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Abstrakt 

Forskning visar hur man tidigare har trott att det är en nackdel att vara två- 

och flerspråkig. Ett särskilt utsatt område var Tornedalen där man under slutet 

av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet förbjöds att tala sitt modersmål 

finska och/eller meänkieli. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka när, 

var och hur finskan används bland några ungdomar i Tornedalen idag. Syftet 

är även att ta reda på vad ungdomarna tänker om finskan och om sin språkliga 

situation. Undersökningens metod är kvalitativa gruppintervjuer med totalt 

sju informanter där ett fåtal frågeområden bearbetas. Resultatet av 

undersökningen visar att ungdomarna främst använder sig av finska i 

informella miljöer som i hemmet och bland släkt och vänner. Några av 

informanterna ger en bild av att finskan har en känslomässig betydelse, de 

andra menar att språket bara är viktigt av praktiska skäl. 

 

Nyckelord: tvåspråkighet, flerspråkighet, minoritetsspråk, språklig identitet, 

finska, Tornedalen, ungdomar, attityder. 
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Inledning  
Jag själv ser det som att jag har fått turen att ha med mig två språk redan från 

början; svenska och finska. Svenskan från min pappa och såklart samhället jag 

lever i och finskan från min mamma. Finskan innebär en stor trygghet för mig 

eftersom den är så starkt ihopkopplad med min barndom, även om jag enligt 

min mamma inte alltid har velat att hon ska prata finska med mig. Det har till 

och med funnits oroligheter, till exempel från min egen farmor, att jag skulle 

bli halvspråkig om mamma och pappa pratade olika språk med mig. Hon 

trodde att jag inte skulle kunna behärska vare sig svenskan eller finskan fullt 

ut, utan bara kunna båda språken till viss del. 

 

Min pappa och mamma kommer från två byar vid svensk-finska gränsen i 

Tornedalen, pappa från den svenska sidan och mamma från den finska. Trots 

det nära avståndet till Finland har pappa själv aldrig lärt sig finska eller 

meänkieli (tidigare kallat för tornedalsfinska), fast hans mamma och pappa 

kunde språken. Enligt honom själv låg det något skamligt över att prata finska 

och meänkieli när han var ung, och därför har han inte heller velat lära sig 

språken. ”I Sverige skulle man prata svenska” menade han. Samma sak gäller 

mina kusiner, boende i en närliggande stad men som också ligger vid gränsen 

mellan Sverige och Finland. Trots att de själva vet att kunskaper i finska skulle 

innebära många fler jobbmöjligheter än vad de har nu så vill de ändå inte lära 

sig språket. Det ligger något outtalat över finskan som skapar en motvilja att 

kunna det. Jag själv förstår inte var denna ovilja kommer ifrån och kanske 

beror det på att jag inte är uppvuxen i Tornedalen och vid den svensk-finska 

gränsen. 

 

Språk beskrivs som det fenomen som skiljer oss människor från andra arter 

(Normann Jørgensen 2008:161). Vårt kroppspråk, orden vi väljer och hur vi 

säger dem har stor betydelse i kommunikationen med andra. Men språket har 

inte bara kommunikativ betydelse. Norrby menar att det är i samtal med andra 

som vi blir sociala varelser (2004:13). Vårt språk är påverkat av var vi bor, vårt 

kön, hur vår familj och umgängeskrets ser ut och flera andra sociala faktorer. 

Det är även något som kännetecknar vår identitet och tillhörighet och fungerar 

som en trygghet för många. Vissa språk och dialekter har hög status medan 

andra rent utav kan kopplas ihop med förtryck, utanförskap och förnedring. 

Ett exempel är meänkieli. Forskare menar att tornedalingar har flyttat från 

Tornedalen och aktivt försökt tränga bort sitt språk eftersom det sågs som 

skamligt (Johansson 2007:50). 

 

I denna undersökning har jag valt att genom intervjuer ta reda på vad 

ungdomar i svenska Tornedalen har för attityder till finskan och vad de tänker 

om sin språkliga situation. Tornedalen ligger i nordöstra Sverige och 
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nordvästra Finland. Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda är de fyra 

kommuner som tillhör den svenska delen av Tornedalen. Här används främst 

språken svenska, meänkieli och finska. Finska och meänkieli är två av Sveriges 

fem officiella minoritetsspråk. Båda språken har tidvis varit förbjudna att 

användas bland tornedalingarna i officiella sammanhang. De tornedalska 

språken har fått skulden då man inte kunde behärska svenskan och har setts 

som en slags syndabock (Johansson 2007:50). Att inte heller ha känt tillhörighet 

med resten av Sverige har varit vanligt och många har aktivt valt att trycka 

bort de språk som inte varit fullt accepterade i det svenska samhället 

(Westergren och Åhl 2007:14). 

 

Det jag vill ta reda på i den här uppsatsen är vad den här motviljan till finskan 

beror på. Stämmer det verkligen, som det var för min pappa och kusiner, att 

ungdomar fortfarande har en slags motvilja för finska? Vad beror i så fall den 

här motviljan på? Hur kan personer vara så ovilliga att lära sig ett nytt språk, 

som enligt mig bara bidrar med fördelar? Och slutligen vill jag även veta, för 

de som använder sig av finska, när, var och hur den faktiskt används?  
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 Bakgrund 
I den här delen presenterar jag forskning kring områdena språk och identitet, 

flerspråkighet och om Tornedalen och finskan i Sverige. 

 

Språk och identitet 

Människors språkförmåga ändras hela tiden. För det mesta utvecklas den men 

i vissa fall kan den även gå tillbaka (Hansegård 2007:173). På så sätt är språk en 

dynamisk process som konstrueras i samspel med andra människor (Norrby 

2004:59, Musk & Wedin 2010:14). Norrby menar också att den sociala 

identiteten har en stark koppling till den sociala hemvisten och språkliga 

variationer (2004:59). Identitet är inte heller bara något som vi tilldelar oss 

själva utan andra gör det även åt dig, ofta utifrån kännetecken som har med 

det ytliga att göra (exempelvis utseende och språk) (György-Ullholm 2010:30).  

 

Språk och identitet går alltså hand i hand. Genom olika identitetshandlingar, 

som exempelvis genom våra språkliga val, utformas identitetsskapandet 

(Musk & Wedin 2010:14–15). Vi varierar vårt språk i olika situationer, utifrån 

olika ämnen och mottagare med mera. Andra faktorer som kön, ålder, 

bakgrund och utbildning spelar också stor roll i vår kommunikation (Hård af 

Segerstad & Sofkova Hashemi 2005:131). Nilsson och Waldemarson menar att 

de människor som vi kommunicerar med ”fungerar *<+ som bidragsgivande 

till jagbilden” (1994:33). Språket hör också ihop med människans allmänna 

utveckling och kan inte isoleras från ens personlighet (Hansegård 2007:174). 

 

Språk och självkänsla hör ihop då personer som är stolta över sin identitet 

även blir modigare språkligt. Om man som barn blir angripen i sin självkänsla 

stör det också den språkliga utvecklingen (Ladberg 2000:128). Säger 

exempelvis en lärare till ett barn att hen inte får prata sitt modersmål i skolan 

får barnet även en negativ bild av sin identitet.  

Tillhörighet och status 

Det är genom vårt språk som vi visar vilken grupptillhörighet vi har. Kotsinas 

menar att genom att vi uttrycker oss på olika sätt kan dessa språkliga 

uppträdanden ses som ”identitetsakter”. Där avslöjar vi vår personliga 

identitet men även vårt sökande efter den sociala rollen och 

grupptillhörigheten (Kotsinas 2004:19). I situationer där markering av 

gruppidentitet är extra viktig kan vissa drag i språket märkas tydligare än 

annars, exempelvis dialekter eller slangord (Kotsinas 2004:19). Det är ett 

allmänt antagande att människors självkänsla stärks om man tillhör en grupp 

med hög status (Winsa 2007:89). Kotsinas menar att språk som talas av 

grupper med hög status värderas högre än det språk som talas av grupper 



  

 

4 

 

med låg status (2004:15). Ofta anpassar vi språket efter våra sociala ambitioner 

och genom dessa handlingar förstärks vår självkänsla (Winsa 2007:90). Språk 

och dialekter kan motarbetas på grund av att de har låg status, även av de som 

själva har språket som modersmål (Ladberg 2000:136). Kort och gott går det att 

säga att om man vill tillhöra en grupp med hög status bör man tala det språk 

som de med hög status talar. 

 

Språken som vi använder oss av är ofta anpassade efter olika situationer, bland 

annat det privata och det offentliga rummet. Enligt Winsa har studier visat att 

det är välutbildade och det offentliga samhället som utgör normer för 

individers språk (2007:89). Talspråket och eventuella minoritetsspråk hör ofta 

ihop med det mer traditionella som exempelvis religion och hemmiljön medan 

majoritetsspråket hör till offentliga, formella miljöer (Winsa 2007:90). Studier 

visar att flerspråkiga elever föredrar att prata svenska i skolan för att ses som 

”duktiga, enspråkiga elever”. Samtidigt är det dock viktigt att ha kvar 

minoritetsspråket eftersom man vill tillhöra gruppgemenskapen (Cekaite & 

Evaldsson 2008:193). Om ett minoritetsspråk endast talas i hemmiljön kommer 

den gruppen att uppleva sin identitet som socialt avvisande jämfört med det 

officiella språket. Minoritetsspråket har inte lika stor möjlighet till social 

flexibilitet utan kopplas ofta ihop med känslor, hemmiljö, arbetslöshet och 

traditioner. De officiella språken däremot hör ihop med modernitet och 

framgång (Winsa 2007:91). Utifrån detta menar Winsa att beroende på vilket 

språk som utmärker en individ kommer denne antingen att uppleva att den 

har en nationell gemenskap och inflytande eller ensamhet och underordning 

(Winsa 2007:91). Han menar dock även språkets sociala status bestäms och 

formas av de attityder som individerna har om sig själv och andra (Winsa 

2007:91). 

 

”När jag var ung ville jag bara vara svensk. Men nu är jag glad att det hörs att 

jag kommer från Finland” (Ladberg 2000:131). Citatet visar hur inställningen 

till ett språk också kan ändras med tiden, kanske främst hos individer men 

också i samhällen i stort. Ladberg menar att äldre personer ofta är mer positivt 

inställda till sitt modersmål än vad yngre är (2000:131). Eliaso Magnusson 

menar dock att flera ungdomar tycker att modersmålet är viktigt att föra 

vidare (2010:89). 

 

Två- och flerspråkighet 

Hansegård problematiserar då någon frågar ifall man ”kan” ett språk. Han 

menar att det aldrig har funnits någon som är helt kunnig när det gäller ett 

språk, ingen kan ha en full språklig kompetens (2007:172). Varje individ talar 

sitt eget språk menar han (Hansegård 2007:172). Det är också svårt att i vissa 

fall särskilja språken. Vi ser ju danskan och svenskan som två olika språk trots 

att de är närmare besläktade än vissa kurdiska dialekter (Normann Jørgensen 

2008:164).  Det blir också problematiskt att prata om flerspråkighet eftersom 
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det är svårt att dra en gräns när någon är flerspråkig eller inte. I 

Nationalencyklopedin står det såhär om flerspråkighet: 
 

Flerspråkighet, användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan 

gälla samhällen eller individer. Flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt 

samma fenomen (Nationalencyklopedin, sökord ”flerspråkighet”, hämtad 2014-09-

28). 

 

I Sverige 2008–2009 var det ca 18 % av eleverna som talade ett annat språk än 

svenska hemma (eller svenska plus ett till språk) (Musk & Wedin 2010:9). Den 

vanligaste orsaken till flerspråkighet är att man växer upp i ett hem med minst 

två språk (Musk & Wedin 2010:15). Ladberg menar att många i Sverige är 

”receptivt tvåspråkiga”, alltså att de förstår två språk men bara talar ett 

(Ladberg 1997:55). Det är olika hur människor ser på flerspråkighet. Vissa 

anser att man ska ha en väldigt hög kompetensnivå för att kunna betraktas 

som flerspråkig medan andra nöjer sig med mindre. Då kanske man snarare 

ser sina språkkunskaper som ett tecken på samhörighet, till exempel med flera 

kulturer (Börestam & Huss 2001:54). 

 

Att vara flerspråkig har länge setts som negativt enligt forskningen. Fram till 

1960-talet trodde man att människan hade begränsade kognitiva kunskaper 

och om man kunde fler än ett språk krävdes det dubbelt så mycket utrymme i 

hjärnan (Musk & Wedin 2010:13). Efter 60-talet och fram till idag har vi dock 

förstått det positiva med att vara två- eller flerspråkig (Musk & Wedin 

2010:13–14). Westergren & Åhl menar att språket är ett verktyg för tänkandet 

och att det är genom vårt språk som vi förstår omvärlden. Om man har ett 

rikare språk, genom att till exempel vara flerspråkig, betyder det då att man får 

en mer nyanserad bild av verkligheten (2007:11)? Flerspråkighet ses idag som 

en resurs snarare än ett problem. Tidigare trodde man att det ena språket stör 

inlärningen av det andra men detta är egentligen en resurs hos de som är 

flerspråkiga. Den som är flerspråkig får lära sig att uppmärksamma fler synsätt 

på verkligheten än den som är enspråkig (Johansson 2007:51). Att vara 

flerspråkig har även en känslomässig betydelse. Ens olika språk har ofta olika 

känslomässiga innebörder. Ofta har modersmålet ”en djup förankring i ens 

livserfarenhet ändå från barndomen” (Ladberg 1997:52). Våra språk har även 

olika betydelser, de används på skilda sätt och utvecklas även olika (Ladberg 

1997:54). 

Kodväxling och diglossi 

Kodväxling är ett vanligt fenomen bland flerspråkiga. Det innebär att man byter 

språk mitt i en mening eller ett yttrande (Musk & Wedin 2010:12). Det finns 

fortfarande många fördomar om kodväxling och man trodde länge att det 

innebär en bristfällig behärskning av språken (Musk & Wedin 2010:12). 

Forskningen visar dock att människor som använder kodväxling har stor 

språklig behärskning (Jonson, 2010:128). Jonson menar vidare att kodväxling 

används för att betona eller förtydliga något. Det kan även användas för att 

http://www.ne.se.proxybib.miun.se/lang/tv%C3%A5spr%C3%A5kighet
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visa närhet eller avstånd (2010:129). Det är alltså en viktig funktion för att 

markera gemenskap med den grupp som man identifierar sig med och 

samtidigt markera avstånd till andra grupper (Jonson 2010:143). Eliaso 

Magnusson tar även upp language crossing och förklarar det som ett fenomen 

då ”ungdomar använder ett språk eller en språklig varietet som egentligen 

tillhör en annan social eller etnisk grupp än den som de själva tillhör” 

(2010:81). Winsa använder termen diglossi och menar att det är då människor i 

ett samhälle använder olika språk i olika situationer (2007:78). Håkansson 

förklarar det som det tillstånd som gäller när två språk lever sida vid sida i ett 

samhälle då de har olika funktioner och används i olika domäner (2003:31). 

Nationalencyklopedin ger ett exempel då samer ofta använder 

minoritetsspråket inom familjen medan majoritetsspråket används i andra 

situationer. De lever alltså ofta i en diglossisk situation (nationalencyklopedin, 

hämtad 2014-10-02). 

 

Finskan i Sverige 

Enligt Svenska språknämnden har finskan funnits inom de nuvarande svenska 

gränserna i minst 800 år (2003:11). År 2000 fastställdes lagen om rätt till att 

använda och tala minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli inom olika 

samhällsorgan och officiella verksamheter inom vissa kommuner i Sverige 

(Svenska språknämnden 2003:7). Anledningen var att bevara och utveckla den 

språkliga mångfalden i Europa. År 2003 talade ca 300 000 finska i Sverige, det 

vanligaste användningsområdet var hemmiljön (svenska språknämnden 

2003:11). 

 

Jag har i denna uppsats valt att fokusera på finskan i Tornedalen och inte så 

mycket på meänkieli, trots att dessa språk är nära besläktade och används i 

Tornedalen. Enligt nationalencyklopedin har meänkieli tidigare kallats för 

tornedalsfinska och det namnet sitter fortfarande kvar till viss del idag. Det 

som är typiskt för meänkieli är att språket har till stor del finska ord men även 

många svenska låneord. Vissa ord har fått en ”förfinskad” form som 

exempelvis frys som har blivit fryysi (Nationalencyklopedin, hämtad 2010-10-

02). 

 

När det blev dags för hemspråk/modersmål i skolorna fick eleverna 

undervisning på finska eftersom det inte fanns några läromedel på meänkieli. 

Detta gjorde att många elever hoppade av hemspråksundervisningen eftersom 

de inte fick lära sig sitt eget språk (Håkansson 2003:66). 

Tornedalen 
Vi bröt på finska utan att vara finnar, vi bröt på svenska utan att vara svenskar 

(Niemi 2000:50). 

 

När gränsen mellan Sverige och Finland drogs vid Torne älv 1809 delades den 

finskspråkiga befolkningen upp i två länder (Håkansson 2003:64). Under den 
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här tiden var språken uppdelade i hög- och lågspråk där svenskan sågs som ett 

högspråk eftersom det användes vid administration och utbildning. Finskan 

blev istället ett lågspråk och kopplades ihop med informella sammanhang, 

exempelvis inom familjen (Håkansson 2003:65). Åhl beskriver i Mer än ett språk: 

en antologi om flerspråkigheten i norra Sverige hur man tidigare försökte göra den 

norra delen av Sverige till enbart svensktalande eftersom det bland annat 

fanns en rädsla för lojalitetskonflikt vid ett eventuellt krig (Westergren och Åhl 

2007:12). Även Håkansson nämner hur övriga delar av Sverige blev oroliga 

över att de finsktalande kunde hota Sveriges svenskhet. Kungen Oscar II:s 

slagord var då ”Ett folk – ett språk!” och det var nu man började försvenska 

den svenska sidan av Tornedalen (Håkansson 2003:65). 1970 gjorde Jaakkola en 

undersökning i Tornedalen av folkets språkanvändning. Då sågs fortfarande 

svenska som ett högspråk och finska som lågspråk. ”Svenskan är det officiella 

livets och skolans språk” skrev Jaakkola (1973) (Håkansson 2003:66–67). I 

studien framkom det även att finska används i hemmet, mest till de äldre och 

jämnåriga. Man föredrog däremot att prata svenska med sina barn för att de 

skulle lära sig ordentlig svenska. Att ens föräldrar väljer att inte prata sitt 

modersmål med sina barn menar Håkansson är ett tecken på att ett språkbyte 

är på gång (2003:67). 

 

Åhl berättar om sina egna erfarenheter; när han var ung och kände skam över 

sitt språk och den omgivning han kom ifrån. När han skulle börja lära sig 

svenska (hans modersmål är meänkieli) kände han att han äntligen skulle få 

lära sig det språk som var betydelsefullt och som han kunde vara stolt över 

(Westergren och Åhl 2007:13). I Mer än ett språk uttrycker han det såhär: ”Efter 

några år var jag helt övertygad om att det bästa jag kunde göra var att glömma 

mitt ursprung, mitt modersmål och allt vad det representerade” (2007:14). 

Även Johansson menar att många tornedalingar har känt att de har hindrats i 

kontakten med det växande, nya samhället på grund av sin språksituation och 

har därför valt att vända sig mot sitt eget språk. Det tornedalska språket har 

fått skulden till att man inte behärskade svenska. Skolan måste ta en del ansvar 

över detta menar Johansson, då tvångsmetoder ofta användes för att få fram 

svenskan (2007:50). Ett exempel är då Tornedalens folkhögskola bildades i 

Övertorneå 1899. Då tog man helst in lärare som inte kunde ett ord finska och 

eleverna förbjöds att prata finska på rasterna. Antalet enspråkigt finsktalande 

barn sjönk från 72 % till 14 % under 22 år i Övertorneå (Håkansson 2003:68). 

Detta gjorde att finskans status sjönk ännu lägre (Håkansson 2003:69). Wande 

beskriver hur det finns exempel på tornedalingar som vid en flytt söderut har 

tagit starkt avstånd från sin bakgrund. De har då glömt sitt språk och anpassat 

sig så pass mycket till ”normalsvenska” beteenden och attityder att de till och 

med har förnekat eller har haft en nedlåtande inställning till sin tornedalska 

bakgrund (1997:145). 

 

Jonsson tar upp romanen Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi som 

utspelar sig i Pajala på 60–70-talet. Romanen visar vad folket hade för känslor 

kring sitt språk under den här tiden. Jonson nämner exempelvis karaktären 
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Niila; en pojke vars finsktalande föräldrar tillhörde den generation som inte 

vågade lära barnen sitt eget språk (2010:137). Hon berättar även om Matti som 

upplever en identitetsmässig brist eftersom han inte anser sig tillhöra vare sig 

de svenska eller finska kulturerna (2010:140). 

 

Idag ser det väldigt annorlunda ut när det gäller språksituationen i 

Tornedalen. Johansson menar att det är stor skillnad mellan dagens 

tornedaling mot för 50 år sedan. Då talade tornedalingen endast (det vi idag 

kallar för) meänkieli; ett språk som hade väldigt låg status i Sverige. Idag är 

man ofta flerspråkig i Tornedalen (Johansson 2007:49). Majoriteten som bor i 

Tornedalen kan svenska, meänkieli och/eller finska. Det är fortfarande stor 

skillnad på när de olika språken används. Minoritetsspråken, i det här fallet 

finska och meänkieli, används ofta i det ”privata samhället” medan 

majoritetsspråket svenska hör till det offentliga (Winsa 2007:77). Enligt Winsa 

hör finskan ihop med det mer traditionella medan svenska kopplas ihop med 

det moderna samhället och ger mer auktoritet och inflytande (2007:77). Mellan 

finska och meänkieli finns även en hierarkisk ordning då finska och finska 

dialekter får ett högre värde eftersom de kopplas ihop med standardfinska, 

medan meänkieli blir av en lägre rang (Winsa 2007:78). Finskan har även fått 

en högre status på senare tid på grund av högre materiell framgång (Winsa 

2007:78). Johansson markerar att ökad företagsamhet mellan Sverige och 

Finland gör att ett behov av tvåspråkighet ökar i båda länderna (2007:50). 

 

Enligt Johansson upplever ungdomar ofta att majoritetsbefolkningen ser 

negativt på personer med tornedalsk bakgrund (2007:51). Winsa menar att 

tornedalingar ofta blir förknippade med finnar på grund av sitt språk och sin 

dialekt av majoritetsbefolkningen i Sverige. Många tornedalingar försöker 

därför att markera avståndet till Finland (Winsa 2007:78). I Tornedalen finns 

inte den tydliga kulturella betydelsen som exempelvis samerna har. Wande 

menar då att finskan snarare är mer praktiskt än kulturellt motiverad 

(1997:151). 
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 Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt presenteras undersökningens syfte samt dess frågeställningar. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad några gymnasieungdomar i 

Tornedalen har för attityder till det finska språket. Jag vill även ta reda på vilka 

attityder ungdomarna själva möter angående deras språkliga situation. 

Slutligen är även syftet att undersöka hur användandet av finska ser ut bland 

ungdomarna. 

 

Frågeställningar 

 När, var och hur används finska i ungdomarnas dagliga 

kommunikation? 

 Vad har ungdomar i Tornedalen för attityder till finskan och sin egen 

språkliga situation? 

 Vilka attityder tycker ungdomarna att de möter angående sin egen 

språkliga situation? 
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 Metod 
Här presenteras den metod jag har valt att utgå ifrån i undersökningen och hur 

jag gick tillväga i insamlandet av material. I detta avsnitt finns även 

information om informanterna, hur dessa valdes ut samt information om de 

forskningsetiska principerna som jag har tagit hänsyn till. 

 

Intervjuer 

Här introduceras min valda metod för den här studien; kvalitativa intervjuer. 

Jag har även valt att använda mig av gruppintervjuer för insamlandet av 

material. 

Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer används då forskaren har som syfte att hitta ett mönster 

eller att förstå hur någonting fungerar (Trost 2005:14). Kvale menar att syftet 

med kvalitativa intervjuer är då man vill få fram individernas egna perspektiv 

där de i detalj får beskriva sin värld (1997:54). Man vill göra ”det osynliga 

synligt” (Kvale 1997:54).  

 

Eftersom mitt syfte är att fördjupa mig i ungdomars attityder och tankar kring 

finskan passade kvalitativa intervjuer bäst för att kunna nå den här 

informationen. Intervjuerna med ungdomarna hade en låg grad av 

standardisering, vilket innebär att jag som utförde intervjuerna anpassade mig 

efter de intervjuade och av situationen i sig. Innan intervjuerna hade jag 

förberett ett par bestämda frågeområden som skulle beröras, så mina 

intervjuer blev standardiserade till en viss grad. Intervjuerna var även 

ostrukturerade eftersom de bestod av frågor med öppna svarsmöjligheter 

(Trost 2005:20).  Frågornas ordning och de ämnen som berördes var inte 

bestämda innan utan kom i den ordning de passade (Kaijser & Öhlander 

1999:64), dock blev det en ganska naturlig ordningsföljd med samma ordning 

på frågeområdena nedan. Frågeområdena var inte så många men berörde 

istället stora delområden som behandlades under intervjuerna. De 

frågeområden som skulle beröras någon gång under intervjun var dessa: 

 Bakgrund 

 Kopplingen till finska 

 Användandet av finska 

 Attityder och tankar kring finskan 

 

Under intervjuerna ställde jag följdfrågor på det som informanterna sagt om 

de olika frågeområdena, detta för att kunna fördjupa samtalet ännu mer 

(Kaijser & Öhlander 1999:63). Det kunde vara frågor om sådant som kanske 



  

 

11 

 

var lite oklart, om informanten kunde ge exempel eller vidareutveckla något 

svar. 

 

Trost menar att en bra början med en intervju är att börja enkelt där 

informanten exempelvis får berätta om sin koppling till ämnet (2005:64). I det 

här fallet fick informanterna börja berätta om sin bakgrund, till exempel var de 

är födda, var de bor nu och var deras föräldrar är födda. Sedan fick 

informanterna berätta om sin koppling till finskan, alltså om de själva kan 

finska och hur pass mycket finska de kan. Slutligen fick informanterna 

redogöra för vilka attityder de och omgivningen har mot finskan. Jag märkte 

att det ganska naturligt blev den här ordningen på frågeområdena. 

Gruppintervjuer 

I den här undersökningen valde jag att använda mig av en kvalitativ metod 

där datainsamlingen består av gruppintervjuer. Enligt Trost finns det både för- 

och nackdelar med att använda sig av gruppintervjuer. Nackdelarna 

diskuteras under metoddiskussion senare i uppsatsen. 

 

Anledningen till att jag valde att ha gruppintervjuer var för att jag tror att 

ungdomar lättare kan diskutera och resonera kring ämnen om de har någon att 

prata med. Jag tror även att de kände sig mer trygga då de hade med någon de 

kände. Precis som Trost tar upp så kunde ungdomarna i grupperna bygga 

vidare på varandras tankar och komma till fler insikter än om de hade varit 

själva (2005:25). Det var av vikt att inte ha för stora grupper, max fem 

informanter är bäst enligt Trost (2005:25). Hade jag för många kunde det göra 

att jag dels kunde få problem med att urskilja vem som sa vad senare under 

transkriberingsarbetet och dels för att någon i gruppen kanske inte skulle 

komma till tals. Jag valde därför att ha grupper med max tre informanter i 

varje.  

 

Informanter 

I det här avsnittet presenteras hur urvalet av informanter gick till, vilka 

informanterna är och vilka forskningsetiska principer jag har utgått ifrån i den 

här undersökningen. 

Urval 

Jag hade tre gruppintervjuer med totalt sju informanter, grupperna var 

uppdelade så att två grupper hade vardera två informanter i varje och den 

sista gruppen innehöll tre informanter. 

 

Kriterierna för informanterna var att de skulle vara ungdomar i 

gymnasieåldern. Anledningen till att jag valde gymnasieungdomar och inte 

högstadieungdomar är för att jag tror att de äldre kan vara ärligare och mer 

självsäkra i sina svar. De har nog kommit lite längre i sitt identitets- och 

språkupptäckande och känner nog att de vågar säga mer i en intervju. Mitt 
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andra urvalskrav är att ungdomarna ska leva i ett svenskt samhälle där finska 

är ett relativt vanligt språk. Jag valde att ha intervjuerna på en gymnasieskola i 

en by i Tornedalen, men det visade sig att majoriteten av mina informanter 

kommer från någon by utanför den som skolan finns i. Informanterna var från 

fyra olika byar i Tornedalen där avståndet mellan informanterna som bodde 

längst norrut respektive söderut var ca åtta mil. 

 

Jag ville även ha med både ungdomar som är tvåspråkiga i svenska och finska 

samt någon eller några som bara kan prata svenska. Detta för att få fram båda 

sidor av hur attityderna kan se ut, både av någon som själv pratar finska och 

av någon som inte gör det. 

 

För att få tag i informanter till min undersökning tog jag kontakt med rektorn 

på gymnasieskolan i byn som jag planerade att besöka. Jag berättade om min 

undersöknings syfte och vilka informanter jag var intresserad av. Jag var i byn 

under fyra arbetsdagar där den första dagen gick till att presentera mig för 

skolans personal samt för informanterna som skulle delta i studien. Rektorn 

och några lärare hade innan förberett några informanter som de trodde skulle 

passa i undersökningen. Då någon annan än forskaren väljer ut informanter 

brukar dessa kallas för ”nyckelpersoner” (Trost 2005:119). Det blir alltså 

personer som ses som särskilt intressanta vilket även kan styra urvalet till viss 

del (Trost 2005:119). Eftersom jag inte hade allt för lång tid på mig att utföra 

mina intervjuer använde jag mig av de informanter som jag hade fått, på så 

sätt blir det även ett bekvämlighetsurval eftersom jag tar det som råkar finnas 

tillgängligt (Trost 2005:120). Jag har inte valt att fokusera urvalet på kön, social 

grupp, etnicitet mm. utan går endast efter kriterierna jag nämnde ovan. 

 

Jag har valt att kalla byn jag besökte för det fiktiva namnet ”Tornebyn” 

fortsättningsvis i uppsatsen. De andra byarna som informanterna kommer 

ifrån kallas för ”Norrbyn”, ”Söderbyn” och ”Mellanbyn”. ”Tornebyn” är den 

största av dessa byar. 

Presentation av informanter 

Informanterna bestod av sju ungdomar i åldrarna 16-18 år. De har fått 

påhittade namn för att de inte ska kunna identifieras. Grupperna såg ut som 

följer: grupp 1: Elin och Tina, grupp 2: Billy, John och Erik och grupp 3: Emmy 

och Anna. 

 

Här kommer en kort presentation av varje informant, främst för att ge en 

bakgrund till deras kunskaper i finska: 

 

Tina, 16 år, bor i Tornebyn. Hon har en mamma från södra Sverige, en pappa 

från Tornebyn och en styvpappa från Finland. Hon kan finska flytande 

eftersom hon pratar finska hemma med sin familj. 
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Elin, 17 år, bor i Söderbyn, söder om Tornebyn. Hennes föräldrar är från olika 

byar i Tornedalen. Elin föddes i en annan stad (utanför Tornedalen) så hennes 

föräldrar lärde aldrig henne finska när hon var barn. Hon förstår dock vissa 

ord. 

 

Billy, 18 år, bor i Norrbyn, en by norr om Tornebyn. Hans föräldrar är från 

olika byar i Tornedalen. Billy kan finska relativt flytande eftersom han har 

spelat hockey med många från Finland och har gått i en grundskola med 

många finskspråkiga elever. 

 

John, 18 år, bor i Tornebyn. Hans mamma är från en by i finska Tornedalen 

och hans pappa från samma by fast på den svenska sidan. John säger att han 

inte kan helt flytande finska men förstår mycket och kan prata en del. 

 

Erik, 18 år, bor i Mellanbyn, en by mellan Tornebyn och Norrbyn. Hans 

mamma är från en finsk by i Tornedalen och hans pappa från en svensk by i 

Tornedalen. Erik kan finska relativt bra eftersom han har börjat prata mer och 

mer finska hemma de senare åren. 

 

Emmy, 18 år, bor i Norrbyn. Hennes föräldrar är från samma by fast mamman 

från den finska sidan och pappan från den svenska. Hon pratar finska hemma 

med sin mamma. 

 

Anna, 18 år, bor i Mellanbyn. Hennes mamma är från en finsk by i Tornedalen 

och hennes pappa från en svensk by i Tornedalen. Annas mamma pratar 

finska/meänkieli med henne men hon svarar på svenska. Hon kan prata lite 

finska. 

 

Alla informanter har släkt i Finland, främst mor- och/eller farföräldrar. 

Forskningsetiska principer 

Eftersom två av mina informanter var under 18 år ville jag ha deras 

vårdnadshavares godkännande för att de skulle få delta i studien. De fick med 

sig ett informationsbrev hem som en vårdnadshavare var tvungen att skriva 

under för att visa att denne godkände deltagandet. 

 

I informationsbrevet (finns som bilaga 1) som skickades hem fick 

informanterna mer fakta om undersökningen; dess syfte, metod, hur intervjun 

skulle gå till, när den skulle vara, kontaktuppgifter och slutligen möjlighet till 

påskrift av vårdnadshavare. I brevet fanns även forskningsetisk information 

där informanterna fick veta att de kommer att vara anonyma och att de inte 

kommer att kunna identifieras, att inspelningarna kommer att raderas då 

arbetet är klart, att deltagandet är helt frivilligt och om att informanten kan 

avbryta undersökningen när den vill utan en närmare motivering. 

Informanterna kommer att vara anonyma i uppsatsen och därför har de fått 
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fiktiva namn som används i fortsättningen. Innan intervjuernas gav jag även 

den här informationen muntligt för ungdomarna. 

 

Jag har utgått från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Det första, 

informationskravet, innebär att jag som forskare måste meddela 

undersökningsdeltagare vilken deras uppgift är i studien och vilka villkor jag 

har för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002:7). Detta fick de muntligt och i 

informationsbrevet. Jag informerade även om att deltagandet är frivilligt och 

att de närsomhelst får avbryta sin medverkan. Med samtyckeskravet menas att 

forskaren måste inhämta deltagarnas samtycke till undersökningen. Om 

informanterna är under 15 menar Vetenskapsrådet att man behöver 

vårdnadshavares samtycke (2002:9). Jag valde att låta de elever som var under 

18 år lämna in ett skriftligt godkännande från deras vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att all information och personuppgifter om 

informanterna ska förvaras på ett sådant sätt så obehöriga inte kan komma åt 

dem (Vetenskapsrådet 2002:12). Jag kommer att spara transkriberingar och 

annan information så att ingen utom jag kan få tag i dem. Det slutliga kravet 

(nyttjandekravet) som jag har utgått ifrån är att jag bara ska använda den 

information jag har samlat in till just den här undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002:14). Jag kommer alltså inte att återanvända detta 

material till senare undersökningar. 

 

Genomförande 

Här presenteras genomförandet av intervjuerna och arbetet med materialet, 

alltså transkribering och analys. 

Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes i två olika grupprum på gymnasieskolan i 

Tornedalen. Informanterna fick bestämma plats, dels eftersom jag aldrig hade 

varit på skolan tidigare och dels för att det är bra att låta de intervjuade få 

bestämma en plats de själva känner sig trygga på (Trost 2005:44). Intervjuerna 

tog olika lång tid. Intervjun med grupp 1 (Elin och Tina) tog 25 minuter, grupp 

2 (Billy, John och Erik) tog 36 minuter och grupp 3 (Emmy och Anna) tog 48 

minuter. Anledningen till att intervjun med grupp 1 tog kortast tid (och att 

intervjuernas längd sedan ökade) kan vara eftersom ju fler intervjuer jag hade, 

ju fler följdfrågor kom jag på. På så sätt kan den första intervjun ses lite som en 

testintervju eftersom jag kunde se mina misstag och även komma på en del 

knep och följdfrågor att använda till senare intervjuer. Jag kommer dock att 

använda mig av resultatet från första intervjun. Trost menar att det inte finns 

någon anledning till att inte använda testintervjuer i sitt resultat (2005:123–

124). 

 

Jag valde att spela in intervjuerna, detta för att jag inte skulle behöva anteckna 

under intervjuerna utan helt fokusera på de intervjuade (Kaijser & Öhlander 

1999:67). I efterhand kunde jag dessutom lyssna på tonfall och ordval och göra 



  

 

15 

 

transkribering av intervjuerna så att de går att läsa ordagrant. Jag kunde även, 

som jag skrivit ovan om testintervjun, lära mig av mina misstag (Trost 

2005:53). Trost menar även att inspelningar har fler fördelar än nackdelar då 

intervjuaren kan fokusera på intervjufrågorna och de intervjuade samt att det 

är omöjligt att komma ihåg allt som hände och sades under intervjun efteråt 

(Trost 2005:53–54). Norrby menar att inspelningar gör att samtalet inte blir helt 

naturligt men att många glömmer bandspelaren (eller i det här fallet; 

mobiltelefonen) (Norrby 2004:37). Två av informanterna påpekade även efteråt 

att de helt hade glömt bort inspelningen. 

Analys  

Efter intervjuerna gjorde jag så kallade grovtranskriberingar av intervjuerna 

för att lättare få en översikt över materialet och för att underlätta 

uppsatsarbetet. Utifrån intervjuerna var det lätt att se vilka ämnen som kom 

upp under samtalen. Dessa samtalsämnen blev till olika kategorier som jag har 

delat upp materialet i och som även blir resultatets rubriker. 

 

Då det i mina intervjuer är sakinnehållet som är i fokus är det inte samma krav 

på transkriberingen som när det muntliga är viktigast (Kaijser & Öhlander 

1999:69). Transkriberingarna är anpassade från muntligt till skriftligt material 

med exempelvis grammatiska korrigeringar och utsättande av skiljetecken för 

att den lätt ska gå att läsa. Jag har alltså anpassat materialet från talspråk till 

skriftspråk och har inte förvrängt materialet utan snarare, som Trost menar, 

”snygga(t) till en smula” (2005:109). Trost menar även att det skulle vara 

oetiskt att använda talspråk i transkriberingen (om inte det vore fokus i 

studien), eftersom det knappt går att förstå i skrift (Trost 2005:134). 

 

I resultatdelen kommer jag att ha med en del citat ur intervjuerna för att styrka 

mina resonemang, visa exempel och förtydliga vissa delar (Kaijser & Öhlander 

1999:56). 
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 Resultat  
Jag har delat upp intervjumaterialet i under två rubriker; användandet av 

finska och attityder till finska. Under dessa rubriker kommer sedan ett antal 

underrubriker utifrån vilka olika samtalsämnen som kom upp under 

intervjuerna. 

 

Användandet av finska 

Här presenteras när, var och hur det finska språket används av ungdomarna. 

Det som tas upp här är hur mycket finska ungdomarna anser sig kunna, när de 

pratar finska, speciella ord och fraser på finska som används och slutligen hur 

användandet av finska skiljer sig åt mellan byarna. 

Kunskaperna i finska 

Enligt informanterna själva har de väldigt varierade kunskaper i finska. Av 

alla informanter är det egentligen bara Elin som menar att hon inte kan prata 

någon finska alls. Senare under intervjun kommer Elin dock på att hon kan 

vissa finska ord. Om någon pratar finska kan hon förstå sammanhanget om 

hon hör ord som hon känner igen. Elins föräldrar lärde inte henne finska 

eftersom de bodde i en annan stad förut där finskan inte alls är lika utbredd. 

 

Tina däremot kan flytande finska. Hemma hos henne pratas det bara finska 

eftersom hennes styvpappa är finsk. Nästan samma sak gäller hos Emmy. 

Hennes mamma är från Finland och de kommunicerar bara på finska med 

varandra. Emmy pratar dock svenska med sin pappa. Emmy tycker att hon 

håller på att tappa språket lite, hon menar att hon pratade finska oftare när hon 

gick i grundskolan.  

 
Emmy: Så jag kan inte uttrycka mig lika väl på finska som på svenska, och slang- 

och ungdomsspråk kan jag inte riktigt men jag förstår allting och kan prata. 
 

Anna har också en finsk mamma som pratar finska med sina barn men Anna 

har valt att svara på svenska. Hon menar ändå att hon förstår all finska och 

kan prata till viss del. Anna läser finska som språkval på skolan eftersom hon 

vill lära sig mer. Billy och Erik uttrycker att de också skulle vilja kunna mer 

finska men att de inte vill gå skolans finskkurser: 

 
Sandra: Har ni gått några kurser i finska? 

Billy: Jo, men det är så löjligt. Det är så lätt med finskan i skolan här. Det är helt 

sjukt. Typ ”boll” och så ska du skriva översättningen vad ”boll” är. 

Erik: Jag tycker det är helt löjligt, helt meningslöst att gå där. 
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Billy menar att han har lärt sig sin finska från språkskolan han gick ifrån 

årskurs 1-6 samt från hockeyn där det var många från Finland som var med i 

laget. Han menar att han inte kan helt flytande finska men att han kan 

kommunicera med folk. Erik, som har en finsk mamma, har alltid tidigare 

svarat på svenska till henne men nu har han börjat prata finska allt mer och 

mer. John menar att han inte är så bra på att prata finska men att hans 

förståelse är bättre. Jag frågar killarna om de kan åka till Finland och göra sig 

förstådda: 

 
Erik: Jo, det tror jag. Fast kanske inte i Helsingfors där det är såhär riksfinska. Här 

pratar man ju en lite mer blandning. 

Finskans användningsområden 

Billy, Erik, Tina och Emmy säger att de pratar finska varje dag. För dessa är det 

mest i hemmiljön som de använder finskan då de pratar med någon förälder 

eller släkting. Hos släktingar, framförallt hos mor- och farföräldrar, är det 

finskan som dominerar. 

 
Sandra: Om ni åker till Finland, pratar ni finska då? 

Erik: Ja, med all släkt så blir det ju finska. 

John: Ja, oavsett om det är svensk eller finsk släkt så blir det ju finska. 

 

Samma sak gäller för Anna, hon säger att hon måste passa på att prata finska 

när hon träffar sin släkt. För Emmy ser det lite annorlunda ut. Hon utnyttjar 

finskan inte bara hos sin familj och släkt utan även i skolan: 

 
Emmy: Jag använder mig alltid av finskan om jag vill ha kontakt med finländare. 

Om jag märker att vissa gymnasieelever är finländare så pratar jag finska med dem 

men om jag måste förklara något som har med skolan eller något ämne att göra, då 

gör jag det på svenska istället. Om jag vet att du pratar finska så blir det lätt att jag 

pratar finska med dig. Och då blir det väldigt svårt att byta över och bara prata 

svenska med den här personen som jag alltid har pratat finska med. Det bara blir 

så, det är inget konstigt. 

 

Flera av informanterna berättar att det finns finska elever på skolan de går i. 

De pratar finska med varandra men annars är det inte ofta finska hörs i 

skolkorridorerna menar ungdomarna.  

 
John: Då när man är hemma så pratar man lite finska men inte i skolan. Kanske 

bara då man inte vill att någon annan ska veta vad man pratar om. Eller om man 

hånar någon. 

 

Emmy säger att lärare inte använder sig av finskan i skolan eftersom 

majoriteten inte kan finska. Men även hon säger att hon har hört vissa lärare 

prata finska, framförallt de som är från Finland. Även killarna har lagt märke 

till detta: 
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Sandra: Hör ni finska här (på skolan) någon gång? 

Billy: Skulle nog inte säga det. 

Erik: Lärarna hör man ju prata finska ibland, om de sitter i fikarummet.  

 

Jag frågar ifall lärarna någon gång pratar finska med eleverna: 
 

Billy: Jo, om de pratar med bara mig kan de prata finska. Vet inte varför, det blir 

bara spontant. 

 

Emmy och Tina nämner båda hur de anpassar sitt språk efter situationen de är 

i. Emmy menar att hon inte pratar finska om det är personer i sällskapet som 

inte förstår någon finska. När jag frågar Tina säger hon att om det är 

finsktalande med så blir det på finska. Det anpassas alltså åt båda hållen för att 

alla ska förstå. 

Ord och fraser 

Ovan går det att läsa om att det är i hemmiljön som finskan används mest. Erik 

och John ger exempel på vad de brukar säga på finska när de är hemma: 

 
John: Sedan är det mycket frågor hemma som man kan fråga på finska. ”Hur har 

din dag gått” och ”Vad har du gjort idag?”. Mycket sådant.  

Erik: Och typ ”När slutar du jobbet?” 

John: Vardagsfraser. 

 

Killarna berättar att de inte brukar prata finska med varandra. Enda tillfällena 

är då de ska skämta med varandra eller med någon som inte förstår finska. De 

berättar att de brukar håna varandra med finska ord: 

 
Billy: Hånord brukar vara finska. 

Erik: Om man typ vill jävlas med någon. 

Sandra: Varför väljer ni det finska ordet då? 

John: Det låter mycket brutalare. 

Billy: Samma med svordomar. Man använder mer finska. 

 

Att föredra svordomar på finska är något som alla informanter känner igen, 

även Elin som tidigare antydde att hon inte kan någon finska alls. Emmy 

menar att hon använder finska svordomar sarkastiskt eller ironiskt, mest för 

att det ”låter mycket fulare” på finska. 

 

Jag frågar ungdomarna om det finns andra typiska ord eller fraser som de 

brukar säga på finska men alla verkar ha svårt att komma på något exempel på 

rak arm, förutom John. Han brukar använda sig av finskans ”No niin”, en fras 

som är ganska svåröversatt till svenskan. Det närmsta som går att komma är 

engelskans ”well, well” eller möjligtvis svenskans ”så där ja”, ”dåså”, ”jaha” 

eller ”såja” beroende på sammanhang. Alla är dock enade om att det ibland 

kommer ett finskt ord när de pratar svenska. 
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Erik: Ibland när man pratar svenska och så kommer man inte på ordet och säger det 

på finska istället. Kanske inte riksfinska ord men något ord som används här kan ju 

slinka in i en mening. 

Skillnader mellan byarna 

Eftersom ungdomarna kommer från olika byar ville jag ta reda på hur det ser 

ut just där de bor. Den allmänna uppfattningen av Tornebyn är att det är det är 

mest svenska som används men att finskan även är väldigt vanlig. När det 

gäller de mindre byarna utanför Tornebyn verkar det snarare vara tvärtom, 

där är det finskan som dominerar.  

 
Billy: Jag skulle nog säga att i hela Tornedalen så är det ganska stort, finskan. 

Erik: Jag tror att det är mer finskförstående än svenskförstående i Mellanbyn. Det är 

bara finska (skrattar). 

Billy: Det är nästan det enda man hör i Norrbyn, det är ju mycket mer pensionärer 

och sådär och de har ju vant sig att prata just meänkieli. 

 

I Elins by är det finskan som är mest utbrett. Hon menar att det är så eftersom 

det är mest äldre som bor där. Emmy nämner också att hon inte känner en 

enda person i sin by som inte skulle kunna föra en konversation på finska. 

Anna, som också bor i en mindre by, beskriver hur det ser ut där hon bor: 

 
Sandra: Pratas det mycket finska där ni bor? 

Anna: Jag kan tänka mig att man hör finska lite här och där mellan de äldre. Men 

går man in i affären så pratar de svenska med de som jobbar där. 

Sammanfattning 

Ungdomarnas kunskaper i finska varierar. Elin menar att hon inte kan något 

alls men berättar sedan att hon svär på finska. Svordomar är det vanligaste 

som sägs på finska även om ungdomarna menar att de ibland, helt spontant, 

kan växla mellan språken i en mening. 

 

Den vanligaste situationen då ungdomarna använder finskan är då de är med 

sin familj eller släkt. John menar att det alltid pratas finska i hans släkt trots att 

de även kan svenska. Hemma är det mycket vardagsfraser som sägs på finska. 

Killarna använder även finskan då de ska skämta eller håna någon, de menar 

att det låter mer brutal än på svenska. I skolan används bara svenska menar 

ungdomarna, förutom Emmy som ibland pratar finska med de finska eleverna. 

Men då hon ska berätta något om skolan blir det på svenska. Även lärarna 

använder till största del svenska förutom i fikarummet eller om de pratar 

enskilt med någon elev som kan finska. 

 

Ungdomarna uppfattar det som att det är väldigt stor skillnad mellan 

Tornebyn och de mindre byarna utanför. I småbyarna är det mest finska som 

hörs vilket informanterna tror beror på att det bor så många pensionärer där. 
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Attityder till finska 

I den här delen presenteras olika attityder till finskan som kom upp under 

intervjuerna. Här går det att läsa om varför ungdomarna tycker att det är bra 

att kunna finska, koppling till identiteten, hur unga och äldres attityder skiljer 

sig åt, vad ungdomarna anser att resten av Sverige har för attityder mot 

finskan, finländares attityder och slutligen lite om meänkieli. 

Praktisk finska 
Emmy: Jag tror inte att finskan har en så stor känslomässig betydelse här utan det 

är mer det praktiska. 

 

Alla informanter håller med om att det är bra att kunna prata finska. Även Elin 

tycker att det skulle vara bra om hon kunde prata finska med de som inte kan 

svenska. Hon har märkt att det har blivit svårigheter ibland då hon har mött 

någon som är finsktalande. Tina och Anna säger att det alltid är bra att kunna 

ett språk till, oavsett vad det är för språk egentligen. Just finskan tycker Tina 

att det är bra att kunna där de bor medan Elin påpekar att det inte skulle vara 

lika nödvändigt längre ner i Sverige. Erik berättar att ungdomar uppmuntras 

till att lära sig finska av både föräldrar och lärare. 

 

När jag sedan frågar varför finskan är bra att kunna tar alla ungdomar upp att 

finskan innebär ökade jobbmöjligheter. Anna nämner också att det är många 

som har finsk släkt och att det därför är bra att kunna. Annars är det mestadels 

chansen till fler jobb som ses som den viktigaste orsaken. Billy säger att många 

arbetsgivare i Tornedalen vill att man ska kunna finska och att det såklart är ett 

plus eftersom man även kan söka jobb i Finland då. Erik säger att det även blir 

lättare att få jobb i exempelvis Stockholm ifall man har kontakt med något 

finskt företag. Emmy och Anna pratade även om fördelarna med att kunna 

finska: 

 
Anna: Det är så många som är födda i Finland som kommer till Sverige. Det är en 

så liten by så då är det bra att kunna finska. 

Emmy: Hela svenska Tornedalens överlevnad är beroende av de finska kunderna. 

Det är ingen finsk kund som kommer in i en svensk affär och pratar svenska, man 

antar att alla kan finska. Det är svårt att få anställning och sådär om man inte kan 

finska, arbetet blir ju svårare också. 

 

Emmy berättar om vad finskan har för betydelse för henne. Hon menar att hon 

inte skulle vilja kunna mer finska ”skolmässigt” utan uttrycker snarare en vilja 

att kommunicera med fler på finska. Hon berättar även att hon blir frustrerad 

över att hon tappar finskan mer och mer. Emmy menar även att hon blir 

irriterad då hennes mamma inte rättar henne då hon säger fel eller inte kan det 

finska ordet. 

 

Informanterna upplever det som att det är fler äldre än yngre som använder 

sig av finskan i Tornedalen. Eriks teori till varför det är så är för att de äldre är 
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uppväxta med finskan på ett annat sätt. Han berättar om sin egen pappa som 

endast pratade finska till han var tio år, sedan blev det mer och mer svenska. 

Anna vill kunna bättre finska eftersom hon upplever det som att den äldre 

generationen bara pratar finska i hennes by. Billy och John håller med: 

 
Billy: Alla gamla gubbar blir ju besvikna om man inte kan prata finska. 

John: Sedan våra föräldrar, de är ju i en annan generation där man pratar finska. 

Sedan har det ju blivit vår generation där man inte pratar så mycket, där finskan 

inte är så nödvändig. Man hade ju gärna velat kunna bättre finska och så. För det är 

ju ganska viktigt egentligen. 

 

När jag sedan frågar killarna om vad unga tycker om finskan svarar de såhär: 

 
Billy: Finskans status är väl inte särskilt hög här. Vet inte varför. 

Erik: Det kanske inte är tillräckligt många som kan det. 

Billy: Om den skulle användas mer, till exempel om jag och John skulle prata med 

varandra, då skulle nog fler vilja veta vad vi säger. Men när det är så otroligt lite 

prat bland oss så spelar det ingen roll om man kan finska eller inte eftersom man 

aldrig hör det här [bland unga]. 

Identitet: svensk eller finländare? 

I intervjun med John, Billy och Erik kom det bland annat upp att ungdomarna 

ofta ses som finländare på grund av att de kan finska och av deras dialekt. Jag 

frågar killarna hur de brukar reagera när de blir kallade för finländare: 

 
Billy: Inte tar jag illa upp i alla fall. 

John: Det är fan bara ett språk. Man kan inte ta illa upp på grund av ett språk. 

Billy: De från Skåne blir ju kallade för danskar och sådär. Ungefär så är det. 

John: Vi skäms inte om de kallar oss för finnar, vad gör det? 

 

Det verkar som att killarna inte har något emot att bli misstagna för att vara 

finländare. När jag sedan frågar om de skulle vilja bo i Finland svarar de 

däremot såhär: 

 
Sandra: Skulle ni vilja bo i Finland?  

Erik och Billy: Nä. 

John: Nog hade det varit fint. 

Erik: Gräset är grönare i Sverige. Fast när jag tänker efter skulle det nog inte vara 

någon skillnad. Enda skillnaden är ju språket. Men jag vet inte, jag är van att bo i 

Sverige och tycker om Sverige. 

Billy: Det är väl en lite annan kultur där. 

Erik: Som land är ju Finland lite hårdare, lite strängare, inte lika lätt som i Sverige. 

Billy: De tycker inte lika mycket om mångkulturella saker. Som när man pratar 

svenska i Finland så kollar de typ snett på en. 

John: I de svensktalande städerna snackar de ju som i en Muminfilm. 

 

Tina och Elin skulle inte kunna tänka sig att bo i Finland. Emmy och Anna 

funderade också kring den här frågan: 
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Anna: Jag vet inte riktigt< Jag kan tänka mig det om man träffar någon som bor 

där. Men jag vill inte flytta bara sådär. 

Emmy: Nä, jag kan inte tänka mig det. Jag vet inte riktigt varför men jag ser Finland 

som< det känns trist. Det är inte så mångkulturellt heller. Sedan kan jag inte prata 

svenska på samma sätt i Finland som jag kan prata finska på den här sidan av 

älven. 

 

När jag frågar ungdomarna om de vill lära sina barn finska verkar alla vara 

positivt inställda till det. Några är lite tveksamma till det ifall de skulle flytta 

från Tornedalen. Tina är säker i den här frågan i alla fall: 

 
Sandra: Om du får barn i framtiden, kommer du att lära dem finska? 

Tina: Ja. 

Sandra: Även om du flyttar härifrån? 

Tina: Ja. 

 

Billy och Erik kan också tänka sig det men har lite olika tankegångar: 

 
Billy: Sedan om man märker att de inte är intresserade, då är det ju en annan sak. 

Det är inte superviktigt. 

Sandra: Blir det någon skillnad om ni flyttar från Tornedalen? 

Erik: Nä, det är ju bara att jag pratar finska med barnet. Då får den förståelsen. 

 

Under intervjuerna kommer även samarbete och gemenskap med Finland till 

tals. Emmy menar att när hon gick i grundskolan fanns det en hel del rivalitet 

mellan Sverige och Finland, framförallt vid hockeymatcher. Hon säger att hon 

verkligen hoppas att Sverige ska vinna över Finland eftersom ”man inte orkar 

med attityden som kommer från andra sidan gränsen”. Även killarna tar upp 

detta under intervjun: 

 
Erik: Ja, det kan ju skapa en bättre gemenskap med Finland. Just nu är det inte så 

bra. 

Billy: Just nu är det som en rivalitet. 

John: Inom sport så ska man ju spöa Sverige och när de spöar Sverige blir de glada. 

Billy: Särskilt inom hockeyn om det är något stor match, typ VM och OS. Om de 

vinner har det ju hänt att de kommer till gränsen och tutar med bilar 12 på natten 

för att jävlas. 

John: Om vi vinner skiter vi i dem och så sitter vi bara hemma. 

Erik: < och sitter och garvar åt deras facebookstatusar. 

Sandra: Så ni åker inte över med bilar? 

Erik: Nä, vi är ju vana att vinna så.  

 

Som redan nämnt upplever ungdomarna det som att folk från andra delar av 

Sverige misstar de som kommer från Tornedalen som finländare. Killarna 

menar att det inte är så konstigt eftersom de har en finskklingande dialekt.  
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Erik: Man är ju alltid en finne bara man är härifrån. Fast du inte kan finska så är du 

en finne. 

 

Anna har också råkat ut för det och menar att det är svårt för personer att höra 

skillnad på finländare som har lärt sig svenska och på Tornedalingar. Emmy 

har känslan av att det är lite ”tabu” att kunna finska i övriga delar av Sverige: 

 
Emmy: ”Tabu” är kanske fel ord men att det inte är så populärt har jag fått för mig, 

vet inte varifrån, kanske filmer. Det är inte så jättecoolt att kunna finska för man är 

lite av ett mumintroll om man pratar finska. 

Anna: Ja, det kan jag hålla med om. Av de jag också har hört så har det blivit: 

”Kommer du från Finland, haha” och att den skrattar. Jag vet ju många som 

kommer från Finland och undrar om det är något fel med det liksom. Man kanske 

ser ner lite på det finska språket, jag vet inte. 

Finländares attityder 

Under intervjuerna kom det upp att ungdomarna tyckte att det finns lite 

orättvisa mellan länderna när det gäller språkkunskaper. Finska elever läser 

svenska i skolan, något som ungdomarna inte har märker i verkligheten. 

 
Billy: De läser ju svenska i skolan så de förstår ju.  

Erik: Men vi har ju mycket bättre finska än vad de har svenska. 

Billy: Det är väl just den där kulturen, de vill inte prata svenska. 

John: De vill ha det finskt. 

 

Även Tina, Anna och Emmy är inne på samma spår: 

 
Tina: Det känns som att fler här kan finska än de där kan svenska. 

 
Anna: Jag har nästan aldrig stött på någon i Finland som kan svenska. Och då kan 

jag ibland undra varför vi ska kunna finska medan de inte kan ett dugg svenska. 

Emmy: Om jag åker till en finsk affär någonstans och det visar sig att jag pratar 

svenska så håller de sig utan. De verkar vara rädda för att prata andra språk är just 

finska. Speciellt svårt verkar det vara med svenska, även om de har studerat det. I 

Finland ser man ju svenskar och svenska lite, man ser det inte som något positivt 

oftast. Det är som en sorts rivalitet och då kanske man inte har den här entusiasmen 

att lära sig språket. För det första: var ska man använda det språket? Det är inget 

konstigt i o för sig.  

 

Anna och Emmy diskuterar även hur finländare ofta förväntar sig att de ska 

kunna finska eftersom de bor i Tornedalen. 

 
Emmy: Jag har hört att vissa, lite äldre, kan komma in i en affär och prata svenska 

men har blivit lite sur över att de som jobbar inte kan finska; ”men kan de inte 

finska här?”. Och det resulterar ju i att personen blir arg för att man kommer över 

på den här sidan och förväntar sig att man ska kunna finska. 

Anna: Jag hjälpte till på bilbingo, dit det kommer jättemånga finnar. Och då när 

man stod och sålde så börjar de prata med finska och de ska ha korv och läsk och så 
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ska de betala och då måste jag hämta någon som kan prata för jag fattar ju vad de 

säger men jag kan inte prata. Så då blir det svårt och då märker man att de blir 

irriterade för de väntar sig att alla som jobbar där ska kunna prata finska. Och det 

kan man ju förstå eftersom det är så nära, det är så vanligt att finländare kommer 

över. Ibland blir jag sur om de blir irriterade på mig och snäser till; ”varför kan du 

inte finska?” men annars så blir jag inte sur eftersom det är ganska väntat, att vi 

borde kunna det. 

Meänkieli 

Fast den här undersökningen är fokuserad på finskan kom meänkieli till tals 

under varje intervju. Ungdomarna var eniga om att det främst är äldre 

personer som pratar meänkieli och att finskan är vanligare bland de yngre. Jag 

frågar ungdomarna vad skillnaden mellan meänkieli och finska och får detta 

till svar från Billy, Erik och John: 

 
John: Det är bara att sätta ett ”i” efter (skratt). 

Billy: Svårare än så är det inte. 

John: Det är ju mycket blandat. ”biili” är bil, ”ketchupi” är ketchup. Det är ju så 

enkelt, vem som helst hade ju förstått det. Det är ju som en blandning mellan 

svenska och finska. 

Erik: Det är just de äldre, de blandar ju oftast. Det är väl där meänkielin är störst, 

hos äldre. 

 

John och Billy menar att meänkieli inte är ett så svårt språk eftersom det är en 

blandning mellan svenska och finska. Anna är den som har bäst kontakt med 

meänkieli då hennes mamma pratar det hemma. Hon berättar att det är en viss 

skillnad mellan finska och meänkieli och ger ett exempel: 

 
Anna: Man märker som med min mamma när morfar hade en dator som hon skulle 

hjälpa honom med och då stod allt på riktig finska och då förstod hon inte. 

 

Emmy tycker också att meänkieli är en slags blandning mellan svenska och 

finska. Hon tar även upp hur hon tycker att det finns olika grader av meänkieli 

beroende på hur mycket finska personen i fråga kan och hur mycket svenska 

som blandas in. Hon tycker inte heller att meänkieli kan ses som ett språk utan 

mer som en dialekt.  

 
Emmy: Jag har aldrig sett det som ett språk och har inte haft det behovet heller. 

Men de som talar det får väl tala det. Det skiljer sig ännu inte tillräckligt från 

finskan för att jag ska se det som ett språk. Finskan utvecklas på sitt sätt och 

meänkieli håller sin gamla form. 

Sammanfattning 

Den främsta orsaken till att ungdomarna vill kunna finska är av praktisk 

anledning. Finskan innebär fler jobb i Tornedalen, både på svenska och finska 

sidan. Det är endast Emmy som ger en bild av att finskan är viktigare för 
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henne än bara av praktisk orsak. Hon vill kunna kommunicera med fler 

finländare säger hon. 

 

Informanterna ses ofta som finländare av övriga Sveriges befolkning på grund 

av sin dialekt och att de kan finska. Detta är dock inget som de tar illa upp 

över även om de flesta av dem menar att de inte skulle kunna bo i Finland av 

olika orsaker. De menar att finländare inte gillar mångkultur och att det finns 

en rivalitet mellan Sverige och Finland. Det ungdomarna även tar upp är att 

det inte är så många finländare som kan svenska. Däremot förväntar sig 

finländare att invånarna i Tornedalen ska kunna finska.  
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 Sammanfattning och diskussion 
Här presenteras de slutsatser som jag har kommit fram till utifrån resultatet 

och bakgrundsforskningen. Vissa delar innehåller mer eller mindre tolkningar 

gjorda av mig eftersom ungdomarna inte pratade om vissa ämnen rent 

bokstavligt. Då har jag fått lägga in tolkningar i vad de faktiskt säger i 

intervjuerna och jämfört dessa med liknande resonemang som har hittats i 

litteraturen. I det här avsnittet tar jag även upp metoddiskussion och förslag 

till vidare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

I den här delen har jag valt att diskutera resultatet jämfört med den 

bakgrundsforskning jag har gjort som går att läsa i början av uppsatsen. 

Diskussionen är uppdelad under tre rubriker; språk och identitet, tillhörighet 

och till sist informellt och offentligt språk. 

Språk och identitet 

Forskningen visar hur det tidigare förbjöds att prata minoritetsspråken finska 

och meänkieli i delar av Tornedalen (Håkansson 2003:68). När många 

människors modersmål inte tilläts och tvånget att kunna svenska infördes fick 

dessa människors självkänsla en törn. Många ville inte ha med sin tornedalska 

bakgrund att göra och vände den ryggen (Westergren och Åhl 2007:13–14). 

Ladberg menar att självförtroende och språk hör ihop och att 

språkutvecklingen störs om självkänslan angrips (2000:128). Som det ser ut 

idag verkar fler vara positiv till andra språk än bara svenskan. Ungdomarna 

berättar i sina intervjuer om hur föräldrar och lärare uppmuntrar dem till att 

lära sig finska vilket också gör att det blir lättare för dem att lära sig språket. 

Förr ville inte heller föräldrar i Tornedalen lära sina barn minoritetsspråken 

(Håkansson 2003:67). Dock verkar inte detta vara aktuellt längre eftersom det 

visar sig att flera av informanternas föräldrar pratar finska med sina barn. 

 

Språk och identitet hör, som sagt, ihop. Precis som György-Ullholm tar upp så 

visar resultatet av den här undersökningen hur identitet är något som man inte 

bara tilldelar sig själv utan att andra också gör det (2010:30). Ett exempel är det 

som Erik säger; ”Man är ju alltid en finne bara man är härifrån”. Detta är något 

som tas upp både i intervjuerna och i forskningen, hur tornedalska ungdomar 

ofta har blivit tagna för att vara finländare på grund av dialekten eller att de 

kan finska (Winsa 2007:78). Detta är något som de flesta av informanterna ändå 

visar att de accepterar och tycker att det är ganska självklart. John menar att 

det inte är något att ta illa upp över. ”Det är ju fan bara ett språk” säger han. 

Anna nämner bland annat att hon tycker att de som misstar henne för en 

finländare inte gör fel. Hon tycker att de som bor i Tornedalen borde kunna 
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finska fast de bor i Sverige. Anna verkar på så sätt ha accepterat att hon tillhör 

den här kulturen där andra kan missta någon för en finländare på grund av 

språket. 

 

Wande menar att finskan är mer praktiskt än kulturellt grundad i Tornedalen 

(1997:151). Detta kan man även uppleva i intervjuerna då de flesta nämner att 

de kan och vill kunna finska eftersom det ger fler möjligheter till jobb. Trots att 

samtliga informanter menar att finskan främst är av praktiskt syfte kan jag 

även ana att det även finns en känslomässig betydelse hos några. Detta verkar 

variera mellan ungdomarna då de ger olika vibbar av vilken anledning finskan 

är viktig för just dem. Emmy menar exempelvis att finskan inte har en 

känslomässig betydelse för dem i Tornedalen. Jag får dock känslan av att 

finskan är viktigt för henne, både i praktiskt och känslomässigt syfte. Hon tar 

exempelvis upp att hon inte känner något behov av att kunna mer ”skolfinska” 

men att hon saknar att kommunicera med folk på finska. Emmy säger även att 

hon gärna pratar finska med de som hon vet kan språket, även om de också 

kan svenska. Detta gör att det känns som att finskan är av mer än en praktisk 

betydelse för henne eftersom hon aktivt söker sig till språket. 

 

Eliaso Magnusson menar att flera ungdomar kan anse att det är viktigt att föra 

modersmålet vidare (2010:89). När jag frågade informanterna om de vill lära 

sina barn finska svarar de lite olika. Tina är helt säker i den här frågan, även 

om hon kanske inte kommer att bo kvar i Tornedalen. Här kan man se att 

språket har mer än en praktisk betydelse för henne eftersom finska inte är det 

mest nödvändiga språket i övriga delar av Sverige eller världen. Billy verkar 

inte tycka att det är lika viktigt som Tina, han anser att barnen inte ska behöva 

lära sig ett språk som de inte är intresserade av. Här skulle jag kunna säga att 

finskan är mer viktig för Tinas identitet än vad det är för Billy. Kanske beror 

det på att Tina har fått med sig språket från sin familj medan Billy har lärt sig 

finska genom hans lagkamrater i hockeyn. Troligtvis lärde han sig finska för 

att det skulle underlätta kommunikationen med lagkamraterna.  

 

Ofta används ett minoritetsspråk för att markera grupptillhörighet, vanligtvis 

via dialekter eller slangord (Kotsinas 2004:19). Det som kom upp under 

intervjun med Billy, John och Erik var att de gärna använder sig av speciella 

ord på finska när de ska skämta eller håna någon annan. Det blir alltså en typ 

av ”language crossing” där killarna använder ett språk från en annan kultur än 

vad de själva tillhör (Eliaso Magnusson 2010:81). Ladberg menar att olika 

språk används på olika sätt (1997:54) vilket det blir här då killarna väljer att 

använda finskan vid särskilda situationer. 

 

Informanterna kodväxlar ibland mellan svenska och finska, alltså byter språk 

mitt i en mening eller ett yttrande (Musk & Wedin 2010:12). Ett exempel är då 

ungdomarna svär, de berättar att de nästan alltid svär på finska. Anledningen 

till att använda finska svordomar är för att det låter mer brutalt och fulare på 

finska menar Billy och Emmy. John nämner även hur han ofta säger ”no niin”, 



  

 

28 

 

en fras som är svåröversatt till svenska. Båda svordomarna och användandet 

av ”no niin” visar att ungdomarna har en viss språklig behärskning då de kan 

förstå och använda ett språk vid olika tillfällen, då det passar bäst (Jonsson 

2010:128). 

Tillhörighet 

Enligt Johansson upplever tornedalska ungdomar att resten av Sveriges 

befolkning har en negativ uppfattning om dem (2007:51). Emmy och Anna 

berör denna punkt till viss del då de tar upp att det finns förlöjligande 

attityder mot finländare. Anna berättar då hon har varit i andra delar av 

Sverige hur vissa har skrattat då de har trott att hon är från Finland. Emmy har 

även fått uppfattningen om att finska är lite ”tabu” i resterande delar av 

Sverige och menar att ”man är lite av ett mumintroll om man pratar finska”. 

Ingen av ungdomarna berörde det här ämnet i sig men det går att ana av 

intervjuerna hur i alla fall Emmy och Anna kan tycka att vissa delar av 

Sveriges befolkning kanske ser lite förlöjligande på dem. Killarna ger istället en 

bild av att de inte riktigt bryr sig om vad folk tycker. Å andra sidan kanske de 

har andra åsikter om det här egentligen men att de inte ville eller vågade ta 

upp dem under intervjuerna. Erik säger i alla fall att ”Man är ju en finne bara 

man är härifrån. Fast du inte kan finska så är du en finne”. Winsa tar upp hur 

minoritetsgrupper kan tycka att de ses som socialt avvisande på grund av att 

deras språk kopplas ihop med icke-formella faktorer som hemmet, traditioner 

och känslor (2007:91). Anna ger en liten hint om det här då hon frågar sig 

varför folk skrattar då de tror att hon är från Finland; ”Jag vet ju många som 

kommer från Finland och undrar vad det är för fel med det liksom. Man 

kanske ser ner lite på det finska språket, jag vet inte”. Winsa tar även upp hur 

språkets status beror på vilka attityder det finns om sig själv och om andra 

(2007:91). Utifrån intervjuerna verkar det inte som att ungdomarna på något 

sätt ser ner på sig själva eller upplever att övriga Sverige gör det heller. Anna 

och Emmy menar snarare att vissa ser ner på finländare men nämner inte 

något om ifall de uppfattar att övriga Sverige ser ner på dem som 

tornedalingar. 

 

Emmy, Anna och killarna berättar i sina intervjuer hur gemenskapen med 

Finland ser ut. Båda grupperna tar upp rivaliteten mellan Sverige och Finland 

och hur det främst beror på hockeyn. Det är bara Anna och John som smått 

antyder att de skulle kunna bo i Finland, resten svarar nej. Ungdomarna verkar 

inte känna tillhörighet med Finland trots att de bor så nära gränsen och kan 

språket till viss del. Billy menar att finländare ”kollar typ snett på en” om de 

pratar svenska i Finland. Både han och Emmy säger även att Finland inte 

tycker om mångkultur och att finländare ”vill ha det finskt”. Anna menar att 

hon aldrig har stött på någon i Finland som kan svenska. En teori till varför 

finländare inte vill ha med svenskan att göra kan vara eftersom svenskan länge 

sågs som ett högspråk medan finskan var, och är, ett lågspråk (Håkansson 

2003:65). Kanske ligger det kvar en inbillning om att Sverige, och det svenska 

språket, ser sig som lite bättre än Finland, något som finländarna vill få bort.  
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Informellt och offentligt språk 

Enligt forskningen används ofta minoritetsspråket i hemmiljön medan 

majoritetsspråket hör ihop med offentliga, formella miljöer (Winsa 2007:90). 

Intervjuerna visar hur detta stämmer överens med informanternas värld. Ett 

exempel är den offentliga skolmiljön där informanterna menar att det i stort 

sett bara pratas svenska. Då ungdomarna hör finska är det ofta mellan finska 

elever. Emmy berättar att hon brukar prata finska med dessa elever men att 

hon byter till svenska när hon ska förklara något som har med skolan att göra. 

Svenska hör ihop med administration och utbildning medan finska kopplas 

ihop med mer informella sammanhang (Håkansson 2003:65). Ett annat 

exempel på när finskan användes i skolmiljön var då lärarna pratade med 

varandra i fikarummet. Fikarum används ofta som en plats där arbetarna ska 

slappna av från jobbet en stund, det blir alltså en informell plats där 

minoritetsspråket kommer fram. Billy berättade även att vissa lärare kan prata 

finska med honom om de är själva, det ses väl också som en mer informell 

situation. Då ungdomarna använder sig av minoritetsspråket är just vid dessa 

mer informella sammanhang då de är med familjen, släkt eller kompisar. John 

menar att finskan alltid används bland hans släktingar, oavsett om de kan 

båda språken. Svenskan verkar alltså fortfarande vara ett så kallat högspråk 

medan finskan blir ett lågspråk eftersom de används i olika situationer och 

miljöer (Håkansson 2003:65). Att finska även används då ungdomarna ska 

svära eller håna något tycker jag också visar hur det inte har samma status som 

svenskan. Emmy använder till exempel finskan då hon är ironisk eller 

sarkastisk och menar att finska ”låter mycket fulare”. 

 

Ett annat exempel där det tydligt syns att finskan och svenskan har olika 

funktioner är då den äldre generationen använder språken. De lever i en 

diglossisk situation där de använder olika språk vid olika situationer 

(Håkansson 2003:31). Anna menar att äldre gärna pratar finska och meänkieli 

med varandra men när de går in i en affär väljer de att prata svenska med de 

som jobbar där. I de mindre byarna förekommer finska/ meänkieli mer än vad 

det gör i Tornebyn menar flera av ungdomarna. De tror att det beror på att det 

är många fler äldre personer som bor i byarna utanför och att 

minoritetsspråket blir vanligare då. Ladberg menar att äldre ofta är mer 

positivt inställda till minoritetsspråk än vad yngre generationer är (2000:131). 

Ungdomarna i Tornedalen idag har säkert fått med sig svenskan redan från sin 

barndom medan de flesta pensionärer idag pratade finska/meänkieli när de 

var barn. På så sätt blir finska/meänkieli deras modersmål och svenskan deras 

andraspråk vilket gör att de förstnämnda språken har starkare koppling till 

identiteten än vad svenska har. Modersmålet har ofta en starkare känslomässig 

betydelse (Ladberg 1997:52). 

 

Hos ungdomarna går det även att ana en hierarki mellan språken svenska, 

finska och meänkieli. De föredrar främst att använda sig av svenska i offentliga 

miljöer medan finskan talas inom familj och släkt eller när de ska svära och 
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skämta med någon. Samtliga informanter anser även att finska ger större 

möjligheter till jobb och vill därför kunna bra finska, de anser att finskan har 

ett praktiskt syfte. Några av informanterna menar även att finskan inte skulle 

vara nödvändig för dem ifall de bodde längre söderut i Sverige, vilket också 

visar på en mer praktisk än känslomässig innebörd. Meänkieli har däremot 

lägre rang än finskan. Detta menar Winsa beror på att finskan som talas i 

Tornedalen kan jämföras med standardfinskan, något som man inte kan göra 

med meänkieli (2007:78). Ungdomarna uttrycker att meänkieli är ett språk som 

är som finskan förutom att man bara kan ”sätta ett i efter” orden. Emmy ser 

det inte heller som ett språk utan mer som en dialekt eftersom det är så pass 

likt finskan. 

 

Metoddiskussion 

Det jag nu i efterhand har insett att jag borde ha haft med i min undersökning 

är någon sorts fallstudie och eventuellt en enkät. Då skulle jag ha fått med flera 

sidor av materialet och fått ett mer trovärdigt resultat. Just nu har jag snarare 

en bild av vad informanterna själva tycker och tänker och det är deras egna 

uppfattningar som blir mitt resultat. Det hade varit till en fördel att även 

observera informanterna för att se exempelvis när och hur finska faktiskt 

används. Då skulle jag ha kunnat jämföra resultaten med varandra för att se 

om det informanterna säger och gör faktiskt stämmer överens. Detta menar 

Kaijser & Öhlander skulle vara en fördel eftersom informanterna kan välja att 

framhäva eller tona ner vissa ämnen, något som i så fall kanske skulle komma 

fram vid exempelvis en observation (1999:58). Å andra sidan menar författarna 

att vid fallstudier är det till fördel om forskaren kan hålla sig öppen för 

kompletteringar och återvända till forskningsfältet vid behov (1999:33). Detta 

var svårt för mig att göra på grund av tids- och avståndsmässiga skäl. 

 

När det gäller användandet av finska hade jag även kunna gjort en enkät som i 

så fall skulle nå ut till fler personer. Detta hade gjort det lättare för mig att 

kunna se ett övergripande mönster om hur, när och var finskan faktiskt 

används för att sedan komplettera detta med intervjuer. 

 

Trost tar upp en del problem vid val av metod. Först och främst menar han att 

gruppintervjuer kan vara svåra för forskare att hantera. Nackdelarna med 

gruppintervjuer kan dels vara att informanterna sprider den information som 

kommit upp under intervjuerna vilket gör att det blir ett etiskt problem (Trost 

2005:24–25). Detta upplevde jag inte var ett problem eftersom ungdomarna 

redan kände varandra och att ämnet inte var av känslig karaktär. Jag valde 

även att ha relativt små grupper med två och tre personer i varje grupp. Detta 

för att underlätta för mig vid transkribering men även för att det skulle vara 

möjligt för alla att komma till tals. Trost menar att de dominanta vid 

gruppintervjuer lätt tar över (2005:25–26). Detta tyckte jag inte heller var något 

problem eftersom det var så få personer och jag försökte att se till så alla fick 

komma till tals under varje frågeområde. Det som jag känner att jag däremot 
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inte kunde påverka var att jag ibland kände att informanterna visste vad jag 

var ute efter att höra. Trost tror att deltagarna lätt kan samlas kring den åsikt 

som ses som ”lämplig” (2005:26). Istället för att det var ett problem fick jag 

känslan av att de ibland svarade det som de trodde att jag ville höra. 

 

Slutligen vill jag även ta upp det som Trost kallar för ”nyckelpersoner”. Han 

anser att då någon annan väljer informanter kan det lätt bli just de personer 

som på något sätt är särskilt intressanta (2005:119). Detta tyckte jag själv inte 

blev ett problem eftersom jag upplevde informanterna som väldigt olika 

personer som hade olika mycket att säga (vilket även kanske märks i 

resultatet). Självklart hade resultatet sett annorlunda ut om det hade varit 

andra informanter men detta går inte att komma ifrån. 

Förslag till fortsatt forskning 

Ifall jag skulle göra en slags fortsättning på den här undersökningen har jag 

några exempel på vad just jag tycker skulle vara intressant. Ett är att göra en 

fallstudie, som jag nämnde ovan, för att få en annan vinkel av resultatet. Det 

hade även varit intressant att intervjua personer i olika åldrar om det här 

ämnet. Detta för att få en överblick på hur tankar och åsikter kring finskan har 

förändras genom tiderna. Att undersöka hur just attityderna till meänkieli ser 

ut skulle även kunna vara ett forskningsområde. I den här undersökningen var 

mina informanter elever på en skola och de nämnde en del om deras lärare. 

Det hade varit intressant att även intervjua dessa lärare för att få höra deras 

uppfattningar, attityder och åsikter. 

 

I den här undersökningen har jag bara utgått från ungdomar i Sverige, där en 

hel del åsikter och tankar om den finska befolkningen kom upp. Det skulle 

vara intressant att även undersöka hur ungdomar på den finska sidan ser på 

samma ämne och om mina informanters tankar och åsikter stämmer överens 

med hur finländarna faktiskt upplever det. 
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BILAGA 1: Informationsbrev 
Information om gruppintervju 

 
Jag heter Sandra Palo och studerar till lärare vid Mittuniversitetet, Härnösand. Jag 

skriver just nu mitt examensarbete och har valt att ta reda på hur ungdomar ser på det 

finska språket. Jag hoppas att du vill delta i undersökningen! 

 

Jag har valt en kvalitativ metod där du kommer att få delta i en gruppintervju som 

förväntas ta ca 30-45 minuter och som kommer att spelas in. 

 

Du kommer att vara helt anonym i uppsatsen. Jag kommer inte att skriva ditt namn 

eller din hemort så du kommer inte att kunna identifieras. Det inspelade materialet 

kommer att raderas när arbetet är klart. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. För 

dig som är under 18 år behövs målsmans tillstånd för att du ska få vara med i 

undersökningen. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mittuniversitetet, 

Härnösand. Den färdiga uppsatsen kommer du även att få ta del av så fort den är färdig 

och godkänd. 

 

Jag vill ha ett svar från dig (med en påskrift av din målsman om du är under 18 år) 

nedan senast tisdag 16/9 om du vill delta eller inte! 

 

Intervjuerna och fallstudien kommer att ske under v. 38 (17-19 september). 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Sandra Palo 

sapa1202@student.miun.se, 073-xxx xx xx 

Helena S. Andersson (handledare) 

helena.s.andersson@miun.se 

 

Klipp av här och lämna in den nedre delen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Jag ger härmed tillåtelse att _________________________________ deltar i intervjun: 

 

____________________________________________________________ 
Namnteckning och namnförtydligande 

 

____________________________________________________________ 
Datum och ort 
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BILAGA 2: Frågeområden 
 

Inför intervjuerna hade jag förberett fyra frågeområden som skulle beröras 

under varje intervju: 

 

 Bakgrund 

 Kopplingen till finska 

 Användandet av finska 

 Attityder och tankar kring finskan 

 

Utifrån dessa ställde jag sedan följdfrågor för att få fram fler tankar, åsikter 

eller information men även om något behövde förtydligas. 


