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Till läsaren 
 
Materialet till denna rapport har legat på mitt bord och väntat sedan 2002. Jag har använt delar 

av det i några sammanhang, men aldrig tyckt mig ha tid och ro att slå mig ned och knåda ihop 

alltsammans till en helhet. Nu är det ändå gjort. Ett tack till Svenska folkskolans vänner för 

arbetsro i Västanfjärd sommaren 2005 och till Susanne Runeberg för detsamma i Pernå 

sommaren 2006.  

 

En skara människor har hjälpt mig att förverkliga idén om en enkät på webben: Lena Carlsson 

skapade webbenkäten, i samarbete med Mickel Grönroos, och fick stöd i arbetet av Hankens 

datacentral. När webbenkäten stängdes tog studerandena Anna Falck, Linnea Karlsson, Linda 

Salo, Johanna Catani, Ina Hovi och Lotta Kotioja hand om materialet och bearbetade det 

statistiskt inom ramen för en kurs i forsknings- och undersökningsmetodik som leddes av 

lektor Susanna Taimitarha vid Svenska handelshögskolan. Samtliga här nämnda personer vill 

jag tacka såväl för konkreta insatser som för förståndiga påpekanden och kluriga frågor. 

Marianne Nordman och Mikael Reuter har granskat manuskriptet och gett sina kloka och 

rättvisa kommentarer. Jag har beaktat dem alla så gott jag har kunnat.  

 

Min egen avslutande bearbetning av texten har av olika skäl inte kommit till stånd förrän nu 

på tröskeln till sommaren. Det känns skönt att nu kunna sätta punkt för detta alltför 

styvmoderligt behandlade lilla projekt.  

 

Helsingfors, en försommardag 2007 

 

Marika Tandefelt 
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1. Denna rapport 
 

Föreliggande arbete är resultatet av ett experiment med en materialinsamlingsmetod. Vad 

händer om man lägger ut en enkät på webben och låter den som vill leverera svar? Vilka är 

det som svarar och vad har respondentgruppens sammansättning för betydelse för resultatet, 

dvs. kan man lita på det och i vilken utsträckning i så fall? Kan en kvantitativ vinst, då många 

svarar, täcka en eventuell kvalitativ förlust, då man inte har kontroll över vilka de många är? 

Man anar att svarsmönstret med nödvändighet måste vara brokigt och strävar att täcka in så 

mycket av det som möjligt och då är webbalternativet värt att pröva på.  

 

Tanken att ta reda på vad språkbrukarna själva har för syn på sitt språk, och vad de har för 

synpunkter bl.a. på språkvården, var egentligen inte ny, men den hade fått ny aktualitet för 

mig våren 2002 i samband med mitt arbete med Svenska språknämndens handlingsprogram 

för svenskan i Finland (Tandefelt 2003a). Vid utformningen av webbenkätens frågor utgick 

jag från en liknande undersökning gjord som en traditionell postenkät 30 år tidigare. Jag lade 

dock till några frågor som har med dagens språkvårdsutbud att göra och jag omgrupperade ett 

par av frågorna. Jag tänkte mig att det kunde vara värt ett försök att göra de två 

undersökningarna så jämförbara om möjligt.  

 

Det jag i grunden ville ta reda på var alltså a) hur språkbrukarna ser på svenskan i Finland i 

förhållande till svenskan i Sverige, b) i vilka sammanhang och c) på vem de ställer striktare 

språkkrav än annars, d) vilken uppfattning de har om den finlandssvenska språkvården och e) 

om språkbrukarna i dag har en annan uppfattning än vad språkbrukarna hade för 30 år sedan. 

Om den sista frågan kan få ett något så när tillförlitligt svar beror också på om två mycket 

olika insamlingsmetoder kan anses jämförbara.   

 

När webbenkäten hade stängts (se kapitel 2) tog några deltagare i kursen Forsknings- och 

undersökningsmetodik (Hankens s.k. FUM-kurs) över, bearbetade och analyserade materialet 

statistiskt samt skrev två kursrapporter (Falck, Karlsson och Salo 2002; Catani, Hovi och 

Kotioja 2002). Med rapporterna, och de rådata som studenterna levererade, som utgångspunkt 

har jag hittills utnyttjat materialet vid ett par tidigare tillfällen. Då har jag beskrivit två 

frågeställningar, dvs. dels språkbrukarnas uppfattning om språkvården (Tandefelt 2003b), dels 

deras bedömning av finlandssvenskan som en varietet inom det svenska språkområdet 
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(Tandefelt 2005). Jag kommer att baka in dessa uppsatser i föreliggande rapport som är 

avsedd att redogöra för samtliga frågeställningar som listats ovan (a–e). Jag kommer däremot 

inte att föra några resonemang kring språkliga attityder och mätningen av sådana, eller kring 

språklig variation och språknormer, även om webbenkäten och tolkningen av resultaten sist 

och slutligen (eller till syvende och sidst) handlar just om variation och attityder till sådan. 

 

Rapportens uppläggning följer ett traditionellt mönster, men jag kommer att tillåta mig att ta 

ut svängarna en aning i själva resonemanget. Jag kommer också att beakta att texten ska 

kunna begripas av icke-finländare och lägger därför in förklaringar och kommentarer som kan 

kännas triviala för t.ex. en finlandssvensk läsare. Enkätens uppläggning och insamlings-

metoden presenteras först (kapitel 2). I samma kapitel beskrivs också respondentgruppens 

sammansättning och vad den kan innebära för undersökningens pålitlighet. Sedan följer en 

genomgång av hur respondenterna har svarat på enkätens frågor och av vilka bakgrunds-

variabler som förefaller att ha påverkat svarsmönstret mest (kapitlen 3–7). I ett avslutande 

kapitel (8) kommenterar jag resultatet i jämförelse med resultatet 30 år tidigare då någon 

institutionaliserad språkvård så som vi känner den i dag ännu inte existerade i Finland.  
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2. Enkäten och respondenterna 
 

Det material som denna rapport bygger på består av 887 respondenters svar på en enkät med 

rubriken ”Så ser jag på svenskan i Finland”. Enkäten låg tillgänglig på Svenska 

handelshögskolans webbplats i sex veckor hösten 2002. Den lades ut i slutet av september och 

stängdes den 6 november (på svenska dagen). Jag kommer här att beskriva vilka frågor som 

ingick i enkäten och att redogöra för hur insamlingen i praktiken gick till. Avslutningsvis 

presenterar jag också respondentgruppens sammansättning och de konsekvenser den kan ha 

för bedömningen av resultatet av undersökningen. 

 

2.1 Frågorna i enkäten 
 

Den enkät som lades ut på webben bestod av åtta bakgrundsfrågor och tio språkfrågor, alla 

utom två med bundna svarsalternativ (se bilaga 1, men notera att frågeformulärets 

webbversion hade en annan grafisk utformning). Språkfrågorna hade i regel formen av en 

serie påståenden (ett frågebatteri) som man tog ställning till genom att pricka in sig på en 

femgradig skala mellan polerna ”helt enig” och ”helt oenig”. Frågorna om utnyttjandet av 

språkvårdens tjänster hade tre alternativ (”ja”, ”ibland”, ”aldrig”). En bakgrundsfråga som 

senare ströks (om respondentens yrke) fick besvaras fritt. I webbenkäten ställde jag inte 

längre någon fråga om ”skådespelarens språk” som för 30 år sedan, och jag förenhetligade 

frågorna om ”lärarens” och ”journalisten” språk. Därtill ströks senare ett av svarsalternativen i 

en språkvårdsfråga. I slutet av enkäten gavs respondenten utrymme för en fritt formulerad 

kommentar. Det var inte många som utnyttjade den möjligheten, men med några respondenter 

korresponderade jag senare per e-post. Varken kommentarerna eller korrespondensen 

behandlas emellertid här. Sammantaget är det alltså sexton frågor – sju bakgrundsfrågor, sex 

språkfrågor och tre frågor om språkvården – som upptas till behandling här.  

 

Då enkäten utarbetades höll jag mig alltså medvetet till samma frågor, och samma 

svarsalternativ, som hade använts trettio år innan (Grönroos 1972). Detta visade sig ställa till 

besvär och kan också sägas ha påverkat resultaten i viss mån. På tre decennier förändras en 

hel del i samhället (utbildningssektorn t.ex.) och det sker förskjutningar i terminologin så att 

innebörden i uttryck som ”dialekt”, ”rikssvenska” eller ”regional variant” i dag är en annan, 

eller väcker andra tankar och känslor, än vad de gjorde anno dazumal. Å andra sidan är det i 
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alla tider och sammanhang omöjligt att veta hur icke-språkvetare tolkar språkvetenskapliga 

termer och att använda ”allmänspråkliga” uttryck gör inte saken klarare eller enklare. Därtill 

kommer givetvis all den utveckling som bl.a. sociolingvistiskt inriktad språkforskning har 

genomgått och genomgår hela tiden. För att det alls ens i teorin skulle bli möjligt att jämföra 

undersökningen nu med motsvarande undersökning då blev jag ändå tvungen att ändra så litet 

som möjligt. Jag gjorde det m.a.o. inte lätt för mig; det återstår att se om jag skapade en alltför 

krånglig utgångspunkt.  

 

Bakgrundsfrågorna var dels de traditionella om kön (fråga 1), ålder (fråga 2) och utbildning 

(fråga 4), dels om hemortens språkliga karaktär (fråga 3), modersmål (fråga 6), hemspråk 

(fråga 7) och umgängesspråk utanför hemmet (fråga 8). (Fråga 5 om yrket ströks som ovan 

har nämnts.) Av bakgrundsfrågorna kräver några en del kommentarer.  

 

Ålderskategorierna är fyra (fråga 2). Den äldsta kategorin omfattar alla som är 55 eller äldre. 

Ungdomar, unga vuxna och personer i yngre medelåldern har sina egna kategorier, men 

därefter klumpas personer av mycket olika ålder ihop. Det kunde ha varit mer ändamålsenligt 

att t.ex. skilja ut personer som inte längre är verksamma i yrkeslivet och ge dem en egen 

kategori. Mot en uppdelning talar kravet på att den som ville delta måste ha tillgång till dator, 

vilket åtminstone alla som är i yrkeslivet har. Många nyligen pensionerade har dock 

uppkoppling hemma eller kan använda internet på biblioteket och på annat håll.  

 

Frågan om hemorten som språkmiljö (fråga 3) följer språklagens klassificering av landets 

kommuner. Enspråkig är en kommun där mindre än 8 procent (eller 3 000 personer) har ett 

annat modersmål än majoriteten. Tvåspråkig är en kommun där det finns en minoritet som är 

större än så. Bestämmelsen gäller alltså oavsett språk med resultatet att vi får fyra olika slag 

av kommuner: enspråkigt finska, tvåspråkiga med finska respektive svenska som 

majoritetsspråk och enspråkigt svenska. (Språklag 2003/423) Kommunens språkliga 

klassificering har betydelse för den service som invånarna har rätt att kräva. Samtidigt ger den 

en vink om i hur hög grad invånarna kan använda sitt eget språk i sammanhang som 

språklagen inte råder över. Jag har alltså valt att inte fråga vilken respondentens hemort är, 

utan har endast fokuserat på språkbalansen. Jag kan alltså inte veta i vilken del av landet en 

respondent bor. Det blir följaktligen omöjligt att jämföra t.ex. nyländska, åboländska och 

österbottniska synpunkter med varandra. Det går inte heller att resonera kring mer eller 

mindre urbana orter m.m.  
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I frågorna om modersmål, hemspråk och umgängesspråk (frågorna 6–8) var det möjligt att rita 

in flera kryss. Vid bearbetningen av materialet togs hänsyn till den tvåspråkighet som då 

visade sig.  

 

De egentliga språkfrågorna tog sikte på olika sätt att beskriva finlandssvenskan (fråga 9), på 

språkkrav i tal respektive skrift (fråga 10), på acceptansen av finlandssvenska ord och uttryck 

i några olika genrer (fråga 11) och på språkkrav som kan eller ska ställas på två olika 

yrkeskategorier (fråga 12 och 13). Motiveringarna till dessa frågor, med varierande 

underfrågor, ges senare när resultaten presenteras. Så här långt följde enkäten modellen från 

tre decennier innan med undantag för att den tidigare enkäten spreds per post till 

slumpmässigt valda mottagare på tre orter (Tammerfors, Borgå och Ekenäs).  

 

Webbenkäten avslutades med några frågor om den finlandssvenska språkvården. Dels 

handlade det om det allmänna intrycket av den finlandssvenska språkvården (fråga 14), dels 

om olika informationskanaler och normkällor (frågorna 15–17). Också dessa frågor 

kommenteras närmare i samband med presentationen av resultaten.  

 

2.2 Enkäten på webben 
 

Då enkäten lades ut på Svenska handelshögskolans webbplats (www.hanken.fi) spreds 

information om detta som ett pressmeddelande till finlandssvenska massmedier och via olika 

e-postlistor. En notis om enkäten, med webbadress, förekom i åtminstone sex finlandssvenska 

dagstidningar som tillsammans täckte hela Svenskfinland.  

 

Den som noterade enkätens existens, och som tyckte saken var intressant, skaffade sig tillgång 

till frågeformuläret genom att ta fram ingångssidan och via e-posten få ett personligt lösenord 

(en sifferkombination) med vars hjälp formuläret öppnades. Utan att byta e-postadress var det 

alltså inte möjligt att svara mer än en gång vilket gjorde det svårt (eller åtminstone svårare) att 

sabotera enkäten. Samtliga frågor måste vara besvarade innan den ifyllda enkäten 

accepterades av systemet.   
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Enkäten har antagligen besvarats speciellt flitigt på vissa håll. Dels är andelen anställda och 

studerande vid Svenska handelshögskolan, där jag själv är anställd, förmodligen rätt hög. 

Uppgiften om att enkäten låg på nätet nådde studerande och personal via ett s.k. everyone 

mail. Dels är det sannolikt att personer som arbetar professionellt med svenska språket i 

Finland, t.ex. som lärare eller översättare, har svarat flitigt. En av de e-postlistor som 

användes var ”Nordistlist” som upptar forskare och lärare i nordiska språk, och det är högst 

antagligt att informationen också gick vidare via översättarnas egna nätverk. Detta kan vara 

värt att minnas när respondentgruppens sammansättning kommenteras nedan.  

 

På detta sätt skapades alltså ett s.k. självurval som kom att bestå av 887 personer. (I den äldre 

undersökningen deltog 259 personer.) Hur hög ”svarsprocenten” blev har inte gått att beräkna, 

eftersom det inte var möjligt att veta hur stor den potentiella populationen kunde tänkas vara. 

Den enda förhoppning jag hade var att respondenterna skulle bli tillräckligt många för att en 

uppdelning i undergrupper enligt olika bakgrundsvariabler skulle hålla för statistisk analys. 

Experimentet med webbenkäten skulle ju också tjäna ett pedagogiskt syfte för en grupp 

studerande som skulle tillämpa statistiska metoder på materialet. Detta syfte uppnåddes väl. 

 

Ett självurval kan inte styras eller kontrolleras. Det kan bara igångsättas med en viss 

systematik, sedan lever det sitt eget liv. Det har en viss likhet med det s.k. snöbollsurvalet, då 

man utgår från en skara utvalda respondenter och sedan bygger vidare på deras vänner, 

bekanta, släktingar, arbetskamrater m.fl. I det här fallet kan man kanske säga att de första 

utskicken via e-posten gick till potentiella respondenter som jag kunde ha någon 

förhandskunskap om. Däremot var det inte möjligt för mig att veta vilka som nåddes av och 

reagerade på den information som spreds via medierna. Det enda jag kunde anta – eller veta – 

var att finlandssvenskar i allmänhet har starka synpunkter på sitt språk och gärna diskuterar 

språkfrågor. Att enkäten skulle väcka intresse och nyfikenhet var alltså något jag kunde utgå 

från.  

 

Att enkäten endast fanns att tillgå på webben var en omständighet som snarare underlättade än 

begränsade tillgången på respondenter. Om motsvarande teknik hade använts ca 5-10 år 

tidigare hade urvalet möjligen kunnat bli snett eftersom tillgången till internet då inte var lika 

bred som den är i dag. Numera är det svårt att säga att någon särskild kategori av potentiella 

respondenter har förbigåtts. I de flesta yrken förutsätts dator- och webbfärdighet och allt fler 
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hushåll är uppkopplade också privat.  Bibliotek, och i städerna internetcaféer, ger alla som vill 

en möjlighet att ge sig ut på nätet.  

 

Metoden var snabb när det gällde att få ut enkäten och effektiv när det gällde att ge den 

maximal spridning. Metoden underlättade också efterarbetet med materialet eftersom allt 

redan fanns klart för statistisk analys. Fel beroende på mänskliga misstag vid kodning och 

inmatning kunde inte uppstå. Metoden var bekväm också ur respondentens synvinkel; 

tröskeln att svara blev låg. En webbenkät som inte är alltför lång kan ju fyllas i under en paus 

i arbetet eller hemma, och man behöver inte komma i håg att lägga något kuvert på posten. 

Metoden är alltså praktisk för såväl forskare som respondent, men den har som sagt en 

påtaglig icke-kontrollerbar sida. Det är därför extra viktigt att förhålla sig kritisk till de 

resultat man tycker sig få.   

 

Att enkäten endast fanns att tillgå på svenska var givetvis också en styrande och begränsande 

faktor. Man behövde åtminstone förstå svenska för att kunna svara på allvar; man behövde 

redan en viss kunskap i svenska för att få information om enkätens existens. Då mitt syfte 

uttryckligen var att få fram något man förenklat kunde kalla synen på det egna modersmålet 

var det självklart att enkäten skulle vara enspråkig. Samtidigt beaktade jag det faktum att vi 

lever i ett tvåspråkigt land genom att inte utesluta svar av respondenter som sade sig ha finska 

som modersmål, men var svenskkunniga nog att svara på enkäten. Givetvis uteslöts inte heller 

svar av respondenter som ansåg sig ha två modersmål. 

 

2.2.1 Redovisning av resultatet 
 

Jag redovisar resultaten så att medianen (det svarsalternativ som fått mest svar) anges för 

varje fråga. Därtill ger jag uppgifter om hur stor procentuell andel av respondenterna som har 

valt detta alternativ, ibland också något eller några andra. Jag utnyttjar alltså inte fullt ut de 

statistiska beräkningar som de studerande som använde enkäten som kursuppgift har gjort, 

utan nöjer mig med en generellare beskrivning. Uppgifterna om signifikanta eller annars 

påtagliga samband med olika bakgrundsfaktorer härstammar från studenternas analyser. Den 

signifikansnivå som studenterna har använt ligger på 5 procent. Tolkningarna om varför ett 

samband finns eller saknas är dock mina egna. Då jag kommenterar skillnader och likheter 
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mellan språkbrukarnas åsikter å den ena sidan och språkforskares/språkvårdares å den andra 

är det min egen fingertoppskänsla jag återger.  

  

2.3 Respondentgruppens sammansättning  

 

De 887 respondenternas fördelning enligt de olika bakgrundsfrågorna framgår av tabell 1; 

genomsnittsrespondentens profil tecknas i tabell 2.  

 

Tabell 1: Respondenternas fördelning enligt kön, ålder, hemort, utbildning, modersmål,  
hemspråk och umgängesspråk 

 
    
Kön kvinnor (592 st.) 66,70 %
  män (295 st.) 33,30 %
     
Ålder 16-25 28,70 %
  26-35 32,20 %
  36-55 29,20 %
  55+ 9,80 %
     
Ort Tvåspråkig med finsk majoritet 72,60 %
  Tvåspråkig med svensk majoritet 16,80 %
  Svenskspråkig 6,90 %
  Finskspråkig 3,70 %
     
Utbildning Akademisk examen 52,90 %
  Studentexamen 26,40 %
  Yrkes(hög)skola 17,50 %
  Folkskola/grundskola 3,30 %
     
Modersmål Svenska 83,40 %
  Svenska och finska 8,20 %
  Finska 6,80 %
  Svenska och annat språk 1,10 %
  Annat språk 0,50 %
     
Hemspråk Svenska 68,40 %
  Svenska och finska 19,60 %
  Finska 7,70 %
  Svenska och annat språk 3,50 %
  Annat språk 0,80 %
     
Umgängesspråk Svenska 42,80 %
  Svenska och finska 27,60 %
  Finska 25,10 %
  Svenska och annat språk 2,80 %
  Annat språk 1,60 %
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Att andelen kvinnor är så mycket större (67 procent) än andelen män är något oväntat. En 

förklaring kan vara att många yrkesutövare i språkbranschen – översättare, språkgranskare, 

lärare m.fl. – är kvinnor. Jag har ju anledning att tro att många professionella språkbrukare har 

svarat på enkäten. En annan förklaring är att kvinnor brukar vara mer språkligt intresserade än 

män. Om detta är en sanning eller ett konventionellt påstående vet jag inte.  

 

Antalet respondenter i ålderskategorin 55+ är blygsamt (det handlar om färre än 100 personer, 

dvs. om 9,8 %). Detta tyder på att tillgången till dator med internetkontakt kan ha varit sämre 

för äldre potentiella respondenter än för yngre. Man kan dessutom tänka sig att intresset för 

att surfa på webben, även om man har tillgång till dator, inte är lika stort bland äldre som 

bland mer IT-kompetenta yngre personer. Hela 90 procent av respondenterna är yngre än 55 

år. Det är alltså ungdomar, unga vuxna och personer i den yngre medelåldern som har svarat 

mest.  

 

Fördelningen mellan respondenter på olika utbildningsnivåer torde ha ett samband med 

placeringen i arbetslivet och därmed också med möjligheten att på ett bekvämt sätt ta fram 

formuläret på webben och besvara det. Inte bara ålder utan typen av arbete (eller annan 

sysselsättning som t.ex. studier) inverkar på respondentgruppens sammansättning. 

 

I fråga om hemorter med olika språklig klassificering dominerar, inte helt oväntat, sådana 

respondenter som bor i en tvåspråkig kommun med finska som majoritetsspråk. Enligt 

språkstatistiken bor färre än 50 procent av finlandssvenskarna i en sådan kommun; av 

respondenterna är det ändå rentav 72 procent som lever i en finskdominerad miljö. Andelen 

respondenter som bor i tvåspråkiga miljöer med svensk majoritet är i stället klart lägre (ca 17 

%) än vad den skulle vara om den hade motsvarat finlandssvenskarnas verkliga fördelning på 

olika slag av språkmiljöer. Också andelen respondenter som befinner sig i en helsvensk miljö 

är något lägre än vad språkstatistiken ger vid handen. Gruppen respondenter i en 

finskdominerad tvåspråkig miljö, som hela huvudstadsregionen, men också t.ex. Åbo och 

Vasa, är alltså den som dominerar starkt.1  

 

                                                 
1  Språkstatistik kommunvis för det år då materialet samlades in redovisas till exempel på webbadressen 
http://www.folktinget.fi/pdf/publikationer/statistik2002.doc. 
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Jag ville lägga fokus på språkbrukare med svenska som modersmål och det lyckades. Fyra 

femtedelar av respondenterna har angett svenska som sitt enda modersmål. Detta betyder 

ingalunda enspråkighet på svenska i praktiken. De flesta av respondenterna bor ju på en ort 

där finska är majoritetsspråket. Svenska som hemspråk har också de flesta, men den 

procentuella andelen är här lägre (68 procent) än för modersmålets del (83 procent). Nästan en 

femtedel (20 procent) har både svenska och finska som hemspråk, men rätt få (8 procent) 

anger att bägge språken är deras modersmål.  

 

För en icke-finländare är det värt att notera att finländare med hemspråk avser 

umgängesspråket inom familjen som kan vara någotdera eller bägge de inhemska språken 

(finska och svenska) och/eller något annat språk. Modersmål kan ha olika innebörd för olika 

personer: det språk man vuxit upp med i sitt barndomshem, det språk man kan bäst, det man 

upplever som en del av sin identitet. Även modersmålet kan vara finska, svenska och/eller 

något annat språk. Det är också möjligt att uppleva att man har fler modersmål än ett. 

 

När det gäller umgängesspråk är det tvåspråkigheten som dominerar. Intressant nog handlar 

det då inte endast om svenska och finska (43 procent), utan också om svenska och något annat 

språk (25 procent). Vilka andra språk som då kommer med i bilden frågade jag inte om. Hur 

ser då genomsnittsrespondenten ut? Detta framgår av tabell 2. 

 

Tabell 2: Genomsnittsrespondentens karaktäristika 

  
Kvinna 66,70 %
  
26-35 år 32,20 %
  
Akademiskt utbildad 52,90 %
  
Tvåspråkig ort med finska som majoritetsspråk 72,60 %
(som t.ex. Helsingfors eller Vasa)  
  
Svenska som enda modersmål 83,40 %
  
Svenska som enda hemspråk 68,40 %
  
Svenska och finska som umgängesspråk  
utanför hemmet 42,80 %
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Genomsnittsrespondenten är alltså en ung vuxen kvinna som hade avlagt akademisk examen 

och som är bosatt i en tvåspråkig kommun med finska som majoritetsspråk. Hon har svenska 

som modersmål och hemspråk, men umgås ofta på bägge språken utanför hemmet. 

Genomsnittsrespondenten är alltså inte enspråkig även om hennes modersmål dominerar. Det 

är hon som har noterat informationen om enkäten och som har varit tillräckligt intresserad för 

att bry sig om att ta fram formuläret på webben. Hon dominerar alltså de resultat som nu ska 

presenteras. 
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3. Vad är finlandssvenska? 
 

Sedan ett antal år tillbaka använder finlandssvenska språkvårdare rätt konsekvent 

uttrycket ”svenskan i Finland” i stället för ”finlandssvenska”. Det senare uttrycket har av hävd 

använts för det icke-dialektala standardspråket vid sidan av de finlandssvenska dialekterna (se 

Ahlbäck 1971). Om termskiftet har skett medvetet och planenligt, och när frekvensen för det 

förra har stigit och det andra har sjunkit, har jag inte försökt undersöka. Jag bara noterar att 

det har skett en förändring i terminologin, och att den kanske har sin motivering.  

 

Som en randanmärkning kan tilläggas att benämningen ”sverigesvenska” i stället för det i 

Finland vanliga ”rikssvenska” samtidigt tycks ha blivit mer frekvent åtminstone bland 

språkforskare. Detta beror bl.a. på att ”rikssvenska” ger upphov till helt andra konnotationer i 

Sverige än i Finland. Dagens uttryck ”sverigesvenska” är helt enkelt en parallell till 

uttrycket ”finlandssvenska”, även om svensktalande i Sverige kan uppfatta den förra 

benämningen som lätt förbluffande.  

 

Genom att tala och skriva om svenskan i Finland i jämförelse med, eller i kontrast till, 

svenskan i Sverige vill finlandssvenska språkvårdare understryka att det svenska 

språkområdet är gemensamt även om det går en politisk gräns genom det. Den svenska som 

används i Finland är en regional varietet på samma sätt som de regionala varieteter som 

används inom Sveriges gränser. Benämningen ”finlandssvenska” kan ge andra associationer; 

det är lätt att oreflekterat uppfatta att det handlar om ett språk för sig med en egen norm eller 

att det rör sig om en dialekt utbredd över ett betydligt större område än de traditionella 

folkmålen.  

 

Särskilt enkelt att reda ut begrepp som ”språk”, ”regional varietet”, ”dialekt” etc. är det inte 

oavsett vilket språk eller vilket språksamhälle vi talar om. Svenskan i Finland är ett officiellt 

nationalspråk som därtill är ett s.k. komplett samhällsbärande språk. För standardspråket 

gäller samma skriftspråksnorm som i Sverige, men vi har också en del accepterade lexikala 

särdrag, t.ex. inom den offentliga sektorn, som avspeglar fenomen karaktäristiska för vårt 

samhälle. 2  Vårt standardspråk har en sociolingvistisk variation som förklaras av samma 

                                                 
2 Ord som vi inte klarar oss utan för att de betecknar något som inte finns i Sverige, men nog i Finland är t.ex. 
sjukförsäkringskort, merkonom, samkommun, bostadsaktiebolag m.fl. Ord som har en rikssvensk motsvarighet, 
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utomspråkliga variabler som den språkliga variationen i Sverige, jämte ytterligare en: det 

finska inslaget som ett mycket gammalt samhälleligt och individuellt fenomen. Vi har flera 

områden med levande dialekt, också i mindre städer och i tätorter är språket dialektalt färgat. 

Även standardspråket har sin variation – en finlandssvensk kan i regel skilja mellan minst tre 

regionala varieteter (en österbottnisk, en sydfinlandssvensk och en åländsk).  

 

Ur språkvetenskaplig synpunkt har svenskan i Finland alltså en alltför rik dialektal variation 

för att kunna betraktas som ”en dialekt”. Vidare har språket en officiell position som ett av 

landets två nationalspråk, och det har en vidare domänrepertoar än vad en ”regional varietet” 

brukar ha. Benämningen ”regional varietet” får man alltså litet töja på för att få den att passa.  

 

Statistiskt sett är svenskan ett minoritetsspråk i det finländska samhället i stort samtidigt som 

det är det enda språket i tre enspråkigt svenska kommuner (Närpes, Korsnäs och Larsmo). Det 

är majoritetsspråk i 23 tvåspråkiga kommuner, minoritetsspråk i 21 tvåspråkiga kommuner 

och förekommer sporadiskt i ett antal finskspråkiga kommuner (Finnäs 2003). Tilläggas ska 

dessutom att landskapet Åland är ett enspråkigt område med en egen språklagstiftning.  

 

Svenskan är alltså ofta, men inte överallt, ett minoritetsspråk. Dess talare är delvis bidialektala 

(standardspråk och lokal finlandssvensk dialekt), delvis bilinguala (svenska och finska), och 

svenska behöver inte vara det språk som en tvåspråkig person har som modersmål eller sitt 

starkare språk. Svenskan är ett andraspråk för många och ett mer eller snarare mindre starkt 

främmande språk för en stor del av landets befolkning. Av alla dessa skäl är 

benämningen ”svenskan i Finland” mer heltäckande än ”finlandssvenska”.  

 

De finlandssvenska språkforskarna och språkvårdarna delar i regel uppfattningen om att 

svenskan i Finland främst kan beskrivas som en regional varietet inom det svenska 

språkområdet och anser att det är viktigt att motverka en separatutveckling som i längden 

skulle leda till en försvårad kommunikation med svensktalande i Sverige och med invånare i 

det övriga Norden. Frågan är om språkbrukarnas syn på sitt modersmål motsvarar, ligger nära 

eller avviker från branschfolkets uppfattning.  Om detta handlar resten av detta avsnitt. 

                                                                                                                                                         
men som förekommer framför allt i äldre officiella texter i Finland, är dividend (utdelning), disponent 
(vicevärd), löneklass (lönegrad), skyddsväg (övergångsställe), ämbetsbetyg (personbevis) m.fl. (exemplen ur 
Reuter 2003). 
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3.1 Fem sätt att beskriva finlandssvenskan 
  

I webbenkäten ingick fem påståenden om vad svenskan i Finland egentligen ska beskrivas 

som. I enkäten användes dock, som för 30 år sedan, benämningarna finlandssvenska och 

rikssvenska. Man kan säga att fråga 9 upptar en serie ”hävdvunna påståenden”. 

Respondenterna skulle välja ett svarsalternativ på en skala med ytterpolerna ”helt enig” 

respektive ”helt oenig”. I redovisningen presenteras medianen (det alternativ som fått mest 

svar), alltså inte medeltalet, och kommenteras svarsmönstret i övrigt. Delfrågorna gällde 

huruvida finlandssvenskan är en av det svenska språkets dialekter (9a), en regional varietet av 

rikssvenska (9e), ett från rikssvenskan fristående språk (9b), en ålderdomlig form av 

rikssvenska (9c) eller en finskpåverkad form av rikssvenska (9d). (Notera att ordningsföljden i 

redogörelsen inte är exakt densamma som i enkäten.) Resultatet redovisas i tabell 3.  

 

3.1.1 Finlandssvenskan är en svensk dialekt  
 

Svaren på frågan (9a) om finlandssvenskan är att betrakta som en svensk dialekt visar en stor 

variation. De helt (15,9 %) eller delvis (26,7 %) eniga står för 42, 6 procent av svaren. De helt 

(26,7 %) eller delvis (17,2 %) oeniga är ungefär lika många (43,9 %). De tveksamma är 13,4 

procent. Medianen blev ”tveksam”.  

 

Då man beaktar bakgrundsfaktorerna kan man konstatera att det finns signifikanta skillnader 

mellan respondenter av olika kön, i olika åldrar, med olika modersmål och hemspråk. Män 

anser mer än kvinnor att finlandssvenskan är en dialekt. Yngre respondenter uppfattar också 

oftare än äldre språket som en dialekt. De som inte har svenska som modersmål, utan finska 

eller något annat språk, ser också finlandssvenskan som en dialekt. Det här är tydligen en 

fråga som splittrar svaren. Det kan bero på respondenternas uppfattning av en dialekts värde: 

är det ett lågprestigespråk eller ett språk som fungerar som en stark identitetsmarkör? Det kan 

också bero på respondenternas eget språk; en del av dem är bidialektala, andra inte. Den som 

själv talar en lokal dialekt vid sidan av en standardvarietet har en syn på och erfarenhet av 

språklig variation. Respondenterna har säkert haft mycket olika uppfattningar om vad en 

dialekt egentligen är, och var och en har svarat utgående från sin egen föreställning.  
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3.1.2 Finlandssvenskan är en regional varietet  
 

Svaret på frågan (9e) om finlandssvenskan som en regional varietet av rikssvenskan kan tjäna 

som komplement till frågan om finlandssvenskan som en svensk dialekt. Därför tas denna 

delfråga upp redan här. Frågans formulering var inte den bästa, men följde enkätformuläret 

från 1972.  

 

Termen ”regional varietet” måste i första hand betraktas som en fackterm som sällan används 

i allmänspråket. (För trettio år sedan användes dessutom ”variant” i stället för ”varietet” som 

då ännu inte hade blivit gängse uttryck.) I kombination med övriga alternativ blev den 

tydligen ändå lätt att begripa. Helt eniga (21,6 %) och delvis eniga (30,1 %) är ca hälften 

(51,7 %) av respondenterna. Medianen blev ”delvis enig”. Det är så man tycker att svenskan i 

Finland kan betraktas. Ungefär en femtedel (20,9 %) är ändå helt av annan åsikt. Främst äldre 

respondenter och personer med högre utbildning väljer att hålla med om påståendet att 

finlandssvenskan är en regional varietet.  

 

Både påståendet att finlandssvenskan är en av det svenska språkets dialekter och att 

finlandssvenskan är en regional varietet av rikssvenskan understryker att det handlar om 

variation inom ett och samma språkområde. Man anser alltså oftast att svenskan i Sverige och 

svenskan i Finland hör ihop, men så vill ändå inte riktigt alla se saken. En del hävdar att 

separatutvecklingen har gått så långt att finlandssvenskan i praktiken har en egen norm, och 

att språkvården i Finland därför ska arbeta självständigt utan att följa utvecklingen i Sverige. 

Är man av denna åsikt anser man att finlandssvenskan är ett från rikssvenskan fristående 

språk. (Temat har behandlats t.ex. av Reuter och Tandefelt 1991.) Också ett sådant påstående 

(9b) fick respondenterna ta ställning till. 

 

3.1.3 Finlandssvenskan är ett eget språk  
 

Alternativet att betrakta svenskan i Finland som ett språk för sig har inte anhängare bland 

äldre respondenter och bland sådana som har en högre utbildning. De som inte håller med om 

påståendet motsvarar sammanlagt ungefär hälften (51,6 %) av respondenterna, men de som 

håller med helt (13,4 %) eller delvis (23,6 %) står tillsammans för mer än en tredjedel (37 %). 

Medianen blev ”delvis oenig”.  
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 På den här punkten hade det varit intressant att kunna gå vidare och ställa följdfrågor om vad 

synen på svenskan i Finland som ett från rikssvenskan fristående språk kunde innebära i 

praktiken. Har man valt detta alternativ t.ex. som ett uppgivet konstaterande av ”språkligt 

förfall” eller som en protest mot modersmålslärares och språkfolks ständiga påpekanden om 

hur saker och ting heter i Sverige? Vill man på allvar ställa upp en alternativ finlandssvensk 

norm och tror man att det är möjligt? Följdfrågorna kunde vara många och kretsa kring 

attityder till svenskan i Finland såväl som till svenskan i Sverige.  

 

3.1.4 Finlandssvenskan är ett ålderdomligt språk  
 

De två sista påståendena om vad det är som karaktäriserar finlandssvenskan ställer sig 

respondenterna också delvis oeniga eller tveksamma till. Finlandssvenskan har vissa 

ålderdomliga drag, men så långt som till att se språket som en ålderdomlig form av 

rikssvenska vill respondenterna tydligen inte gå (fråga 9c). Svarsmedianen blev här ”delvis 

oenig”. 

 

Någon förklaring till svarsmönstret i fråga om finlandssvenskan som en ålderdomlig form av 

rikssvenska ger inte bakgrundsvariablerna. Delvis (19,8 %) eller helt (32,0 %) oeniga är 

ungefär hälften (51,8 %) av respondenterna, medan ca en tredjedel (31,1 %) kan tänka sig att 

så är fallet (helt eniga var 5, 2 % och delvis eniga 25, 9 %). Jag gissar att uppfattningen om att 

svenskan i Finland främst upplevs som en ålderdomlig svenska kan vara vanligare i Sverige 

än i Finland. Med ålderdomlig avses då oftast ”ren och ofördärvad som på 1700-talet ungefär” 

om en lätt travestering tillåts.  

 

3.1.5 Finlandssvenskan är en finskpåverkad svenska.  
 

Det alternativ som kändes mer sannolikt för respondenterna var påståendet (9d) att 

finlandssvenskan är en finskpåverkad form av rikssvenska. Svarsmönstret är fortfarande 

splittrat, medianen blev ”tveksam”.  

 

Någon klar allmän åsikt kan inte skönjas, men däremot finns det signifikanta samband mellan 

svaren och flera bakgrundsfaktorer. Unga respondenter (under 36 år) uppfattar att 
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finlandssvenskan är starkt påverkad av finskan. Detta kan spegla deras egen erfarenhet, där 

finskan har sin givna plats också i privatlivet på ett annat sätt än vad som är fallet för en äldre 

generation. Respondenter med finska som modersmål, eller med finska som ett modersmål 

vid sidan av svenska, bejakar också påståendet om finsk påverkan mer än respondenter med 

svenska som modersmål. Också här har den egna erfarenheten säkert betydelse. Detsamma 

gäller hem- och umgängesspråket. Ju mer finska inslag, desto tydligare blir det för 

respondenten att finsk påverkan är något som karaktäriserar finlandssvenskan.  

 

Utbildningsnivån påverkar också svarsmönstret, men på ett sätt som inte är lätt att tolka. 

Respondenter med högre utbildning (minst studentexamen) bejakar påståendet mer än de som 

har en lägre utbildning, vilket inte motsvarade min spontana förhandsgissning. På vilket sätt 

respondenternas utbildningsnivå samvarierar med andra bakgrundsvariabler har dock inte 

undersökts. De delvis eniga (36,1 %) och de helt eniga (8,6 %) står tillsammans för 44,7 

procent av svaren, medan deras motpol (de delvis oeniga 17,1 % och helt oeniga 25,6 %) står 

för en nästan lika stor andel (42,7 %). (De tveksamma är bara 12,6 %.)  

 

Man kan spekulera i om de som helt eller delvis accepterar att finlandssvenskan är en 

finskpåverkad form av rikssvenska kanske själva har goda kunskaper i finska. De upplever 

påverkan som just påverkan och inte som ett hot. De som lever sitt liv mer på svenska, och 

som en följd av detta inte har en lika stark färdighet i och stor användning av finska, 

protesterar i stället mot påståendet. Den egna erfarenheten och den egna språkliga repertoaren 

fäller m.a.o. utslag, vilket förstås inte är något att förvåna sig över. 

 

Tabell 3 återger var medianen placerar sig för varje delfråga, och av den framgår att man i 

första hand är beredd att acceptera finlandssvenskan som en regional varietet av det svenska 

språket, även om man inte är helt övertygad. Tveksam förhåller man sig till påståendena att 

finlandssvenskan är en svensk dialekt eller finskpåverkad svenska. Skeptisk är inställningen 

till finlandssvenskan som ett särskilt språk eller som ålderdomlig svenska. De påståenden som 

ingick i frågebatteriet motsvarade i olika hög grad respondentgruppens samfällda opinion. Att 

svarsmönstret för varje fråga blev brokigt kan tyda på att språkbrukarna inte har någon 

gemensam uppfattning, men man kan inte heller komma ifrån en misstanke om att centrala 

begrepp som t.ex. ”rikssvenska” och ”dialekt” har uppfattats olika av respondenterna.  
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Tabell 3: Fem olika sätt att beskriva finlandssvenskan – medianen i svarsvariationen 
 
Finlandssvenskan är   
 

helt 
enig 

delvis 
enig 

tveksam delvis  
oenig 

helt  
oenig 

 
– en svensk dialekt? 
 
 
– en regional varietet? 
 
 
– ett eget språk? 
 
 
– ett ålderdomligt språk? 
 
 
– en finskpåverkad svenska? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 

 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
● 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. Finlandssvenska i tal och skrift 
 

Svenskan i Finland används inom samtliga domäner som karaktäriserar ett samhällsbärande 

språk. Språket används i den offentliga sektorn, i massmedierna, i näringslivet, i 

utbildningssektorn, i kulturlivet, inom den s.k. tredje sektorn, på fritiden och i privatlivet. Det 

finns alltså ett behov av ett neutralt icke-lokalfärgat svenskt språk vid sidan av finlandssvensk 

dialekt och förstås vid sidan av finska. I många, kanske de flesta, sammanhang skrivs och 

talas svenska i Finland för att man ska bli läst, hörd och förstådd av finländare, inte av 

svenskar. Nyttan av att hålla sig nära något man kan kalla en allmänsvensk norm står klar för 

de finlandssvenska språkvårdarna, men upplevs inte lika påtagligt av alla finlandssvenskar 

eftersom de oftast kommunicerar med sina språkliga gelikar. Den egna kontakten med Sverige 

har betydelse för finlandssvenskarnas språksyn. Utan den är det svårt att uppleva det svenska 

språkets stora variation som också finlandssvenskarna bidrar till.  

 

En fråga man kan ställa sig är i vilken utsträckning de finlandssvenska språkbrukarna och 

språkvårdarna har samma uppfattning om när kravet på ett neutralt allmänsvenskt 

standardspråk är legitimt eller när användningen av finlandssvenska särdrag är helt okej i 

sammanhanget. En följdfråga som kan ställas gäller skillnaden mellan krav på språket i tal 
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och på språket i skrift. Respondenternas synpunkter på finlandssvenskan i tal återges i tabell 4, 

på finlandssvenskan i skrift i tabell 5 och på finlandssvenskan i olika textgenrer i tabell 6.  

4.1. Finlandssvenska i tal  
 

Uppfattningen om språket i tal mättes genom att respondenterna fick ta ställning till sju 

rekommendationer. I några gjordes jämförelser mellan svenskan i Finland och i Sverige i 

fråga om uttal och vokabulär (delfrågorna 10:1b, c och f), i andra berördes finlandssvenskans 

egen variation med lån från finskan, slang samt dialektala ord och uttryck (delfrågorna 10:1d, 

e och g).  

 

4.1.1 Att tala korrekt  
 

Den första delfrågan (10:1a) var mycket generellt formulerad: ”Vi bör3 då vi talar använda 

språket grammatikaliskt korrekt.” Medianen blev ”delvis enig”. Uttrycket ”grammatikaliskt 

korrekt” låter i dag mycket pekpinneaktigt, men var det (kanske) inte för 30 år sedan.  

 

Nästan hälften (44,5 %) av respondenterna håller med om påståendet att det är 

rekommendabelt att tala grammatikaliskt korrekt även om ingen fingervisning gavs om hur 

frågan skulle tolkas. De som inte håller med är respondenter i de yngre åldersgrupperna. En 

lägre utbildningsnivå karaktäriserar också en del av de tveksamma. Utbildningsnivån 

samspelar givetvis delvis med åldern. Intressant att notera är att respondenter som är bosatta i 

en finsk miljö, sådana som har finska som modersmål och sådana som använder uteslutande 

finska som sitt umgängesspråk motsätter sig rekommendationen om ett grammatikaliskt 

korrekt språk. Även om formuleringen ”grammatikaliskt korrekt” kan diskuteras så tyder 

svarsmönstret ändå på att de som minst använder svenska vill förbehålla sig rätten att tala 

svenska med fel och brister. Detta är något som det egentligen är lätt att förstå, även om man 

kunde önska sig något annat. Eventuellt ligger det en sund realism i dessa respondenters svar. 

 

 

                                                 
3 I enkätens frågor användes ”bör” där man i Sverige säkert hade använt ”ska” eller ”skall”. Respondenterna har 
på finlandssvenskt sätt tolkat ”bör” som en tveklös rekommendation. Ordningsföljden mellan frågorna och 
delfrågorna i enkäten var inte exakt den som används här. Numreringen hänvisar till enkäten.  
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4.1.2 Att undvika sådant man inte begriper i Sverige 
 

Följande delfråga (10:1b) handlade om nödvändigheten av att ”undvika ord och uttryck som 

man inte förstår i Sverige.” Frågeformuleringen var avsedd att täcka såväl finlandismer av 

olika slag som fennicismer, dvs. lån ur eller påverkan uttryckligen från finskan. Medianen 

blev ”delvis oenig”.  

 

De finlandssvenska lexikala särdragen har olika ursprung, är av olika ålder, har olika 

stilistiska valörer och är i olika hög grad allmänna, regionalt eller lokalt förankrade. (Se t.ex. 

Finlandssvensk ordbok 2000.) Här fick varje respondent utgå från sin egen miljö och 

erfarenhet.  

 

Sammanlagt 61,1 procent av respondenterna protesterar mot rekommendationen att man ska 

undvika finlandssvenska särdrag i vokabulären när man talar. De är delvis (31,7 %) eller helt 

(29,4 %) oeniga. Frågan är grovt tillyxad eftersom den t.ex. inte innehåller någon uppgift om 

vem respondenten ska föreställa sig att han eller hon riktar sig till. Av praktiska skäl undviker 

många finlandssvenskar ändå ord och uttryck som en sverigesvensk inte begriper när det är 

nödvändigt att göra så.  

 

Ser man på svarsvariationen så framgår det att män och äldre personer kan tänkas ställa sig 

bakom rekommendationen. Det kan också personer med lägre utbildning, däremot har 

modersmålet, hem- och umgängesspråket samt språket på hemorten inte någon betydelse. 

Sammantaget går det ändå att konstatera att man inte gärna byter ut finlandssvenska ord och 

uttryck. En enkel förklaring – som att man kanske inte känner till den allmänsvenska 

motsvarigheten – behöver ändå inte vara den enda eller mest betydelsefulla. Mer sannolika 

förklaringar är att specifikt finlandssvenska ord och uttryck också är identitetsmarkörer, att 

man är ovillig att avstå från ord och uttryck man har vuxit upp med själv, men att man kanske 

kan tänka sig att undvika nyare och därför för en själv mer främmande drag i 

finlandssvenskan (se t.ex. resonemang i Reuter 2004).  

4.1.3 Att uttala på finlandssvenskt sätt  
 

Följande delfråga (10:1c) gick in på det finlandssvenska uttalet, dvs. på något som få 

finlandssvenskar kan eller vill förändra i riktning mot ett sverigesvenskt uttal. 
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Rekommendationen som respondenterna skulle ta ställning till löd: ”Vi bör då vi talar 

använda ett finlandssvenskt uttal.” Medianen blev ”helt enig”.  

 

Sammanlagt 67,4 procent av respondenterna håller med. Adderar man härtill de som har 

svarat ”delvis enig” (20,7 %) har man inkluderat nästan alla respondenter.  

 

De som inte håller på ett finlandssvenskt uttal är mest intressanta i sammanhanget. De är bl.a. 

bosatta på helt finskspråkiga orter, de har en lägre utbildning, de har finska som modersmål, 

de talar finska eller något annat språk utom svenska hemma och de använder enbart finska 

som umgängesspråk. Det är inte sannolikt att de respondenter som ogillar rekommendationen 

att använda ett finlandssvenskt uttal själva har ett sverigesvenskt uttalsmönster. Det är snarare 

mer sannolikt att deras eget uttal karaktäriseras av finsk brytning, vilket inte ska förväxlas 

med ett finlandssvenskt uttal. Ogillandet kan möjligen ses som en negativ inställning till 

finlandssvenskarna som grupp medan inställningen till språket som sådant kan vara neutral. 

För att ta reda på om denna tolkning kan hålla streck finns det skäl att se efter hur 

anpassningen till ett rikssvenskt uttal bedöms. 

 

4.1.4 Att efterlikna ett rikssvenskt uttal 
 

 I enkäten ingick för kontrollens skull också motsatsen till rekommendationen att använda ett 

finlandssvenskt uttal (fråga 10:1f): ”Vi bör då vi talar efterlikna ett rikssvenskt uttal.” 

Medianen blev ”helt oenig”. 

 

Den överlägset högsta frekvensen (80,3 %) får det alternativ där man kraftigt betonar att man 

är oenig med rekommendationen. Respondenter av bägge könen och i alla åldrar motsätter sig 

den. Intressant nog har språkförhållandena på hemorten betydelse så att de som bor på 

svenskspråkiga orter och de som bor på finskspråkiga orter förhåller sig mer positiva till ett 

rikssvenskt uttal än de som bor på tvåspråkiga orter. Förklaringen är möjligen följande:  

 

De respondenter som bor på svenskspråkiga orter är högst sannolikt bosatta i Österbotten, där 

man sedan decennier har haft tillgång till sverigesvensk radio och TV. Det rikssvenska uttalet 

är därför här mer bekant än vad det är i södra Finland eller i det inre (enspråkigt finska) 
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Finland. I Österbotten förhåller man sig därför troligen rätt neutral och möjligen svagt positiv 

till talspråket i Sverige.  

 

Att respondenter på en finskspråkig ort också kan tänkas förhålla sig positiva till ett 

rikssvenskt uttal går hand i hand med den negativa attityden till det finlandssvenska uttalet 

som kommer fram tidigare i enkäten (se avsnittet ovan). De respondenter som har finska som 

modersmål är mer positiva till det rikssvenska uttalet än de som har svenska eller något annat 

språk som modersmål. Jag upprepar att det bland respondenterna knappast finns särskilt 

många som personligen har ett uttal som kunde beskrivas som rikssvenskt, även om man inte 

kan utesluta att återinvandrare från Sverige har tagit del av enkäten. Den positiva 

inställningen till ett rikssvenskt uttal, och den negativa till ett finlandssvenskt, har 

förmodligen inte mycket med respondentens eget uttal att göra, inte heller med attityden till 

det svenska språket i sig. Inställningen vittnar snarare om en viss attityd till de 

finlandssvenska språkbrukarna, inte till språket.  

 

Hela ovanstående resonemang kan låta snarstucket för den som inte själv har upplevt 

språkliga påhopp. Att finlandssvenska är ett ”fult” och ”orent” språk i jämförelse med 

svenskan i Sverige är dock något som ibland i språkstridens hetta hävdas som ett slags 

argument mot svenskan i Finland.  

 

4.1.5 Att låna ur finskan, använda slang och dialekt 
 

 Finska ord och uttryck, slang, dialektala ord och uttryck togs upp i tre delfrågor (10:1d, 10:1e 

och 10:1g) som här behandlas i ett sammanhang. I samtliga fall ställdes frågan om vad som är 

rekommendabelt att undvika. Medianerna blev ”delvis enig”, ”tveksam” respektive ”delvis 

oenig”. Också här var frågorna förstås grovt tillyxade. Det sades t.ex. inte ut i vilka 

sammanhang dessa språkliga kryddor skulle undvikas eller inte.  

 

Som man kan föreställa sig accepteras finska ord och uttryck i tal främst av respondenter som 

talar både finska och svenska hemma och därtill av yngre respondenter. Intressant nog saknar 

språkförhållandena på hemorten betydelse; inte heller umgängesspråket påverkar åsikterna. 

Svarsfördelningen visar ändå att 72 procent av respondenterna antingen instämmer helt eller 

delvis i rekommendationen om att undvika finska ord och uttryck när man talar svenska. 
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Gissningsvis tänker man sig att idealet är att man håller sig till ett språk, svenska, och att 

blandspråk helst ska undvikas. Samtidigt är man medveten om att man själv, särskilt i privata 

sammanhang, i praktiken ofta lånar in finska ord och uttryck. Idealet och vardagen kolliderar 

helt enkelt, och man är medveten om att finskan spelar en viktig roll i ens liv.  

 

Inställningen till slang i tal är i jämförelse med andra svarsmönster mycket brokig. Mest 

positivt inställda till slang är inte oväntat yngre respondenter och sådana som bor på en 

finskspråkig ort. Också personer med en något högre utbildning accepterar slang. 

Respondenter med finska som modersmål, sådana som talar finska hemma och sådana som 

använder uteslutande finska förhåller sig också positiva till slang. Svaren mitt på skalan, 

dvs. ”delvis enig”, ”tveksam” och ”delvis oenig”, står för nästan 77 % av svaren sammanlagt. 

Här har man inte kunnat bestämma sig; det är tydligt.  

 

Frågan om lån av finska ord och uttryck samt frågan om användningen av slang har ett nära 

samband, eftersom finskan i dag är den största källan till finlandssvensk slang. Man kan 

därför förstå varför respondenterna förhåller sig rätt strängt till finska lån i allmänhet, men 

inte vill fördöma just slang. Finskan är en integrerad del av slangen, men ett uttryck 

för ”slarvigt blandspråk” i andra sammanhang. När det gäller det privata språket i vardagen 

vill man mindre än i andra sammanhang sortera och gradera enligt något slags lämplighet.  

 

En förklaring till svarsmönstret kan också stå att finna i hemorten. Respondenterna namngav 

ju inte sina hemorter, utan orten karaktäriserades endast som språkmiljö, dvs. den 

språkstatistiska balansen mellan språkgrupperna var avgörande. Detta betyder att 

respondenter bosatta på en tvåspråkig ort med svensk majoritet, som förhåller sig ogillande 

till slang, sannolikt inte är invånare i någon större stad. Respondenter bosatta på en helt 

finskspråkig ort, eller på en tvåspråkig ort med finsk majoritet, finns sannolikt i en större och 

äldre urban miljö, där slangen har djupare rötter och sannolikt är mer finskinfluerad. Detta 

kan dock inte undersökas här.  

 

Respondenterna ställde sig tydligt bakom de finlandssvenska dialekterna. Nästan 70 procent 

avvisade rekommendationen att man ska undvika dialektala ord och uttryck när man talar. 

Språket på hemorten påverkar inte åsikterna, vilket man eventuellt hade kunnat tänka sig. 

Dialekt eller tal med dialektala inslag förekommer i olika hög grad på olika håll inom det 

spridda geografiska område finlandssvenskarna kallar Svenskfinland. Inte heller 
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respondenternas utbildningsnivå har någon betydelse för acceptansen. Modersmålet, språket i 

hemmet och umgängesspråket påverkar inte heller respondenternas bedömning. Endast 

respondenternas ålder har ett visst, men svagt, inflytande. Äldre respondenter accepterar 

enligt förväntan mer rekommendationen att undvika dialektala ord och uttryck än yngre.  

 

Den positiva hållningen till dialektala inslag i tal kan förklaras på olika sätt. Dels är 

dialekternas status nu högre än den var för några decennier sedan. Dialekt används i dag i 

sammanhang där det s.k. högspråket var det enda möjliga tidigare. (Detta gäller t.ex. i så pass 

formella sammanhang som i akademisk utbildning.) Dels står de finlandssvenska dialekterna 

också för den som inte har en dialekt som modersmål som något genuint finlandssvenskt som 

man kan understryka sin nationella identitet med. Dels ger inte en finlandssvensk dialekt 

upphov till samma slag av negativa attityder till finlandssvenskarna som folkgrupp som det 

finlandssvenska standardspråket gör. Inslag av finlandssvensk dialekt kan därför alla 

acceptera. Här blir de sociala konnotationerna helt enkelt andra.  

 

Tabell 4 ger en helhetsbild av hur respondentgruppen har reagerat på de rekommendationer 

om talspråket som den fick ta ställning till. Gruppens samfällda opinion representeras här av 

medianerna för varje delfråga. Endast reaktionerna på frågan om ett finlandssvenskt 

respektive rikssvenskt uttal gav upphov till mycket tydliga åsiktsyttringar. I övrigt var man 

mer försiktig som grupp betraktad åtminstone. Det var ändå viktigare att använda språket 

grammatikaliskt korrekt och att undvika finska ord och uttryck än att undvika sådant man inte 

förstår i Sverige eller finlandssvenska dialektala ord och uttryck. I fråga om hur man ska 

förhålla sig till slangen var gruppen mest obeslutsam.  

 

När det gäller valet av uttalsvariant instämmer säkert språkvårdarna med språkbrukarna. 

Däremot är det tänkbart att betydelsen av att man kan göra sig förstådd i Sverige kan upplevas 

som något viktigare av professionella språkbrukare. Att inflikade finska ord och uttryck kan 

ställa till med andra problem än lån ur slang och dialekt gör kan man kanske hålla med om. 

Särskilt när det är fråga om språket i tal blir ändå sammanhanget – de samtalande, åhörarna, 

ämnet, platsen, stunden m.m. – avgörande för om några särskilda krav på språket alls kan eller 

ska ställas. Två yrken vars företrädare kan åläggas ett ansvar för språket också i tal ska 

behandlas i kapitel 5. 
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Av de använda bakgrundsvariablerna förefaller åldern vara den faktor som inverkar mest när 

det gäller talspråket – ju yngre respondent, desto ”liberalare” hållning. Utbildning har ett 

samband med ålder, så det är svårt att avgöra hur starkt inflytande högre utbildning de facto 

har på respondenternas åsikter. Respondenternas modersmål, hemspråk och umgängesspråk 

har en varierande betydelse för resultatet. Generellt kan man ändå säga att de som talar 

svenska, eller svenska och ett annat språk, tenderar att ställa tydligare krav på språket än 

andra, vilket i sig inte är förvånande alls.  

 

Tabell 4: Finlandssvenska i tal – medianen i svarsvariationen 
 
 
Vi bör då vi talar  helt 

enig 
delvis 
enig 

tveksam delvis  
oenig 

helt  
oenig 

 
– använda språket grammatikaliskt 
korrekt? 
 
 
– undvika sådant man inte förstår i 
Sverige? 
 
 
– använda ett finlandssvenskt uttal? 
 
 
– efterlikna rikssvenskt uttal? 
 
 
– undvika finska ord och uttryck? 
 
 
– undvika slang? 
 
 
– undvika dialektala ord och uttryck? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 

 
● 
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● 
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4.2  Finlandssvenska i skrift  
 

Precis som i fråga om talspråket i föregående avsnitt så gäller frågebatteriet om skriftspråket 

inte någon bestämd kategori av t.ex. yrkesmässiga språkbrukare. I princip skulle varje 

respondent i stället utgå från sig själv – vad kan han eller hon tillåta sig själv i ett ospecificerat, 

och därför säkert något diffust, sammanhang då en text ska formuleras? Här handlar det alltså 

inte om den faktiska förmågan, utan om vad som kan vara rimligt att kräva när man själv 

håller i pennan eller hanterar tangentbordet. Delfrågorna är desamma som ovan, givetvis med 

undantag för dem som gäller uttalet.  

4.2.1 Att skriva korrekt 
 
Rörande eniga är respondenterna om att en text ska vara grammatikaliskt korrekt. När man 

skriver har man ju mer tid för planering än när man talar. Plats för eftertanke alltså. I fråga om 

talet nöjde sig respondentgruppen ju med mindre och medianen blev då ”delvis enig”.  I fråga 

om skrift är medianen ”helt enig”; nästan alla (90,6 %) har svarat så.  

 

Kön och ålder har inte någon effekt på svarsmönstret; det har däremot bl.a. hemortens 

språkliga karaktär. Bor man på en finskspråkig ort är man inte lika krävande som om man bor 

på en tvåspråkig ort med finsk majoritet. Har man dessutom endast finska som 

umgängesspråk är man inte heller så krävande. Personer med akademisk utbildning ställer 

däremot mer krav på korrekthet än sådana som har lägre utbildning (endast grundskola eller 

folkskola). Modersmålet och det språk som talas hemma påverkar inte resultatet.  

 

Den enkla slutsatsen blir väl att ju säkrare, eller åtminstone erfarnare, man själv är som 

skribent på svenska (högre utbildning och mer svenska i miljön), desto strängare krav på 

grammatikalisk korrekthet är man beredd att ställa, förmodligen i vetskap eller förtröstan om 

att man har en möjlighet leva upp till dem. De som vet med sig att fel kan uppstå, t.ex. på 

grund av brist på skrivvana på svenska, vill i stället mildra kraven en aning och svarar i stället 

att de är ”delvis eniga” med påståendet. Lägre krav än så ställer ingen. 
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4.2.2 Att undvika sådant man inte förstår i Sverige 

 

I fråga om huruvida man i skrift ska undvika ord och uttryck som inte förstås i Sverige är 

åsikterna betydligt mer spridda. Medianen blir ”delvis enig”, dvs. man lutar mest åt att 

skriften inte ska innehålla sådant som är obegripligt i Sverige. I tal tyckte man ju det var 

mindre viktigt (då vara medianen ”delvis oenig” i stället).  

 

Endast ca 37 procent av respondenterna står ändå bakom alternativet ”delvis enig”. Alla andra 

svarsalternativ i skalan har de facto utnyttjats av mellan 12 och 20 procent av respondenterna. 

Åsikterna är alltså klart spridda. Någon skillnad mellan män och kvinnor finns inte, och inte 

heller språkförhållandena på hemorten spelar någon roll denna gång. Modersmål, hemspråk 

och umgängesspråk har inte heller någon betydelse. Det som inverkar är ålder och 

utbildningsnivå. De som är över 55 och de som har akademisk utbildning är mest för att man 

ska undvika sådant språkgods som inte är gångbart också i Sverige. Mest mot ett sådant krav 

är personer med lägre utbildning och personer i åldern 26 till 35 år samt därefter de som är 

ännu yngre än så. Utbildning, eventuellt också mer språkvana, i det här fallet skrivvana, har 

alltså betydelse. Om detta beror på att man har egen erfarenhet att bygga på eller om det 

snarare beror på att man har lärt sig hur man ska tycka kan man ju fundera på. Lär man sig 

med åren att ”tycka rätt” eller lär man sig verkligen att välja det mest ändamålsenliga 

uttrycket i ett visst sammanhang? Det kan vi inte veta. 

4.2.3 Att låna ur finskan, använda slang och dialekt 

 
Respondenterna förefaller att vara rätt överens om att man inte ska blanda in ord och uttryck 

ur finskan och att man ska undvika slang när man skriver. Medianen i bägge fallen är ”helt 

enig”. När det gäller dialektinslag i skrift är medianen däremot ”delvis enig”; i själva verket 

tycks alternativen ”helt enig” och ”delvis enig” vara ungefär lika starka här.  

 

Precis som i fråga om andra delfrågor som är gemensamma för en bedömning av talet och av 

skriften så är man mer tillåtande när det gäller lån ur finskan i tal än i skrift. (I tal var 

medianen ju ”delvis enig”.) För skriftens del gäller att ungefär tre fjärdedelar (74,2 %) av 

respondenterna var helt överens om att finska ord och uttryck inte hör hemma i en svensk text. 

Adderar man dem som var delvis överens med påståendet så är man redan uppe i över 90 

procent (93,6 %) av respondenterna. Även denna gång saknar könet betydelse som 
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bakgrundsvariabel. Hör man till de äldre (över 55 år), bor man på en svenskspråkig ort eller 

talar man svenska (eller svenska och något annat språk) hemma då ogillar man finska inslag i 

svensk skrift mest. Yngre respondenter och sådana som är bosatta på en helt finskspråkig ort 

är däremot oense eller tvekar inför påståendet. Det är lätt att förstå att den som talar finska 

eller ett annat språk hemma är mest accepterande i fråga om finska ord och uttryck i skrift. 

Den egna verkligheten och erfarenheten påverkar givetvis attityderna och/eller leder till en 

realistisk bedömning. Vilket eller vilka språk man umgås på saknar betydelse.  

 

I fråga om acceptans av slang i skrift är medianen visserligen densamma som i fråga om lån 

ur finskan – dvs. ”helt enig” – men bakom den åsikten står bara litet mer än hälften av 

respondenterna (53,9 %). Lägger man till dem som är delvis eniga kommer man upp till ca 

fyra femtedelar (86,5 %) av hela gruppen. Slang är alltså något mer acceptabelt än finska. 

Med tanke på att källan för den finlandssvenska slangen i dag är just finskan så får man väl 

resonera som så att slanguttryck är integrerade i språket, medan de finska lånen uppfattas som 

tillfälliga gästspelare som man kan undvara åtminstone i skrift.  

 

I fråga om slang spelar könet en roll. Kvinnor är mer benägna än män att hävda att vi ska 

undvika slang då vi skriver. De som inte har svenska som modersmål accepterar däremot mer 

slang än andra. Talar man svenska, eller svenska och något annat språk hemma, säger man sig 

undvika slang i skrift. Respondenternas utbildningsnivå, språkförhållandena på hemorten och 

umgängesspråket har ingen betydelse i sammanhanget. Respondenternas ålder spelar, något 

förvånande, inte heller någon roll.  

 

Inställningen till dialektinslag i skrift är klart mer negativ än den var till dialekt i tal. Detta är 

nog inte något att förvåna sig över. De helt och delvis eniga respondenterna står tillsammans 

för tre fjärdedelar (75,5 %) av alla svar; medianen (”delvis enig”) står 38 procent för. Detta 

betyder att det inte är något stort avstånd mellan de oftast valda svarsalternativen. Tveksamma, 

delvis oeniga och helt oeniga förekommer också. Dialekt är svenska, och det finns 

sammanhang där dialekten platsar i skrift; så har man kanske resonerat. Frågeställningen 

kompliceras givetvis också av att texter skrivna på, eller översatta till, dialekt är sällsynta. 

Alla har nog inte sett sin egen, eller någon annans, dialekt i skrift.  

 

Den generella bilden av respondenternas krav på språket i skrift är att man eftersträvar ett 

språk som är korrekt, och som inte är uppblandat med ord och uttryck som kräver någon 
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särskild språklig kompetens. Man ska alltså inte behöva kunna finska eller behärska slang. 

Däremot kanske en sverigesvensk läsare får anstränga sig – helt utan finlandssvenska inslag 

behöver skriften inte vara.  

 

Åldern förklarar variationen mindre i fråga om skriften än om talet. Utbildningsnivån spelar 

däremot roll då det gäller skrift. (De här två faktorerna har dessutom ett samband med 

varandra, men så här ser den generella bilden ut.) Respondenternas koppling till det svenska 

språket förklarar en del. Man ställer helt enkelt tydligare krav på ett språk man har som 

modersmål och/eller använder hemma, i annat fall är det inte så noga.   

 

Tabell 5: Finlandssvenska i skrift – medianen i svarsvariationen 
 
Vi bör då vi skriver  helt 

enig 
delvis 
enig 

tveksam delvis  
oenig 

helt  
oenig 

 
– använda språket grammatikaliskt 
korrekt? 
 
 
– undvika sådant man inte förstår i 
Sverige? 
 
 
– undvika finska ord och uttryck? 
 
 
– undvika slang? 
 
 
– undvika dialektala ord och uttryck? 
 

 
● 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
 
● 
 

 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3 Mer eller mindre finlandssvenska i olika textgenrer 
 

Respondenterna fick också ta ställning till när det är mer eller mindre lämpligt med 

finlandssvenska ord och uttryck i några olika textgenrer. De kunde då se sig i första hand som 

läsare, inte som skribenter, även om detta perspektiv säkert inte heller var uteslutet – alla har 

t.ex. skrivit uppsatser i skolan. Frågans formulering (i den nämndes ju ”finlandssvenska ord 

och uttryck”) ledde nog till att respondenterna enbart tänkte på lexikala särdrag, medan andra 

för finlandssvenska skribenter typiska egenheter antagligen inte har föresvävat dem. 

Resultatet finns i tabell 6.  
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Den genre där finlandssvenskan ges det största spelrummet är skönlitteraturen. Medianen 

blev ”helt enig” och bakom den står 66 procent av respondenterna. Tillsammans med dem 

som tyckte sig vara delvis eniga kommer de accepterande respondenterna upp till nästan 90 

procent (89,6 %). De som tvekar eller är delvis oeniga är mycket få (4,5 % respektive 3,6 %). 

Äldre och akademiskt utbildade respondenter accepterar finlandssvenska inslag i 

skönlitteraturen mest av alla. Kan detta bero på att människor som brukar läsa finlandssvensk 

skönlitteratur är just äldre (här över 55 år) och inte så sällan har en högre utbildning? Eller är 

detta en konventionell förhandsuppfattning? Utrymme för någon motivering fanns ju inte i 

denna enkät, men det är lätt att tänka sig att läsande respondenter har tänkt på skildringar av 

finlandssvenska miljöer, inslag av dialog och annat som kan kräva ett verklighetsnära, dvs. 

lokalt, språk. 

 

Sträng är man däremot i fråga om vetenskap och annan facklitteratur; här vill man inte 

acceptera finlandssvenska inslag. De som delvis eller helt vill bannlysa finlandssvenska ord 

och uttryck motsvarar över hälften av respondenterna (tillsammans 57,1 %).  Medianen 

är ”delvis oenig”. Övriga mer tillåtande alternativ har fått mellan 12 och 17 procent av 

respondenterna bakom sig. Den enda bakgrundsfaktor som ger utslag är hemspråket. Om 

svenska är hemspråket ställer man också krav på att fackprosa av det här slaget inte ska ha 

finlandssvensk prägel. Det här är en genre som är språkligt och stilistiskt neutral och som ska 

vara allmänt gångbar anser man.  

 

Ett faktum är ju också att det stora flertalet finlandssvenska ord och uttryck hör hemma i 

vardagen, och att förekomsten av sådana därför av naturliga skäl inte är särskilt frekvent i 

vetenskapsprosa över huvud taget. Undantag utgör en del samhälleliga termer (se Reuter 

2003:12–16), och t.ex. en del namn på växter och djur som av tradition har en annan 

benämning på svenska i Finland och som därför kan förekomma i kurs- och läroböcker samt 

övrig facklitteratur.4 Vissa uttryck typiska för den finlandssvenska akademiska genren finns 

(se Melin 1996:194–201), men frågan är om en normalläsare av sådan litteratur identifierar 

dem som typiska för svensk vetenskapsprosa i Finland? Det problem som ur 

språkvårdarperspektiv är störst i sammanhanget är den illa översatta fackprosan som gör 

avtryck i språket (Tandefelt 2003a).  

                                                 
4  T.ex. ”getpors” (ledum palustris) för ”skvattram” eller ”lilla apollofjärilen” (parnassio mnemosyne) för 
”mnemosynefjäril”.  
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I fråga om språket i finlandssvenska dagstidningar är respondenterna mer tillåtande. 

Medianen är ”delvis enig”. Många är också helt eniga. De som accepterar finlandssvenska 

inslag i tidningarna står tillsammans för 71 procent av respondenterna. Att så är fallet är 

naturligt. Tidningarna rapporterar visserligen också från stora världen, men nyheter från det 

egna landet och inte minst från den lilla världen (Svenskfinland) kan motivera användningen 

av ett mer lokalt språk. Tidningstexter skrivs primärt för finlandssvenska läsare och behöver 

alltså inte beakta andra annat än sekundärt. Man kan tänka sig att resonemanget har gått 

ungefär så även om det inte alls är ovanligt att tidningsläsare är duktiga ”felfinnare”. 

 

Den sista textgenren – skoluppsatsen – bedöms lika välvilligt. Medianen är ”delvis enig”, dvs. 

här ska man tillåta en del finlandssvenska åtminstone i lexikonet. De eniga och de delvis 

eniga når tillsammans litet mer än 60 procent (61,8 %). Övriga svarsalternativ har också 

utnyttjats, men då av mellan ca 11 och ca 16 procent. 

 

De som inte vill tillåta finlandssvenska ord och uttryck i skoluppsatser är de som har en högre 

utbildning, de som är äldre (över 55 år) och de som har svenska som hemspråk. I fråga om 

utbildning och hemspråk är sambandet signifikant, men däremot inte i fråga om modersmål 

eller umgängesspråk.  

 

Är man yngre, och har man två språk i sitt hem, vill man ge finlandssvenskan större spelrum. 

En förklaring är troligen att en yngre respondent inte vill lägga ribban högre än vad han eller 

hon själv klarar av eller har klarat av under sin skoltid. En del unga respondenter har 

antagligen gått i skola när de har svarat på enkäten, andra har nyligen lämnat den. En annan 

förklaring kan vara att de äldre respondenterna har svarat utgående från en annan 

skolerfarenhet. Många av dem har säkert fått kommentarer med rödpenna i sina uppsatser av 

sin modersmålslärare då de har använt en finlandism. Huruvida detta har lärt dem att skriva 

väl eller om det har resulterat i s.k. inlärd irritation och prickskytte på en serie illa omtyckta 

språkdrag förblir en obesvarad fråga (se t.ex. den enkät som redovisas i Reuter 2004). 

 

Den här biten av enkäten får man ta med en extra grov nypa salt i fråga om detaljerna. 

Formuleringen av huvudfrågan var såpass allmän att respondenter av olika ålder och med 

olika erfarenhet säkert har gjort mycket olika kopplingar. Det man kanske ändå kan utläsa är 

vilken tågordningen mellan de olika textgenrerna kan tänkas vara. Att döma av medianerna 
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(se tabell 6) så får en författare av vetenskap och facklitteratur vara minst finlandssvensk i sitt 

språk, något mer finlandssvensk får däremot en journalist och en skolelev vara, och mest 

friheter kan den finlandssvenska författaren ta sig. Ordningsföljden förefaller motiverbar. 

 

Tabell 6: Finlandssvenska i olika textgenrer – medianen i svarsvariationen 
 
Man kan använda finlandssvenska ord 
och uttryck då man skriver  

helt 
enig 

delvis 
enig 

tveksam delvis  
oenig 

helt  
oenig 

 
– skönlitteratur? 
 
 
– vetenskap och annan facklitteratur? 
 
 
– i finlandssvenska dagstidningar? 
 
 
– uppsatser i den finlandssvenska 
skolan? 
 

 
● 
 

 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
● 
 

  
 
 
 
● 
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5. Språkmodell och normförmedlare – läraren och 
journalisten 

 

Språkvården sysslar primärt med språket i skrift, dvs. med det vi kallar standardspråket. Hur 

människor talar brukar man inte lägga sig i. En särskild kategori utgör ändå de människor som 

talar på yrkets vägnar: journalister, lärare, präster och skådespelare. När språket och rösten är 

de viktigaste yrkesverktygen behöver man lära sig att använda dem och att hålla dem i skick. 

Därför ingår också ofta undervisning i röstbehandling samt språklig handledning i den 

utbildning som leder fram till dessa yrken.  

 

I den webbenkät som här redovisas förekom några frågor om vilka krav som ska ställas på 

journalisters och lärares språk. Lärarna och journalisterna representerar ju bägge sådana 

yrkeskårer som väl ingen av oss kan undgå att komma i kontakt med. Läraren lär dessutom 

konkret ut språket/modersmålet i sin undervisning, medan journalisten inte kan undgå att bli 

en av de språkmodeller som läsare och lyssnare i många åldrar möter. Läraren och 

journalisten både talar och skriver; inflytandet blir alltså brett. Respondenternas 

genomsnittliga bedömning framgår av tabellerna 7 och 8. 

5.1 Läraren som språkmodell 
 

Rollen som språkmodell kan en lärare inte undgå oavsett på vilket stadium han eller hon 

undervisar småbarn, barn, ungdomar, unga vuxna eller vuxna. Genom att läraren både 

undervisar i och på modersmålet/skolspråket blir effekten och därför också ansvaret mycket 

stort. Rollen som språkmodell kombineras med uppgiften att verka som normauktoritet eller 

exaktare uttryckt som en normförmedlande auktoritet.5 Ansvaret för att utveckla elevernas 

egen språkkänsla och deras egen inre grammatik är stort. Det är lättare att bara överföra sina 

egna, också de någon gång av andra nedärvda, värderingar.  

 

Att läraren ska kunna fungera som språkmodell framgår klart av respondenternas svar (se 

tabell 7). Lärarens uttal ska var finlandssvenskt, får absolut inte efterlikna ett rikssvenskt uttal. 

Lärarens språk ska vara grammatikaliskt korrekt. Det får inte innehålla lån ur finskan eller 

slangen, men kan ha drag av dialekt. (Medianerna på de delfrågor som tillsammans gav 
                                                 
5 Se t.ex. resonemanget i inledningen till Språkriktighetsboken 2005. 
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upphov till detta språkideal för lärare var följande: ”helt enig”, ”helt oenig”, ”helt enig”, ”helt 

enig” och ”delvis enig”.) Den finlandssvenska lärarutbildningen är geografiskt placerad i 

Vasa i Österbotten, och klasslärarutbildningen är populär bland ungdomar som har en 

dialektal bakgrund. Den toleranta inställningen till dialektala inslag i lärarspråket har sin 

realistiska förklaring. Riktigt hur man ska se på kravet på att läraren ska undvika sådant som 

inte förstås i Sverige vet man inte. Medianen här är ”tveksam”. Läraren ska veta mer än 

eleverna, men han eller hon får inte använda ett konstlat språk heller – kanske har man tänkt 

ungefär så. 

 

I fråga om lärarens språk kan vissa skillnader mellan olika respondentgrupper iakttas. Kvinnor 

tycker mer än män att det är viktigt med ett finlandssvenskt uttal och ett grammatikaliskt 

korrekt språk. Män däremot anser att läraren ska undvika sådant språkgods som inte är 

gångbart i Sverige. Ju längre tid som har gått sedan man har gått i skola, dvs. ju äldre man är, 

desto tydligare är kraven på lärarens språk. Kön och ålder spelar alltså in när lärarens uppgift 

som språkmodell och normförmedlare värderas.  

 

Respondenternas utbildning spelar som väntat också in. Ju högre utbildning, desto tydligare 

krav på att lärarens språk ska vara gott på alla punkter. Respondenter som har avlagt endast 

studentexamen kan däremot tänka sig att acceptera att en lärare använder sig av slang.  

 

Hemortens språkliga karaktär spelar också in. Respondenter bosatta i en finskspråkig 

kommun anser det önskvärt att en lärare efterliknar ett rikssvenskt uttal och samtidigt att det 

är mindre viktig att han eller hon undviker finska ord och uttryck. Resultatet måste bli en 

intressant mix – finska lån med rikssvenskt uttal? Respondenter bosatta i en tvåspråkig 

finskdominerad kommun håller på ett finlandssvenskt uttal och vill att läraren undviker finska 

ord och uttryck. I fråga om respondenternas modersmål är det klart att de som inte är 

svenskspråkiga har en helt annan syn på lärarens språk än de som har svenska som modersmål 

eller som ett av sina modersmål. Detsamma går igen i fråga om respondenternas hemspråk. 

Man får det intrycket att den som inte själv har svenska som sitt språk, eller som ett av sina 

språk, ger uttryck för en viss motvilja eller kanske ett slags skämtlynne. Attityden till 

språkgruppen spiller över på attityden till språket som sådant.   
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Tabell 7: Språkkrav på en lärare i en finlandssvensk skola – medianen i svarsvariationen 
 
Anser du att en lärare i en 
finlandssvensk skola bör  

helt 
enig 

delvis 
enig 

tveksam delvis  
oenig 

helt  
oenig 

 
– använda språket grammatikaliskt 
korrekt? 
 
 
– undvika sådant man inte förstår i 
Sverige? 
 
 
- använda ett finlandssvenskt uttal? 
 
 
– undvika finska ord och uttryck? 
 
 
– undvika slang? 
 
 
- efterlikna ett rikssvenskt uttal? 
 
 
– undvika dialektala ord och uttryck? 
 

 
 
● 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
● 
 
 
● 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 

 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 

 

5.2 Radio- och TV-journalistens språk 
 

Bilden av journalistens språk motsvarar i hög grad lärarens (jfr tabell 8 med tabell 7). Den 

talande journalisten ges en större frihet när det gäller användningen av slang, men annars är 

bilden identisk. Också en finlandssvensk journalist ska använda ett grammatikaliskt korrekt 

språk (”helt enig”), ett finlandssvenskt uttal (”helt enig”), inte ett rikssvenskt (”helt oenig”) 

och undvika finska ord och uttryck (”helt enig”). Dialektala inslag är mer tillåtna (”delvis 

enig”), detsamma gäller slangen (”delvis enig”). Huruvida journalisten ska undvika sådant 

som inte förstås i Sverige har man svårt att ta ställning till (”tveksam”).  

 

Skillnaden mellan kvinnor och män är inte stor. Det enda som kan nämnas är att män i högre 

grad än kvinnor anser att journalisterna kan efterlikna ett rikssvenskt uttal. Någon förnuftig 

förklaring till denna skillnad kan jag inte komma på. Skillnaden mellan åldersgrupperna är 

densamma som för lärarnas del. Yngre respondenter ger journalisterna den största friheten. 

Om det är så att yngre respondenter också i regel lyssnar till program som görs eller leds av 

yngre journalister så är förklaringen förmodligen den att de uppskattar det lediga, vardagliga 

och ibland påfallande personliga språkbruk som yngre journalister företräder. Programmens 
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karaktär spelar förstås också in – samma språkbruk och personliga stil är inte användbar i 

program av seriösare och mindre vardaglig karaktär.  

 

Tanken att journalister ska efterlikna ett rikssvenskt uttal i stället för att använda ett 

finlandsvenskt återkommer hos respondenter som är bosatta i en finskspråkig kommun. 

Hemspråksförhållandena spelar in så att de respondenter som kommer från tvåspråkiga hem 

inte bryr sig så mycket om huruvida journalisternas språk är grammatikaliskt korrekt eller inte. 

Om journalisten förmår undvika ord och uttryck som inte är gångbara i Sverige spelar heller 

ingen roll. Respondenter som kommer från hem där svenska inte är ett hemspråk struntar i 

alla krav på journalisterna förutom ett – de anser att professionella språkbrukare ska efterlikna 

ett rikssvenskt uttal.  

 

Det går att upprepa det som har sagts vid några tidigare tillfällen. De respondenter för vilka 

svenska inte är modersmålet eller ett av modersmålen, och som lever i en helt finsk miljö, vill 

tydligen ibland visa språket en bristande respekt eller helt enkelt ta chansen att skämta. 

Mängden oseriösa svar ökar givetvis när man lägger ut en enkät öppet på webben.  

 

Tabell 8: Språkkrav på den finlandssvenska radio- och TV-journalisten – medianen i svarsvariationen 
 
Anser du att en finlandssvensk radio- 
eller TV-journalist bör  

helt 
enig 

delvis 
enig 

tveksam delvis  
oenig 

helt  
oenig 

 
– använda språket grammatikaliskt 
korrekt? 
 
 
– undvika sådant man inte förstår i 
Sverige? 
 
 
– använda ett finlandssvenskt uttal? 
 
 
– undvika finska ord och uttryck? 
 
 
– undvika slang? 
 
 
– efterlikna ett rikssvenskt uttal? 
 
 
– undvika dialektala ord och uttryck? 
 

 
● 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
● 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
● 
 

 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
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6. Stränga och mindre stränga krav 
 

En given följdfråga till det stoff som har presenterats så här långt kunde lyda: Hur skiljer sig 

de krav som ställs på språkbrukare som kan fungera som språkmodeller (läraren och 

journalisten) från de krav som ställs på folk i allmänhet, på oss själva t.ex? När 

respondenterna svarade på frågor om språket i tal och i skrift var det inte utsagt vem de skulle 

tänka på, och det är rätt troligt att de i första hand utgick från sig själva som privatpersoner. 

Gissningsvis är respondenterna beredda att mildra krav som gäller ett icke-professionellt 

språkbruk. Och gissningsvis kommer kraven på språket i tal att vara betydligt tamare än 

kraven på skriftspråket. En jämförelse mellan svaren (dvs. mellan medianerna) kan göras 

utgående från tabell 9 där L står för ”lärare”, J för ”journalist”, T för ”språket i tal” och S 

för ”språket i skrift”, utan närmare precisering av vem det är som talar eller skriver och när 

det sker.   

 

I fråga om uttalet är respondenterna av samma åsikt oavsett om de tänker på läraren (L), 

journalisten (J) eller språket i tal (T), då talaren inte har några yrkesmässiga skäl att bemöda 

sig om sitt språk. Ett finlandssvenskt uttal prefereras och en tillnärmning till ett rikssvenskt 

uttal förkastas över hela linjen (L, J och T). Att tycka tvärtom är mycket udda, och det hade 

varit intressant att veta vilka motiv som ligger i bakgrunden för ett sådant tyckande egentligen. 

Här har jag spekulerat i sådant som skämtlynne, motvilja mot ett språk som man kanske inte 

behärskar särskilt väl eller motvilja mot talare av detta språk. 

 

Respondenterna är också helt eniga om att språket ska användas grammatikaliskt korrekt. Det 

krävs av läraren, av journalisten och av den som över huvud taget använder språket i skrift (S). 

Detsamma gäller kravet att man ska undvika att låna in finska ord och uttryck när man skriver. 

Det är man också helt enig om. Däremot är man bara delvis enig om huruvida dialektala 

inslag är okej för en lärare, en journalist och för den som skriver i allmänhet. Man lättar en 

aning på kraven för samtliga i fråga om användning av dialekt. 

 

Så här långt har kraven varit desamma för språkbrukare med och språkbrukare utan något 

särskilt yrkesmässigt ansvar för språket, men sedan uppstår en viss spridning. Skrift (S) och 

tal (T) hamnar t.ex. inte längre i samma kolumn, utan kraven på skriften är naturligt nog hela 

tiden strängare. I några avseenden är skillnaden i kravnivå mer påfallande än i andra. Så är 
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respondenterna t.ex. delvis oeniga om huruvida de i tal behöver undvika sådant som inte 

förstås i Sverige, detsamma gäller undvikandet av dialektala ord och uttryck i tal. När det 

gäller slang tvekar de. Slang kan passa i tal även om det är olämpligt i skrift.  

 

En mindre skillnad mellan skriften och talet visar sig gälla grammatikalisk korrekthet och lån 

ur finskan. Kanske tänker man här på talets flyktighet, på att en talsituation ger möjligheter till 

korrigeringar och förklaringar, på att tal mellan två personer som också kan finska ger dem 

tillgång till ytterligare en källa att ösa ur m.m.  

 

Man kan notera i tabell 9 att kraven på journalisten och läraren i regel ligger på samma nivå, 

utom i ett fall. Läraren förutsätts undvika slang, men journalisten tycks få använda slang 

något mer utan att det stör.  

 

Ett avvikande mönster uppstår när respondenterna tar ställning till om det är nödvändigt att 

undvika sådant som inte förstås i Sverige. I skrift ska sådant främst undvikas; det är man 

delvis enig om. I tal tycks det vara långt mindre nödvändigt. I mitten hamnar läraren och 

journalisten för här är man tveksam till om ett sådant krav ska ställas. 

 

Kraven på journalisten och läraren kan jämföras med de krav som respondenterna ställer på 

sig själva när de skriver. När respondenterna talar kan de ta sig större friheter än personer som 

i praktiken tjänar som språkmodeller. Att det är skillnad mellan skriften och talet som medier, 

och att det också är skillnad på professionellt och icke-professionellt språkbruk, tycks vara 

klart. På den punkten är språkbrukarna på samma linje som språkvårdarna.  
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Tabell 9: Språkkrav på journalisten och läraren respektive allmänna krav på språket i tal och skrift 
 
Journalisten, läraren, vi i tal och vi i 
skrift bör 

helt 
enig 

delvis 
enig 

tveksam delvis  
oenig 

helt  
oenig 

 
– använda språket grammatikaliskt 
korrekt? 
 
 
– undvika sådant man inte förstår i 
Sverige? 
 
 
– använda ett finlandssvenskt uttal? 
 
 
 
– undvika finska ord och uttryck? 
 
 
– undvika slang? 
 
 
– efterlikna ett rikssvenskt uttal? 
 
 
– undvika dialektala ord och uttryck? 
 

 
J LS 
 
 
 
 
 
 
J L T 
 
 
 
J LS 
 
 
L S 
 

 
T 
 
 
 
S 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
J 
 
 
 
 
SJL 
 

 
 
 
 
 
J L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J LT 
 
 
 

J = journalisten, L = läraren,  
S = språket i skrift i allmänhet och T = språket i tal i allmänhet så som respondenterna ser på saken. 
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7. Vad har språkvården för betydelse? 
 

Av fyra påståenden (frågorna 14a, b, c, d i enkäten) om språkvårdens betydelse berörde två 

speciellt den svenska språkvården i Finland. Två var mer allmänt hållna. Formuleringarna var 

helt äkta – så här kan det låta på fältet. Två av påståendena var formulerade åt det positiva 

hållet, medan två uttryckte en närmast negativ hållning till språkvården. Av tabell l0 framgår 

de mest frekventa svaren.  

 

Tabell 10: De mest frekventa svaren på påståenden om den finlandssvenska språkvården 
 
 helt  

enig 
delvis  
enig 

tveksam delvis  
oenig 

helt  
oenig 

Den är helt onödig. Vi behöver inte följa 
språkutvecklingen i Sverige. 

   ●  

Det är bra att språkvårdarna upplyser oss 
om våra finlandssvenska särdrag. 

●     

Vi behöver inga språkpoliser som rättar 
folks språk. 

   ●  

Språkvårdarna kunde vara strängare än 
de är och ingripa mer än de gör. 

  ●   

 

Den bild de mest frekventa svaren ger i tabell 10 är rätt ljus ur ett språkvårdarperspektiv. Man 

är tydligen nöjd över att språkvårdarna har koll på ord och uttryck som kännetecknar 

finlandssvenskan, men som inte är gångbara i Sverige. Det är värt att notera att 

respondenterna år 2002 faktiskt kunde relatera till en professionell språkvårdsverksamhet, 

vilket respondenterna 30 år tidigare inte kunde. Forskningscentralen för de inhemska språken, 

som bär det största ansvaret för vården av fem inhemska språk, tillkom år 1976.6 

 

Förmodligen är det just lexikala särdrag (som ”rådda” för ’ställa till oreda’, ”örfil” 

för ’kanelsnurra’, ”semla” för ’fralla’ och andra vardagslivets klassiker) som de flesta 

respondenter har tänkt på. Avvikande ord och uttryck har ju de flesta finlandssvenskar 

erfarenhet av, medan morfologiska och inte minst syntaktiska särdrag är svårare att uppfatta 

och behärska.  

 

                                                 
6 De fem språken är finska, svenska, samiska, teckenspråk och romani som alla har sina expertgrupper. Svenska 
språknämnden i Finland har existerat sedan 1942, men i varierande regi och under något olika namn.  
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Tanken att det är viktigt för oss i Finland att följa språkutvecklingen i Sverige väcker inte 

heller direkt motstånd. Kanske har den upprepats tillräckligt många gånger eller kanske har 

många finlandssvenskar fått lov att lära sig hur de ska uttrycka sig tillsammans med 

sverigesvenska vänner och arbetskamrater för att säkert blir förstådda. Mängden och arten av 

kontakter mellan de två länderna är i dag av annat slag än den var för några decennier sedan. 

Svenskan i Sverige blir mindre främmande för finlandssvenskarna (och finländarna i 

allmänhet) oavsett var de bor och vad de sysslar med.  

 

Språkpoliser förhåller man sig bara svagt positiv till. Detta styrks av att man uppenbarligen 

inte uppfattar språkvårdarna som vare sig för stränga eller för slappa. Kanske är situationen 

bra ungefär som den är? Kan man t.o.m. tolka situationen som så att man inte upplever 

språkvårdarna som vare sig poliser eller domare, utan som experter man kan rådfråga fullt 

frivilligt? Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att tolkningen av uttrycket ”språkpolis” 

säkert kan variera på samma sätt som uppfattningen om vad en professionell ”språkvårdare” 

gör kan vara dunkel för mången.  

 

Så snart man börjar se efter vilken inverkan de olika bakgrundsvariablerna har på svaren 

kompliceras bilden. Statistiskt signifikanta skillnader kunde konstateras på en del punkter. 

 

De män som har besvarat enkäten tycker t.ex. att språkvården är mindre viktig än vad 

kvinnorna gör. Männen behöver inga språkpoliser, medan kvinnorna uppskattar att de får 

kunskap om finlandssvenska särdrag. Unga personer som har svarat på frågorna uppfattar inte 

språkvården som särskilt viktig, några språkpoliser vill de inte ha och upplysning om 

finlandssvenska särdrag är rätt ointressant enligt dem. Åldersgruppen 55+ är däremot 

genomgående av motsatt åsikt. Vattendelaren i fråga om ålder går just här.  

 

Signifikanta skillnader som skulle bero på respondenternas hemorter (språkbalansen i 

hemkommunen) kan inte noteras när det gällde uppfattning om språkvården, men nog om 

annat.  

 

Respondenter med akademisk utbildning förhåller sig mest positiva till språkvården. Man vill 

följa utvecklingen i Sverige, man vill ha upplysning om finlandssvenska särdrag, men man 

anser inte att någon direkt språkpolisiär verksamhet behövs. Respondenter med lägre 

utbildning tycker det är onödigt att följa språkutvecklingen i Sverige och anser att språkvård 
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är onödig. Samtidigt hävdar de att det är viktigt med språkpoliser som rättar folks språk. Hur 

dessa två tyckanden går ihop vet jag inte. Om språkvården är onödig och språkutvecklingen i 

Sverige är betydelselös måste ju det regelverk som en språkpolis är satt att bevaka vara något 

mycket godtyckligt?  

 

Respondenter med svenska som modersmål förhåller sig klart positiva till språkvård. De 

ställer också krav på professionella språkbrukare (journalister och lärare) som andra frågor i 

enkäten handlade om. Respondenter med finska eller något annat språk som modersmål utgör 

motpolen. Om det beror på ett genuint motstånd mot språkvård i allmänhet eller mot det 

svenska språket i Finland i synnerhet är svårt att säga. Det senare kan komma närmare 

sanningen.  

 

Tvåspråkiga respondenters tyckanden är det svårare att reda ut. De vill ställa krav på 

professionella språkbrukare och de uppskattar språkpolisiär aktivitet samtidigt som de i 

princip tycker att språkvården är onödig. Samma oförenliga svar som i fråga om respondenter 

med annat modersmål än svenska m.a.o. En förklaring är säkert att gruppen tvåspråkiga alls 

inte utgör en grupp, utan snarare är en mycket brokig skara både i fråga om språkfärdighet 

och om grupptillhörighet.  

 

Hemspråk och umgängesspråk utanför hemmet ger inga tydliga utslag i fråga om just dessa 

frågor i enkäten. Att det finns en skillnad som beror på det svenska språkets betydelse och 

utrymme i respondenternas liv förefaller ändå klart. Språkvårdarnas bästa kunder är personer 

med ett starkt svenskt inslag kanske inte bara i hemmet och miljön, utan också som en del av 

den personliga identiteten. Detta frågade jag dock inte efter. Att språkvårdens bästa, i 

betydelsen mest positiva kunder, är akademiskt utbildade personer, särskilt sådana som har 

fyllt 55 år, är kanske värt att fundera över. (Samtidigt som man minns att respondenterna i 

åldersgruppen 55+ är få). Är det så att språkvårdarna har lättast att nå och övertyga dem som 

mest påminner om dem själva? Den tanken är inte särskilt långsökt.  

 

7.1 Den rådville och intresserade språkbrukarens kunskapskällor 
 

De sista frågorna i enkäten var mycket handfasta och konkreta. De handlade helt enkelt om 

var man som rådvill språkbrukare letar efter ett svar. Läser man språkspalter, slår man upp i 
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ordböcker, ringer, e-postar eller skriver man till Forskningscentralen för de inhemska språken? 

Dessa var de alternativ som gavs, men det är möjligt att den sista frågan fick fel utformning. 

Med reservation för att jag borde ha frågat efter Svenska språkbyrån i stället för 

forskningscentralen ser svarsmönstret ut som i tabell 11. 

 

Tabell 11: Användning av språkvårdens tjänster – de mest frekventa svaren 

Läser du tidningarnas språkspalter, t.ex. Reuter ruta i Hufvudstadsbladet? 
○ Ja 
● Ibland 
○ Aldrig 
 
Slår du upp i någon ordbok när du är osäker på hur något ska heta? 
● Ja 
○ Ibland 
○ Aldrig 
 
Rådfrågar du Forskningscentralen för de inhemska språken? 
○ Ja 
○ Ibland 
● Aldrig 
 
Ordboken som kunskapskälla vinner överlägset, Mikael Reuter och andra språkspaltförfattare 

har sin läsekrets, men forskningscentralens service säger man sig aldrig utnyttja. Detta är den 

grova bild som de mest frekventa svaren ger. Eftersom Svenska språkbyrån vid 

forskningscentralen de facto har många kunder, och svarar på kring 2 500 språkfrågor per år, 

är det som sagt möjligt att jag ställde frågan fel. Man ska kanske dra den slutsatsen att själva 

forskningscentralen inte är så känd bland just dem som har besvarat enkäten. Svenska 

språkbyråns placering där är tydligen mindre känd i varje fall. 

 

De som läser språkspalter är som väntat äldre respondenter. Över hälften av dem som har fyllt 

55 intresserar sig för sådana. Över hälften av dem som har akademisk examen är också flitiga 

språkspaltläsare. (Det är förstås sannolikt att det finns ett samband mellan ålder och 

akademisk utbildning.) Bland dem som har svenska som modersmål och svenska som sitt 

enda hemspråk är språkspaltläsning t.o.m. mer regel än undantag.  

 

De som använder ordböcker är kvinnor, och äldre respondenter slår flitigare i ordböcker än 

yngre. Utbildningsnivån spelar också in. Den som har en högre utbildning har kanske oftare 

en ordbok nära till hands när han eller hon råkar i språkligt bryderi. Intressant nog är också 

finskspråkiga respondenter flitigare ordbokskonsumenter än de tvåspråkiga. Att finskspråkiga 
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respondenter behöver ordböcker är förstås lättbegripligt, men varför just de tvåspråkiga 

respondenterna använder ordböcker mer sällan än både de svensk- och de finskspråkiga kan 

man fundera över. Gissningsvis finns det ett samband mellan tvåspråkighet och låg 

utbildningsnivå respektive ålder, eftersom ett allmänt ointresse för språket (eller språken) 

bland tvåspråkiga personer förefaller som en mindre rimlig förklaring. Vidare kan man 

fundera på om det hade varit värt att beakta att ordböckernas tillgänglighet i dag är en annan 

än förr. Sådana ligger också på nätet, men är inte alltid gratis ändå.  

 

Forskningscentralen är nog inte riktigt så okänd som föregående tabell med de mest frekventa 

svaren ger vid handen. Särskilt vissa grupper vänder sig till forskningscentralen. Det är 

personer som är över 55 år, de som bor i en tvåspråkig kommun med finska som 

majoritetsspråk, de som har en akademisk examen och de som i sitt umgänge använder både 

svenska och finska. De som aldrig tar kontakt med forskningscentralen är yngre än 25 år, de 

bor i en svenskspråkig kommun, de har låg utbildning och de umgås bara på svenska. Dessa 

senare respondenter lever alltså i en mycket svensk miljö, och de är ännu så unga att de 

tillsvidare inte behöver använda språket på ett så avancerat sätt att de behöver experthjälp. 

Bland dem som i dag vänder sig till forskningscentralen finns säkert sådana som behöver 

språkstöd i sitt yrkesliv.  

 

7.2 Yngre män och äldre damer 
 

Intresset för att besvara frågorna i enkäten uppfattar jag som stort. En del kan förstås skrivas 

på kontot ”nyhetens behag” då det begavs sig hösten 2002. Många hade nog inte svarat om de 

hade fått frågorna på gammaldags sätt på papper med ett frankerat svarskuvert att posta till 

mig. Ett grundläggande intresse för språket kunde jag ändå räkna med. Finlandssvenskar ältar 

– både i positiv och i negativ bemärkelse – gärna sitt modersmål. Det här är en klar fördel för 

den svenska språkvården i landet. Den kan synas och höras utan att strax uppfattas som 

påträngande. Det som gäller språket är per definition viktigt.  

 

Att döma av svaren på de två frågor jag har tagit upp här är den s.k. allmänheten inte särskilt 

motvillig till språkvård. Två grupper framträder emellertid som varandras motpoler: Unga 

vuxna män (under 25 år) uppfattar språkvården som rätt obehövlig och ganska ointressant. 

Behov av språkliga råd, t.ex. i arbetssammanhang, har de förstås ännu sällan haft. 
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Språkvårdsresonemang har kommit in via modersmålsundervisningen i skolan och i studierna. 

Personer i åldersgruppen 55+ med högre utbildning, och därför troligen ofta med yrken som 

kräver en säker språkbehandling, är däremot medvetna språkbrukare och 

språkvårdskonsumenter. Detta gäller särskilt kvinnor. Här torde inte finlandssvenskarna skilja 

sig från brukare av andra språk.  

 

8. Nu och för trettio år sedan  
 
Inledningsvis (se kapitel 1) ställde jag några frågor (a-e) som jag nu ska försöka ge korta svar 

på. Samtidigt som jag stegvis sammanfattar resultatet av webbenkäten flikar jag också in 

motsvarande resultat från den enkät som genomfördes för 30 år sedan. De två enkäterna är 

inte tvillingar. Frågebatteriet är (med undantag för de sista frågorna) detsamma, men 

insamlingsmetoden och efterbehandlingen är olika beroende på de möjligheter som dagens 

teknik ger. Antalet respondenter i den äldre undersökningen är lågt (259) i jämförelse med 

deltagarna i webbenkäten (887 personer), och de förra representerar endast södra Finland 

(Ekenäs, Borgå och Tammerfors) medan de senare torde täcka hela Svenskfinland. 

Jämförelsen mellan då och nu blir kvalitativ, inte kvantitativ. Jag går inte mer än på ett par 

ställen i sammanfattningen in på den interna variationen i respektive respondentgrupps svar, 

utan plockar ut det som jag har funnit vara mest gängse. 

 

 Den första frågan handlade om hur språkbrukarna ser på svenskan i Finland i förhållande till 

svenskan i Sverige. Webbenkäten visar (tabell 3) att svenskan i Finland i första hand uppfattas 

ingå i det svenska språkets geografiska variation. Svenskan i Finland är inte ett eget språk för 

sig, och det är snarare en finskpåverkad form av svenska än ett ålderdomligt språk. Den äldre 

undersökningen kom till ett snarlikt resultat. Man ansåg inte då heller att svenskan i Finland 

är ett autonomt språk, men däremot hade man divergerande uppfattningar om huruvida 

språket skulle beskrivas som ålderdomligt eller som finskpåverkat. Det som förefaller att ha 

hänt på 30 år är att man i dag i lägre grad upplever språket som ålderdomligt, men i högre 

grad ser det som finskpåverkat. Svenskan i Finland – finlandssvenskan – har inte uppfattats 

och uppfattas inte som ett språk för sig, vilket väl är den viktigaste motiveringen till att 

språkutvecklingen i Sverige inte saknar betydelse för den finlandssvenska språkbrukaren. 
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Den andra frågan beaktade att språkkraven varierar beroende på de sammanhang där språket 

används. Tabell 9 i webbenkäten visar på en genomgående skillnad på kraven på språket i tal 

och i skrift. I tal kan språkbrukaren ta sig större friheter än i vad han eller hon gör i skrift. I 

fråga om grammatisk korrekthet och lån av finska ord och uttryck ligger talet och skriften 

ändå rätt nära varandra. Här vill man vara försiktig. Störst frihet har man i tal om man känner 

för att låna ur dialekten eller använda finlandssvenska ord och uttryck obegripliga för 

svensktalande i Sverige. På samma sätt tycks respondenterna i den äldre undersökningen ha 

gett språkbrukaren fler frihetsgrader i tal än i skrift. Också för 30 år sedan var det lån ur 

dialekt och finlandssvenska inslag som respondenterna förhöll sig mest toleranta till, och detta 

i såväl tal som skrift. Man var då som nu mån om det som skänker språket lokalfärg och ger 

talaren/skribenten rötter och karaktär.  

 

Den tredje frågan handlade om mer precisa språkbrukssammanhang, nämligen om olika slag 

av skrift som väl de flesta av respondenterna har erfarenhet av åtminstone som läsare. 

Frågeställningen var något förenklad eftersom den sköt in sig enbart på finlandssvenska ord 

och uttryck i en serie texter av olika slag (se tabell 6 i webbenkäten). Skönlitteraturen får all 

frihet den skönlitterära författaren kan önska, medan fackförfattaren förutsätts skriva ett 

neutralt allmänsvenskt språk. Ett finlandssvenskt färgat språk i dagstidningar och 

skoluppsatser är man däremot rätt så benägen att acceptera. I den äldre undersökningen var 

tendensen densamma; det var genomgående facklitteraturen som mötte de strängaste kraven. I 

facklitteraturen spelar språkets emotiva och sociala funktion en klart underordnad roll jämfört 

med den informativa. Facklitteratur skrivs på ett neutralt språk, och innehållet ska vara 

begripligt för läsare långt utanför Svenskfinlands gränser – detta innebär att finlandssvensk 

lokalfärg inte är lämplig. Språkvårdarnas arbete för en korrekt fackprosa har haft och har 

läsarnas stöd.  

 

Den fjärde frågan tog sikte på företrädare för olika yrkesgrupper, på individer som i sin 

yrkesroll fungerar som normförmedlande auktoriteter vare sig de är medvetna om det och 

villiga till det eller inte. Av tabell 9 i webbenkäten framgår vilka krav som ställs på en lärare 

respektive en journalist. Det visar sig att kraven går hand i hand, utom på en punkt. 

Respondenterna anser nämligen att läraren mer än journalisten ska undvika slang. (Om detta 

har ett samband med att föräldrar i allmänhet förbjuder sina barn att svära kan förstås tänkas.) 

Allmänt taget kan man se att kraven på läraren och journalisten påminner starkt om de krav 

respondenterna önskar ställa på språket i skrift. Kraven är alltså rätt höga. Respondenterna 
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omfattar tydligen tanken att det finns yrken med en särskild betydelse för språket. I 

enkätundersökningen för 30 år sedan behandlades inte ”journalisten” och ”läraren” riktigt på 

samma sätt som i webbenkäten, men en del jämförelser kan ändå göras. Bl.a. kan man 

konstatera att kravnivån i fråga om journalistens språk tycks variera på samma sätt då som nu. 

Lägre krav på mediespråket ställs nämligen av de respondenter som befinner sig i en 

tvåspråkig, kanske rentav finskspråkig, miljö, medan de mer svenskspråkiga är mer måna om 

språklig korrekthet. Journalisten ska kunna låta mer som ”en av oss”?  

 

Någon fråga om den finlandssvenska språkvårdens nyttighet kunde inte ställas för 30 år sedan, 

eftersom en professionell och organiserad sådan som nämnts inte fanns. En direkt jämförelse 

mellan nu och då kan inte göras. Det allmänna intrycket av webbenkäten är att den svenska 

språkvården i Finland inte ligger så risigt till vad gäller språkbrukarnas intresse. I hur hög 

grad en på det stora hela rätt positiv attityd också manifesteras i handling kan man ändå inte 

utläsa genom en enkät. En bra grund att bygga på vågar man ändå säga att språkvården har. 

Utmaningen ligger i att få de mindre intresserade och motiverade språkbrukarna att inse att 

språkvården finns till också för dem. Språkvård är ju inte finlir, utan folkbildning. Tröskeln 

för att ställa en fråga, eller snarare för att hitta ett svar, måste vara låg om graden av 

medvetenhet om språket inte är hög.  

 

Den sista frågan jag ville söka svar på var om språkbrukarna för 30 år sedan hade en annan 

syn än de har i dag. Jag har utgått från att de två undersökningarna kan anses tillräckligt 

jämförbara, även om jag lutar åt att det är webbenkäten som är mer tillförlitlig. 

Respondenterna som ingår i den är mer än tre gånger fler, och deras spridning över olika slag 

av språkmiljöer är mycket större. Skulle jag göra om experimentet med en webbenkät i dag så 

skulle jag emellertid inte låta enkäten ligga öppen på webben, utan jag skulle rikta den till 

utvalda kretsar och miljöer av särskild vikt för de frågor jag önskar ställa.  

 

Av resonemanget ovan framgår att likheterna mellan webbenkäten 2002 och 

enkätundersökningen 1972 är mångfaldigt fler än olikheterna. (Detta märks också när man 

jämför svarsvariationerna med varandra och studerar bakgrundsvariablernas inverkan.) 

Egentligen är det väl främst i fråga om uppfattningen av vad det är som mest karaktäriserar 

svenskan i Finland som man kan ana en förändring. Jag har särskilt fäst mig vid att man i dag 

inte tycks väja för att beskriva svenskan här som finskpåverkad, medan man i stället inte 

känner för att kalla språket ålderdomligt. En viktig likhet är känslan för – kärleken till – det 
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mest finlandssvenska, nämligen de finlandssvenska orden och uttrycken och inslagen av 

finlandssvensk dialekt. Den praktiska slutsats som den finlandssvenska språkvården möjligen 

kunde dra av detta är väl att ”prickskytte på finlandismer” (som språkvården ibland blir 

anklagad för) har man sämre framgång med än strävanden att rensa i rabatterna så att de mest 

svenska, inkluderande de mest finlandssvenska, blomstren får plats och inte konkurreras ut av 

finska blomster som spritts från andra trädgårdssängar.  
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BILAGA 1 
 
SÅ SER JAG PÅ SVENSKAN I FINLAND 
Några frågor till den intresserade språkbrukaren 
 
Välkommen att svara på några frågor om svenskan i Finland. Det är roligt att Du vill vara med 
och ge Din syn på saken! För att vi skall kunna efterbehandla de svar vi har fått in behöver vi ha 
litet kunskap om dem som har svarat. Formuläret nedan börjar därför med några allmänna 
frågor. Var snäll och svara också på dem – Din anonymitet är garanterad till 100 procent. 
Därefter följer de egentliga språkfrågorna. Det finns inget svar som är rätt eller fel. Du får ange 
din åsikt längs en glidande skala. Utrymme för Dina fria kommentarer har vi lämnat i slutet av 
formuläret. 
 
1) Är du man eller kvinna?  
 
2) Hur gammal är Du? 

• > 25 
• 26-35 
• 36-55 
• < 55  

 
3) Bor Du i en  

• svenskspråkig kommun?  
• tvåspråkig kommun där svenska är majoritetsspråket?  
• tvåspråkig kommun där finska är majoritetsspråket?  
• finskspråkig kommun?  

 
4) Vad har Du för utbildning? 

• Folkskola/grundskola 
• Studentexamen/yrkesskola/yrkeshögskola 
• Akademisk examen 

 
5)  Vad har Du för yrke? 
(Utrymme för fritt svar) 
 
6) Vilket är Ditt modersmål? 

• Svenska 
• Finska 
• Både svenska och finska 
• Annat 

 
7) Vilket/vilka språk använder Du i Ditt hem? 

• Svenska 
• Finska 
• Bägge  
• Annat  

 
8) Vilket/vilka språk använder Du i Ditt umgänge med vänner utanför Ditt hem? 

• Svenska 
• Finska 
• Bägge  
• Annat  

 



9) I hur hög grad tycker Du att följande påståenden beskriver finlandssvenskan: 
 
Finlandssvenskan är 

a) en av det svenska språkets dialekter 
b) ett från rikssvenskan fristående språk 
c) en ålderdomlig form av rikssvenska 
d) en finskpåverkad form av rikssvenska 
e) en regional variant av rikssvenska 

(Svarsalternativen: helt enig, delvis enig, tveksam, delvis oenig, helt oenig) 
 
10) I hur hög grad instämmer Du i följande rekommendationer när det gäller dels 

finlandssvenskan i tal, dels finlandssvenskan i skrift? 
 
10.1) Vi bör då vi talar  

a) använda språket grammatikaliskt korrekt? 
b) undvika ord och uttryck som man inte förstår i Sverige? 
c) använda ett finlandssvenskt uttal? 
d) undvika finska ord och uttryck? 
e) undvika slang? 
f) efterlikna ett rikssvenskt uttal? 
g) undvika dialektala ord och uttryck? 

(Svarsalternativen: helt enig, delvis enig, tveksam, delvis oenig, helt oenig) 
 
10.2)Vi bör då vi skriver  

a) använda språket grammatikaliskt korrekt? 
b) undvika ord och uttryck som man inte förstår i Sverige? 
c) undvika finska ord och uttryck? 
d) undvika slang? 
e) undvika dialektala ord och uttryck? 

(Svarsalternativen: helt enig, delvis enig, tveksam, delvis oenig, helt oenig) 
 
11) Får man använda finlandssvenska ord och uttryck då man skriver: 

a) skönlitteratur? 
b) facklitteratur? 
c) i finlandssvenska dagstidningar? 
d) uppsatser i den finlandssvenska skolan? 

(Svarsalternativen: helt enig, delvis enig, tveksam, delvis oenig, helt oenig) 
 
12) Anser Du att en finlandssvensk radio- eller TV-journalist bör 

a) använda språket grammatikaliskt korrekt? 
b) undvika ord och uttryck som man inte förstår i Sverige? 
c) använda ett finlandssvenskt uttal? 
d) undvika finska ord och uttryck? 
e) undvika slang? 
f) efterlikna ett rikssvenskt uttal? 
g) undvika dialektala ord och uttryck? 

(Svarsalternativen: helt enig, delvis enig, tveksam, delvis oenig, helt oenig) 
 
13) Anser Du att en lärare i en finlandssvensk skola bör 

a) använda språket grammatikaliskt korrekt? 
b) undvika ord och uttryck som man inte förstår i Sverige? 
c) använda ett finlandssvenskt uttal? 
d) undvika finska ord och uttryck? 
e) undvika slang? 
f) efterlikna ett rikssvenskt uttal? 



g) undvika dialektala ord och uttryck? 
(Svarsalternativen: helt enig, delvis enig, tveksam, delvis oenig, helt oenig) 
 
14) Vilken är Din uppfattning om den finlandssvenska språkvården? 

a) Den är helt onödig. Vi behöver inte följa efter språkutvecklingen i Sverige.  
b) Det är bra att språkvårdarna upplyser oss om våra finlandssvenska särdrag. 
c) Vi behöver inga språkpoliser som rättar folks språk. 
d) Språkvårdarna kunde vara strängare än de är och ingripa mer än de gör. 

(Svarsalternativen: helt enig, delvis enig, tveksam, delvis oenig, helt oenig) 
 
15) Läser Du tidningarnas språkspalter, t.ex. Reuters ruta i Hufvudstadsbladet? 
(Svarsalternativen: ja, ibland, aldrig) 
 
16) Slår Du upp i någon ordbok när Du är osäker på hur något skall heta?  
(Svarsalternativen: ja, ibland, aldrig) 
 
17) Har Du någon ytterligare synpunkt får Du gärna skriva in den här. 
 
Tack för att Du gav Dig tid att svara!  
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