,7 % av

informanterna (49 informanter) svenska i studentexamen. Endast 9,3 % (5 informanter)

svarade att de inte skrev svenskan i studentexamen. Informanterna rapporterade också att de

fått bra betyg i studentexamen: 26,5 % (13 informanter) svarade att de fick det högsta möjliga

betyget L (Laudatur), 51 % (25 informanter) att de fick det andra högsta E (Eximia cum laude

approbatur) och 14,3 % (7 informanter) att de fick det tredje högsta betyget M (Magna cum

laude approbatur). Endast 8,2 % (4 informanter) svarade att de fick ett betyg i mitten av

skalan, C (Cum laude approbatur) i studentskrivningarna. Sammanlagt fick alltså 91,8 % (45

informanter) som svarade på frågan om betyg i studentexamen någondera av de tre bästa

betygen i svenska. Ingen svarade att de skulle ha fått någondera av de tre lägsta betygen B

(Lubenter approbatur), A (Approbatur) eller I (Improbatur) (underkänt) i

studentskrivningarna. Utifrån dessa svar kan man konstatera att deltagarna har bättre betyg än

medeltalet i Finland. Eftersom betygen fördelas med hjälp av normalfördelningen är det

mellersta betyget C varje år medeltalet i Finland.

40,8 % av informanterna (20 informanter) svarade att de fick det högsta möjliga betyget 10 i

gymnasiets slutbetyg, 36,7 % (18 informanter) att de fick 9 och 20,4 % (10 informanter) att

de fick 8. Sammanlagt rapporterade alltså 97,9 % av informanterna som svarade på frågan om

betyg i gymnasiets slutbetyg (48 informanter) sig ha fått någondera av de tre högsta betygen.

Endast 2 % (1 informant) svarade att hen fått 6 som betyg på skalan 4-10.

53 informanter svarade även på frågan om vilka andra språk de skrev i studentexamen och

vilka betyg de fick i de andra språkämnena Nivån på språkkunskaperna verkar ha varit hög

även vad gäller andra språk. Informanterna rapporterade att de skrev engelska, tyska,
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spanska, finska, franska, italienska och ryska i studentexamen. De vanligaste betygen som

informanterna rapporterade även i de andra språk var de tre högsta, L, E och M.

Informanterna har av materialet att döma starka språkkunskaper till att börja med. Största

delen av dem hade redan från gymnasiet en bättre nivå på språkkunskaper i svenska än

genomsnittet. Å andra sidan kan man konstatera att kunskaper på en medelnivå också i vissa

fall har räckt till att studera på svenska på universitetsnivå.

3.3 Forskningsetiska frågeställningar

Det var frivilligt att delta i undersökningen och jag informerade informanterna om syftet med

materialinsamlingen. Informanterna i studien har alla i enkätens bakgrundsinformation angett

att de är vuxna, över 18-åriga. Därför är de forskningsetiska frågeställningarna relativt enkla:

var och en av informanterna har kunnat svara för sig själva. Alla svar är anonymiserade med

syftet att det inte går att känna igen en enskild individ och att det inte går att koppla svaren

med informanten. När en informant citeras har jag utelämnat all identifierande information

och endast inkluderat för analysen väsentliga delar.

3.4 Kvalitativ analysmetod

Svaren i min magisteravhandling analyseras kvalitativt. Jag använder mig av en enkät som

materialinsamlingsmetod. I all vetenskaplig forskning krävs material (Valli, 2018, s. 14) och

enkätmetoden är en av de mest traditionella tillvägagångssätten i kvalitativ forskning (Valli,

2018, s. 92). Med en kvalitativ analysmetod vill forskaren kartlägga trender och tendenser

inom en informantgrupp för att sedan generalisera resultaten till en större grupp. Jag är i

första hand ute efter en övergripande förståelse snarare än en statistisk analys, något som är

beskrivande för kvalitativa forskningsmetoder (Bell, 2007, s. 17; Alasuutari, 1999, s. 51).

Med en kvalitativ analysmetod är jag ute efter att förstå helheten, där enkätsvaren

generaliseras för att dra paralleller mellan fenomen (se Alasuutari, 1999, s. 40). Jag är med

andra ord inte ute efter att kartlägga statistisk variation eller typexempel (jfr Alasuutari, 1999,

42). I en kvalitativ analys är i stället varje enskilt exempel relevant (Alasuutari, 1999, s. 42)

eftersom ett enskilt exempel kan ge relevant information av en avvikelse (Alasuutari, 1999, s.

52). En kvalitativ analysmetod är alltså ute efter att förklara för att förstå (fi. ymmärtävä

selittäminen, min fria översättning), genom förankring i annan forskning (Alasuutari, 1999, s.

51).
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Vad gäller ordvalen i min studie har jag gjort några gränsdragningar. Jag avstår från ordval

såsom ”språkliga fel” när det kan vara fråga om till exempel interferens, val av register,

stilistik eller semantik. I stället för ”språkliga fel” har jag valt att använda begreppet

språkliga missar för att bättre illustrera begreppets alla nyanser. Begreppet illustrerar bättre

att det inte finns en entydig ”sanning”, ”rätt” eller ”fel” i språket utan att alla yttranden i

någon mån är kontextbundna.
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4 Resultat
I det här kapitlet diskuterar jag studiens resultat i ljuset av enkätsvaren. I 4.1 diskuteras

språklig identitet och i 4.2 informanternas upplevelser av att studera på svenska.

4.1 Språklig identitet

Enkätsvaren har många beröringspunkter till tidigare forskning. På många ställen hade

informanterna använt samma kriterier av tvåspråkighet som Skutnabb-Kangas (1981) för att

definiera sin språkliga identitet. Observationen är intressant eftersom jag inte presenterade

Skutnabb-Kangas kriterier av tvåspråkighet för informanterna någonstans i enkäten. Svaren

visar att Skutnabb-Kangas observationer fortfarande är relevanta i dagens samhälle och de

fyra kriterierna av ursprung, språkkunskaper, språkanvändning samt attityder och identitet

kan fortfarande användas till ny forskning.

Två informanter hade även valt att svara på ett öppet fält och reflekterat över sin två- eller

flerspråkighet och svarade att de kände sig lite osäkra på om de kunde säga sig vara två- eller

flerspråkiga. En informant svarade att hen känner sig ”nästan tvåspråkig”. Genom de öppna

svaren nyanseras informanternas upplevelser. Det verkar dock finnas ett tema som upprepas

genom svaren - informanterna motiverar sin språkliga identitet med yttre faktorer såsom

hemspråket, familjens språk, förstaspråket, modersmålet, var de vuxit upp, hur och hur ofta

de använder svenska och hur omgivningen har reagerat på deras språkanvändning. Endast

några svar tangerar aspekter som är mera subjektiva tolkningsfrågor, såsom egen attityd till

språket eller hur informanterna själva upplever sin identitet. En intressant följdfråga för

fortsatt forskning skulle vara att ta reda på vad det beror på att informanterna verkade

definiera sin två- eller flerspråkighet i första hand utifrån yttre faktorer. Finns det till exempel

förutfattade meningar om språkinlärning eller i tonen vad gäller hur man talar om

andraspråkstalare i massmedierna?

Resultaten från enkätsvaren stödjer Huhtalas (2018) observationer om att universitetsstudier

på svenska inte verkar ge en upplevelse av tvåspråkighet. Trots att informanterna har studerat

på svenska vid universitet, svarade de flesta (53,7 %, 29 informanter) att de identifierar sig

som finskspråkiga. Det fanns dock också en del informanter som svarade att de identifierar

sig som svensk- eller flerspråkiga. 16,7 % av informanterna (9 informanter) svarade att de
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identifierar sig som tvåspråkiga och 5,6 % (3 informanter) att de identifierar sig som

svenskspråkiga.

Det som är intressant är att 24,1 % (13 informanter) rapporterade att de identifierar sig som

flerspråkiga. Det verkar alltså gå att bygga upp en svenskspråkig identitet. Vad som förenade

informanterna som hade svarat att de identifierar sig om svenskspråkiga är att de alla också

rapporterade att de använder svenska utanför universitetskontexten, utanför studierna.

Informanterna som hade nått en identitet av svenskspråkighet rapporterade att de använt

svenska som hemspråk, i språkbadsskola, på hobbyn och med den sociala kretsen. Också

tjänstgöring på svenska i den svenskspråkiga brigaden Dragsvik nämndes. Svaren tyder på att

det krävs en mera informell exponering för svenska för att kunna bygga upp en identitet av

svenskspråkighet. Studier på svenska – och som Huhtalas studier (2014; 2018) visar, inte

heller i svenska – verkar inte räcka till för att kunna bygga upp en svenskspråkig identitet. Å

andra sidan, studier på svenska kombinerat med en informell användning av svenska verkar

kunna ge en upplevelse en svenskspråkighet. Med andra ord, det är möjligt att bli

svenskspråkig under gynnsamma förhållanden.

Om det verkar gå att bygga upp en tvåspråkig identitet, vad är det som krävs för det? Det som

förefaller förena de informanter som hade angett sig vara två- eller flerspråkiga var att de

svarade att de har haft en mera informell kontakt till svenskan förutom universitetsstudierna

som är mera formella. Informanterna som svarade att de identifierar sig som svenskspråkiga

rapporterade också att de talar svenska hemma, i hobbyer, med kompisar, med sin partner

eller på jobbet. Svaren tyder på att det krävs en mera informell användning av svenska i

kombination med den formella användning som andraspråkstalarna av svenska får i samband

med sina studier på universitetet för att en svenskspråkig identitet kan utformas.

De flesta informanterna (83 %, 43 informanter) rapporterade att de upplever det vara mycket

naturligt eller naturligt att använda svenska skriftligt i studierna. Över hälften av

informanterna (64,1 %, 34 informanter) rapporterade också att det känns naturligt för dem att

använda svenska muntligt i studierna. Svaren om informanternas varierande självförtroende

när det gäller att använda svenska skriftligt och muntligt kan bero på flera olika orsaker. Dels

ligger akademins primära fokus på skriftlig produktion, dels kan det vara så att informanterna

fått mera uppmuntran och positiv feedback för sin skriftliga svenska.
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Över hälften av informanterna (66 %, 35 informanter) rapporterade även att det känns mycket

naturligt eller naturligt att använda svenska på fritiden. Endast 22,6 % av informanterna (12

informanter) svarade att det inte alls känns naturligt för dem att använda svenska på fritiden.

De informanter som rapporterade att det känns naturligt för dem att använda svenska på

fritiden rapporterade också att de talat svenska tidigare. Det verkar således finnas en koppling

mellan att informanterna upplever att det är naturligt att använda svenska på fritiden och i

studierna.

Vad gäller frågan om informanterna tänker på svenska verkar de försöka nå ett enspråkigt

ideal av svenska samtidigt som de rapporterar att de använder sina flerspråkiga resurser. De

flesta informanterna svarade att de ”tänker på svenska” ”till största delen åtminstone”,

”ganska ofta” när de skriver på svenska och när de använder svenska i sina studier. Några

svarade att de ”försöker skriva på svenska” och reflekterade att de ”tror att de gör det” [tänker

på svenska] när de skriver på svenska. Det var också ett par informanter som svarade att de

inte hade lagt märkte till om de tänker på svenska när de skriver på svenska. Informanterna

verkade ha en vilja av att tänka på svenska. En informant kommenterade att hen försöker

tänka på svenska i studierna och motiverade att hen upplevde att det ”underlättar

skrivningsprocessen”. En annan svarade att hen skriver på svenska förutom de gånger då hen

”bara kommer på något ord på ett annat språk”. Genom svaren kunde man observera att

informanterna använder sina flerspråkiga resurser speciellt i början av studierna för att sedan

senare gå mot ett mer enspråkigt svenskt ideal. Å andra sidan kommenterade en informant att

hen har ett ”mycket smalare” ordförråd på finska än på svenska och att hen upplevde det

lättare att tänka och skriva på svenska till att börja med. Samma informant hade tidigare i

enkäten svarat att hen studerat på svenska vid en yrkeshögskola, vilket förklarar att hen redan

behärskade det slags svenska ordförråd som behövs i högskolekontext.

Det var också några informanter som svarade att de inte tänker på svenska när de skriver

svenska uppgifter i sina studier. Ett par informanter rapporterade om sin användning av

flerspråkiga resurser och kommenterade att när materialet är på engelska, tänker de på finska

och skriver på svenska.

Ett annat övergripande tema genom enkätsvaren är informanternas utökade medvetenhet om

sitt språk. Flera informanter svarade att de funderar på hur de använder svenska, om de av

omgivningen upplevs som svenskspråkiga, om de ”gör fel” i språket och om de känner sig
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svenskspråkiga. Något som verkade påfallande och intressant var att informanterna

reflekterade över sin identitet genom att spegla sig med de andra i sin omgivning. Att bygga

identitet i samspel med omgivningens respons är i sig ingenting nytt – det är ju så identiteten

byggs upp (Abrahamsson, 2011).

Informanterna svarade att de lägger märke till sitt språkbruk och att de funderar på sitt språk

vare sig de skriver eller talar svenska. Det fanns inte någon betydande skillnad i om

andraspråkstalarna använde svenska skriftligt eller muntligt. Det fanns dock en liten tendens

mot att informanterna verkade tycka att det var lättare att skriva svenska än använda språket

muntligt speciellt i början av studierna. Det här kan förklaras med att informanterna fått öva

de skriftliga språkkunskaperna mera i sin tidigare skolgång. Skriftliga kunskaper betonas i

gymnasiet mera än muntliga eftersom gymnasiet förbereder studeranden till

studentskrivningar och studentskrivningarna än så länge mäter endast skriftliga kunskaper.

Att tala svenska kan också kännas svårt eftersom andraspråkstalarna i början saknar

automatiserat tal. En orsak som också kan bidra till upplevelsen av att det är svårare att tala

svenska i början av studierna då språkkunskaper först utvecklas är att andraspråkstalarna av

svenska stressar över sitt tal så mycket att det tar fokus från själva språkformuleringen - något

som ett par informanter rapporterade om.

4.2 Informanternas upplevelser av att studera på svenska

Informanterna rapporterade om varierande känslor som studierna på andraspråket svenska

hade väckt hos dem, både positiva och negativa men även neutrala. Informanterna svarade att

de blivit både positivt och neutralt bemötta av lärare, studiekompisar och kurskollegor när de

använt svenska i studierna. Några svarade också att de upplever sig ha blivit neutralt bemötta,

eller att de inte fått någon feedback på sin svenska.

4.2.1 Positiva upplevelser: motiverande bemötande av omgivningen

Informanterna reflekterade kring att de upplevt att deras användning av svenska uppskattas

och respekteras och att de fått positiv och uppmuntrande feedback om att de använder

svenska. De rapporterade om sina känslor om stolthet och kommenterade att det varit ”roligt”

och ”lärorikt” att studera på andraspråket svenska. Flera informanter kommenterade explicit

att de varit ”nöjda med valet” att studera på svenska och att de varit ”förvånade” över att det

”hade gått” att studera på svenska och att det hade gått ”så bra”. Flera informanter svarade

också att det att de som andraspråkstalare behärskar svenska på en så pass hög nivå verkat
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väcka känslor av respekt och uppskattning hos förstaspråkstalare av svenska. Några

informanter svarade sig ha fått positiv feedback specifikt för språket, medan andra hade blivit

positivt bemötta för att de överhuvudtaget använde svenska. Informanterna rapporterade om

sina upplevelser av att få ”motiverande” kommentarer om sin svenska och att ha fått stöd av

omgivningen.

De informanter som svarade att de blivit positivt bemötta för sin svenska beskrev att

omgivningen har bemött dem ”positivt”, ”superpositivt”, ”väldigt positivt” ”mycket positivt”,

”bra”, ”ganska bra” och ”jättebra” och att de fått beröm av olika slag. En informant

rapporterade också att många förstaspråkstalare av svenska trodde att hen var finlandssvensk,

det vill säga en infödd förstaspråkstalare av svenska, innan hen berättade om att svenskan är

ett andraspråk för hen. Några andra informanter kommenterade att de fått kommentarer om

sin ”så bra” och ”nästan modersmålsenliga” svenska. Enkätsvaren tyder på att ju mera

informanterna fått höra av förstaspråkstalare att de blivit misstagna som förstaspråkstalare av

svenska, desto lättare är det för informanterna att börja identifiera sig som svenskspråkiga.

Svaren tyder på att de positiva kommentarerna mestadels har getts av lärare och annan

personal. Detta kan kanske förklaras av att lärare och personal inte har ett

konkurrensförhållande till andraspråkstalarna på samma sätt som studiekollegorna har. En

annan förklarande faktor kan vara att det till lärarrollen hör att uppmuntra studeranden.

I några informanters svar kan en ton av överraskning från omgivningen observeras.

Informanterna svarade att deras svenska blivit ”väldigt bra faktiskt” bemött ”åtminstone av

lärare”. Att informanterna verkar ha förväntat sig att omgivningen har något annat

förhållningssätt tyder på att de hade antagit att omgivningen skulle ha en negativ attityd till

deras svenska. I vissa svar finns det en ton av tvivlan vad gäller den egna tron till

språkkunskaperna. De svarade att omgivningen varit ”kämpande”, ”motiverande” och

”trevliga”. En informant svarade sig ha varit ”tacksam” över att ha blivit positivt behandlad

och att klasskamrater och vänner ”stöttat” mycket och att de ”korrigerat vid behov men på ett

respektfullt sätt” och ”bara när det hade en större betydelse”. Svaret kunde tyda på att

personen hade förväntat sig ett annorlunda förhållningssätt av omgivningen.

Informanterna visar delade åsikter om hur de hade upplevt att studera på svenska och hur de

lyckats med studierna. De rapporterade både positiva och negativa upplevelser om sin egen
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prestation i studierna men även neutrala upplevelser framkom. Informanterna kommenterade

att de upplevt studierna på svenska som ”exakt” det de ville ha, att det varit ”lärorikt”, ”bra”,

”trevligt”, ”givande”, ”mångsidigt”, ”inte alls svårt” och ”naturligt” att studera på svenska.

Några kommenterade att de inte upplevde någon skillnad jämfört med att studera på

förstaspråket.

4.2.2 Negativa upplevelser: bluffsyndrom och skamkänslor

Flera informanter svarade att de hade upplevt studierna på svenska som ”frustrerande”,

”svårt”, även ”för svårt”, ”krävande”, ”utmanande”, och kommenterade att det hade gått

”långsammare” att studera på svenska än vad de tror studierna skulle ha tagit på

förstaspråket. Fyra informanter rapporterade om sina negativa upplevelser om bemötandet av

sin svenska. Några informanter rapporterade även om sina känslor av att ha känt sig dumma i

studierna på andraspråket svenska och några att det känts svårt att komma in i

studiegemenskapen på grund av språkfrågan. Flera svarade att de i något skede av sina

studier undrat varför de ”valt göra sitt liv svårare”. Flera rapporterade om sina känslor om

ensamhet och om att ha känt sig utanför i den svenskspråkiga gemenskapen, vilket till

exempel följande citat illustrerar
”Det är synd att jag inte har svenska som modersmål och att det är svårt för en finne att komma in i den
finlandssvenska världen.”

”-- det skulle ha varit lättare att få kompisar om alla pratade finska. Jag har känt mig ensam.”

På samma sätt som informanterna som svarade att deras användning av svenska blivit positivt

bemött i studierna, svarade också de som kände att de blivit negativt bemötta att de upplevt

att deras svenskakunskaper utvecklats i och med studierna på svenska. Pandemisituationen

kommenterades i ett par svar där informanterna svarade att de upplevde att de inte kunnat

utvecklas så mycket som de hade önskat sig på grund av undantagssituationen med

distansstudier.

Enkätsvaren reflekterar informanternas varierande språkliga bakgrund till att börja med. Det

går emellertid även att dra paralleller till ett fenomen som tidigare observerats i

andraspråkinlärarnas diskurs om självupplevt lyckande i studierna. Huhtala (2018) kallar

detta överlevnadsdiskurs (fi. selviytymisdiskurssi, min fria översättning), där studeranden som

studerat på andraspråket är medvetna om sina framgångar och misslyckanden och där de

känner att de både lyckats och misslyckats. Informanterna berättade om sina svårigheter
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medan de i samband med det även uttryckte en stolthet över att ha gjort det och en positiv

känsla av att ha överkommit svårigheterna.
”Det var inte så mycket studierna som väckte tankar hos mig - det var en stor process för mig att

komma över osäkerheten angående svenskan, och jag är glad att jag lyckades.”

”Frustration över att inte kunna uttrycka mig såsom jag vill, och det känns lite som att jag inte hör

hemma på mitt universitet. Å andra sidan [är studierna på svenska] en intressant möjlighet att lära sig

ett nytt språk.”

”Blir fortfarande frustrerad på mig själv när jag inte kommer på något ord under seminarier eller

behöver googla helt vanliga ord när jag skriver någon uppsats. Jag känner mig fortfarande lite stressad

och osäker om jag måste hålla en längre presentation, och funderar ibland på hur mycket lättare det

skulle ha varit att studera på sitt modersmål. Samtidigt har det blivit hela tiden mera naturligt och lätt

att använda svenskan och diskutera även svårare teman på ett andraspråk. Oftast känner jag mig stolt

över att jag har lyckats bli flytande på det här språket och kan på riktigt både studera på

universitetsnivå och eventuellt i framtiden jobba på svenska. Det känns verkligen som en gåva (som jag

kanske har fått jobba lite extra för)!”

”[--] När det har varit svårt har jag känt mig väldigt dum och ”enkel”. Det har varit svårt när man inte

har kunnat uttrycka sig på ett sätt man är van vid. Nu när det går bättre så är jag stolt över mig själv. Att

jag har orkat kämpa utan att ge upp har lett till att jag nuförtiden är ganska flytande och vet att jag

klarar mig bra, även om jag inte skulle vara på samma nivå (kunskapsmässigt) som studenter som har

svenska som modersmål. Jag vet att jag har lärt mig massor om språket men även om mig själv under

de här åren [som studerande].”

Genom de öppna enkätsvaren kan en likadan narrativ hos flera informanter observeras:

informanterna reflekterar kring sina tankar om att känna sig som en bluffare i den

svenskspråkiga språkmiljön eller känner skam för sin andraspråkssvenska. Det är några som

verkar känna sig utanför i den svenska språkmiljön och svarar på frågan om de upplever sig

som svenskspråkiga med att de upplever att svenskkunskaperna är på tillräcklig nivå för

svenskspråkighet, men att de inte vågar kalla sig själva svenskspråkiga. I svaret nedan skriver

informanten att hen upplever att det skulle vara ”som att ”stjäla” ”från svenskspråkiga om

hen skulle identifiera sig som svenskspråkig.
”Jag skulle egentligen vilja säga att jag identifierar mig som tvåspråkig, men för att jag inte har

familjekoppling till svenskspråkiga så känns det som att jag skulle på något sätt ”ta över någon annans

identitet” eller ”stjäla” från svenskspråkiga. Jag har gått grundskola och tagit studentexamen på finska

så det påverkar mitt självförtroende och språkliga kunskaper ganska starkt fast jag har märkt att i viss

mån kan jag även bättre svenska än en del av mina helt svenskspråkiga studiekompisar.”
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”Jag är mycket stolt över det [att jag studerat på svenska] och tycker att det är en rikedom att vara

”nästan” tvåspråkig. Ibland skäms jag fortfarande för att jag inte är svenskspråkig på riktigt.”

Ett gemensamt tema genom enkätsvaren är också skamkänslor över det egna språket.

Skamkänslor kan uppstå i kontakt med andra individer som på något sätt ger uttryck för ett

icke-godkännande (Palmén, 2014, s. 39). Informanterna rapporterade att de känner sig som

utanförstående och att de rapporterade att de känner att omgivningen tänker på att de är

utanför.

Även minoritetsställningen hade påverkat informanternas språkliga identitet. En informant

kommenterade om sin ställning som någon som sticker ut ur majoriteten. Informanten

kommenterade sig ha varit överraskad över hur ”liten den finskspråkiga minoriteten” vid

ifrågavarande universitet var och för ”de problem som finskspråkigheten kan medföra”. Hen

skriver att finskspråkigheten och tillhörigheten till språkminoriteten andraspråkssvenska var

noterade på ett negativt sätt när studierna började. Informanten kommenterar att hen känt sig

ha blivit behandlad som osynlig och att ha skämts för det.

”Jag var den enda studerande i min årskurs som inte hade haft svenska som skolundervisningsspråk.

[--] Lärare eller tutorer noterade min finskspråkighet på inget sätt, även om den säkert hördes. I början

av mina studier vid [--] talade jag med dålig vokabulär, grammatikfel och med något slags ”rikssvensk”

accent [brytning], jag skrattar nu när jag tänker på det. När studierna framskred, blev jag mer självsäker

när jag talade svenska och då bemöttes jag bra av alla. Då skämdes jag inte längre för min

finskspråkighet.”

Kommentarerna tyder på att prestigeformen av språk är en förstaspråkstalares språk utan

interferens, vilket för sin del skulle förklara varför så många av informanterna svarade att de

tänker kritiskt kring sin svenskspråkiga identitet eftersom språket inte är “felfritt”.

En informant rapporterade även om sin upplevelse om att ha blivit ”diskriminerad” på grund

av sin ”icke-flytande svenska” under sina första två studieår och kommenterade att hen känt

sig ”utanför” och upplevt sig av omgivningen vara stämplad som ”den finskspråkiga” i

gruppen. En annan informant svarade sig ha observerat samma fenomen och kommenterade

att hen upplevt att några i omgivningen ”inte verkade gilla” att ”finskspråkiga kommer in till

universitetet” där hen studerade. Informanten reflekterade vidare i sitt svar över att det är

”bara få” som hen märkt att ”öppet” skulle ha kommunicerat sina negativa tankar till

andraspråkstalarna av svenska. En tredje informant som svarade att hen känt sig ha blivit
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negativt bemött som andraspråkstalare kommenterade att hen upplevde sig vara på fel ställe

och beskrev situationen: ”en del av studiekompisarna kanske undrade varför jag

överhuvudtaget var där”. En fjärde informant med negativa upplevelser av bemötandet för sin

andraspråkssvenska svarade att de negativa kommentarerna slutat i magisterskedet då hens

språkkunskaper hade utvecklats och förbättrats. En genomgående tendens i enkätsvaren

verkar vara informanternas upplevelse av att det är svårt att studera på andraspråket svenska.

Kommentarerna om svårigheterna syftar inte alla direkt på språket svenska utan på annat som

följer med de svenskspråkiga studierna, såsom den sociala aspekten av studierna.

Omgivningen verkar inte ha bemött andraspråkstalare med stark interferens på ett positivt

sätt. Å andra sidan, med tiden och i takt med att språkkunskaperna ökat, verkar omgivningen

ha börjat acceptera andraspråkstalarna av svenska bättre som en del av gemenskapen.

4.2.3 Neutrala upplevelser

Tre informanter svarade att de inte hade fått några kommentarer alls om sin svenska eller att

de hade fått neutrala kommentarer. En informant kommenterade att hens användning av

svenska oftast blivit ”helt normalt” eller ”neutralt” bemött. Den tredje svarade att ”nästan alla

respekterar mitt val att studera på svenska” och att omgivningens inställning oftast är

”neutral”. Det neutrala sättet att bli bemött på kan eventuellt delvis förklaras med att

förstaspråkstalarna kanske fokuserar mera på sina egna studier och så länge som

andraspråkstalarnas, med informanternas ord, ”bristande” språkkunskaper inte stör

studiegången väcker inte deras andraspråkssvenska tankar hos förstaspråkstalarna. Det är

också möjligt att den relativt höga nivån av svenskakunskaper som krävs för att komma in på

universitetsstudier på svenska räcker till och på det sättet inte väcker större känslor för eller

mot förstaspråkstalarna.

Förutom positiva, negativa och neutrala kommentarer, rapporterade en del informanter även

att de inte fått någon feedback alls om sin andraspråkssvenska. Genom svaren verkar det

finnas ett osynlighetsnarrativ. Fem informanter svarade att de inte hade fått någon respons

alls om sin svenska. En informant reflekterade kring hur hen hade fått kommentarer om sin

svenska tidigare i sina studier i Sverige men att i Finland hade hen inte fått ”någon som helst

feedback” på sitt språk, vilket följande exempel illustrerar.
”Lärare och föreläsare har inte kommenterat min svenska, fast jag är ganska säker på att ibland syns det

i mina skriftliga arbeten att svenskan inte är mitt modersmål.”
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”Lärare har troligen aldrig sagt något och inte heller reagerat om jag använt några finska ord
däremellan om jag inte direkt kommit på den svenskspråkiga versionen [av ordet].”

Att lärare och föreläsare inte kommenterat på andraspråkstalarnas språk kan bero på olika

saker.Att omgivningen inte kommenterat andraspråkstalarnas språk kan till exempel bero på

omedvetna faktorer, såsom brådska och fokus på eget liv, eller på att omgivningen avsiktligt

låtit bli att kommentera andraspråkstalarnas språk, till exempel av artighet. Det kan till

exempel bero på att förstaspråkstalarna kanske inte förstår svårigheterna med andraspråket

svenska. En förklaring till de uteblivna reaktionerna är också att förstaspråkstalarna av

svenska inte har märkt att andraspråkstalaren inte är förstaspråkstalare. Det kan också kännas

onödigt att kommentera språket, om det inte stör kommunikationen eller förståelsen på ett

eller annat sätt. Det kanske är mera vanligt att sådana andraspråktalares språk beröms som

tydligt inte når till förstaspråksnivån - i sådana fall kan det upplevas som artigt att

kommentera språket positivt. Om andraspråkstalaren däremot har lite eller ingen interferens i

språket, kan det upplevas oartigt om man berömmer eller på annat sätt kommenterar språket

om inte andraspråkstalaren själv tar upp ämnet.

4.2.4 Sammanfattning

När informanternas svar om hur de bemötts som andraspråkstalare av svenska och

informantens studieämne jämförs med varandra, märks det att informanterna med positiva

upplevelser studerar eller studerade på en studieinriktning där språket inte i sig är i fokus. I

ämnen där studiernas substans har fokus på något annat än språket i sig väger interferens

mindre. I språkämnen som till exempel i studier av de olika grenarna av språkvetenskap, där

språket utgör själva substansen, väger språkkunskaperna mera jämfört med andra ämnen. Att

de flesta informanterna som svarade på enkäten rapporterade att de studerar något annat än ett

språkämne förklarar delvis de positiva upplevelserna av hur de blivit bemötta som

andraspråkstalare av svenska. Jämfört med Huhtalas (2018) observationer om studeranden i

språkämnet svenska, rapporterar informanterna att det kan kännas ”oöverkomligt svårt” i

början för att sedan senare ”kännas lätt” när det börjar fungera att skriva på andraspråket

svenska på universitetet. Mitt material kan eventuellt ha betoning på det positiva eftersom de

undersökta informanterna är andra än studeranden i språkämnet svenska. Å andra sidan pekar

svaren åt samma håll av språklig utveckling: informanterna rapporterar om sina svårigheter i

början och hur de sedan kommit över svårigheterna. Materialet kan dock i min studie anses

peka åt ett håll där studerandes upplevelser om att studera på andraspråket svenska är

positivare än upplevelserna i Huhtalas (2014; 2018) studier.

31



5 Sammanfattande diskussion
I det här kapitlet diskuterar jag resultaten av min studie. Jag presenterar vad som i ljuset av

min studie verkar krävas för en upplevelse av att vara svenskspråkig, och därmed att ha en

tvåspråkig identitet. Jag diskuterar också varför upplevelsen av en tvåspråkig identitet är ett

mångtydigt fenomen och varför upplevelsen av svenskspråkighet bland vuxna

andraspråkstalare i en universitetskontext är speciell.

Studien visar att trots att det är svårt att nå en upplevelse av en svenskspråkig identitet som

andraspråkstalare av svenska, är det möjligt. Med andra ord är det möjligt för vuxna

andraspråksinlärare att bli svenskspråkiga, det vill säga i praktiken tvåspråkiga, eller

flerspråkiga - beroende på hur två- eller flerspråkighet definieras. Det verkar finnas vissa

faktorer som underlättar och vissa som försvårar när andraspråkstalare bygger upp sin

svenskspråkiga identitet. Dels verkar positiv feedback och upplevelse av acceptans av den

svenskspråkiga gemenskapen vara ett krav för att en svenskspråkig identitet ska kunna

byggas upp, dels verkar det krävas en hög nivå av språkkunskaper för att förstaspråkstalarna

av svenska i Finland ska godkänna andraspråkstalare i gemenskapen som likvärdiga

medlemmar. Samtidigt som positiv feedback och uppmuntran av förstaspråkstalare verkar

skapa gynnsamma förhållanden för andraspråkstalarna att kunna bygga upp sin

svenskspråkiga identitet, verkar negativa kommentarer eller tystnad av förstaspråkstalarna

skapa en upplevelse av att vara utomstående i den svenskspråkiga gemenskapen. Enkätsvaren

tyder alltså på att det finns vissa möjliggörande och underlättande faktorer, eller

förutsättningar för att en andraspråkstalare av svenska i Finland ska kunna identifiera sig som

svenskspråkig.

Att accepteras i språkgemenskapen av förstaspråkstalare verkar alltså vara en kritisk faktor

för att andraspråkstalare av svenska ska kunna bygga upp sin svenskspråkiga identitet, och en

upplevelse av välkomnande verkar göra identitetsprocessen snabbare. Andraspråkstalaren

måste gå igenom sin identitetsprocess där hen bygger upp identiteten med omgivningen.

Processen verkar inte vara linjär, det vill säga det verkar finnas upp- och nedgångar även i en

identitetsprocess som till slut leder andraspråkstalaren till en upplevelse av svenskspråkig

identitet. Acceptans av den svenskspråkiga gemenskapen verkar alltså vara en central faktor i

identitetsbygget och andraspråkstalarna verkar fundera mycket kring hur de uppfattas av
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omgivningen, det vill säga av förstaspråkstalare av svenska. Enkätsvaren pekar på en

korrelation mellan positiv feedback från förstaspråkstalare och att andraspråkstalaren bygger

upp en svenskspråkig identitet. Något som verkar vara ”snabbleden” till en svenskspråkig

identitet hos andraspråkstalare av svenska verkar vara när förstaspråkstalare misstar

andraspråkstalaren för en förstaspråkstalare - och på något sätt kommunicerar det till

andraspråkstalaren. Även om det är svårt att mäta hur många andraspråkstalare som

åtminstone i vissa situationer av förstaspråkstalare blivit misstagna som förstaspråkstalare,

pekade enkätsvaren på att de informanter som fått bygga upp sin språkliga identitet i

situationer där förstaspråkstalaren explicit kommunicerat att den inte tror att

andraspråkstalaren inte är en förstaspråkstalare, hade betydligt lättare att bygga upp en

svenskspråkig identitet. Det verkar alltså krävas en relativt hög kompetens i svenska, något

som informanterna utvecklar i och med sina universitetsstudier på svenska, och tillräckligt

mycket positiv feedback av förstaspråkstalare som bekräftar den nya språkliga identiteten.

Identiteten verkar andraspråkstalaren bäst kunna spegla i informella kontakter där

maktdistansen är låg, det vill säga i diskussioner med likvärdiga samtalsdeltagare. Sådana

informella sammanhang kan till exempel vara diskussioner med vänner, på hobbyer, på

jobbet eller i familjekretsen. Både den höga nivån av språkkunskaper som utvecklas med

universitetsstudierna på svenska och tillräckligt med informella kontakter med

förstaspråkstalare av svenska verkar alltså krävas till en upplevelse av en svenskspråkig, och

därmed tvåspråkig identitet.

Enkätsvaren tyder på att kontinuitet är en fjärde förutsättning för att vuxna andraspråkstalare

av svenska ska kunna bygga upp en svenskspråkig identitet - svaren antyder att det tar tid att

bygga upp en ny språklig identitet. Om de andra förutsättningarna, nämligen språkkunskaper,

acceptans och informella kontakter med förstaspråkstalare uppfylls, krävs det ytterligare att

det finns tid att reflektera. Svaren i min studie pekar på att vägen till den svenskspråkiga

identiteten inte är kort, rak eller lätt. Trots det verkar det även i vuxen ålder vara möjligt att

bygga upp en svenskspråkig, och därmed tvåspråkig, identitet.

Eftersom andraspråkstalarna av svenska på ett sätt kan anses vara i underläge vad gäller den

svenskspråkiga identiteten, verkar det krävas relativt mycket bekräftelse av förstaspråkstalare

så att en svenskspråkig identitet kan byggas upp. En förstaspråkstalare kanske inte någonsin

ifrågasätter sin språkliga identitet på samma sätt som en andraspråkstalare. Det kan därför
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hända att åtminstone en del av andraspråkstalarna av svenska, på grund av den höga nivån av

svenskkunskaper som utvecklas i och med universitetsstudierna på svenska, till och med är

mer kompetenta inom vissa områden på svenska än vissa förstaspråkstalare av svenska.

Förstaspråkstalarna har naturligtvis en intuition till sitt förstaspråk, men även

andraspråkstalarna av svenska bygger upp en hög kompetens på svenska i sina

universitetsstudier. Att kritiskt diskutera och behandla abstrakta fenomen på svenska är till

exempel en kompetens i sig. Därför kan man konstatera att den nivå som krävs av

andraspråkstalare av svenska på universitetsnivå är hög och att det i den kontexten kräver

mycket att bygga upp en svenskspråkig, det vill säga på något sätt

”förstaspråkskompetensliknande” identitet. Å andra sidan betyder det här att inte alla

förstaspråkstalare av svenska har den kritiska analysförmågan som krävs i

universitetsstudierna, dvs. en kompetens att kritiskt analysera abstrakta begrepp på svenska.

Det kan således därför vara lättare för andraspråkstalare av svenska att bygga upp en

svenskspråkig identitet i andra kretsar och sammanhang än den krävande

universitetskontexten. Därför ger enkätsvaren i min studie inte ett heltäckande svar som

skulle gälla alla vuxna andraspråkstalare av svenska i Finland. Med mindre språklig

medvetenhet och lägre kravnivå på språkkunskaperna kan det hända att vuxna

andraspråkstalare av svenska i Finland lättare identifierar sig som svenskspråkiga.

Som det i de tidigare kapitlen har diskuterats, är svenskspråkighet i finländsk kontext inte ett

entydigt fenomen (Sundman, 1999). Den kanske minst debatterade vägen att bli

svenskspråkig, ursprungsfrågan, kan ses som en självklar väg till att bli svenskspråkig. Där

lär sig talaren språket redan från barndomen och utvecklar sina kognitiva processer på språket

samt bygger upp sin svenskspråkiga identitet. Medan ursprungsfrågan är en central del av

svenskspråkigheten, är det inte det enda sättet att bli svenskspråkig. I finländsk kontext där

finskan och svenskan har samexisterat sedan länge, och där äktenskap mellan finsk- och

svenskspråkiga blivit alltmer populära (Sundman, 1999, s. 9; Sundman, 2013, s. 7-8), har de

enspråkigt svenskspråkiga familjerna också blivit färre i förhållande till de tvåspråkiga. Det

finns därför familjer där barnen föds in till att vara finlandssvenskar, men det betyder

nödvändigtvis inte att barnens enda eller starkaste språk är svenska. Finlands tvåspråkiga

samhälle bygger på att individen officiellt sett är enspråkig. Det går endast att registrera sig

med ett språk, vilket leder till att individen måste välja antingen finsk eller svensk skola (Lag

om grundläggande utbildning, 628/1998) samt välja bara ett språk vad gäller till exempel

myndighetsärenden. Principen gäller även för tvåspråkigt svensk-finska familjer.
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Skutnabb-Kangas (1981) kriterier på tvåspråkighet inkluderar även tre andra kriterier förutom

ursprunget: språkkunskaper, språkanvändning samt attityder och identitet. Sett utifrån

Skutnabb-Kangas kriterier skulle de flesta informanterna i min studie kunna klassificeras som

svenskspråkiga.

Frågan är om svenskspråkighet innebär en enspråkig svenskspråkighet. Krävs det en ”felfri”,

förstaspråksliknande enspråkighet för att vara svenskspråkig? Om så, hur är situationen för de

tvåspråkiga finlandssvenskar som använder både finska och svenska? Det är till exempel

många förstaspråkstalare av svenska i Finland som i informella sammanhang använder

kodväxling till finska, eller vars språk i övrigt är påverkat av finska. Det är svårt att

argumentera för att kodväxling till finska av förstaspråkstalare av svenska skulle vara mera

acceptabelt eller mera ”ren svenska” än andraspråkstalarnas. Den filosofiska frågan blir vem

som egentligen kan ses som svenskspråkig, med vilka grunder och vad alla två- eller

flerspråkiga har för status.

Spelar upplevelsen av svenskspråkighet någon roll om andraspråkstalarna av svenska

behärskar svenska på samma nivå oavsett? Att känna sig som svenskspråkig är en viktig

faktor för om andraspråkstalarna av svenska känner sig inkluderade i den svenskspråkiga

gemenskapen i Finland. I den svenskspråkiga gemenskapen framhävs det ofta hur

språkfrågan är viktig eftersom de svenskspråkiga får tala sitt modersmål och tillhörigheten till

gruppen ses ofta som en följd av förstaspråksfrågan. Det som kan glömmas bort är

minoriteten inom minoriteten - andraspråkstalarna av svenska i Finland.

Enkätsvaren tyder på att det finns ett behov hos andraspråkstalarna av svenska att få uppleva

sig som delaktiga i den svenskspråkiga gemenskapen. Svaren förstärker även Sundmans

(2013) observationer om att modersmålsbegreppet i största allmänhet är ett svårt begrepp i

finländsk kontext. Har man svenska som modersmål om man talat svenska till exempel med

släkten och på hobbyer men inte hemma? Vem får definiera vem som är svenskspråkig i en

situation där omgivningen inte kan urskilja att andraspråkstalaren inte är en

förstaspråkstalare? Några informanter reflekterar i sina öppna svar över hur de blivit bemötta

med förvirring av sin svenskspråkiga omgivning när förstaspråkstalarna av svenska inte trott

att de är andraspråkstalare. Exemplet illustrerar hur diffus frågan om första- och

andraspråkstalare är efter att en viss nivå av språkkunskaper har nåtts. I citatet reflekterar
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informanten att hen mött förvåning av omgivningen om att hens förstaspråk är finska.

Exemplet illustrerar också det faktum att språkbrukarna verkar dela första- och

andraspråkstalarna i två kategorier, ”vi” och ”de”.
”Jag har fått några kommentarer om hur man inte hade tänkt sig att jag egentligen är finskspråkig --”

Flera informanter svarade att de funderar mycket på sin identitet. Bluffsyndromsidentiten

verkar ha blivit dominant hos några informanter trots att de inte av omgivningen mera skulle

ses som andraspråkstalare.

Svenskans ställning i Finland har länge diskuterats i det offentliga rummet. Ofta ställs de med

finska som förstaspråk mot finlandssvenskar i den diskussionen. Något som informanterna i

enkäten reflekterade kring var hur de upplevde ett slags bluffsyndrom bland de

svenskspråkiga och funderade på om de ”får” vara svenskspråkiga. Med tanke på att alla

finlandssvenskar inte heller har ”perfekta” kunskaper i svenska – ingen språkbrukare i något

språk har perfekta kunskaper – är det intressant att andraspråkstalare av svenska ibland får

nöja sig med att bli utanför språkgemenskapen. Flera informanter rapporterade att de skäms

för sin svenska och att de funderar mycket på omgivningens reaktioner när de använder

svenska. De flesta rapporterade om omgivningens positiva reaktioner till att de talar svenska

och endast några att de fått uppleva att svenskspråkiga inte hade välkomnat dem.

Även om det endast är några informanter som svarade att de upplevt sig ovälkomna till ett

svenskspråkigt universitet av förstaspråkstalarna, väcker det en central fråga i att värna om

svenskan i Finland. Vem får använda, förespråka att använda och värna om svenskan i

Finland? Får en andraspråkstalare av svenska värna om svenskan i Finland? I så fall är en

intressant fråga om det krävs helt modersmålsenliga kunskaper i andraspråket för att

finlandssvenskarna ska visa att de godkänner en andraspråkstalare som en likvärdig medlem i

den svenskspråkiga gemenskapen. En annan fråga är om ens modersmålsenliga kunskaper i

svenska räcker till för att förstaspråkstalarna ska godkänna och välkomna en

andraspråkstalare till gemenskapen. I enkäten var det några informanter som kommenterade

att omgivningen inte i början trodde att de var andraspråkstalare. Med andra ord skulle de ha

kunnat antas vara finlandssvenskar om de inte hade själva pekat på att de inte är

förstaspråkstalare.
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Det kan tänkas att medlemmarna av en minoritet likaväl som medlemmarna i en majoritet

behöver uppleva en acceptans av omgivningen i den gemenskap där de bygger sin identitet.

Att förstaspråkstalarna av svenska tydligt kommunicerar acceptans och välkomnande till den

språkliga gemenskapen kan alltså vara en viktig faktor i om andraspråkstalarna av svenska

börjar identifiera sig som svenskspråkiga och om de för sin del vill förespråka

svenskspråkigheten i Finland. Att vara i den sårbara positionen av att vara andraspråkstalare i

en majoritet av förstaspråkstalare kan leda till att enskilda negativa kommentarer av

förstaspråkstalarna stör andraspråkstalarnas identitetsbygge som svenskspråkiga. Till

exempel att förstaspråkstalare av svenska rättar en andraspråkstalares språk utan att personen

explicit ber om det kan orsaka skada eftersom kommentarerna kan hindra andraspråkstalarnas

identitetsbygge som svenskspråkiga. Det här väcker igen frågan om identitetsbygget och dess

subjektivitet. Egentligen kan tanken om majoritetens makt att definiera en minoritets identitet

ifrågasättas. Hur kan det motiveras att förstaspråkstalare av svenska skulle besitta makten att

definiera en minoritets identitet?

Att faktiskt bevisa att andraspråkstalarna av svenska funderar över sin språkliga identitet

mera än förstaspråkstalarna skulle kräva en kontrollstudie med förstaspråkstalare av svenska

och ett i övrigt likadant upplägg. Sådan fortsatt forskning skulle kunna ge intressant

information om språklig identitet och skulle även kunna sätta den här studien i ny kontext.

Med rätta kunskaper och i rätt omgivning är det alltså möjligt att bli svenskspråkig, till och

med finlandssvensk också ifall svenska är ens andraspråk. För att bli svenskspråkig verkar det

finnas två huvudsakliga förutsättningar, varav den ena är hög förstaspråksliknande kompetens

på svenska och den andra en upplevelse av acceptans och välkomnande till den

svenskspråkiga gemenskapen i Finland. Baserat på enkätsvaren verkar det också som om en

upplevelse av välkomnande i den svenskspråkiga gemenskapen i Finland är en förutsättning

för att svenskan inte förblir en parentes i andraspråkstalarnas liv utan att svenskan blir som ett

språk som de använder i sitt liv också efter studierna vid en högskola.
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