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Abstrakt 

I Sverige trädde den 1 januari 2010 en ny minoritetslag i kraft och satte därmed nytt ljus 

på alla landets fem officiellt erkända minoriteter, deras språk och kulturer. Kritik som 

inkommit från olika instanser vittnar om otydligheter i lagstiftningen, samt stora 

skillnader i hur lagen efterföljs runt om i olika kommuner och tidigare undersökningar 

avslöjar brister i landets minoritetspolitik. Av denna anledningen, i ett försök att utifrån 

ett frågeformulär vända sig direkt till de ansvariga ute i kommunerna och ta reda på hur 

det ligger till syftar den här uppsatsen till att bringa klarhet i huruvida man anser att 

minoritetsarbetet, i första hand i kontakt med den sverigefinska minoriteten, fungerar 

planenligt och vad som skulle kunna göras bättre för att ytterligare främja och stärka det 

finska språkets ställning i Sverige framöver. Frågeformuläret som består av totalt sex 

frågor besvarades mellan 12.6.2015 – 20.7.2015 och i den återfinns tio olika kommuners 

representanter och deras svar. Undersökningen är kvalitativ. En del av vad som 

framkommit ur frågeformuläret talar om att mycket av den kritiken fortfarande har fog 

för sig. 

Nyckelord: förvaltningsområde, finska, Sverige, minoritetslag 

Ruotsissa astui voimaan 1.1.2010 uusi vähemmistölaki, joka vahvisti kaikkien viiden 

virallisesti tunnustetun kansallisen vähemmistön asemaa sekä heidän kieliään ja 

kulttuureitaan. Eri tahoilta esitetty kritiikki kertoo epäselvyyksistä lainsäädännössä sekä 

suurista eroista lain noudattamisessa eri kuntien välillä ja aiempien tutkimusten tulokset 

paljastavat useita puutteita maan vähemmistöpolitiikassa. Tästä syystä lähetin 

kyselylomakkeen kuntien vastuussa oleville henkilöille saadakseni selville, miten 

vähemmistötyö tähän mennessä on toiminut ruotsinsuomalaisten kohdalla ja mitä kuntien 

työntekijöiden mielestä on vielä tehtävä suomen kielen edistämiseksi ja vahvistamiseksi 

tulevaisuudessa Ruotsissa. Kuudesta kysymyksestä koostuva kyselylomake täytettiin 

12.6.2015 - 20.7.2015 ja siihen on kerätty 10 eri kunnan edustajien vastaukset. Tutkimus 

on kvalitatiivinen. Osa kyselylomakkeen tendensseistä osoittaa, että kritiikissä on nytkin 

perää. 

Avainsanat: hallintoalue, suomen kieli, Ruotsi, vähemmistölaki
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

”Finska har talats i Sverige lika länge som riket har haft sina gränser, men finska språkets 

ställning i Sverige har aldrig varit stark”1. Så har det varit länge, men i början av 1990-talet 

började man att på allvar diskutera finska språkets ställning även på statlig nivå. Lite drygt 

20 år senare har det instiftats och införts först en språklag och sedan en lag om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk2, vars mål är att främja landets officiella minoriteter och 

deras språk och kulturer. Detta innebär bland annat att de medborgare som tillhör en eller 

flera av dessa minoriteter faller under lagen och därmed har rätt att få vissa tjänster och viss 

information tillhandahållen på sitt eget modersmål. Att verkligheten tvärtom många gånger 

inte motsvarar det som står skrivet är ingenting nytt, dessutom har de flesta förståelse för att 

vissa processer behöver tid på sig för att utvecklas och fulländas, vilket de i regel gör på basis 

av den samlade erfarenhet som inkommen kritik och analys kan ge. För att återknyta detta 

till ämnet för den här uppsatsen är det av intresse att ta reda på hur förvaltningsområdet för 

finska språket i verkligheten fungerar på olika håll i landet utifrån vad som står skrivet på 

papper, det vill säga i lagstiftningen. Har det i och med införandet av lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk från den 1 januari 2010 och framåt kunnat observeras några 

genomgående snarlika tendenser hos de kommuner som är anslutna till förvaltningsområdet 

för finska och till vilken grad utnyttjar den sverigefinska minoriteten möjligheten till att få 

vissa tjänster tillhandahållna på sitt modersmål runt om i landet? I lagen betonas särskilt 

möjligheten för de unga att få chansen till att utveckla sin kulturella identitet, till vilken 

språket i regel är tätt sammankopplat, men exempelvis Skolinspektionens omfattande 

granskning av modersmålsundervisningen i grundskolan runt om i landet för läsåret 

2012/20133 pekade på stora skillnader mellan kommunerna och Sverige har vid upprepade 

tillfällen fått mottaga kritik från Europarådets Rådgivande Kommitté4 för brister i arbetet 

                                                      

 
1 Ehrnebo, Paula. Suomesta virallinen vähemmistökieli Ruotsissa. Kielikello nr 4 (2000). 

http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=1187. (Hämtad 2016-10-02) 
2 SFS 2009:724. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
3 Lärarförbundet. Modersmålsundervisningen brister i var fjärde skola. 2014-03-28.  

https://www.lararforbundet.se/artiklar/modersmalsundervisningen-brister-i-var-fjarde-skola (Hämtad 2016-

10-29) 
4 Minoritet.se. Kritiken mot Sverige. 2016.  http://www.minoritet.se/kritiken-mot-Sverige-fakta  (Hämtad 

2016-10-29) 
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med de nationella minoriteterna. Detta är bara ett par exempel som antyder på att 

verkligheten inte helt motsvarar vad som står skrivet. Kommer de här anmärkningarna att 

återspeglas även i de svar som har mottagits inom ramarna för detta arbete? 

Den här uppsatsen syftar till att närmare undersöka hur minoritetslagen har fungerat och 

fungerar i praktiken, hur man ute i kommunerna tillämpar den och vilken respons man hittills 

har fått för sitt arbete. Dessutom berör en av frågorna hur var och en av de deltagande 

kommunernas representanter ser på finska språkets och dess framtid, samt 

förvaltningsområdets betydelse för den fortsatte utvecklingen. Även om varje svar var för 

sig är delvis subjektivt (kommunrepresentantens syn på saken) får vi ändå utgå från att den 

information som presenteras speglar verkligheten och därmed i sammanställd form kan 

utgöra grund för analys. Alla de inkomna svaren är indikationer på i vilken riktning processen 

går. 

Minoritetsarbetet är ett ständigt fortgående arbete där det händer saker nästintill varje dag 

och situationen kan fort ändras, varpå det inte är realistiskt att ge några definitiva eller 

slutgiltiga svar, utan snarare observera tendenser och perspektiv med utgångspunkt från 

insamlad erfarenhet. Därför är det just sådana som eftersöks i denna kvalitativa studie, som 

strävar efter att med hjälp av respons från ett antal representanter för förvaltningsområdet för 

finska ute i olika kommuner kunna ge en bild av läget och därmed indikationer för det 

fortsatta arbetet.  

1.2 Den sverigefinska minoritetsgruppen 

Sverige och Finland har en gemensam historia som sträcker sig långt bakåt i tiden, nästan 

1000 år. Under mera än hälften av denna period, från 1100-talet och fram till och med år 

1809, var länderna i själva verket ett och samma land. Ett förlorat krig emot det då tsarstyrda 

Ryssland ledde i slutändan till att den östra delen av konungariket Sverige, det vill säga 

Finland, hamnade under rysk flagg och skulle förbli i över 100 år innan landet kunde 

deklarera sin självständighet den 6 december 1917. Gränsdragningen då Finland upphörde 

att vara en del av Sverige skulle komma att dras uppe i norr vid Torneälven, vilken än idag 

består. I och med att den östra delen av konungariket Sverige skulle komma till att förloras 

resulterade detta i att de finnar som befann sig på den ena sidan om älven hamnade under 

svensk flagg, medan de på den andra kom att tillhöra Ryssland. Även nu i vår tid hörs ännu 

väldigt mycket finska på den svenska sidan av Torneälven och vice versa.  
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Även efter det att Finland förklarat sig självständigt från ryskt styre har man samverkat med 

Sverige på många olika plan. Under andra världskriget tog Sverige emot omkring 80 tusen 

krigsbarn från Finland, av vilka ungefär sjutusen skulle komma till att stanna kvar i Sverige 

sedan även efter krigets slut. Under 50-talet fram till och med 70-talet sköljde en våg av 

arbetskraftsinvandring in från Finland, där arbetslösheten under denna tid var väldigt hög, 

till Sverige, där man tvärtom var i desperat behov av arbetskraft. En stor del av alla dessa 

hundratusentals människor hamnade i områden omkring landets större städer, där tillgången 

till bostäder var bättre och dit en majoritet av jobben för lågutbildade hade koncentrerats. 

Det är i första hand denna grupp och deras ättlingar som utgör den sverigefinska 

minoritetsgruppen idag. Några skulle förstås komma till att återvända tillbaka till Finland när 

situationen hade stabiliserats och blivit bättre, men väldigt många stannade också kvar i 

Sverige. Som en följd till att en merpart av den finska arbetskraft som sökte sig till Sverige 

från mitten av 1900-talet och ett par årtionden framåt var lågutbildad och att en del 

överhuvudtaget inte brydde sig om att lära sig svenska språket, skapades sprickor mellan 

dem och majoritetsbefolkningen. Ursprunget och språket blev synonymt med någonting 

negativt. En direkt konsekvens av detta är att de första generationerna av dessa 

arbetskraftsinvandrare i flertalet fall inte har brytt sig om att föra över det finska språket till 

sina barn, varpå många av de senare generationerna inte behärskar språket alls eller väldigt 

lite.  

Detta är någonting som ska komma till att få betydelse för utsikterna och det finska språkets 

framtida fortlevnad i Sverige. Problemet med hur man ska kunna vända denna trend och få 

flera från den yngre generationen att värdesätta och vilja lära sig mera om sitt språk och sin 

kultur är något som bekymrar de som aktivt arbetar med detta. Som ett ljus i mörkret är det 

dock viktigt att påpeka att situationen som sådan blivit bättre på senare tid. Idag har 

sverigefinnarna både sin egen flagga och högtidsdag i Sverige, vilken högtidliggörs och firas 

årligen den 24 februari5. Minoritetslagen är en åtgärd av stor betydelse i denna utvecklingen, 

om den får fungera som det är tänkt, som syftar till att föra fram och stävja den sverigefinska 

gruppen och dess språk. Framtiden får utvisa om det är tillräckligt eller inte.6 

                                                      

 
5 Finlands ambassad/honorära generalkonsulat. Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari. 2016-02-19. 

http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=342099&nodeid=46723&contentlan=3&culture=sv-FI 

(Hämtad 2016-11-17) 
6 Minoritet.se. Sverigefinnarnas historia. 2016. http://minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-till-invandring 

(Hämtad 2016-10-29) 
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Befolkningsstatistik för år 2013 från Statistiska Centralbyrån7 som presenteras på Malmö 

kommuns finskspråkiga hemsida, säger att det vid samma tidpunkt fanns 711 618 personer i 

Sverige med finsk bakgrund, varav 387 161 av dessa vid tillfället bodde i en kommun 

tillhörande förvaltningsområdet för finska. Dock bör man ta i beaktning här att blott faktumet 

att en person har finsk bakgrund per automatik inte betyder att denne behärskar och kan prata 

finska obehindrat eller för den delen överhuvudtaget har någon kännedom om språket och 

dess ursprung. Även om ingen exakt siffra finns tillgänglig och nivån på kunskaperna hos de 

som i Sverige kan prata finska säkert varierar en hel del uppskattar man att mellan 200 och 

250 tusen8 av de som har finsk bakgrund kan prata finska. 

1.3 Lagar och förvaltningsområden 

Redan den 28 maj 2009 utfärdades en särskild språklag9 som förutom främst bestämmelser 

rörande det svenska språket och dess teckenspråk, även kortfattat angav ställning och 

användningsanvisningar för landets fem officiella minoritetsspråk. Där konstateras det i 

paragraf sju att Sveriges nationella minoritetsspråk är finska, jiddisch, meänkieli, romani 

chib och samiska, varpå det i efterföljande paragraf betonas att ”det allmänna har ett särskilt 

ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken”. Under rubriken ”Den 

enskildes tillgång till språk”, samt efter första punkten av paragraf 14 står det skrivet att 

”...den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

minoritetsspråket...”, varpå efterföljande och sista paragraf i lagen åter igen poängterar att 

det allmänna bär ansvaret för att dessa möjligheter ges. Dock är det först i och med lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk som förvaltningsområde-begreppet växer fram på 

allvar. Förvaltningsområden finns förutom för finska även för meänkieli och samiska, även 

om de sett till antal anslutna kommuner är mindre och till största delen belägna i norra 

Sverige. I samband med lagens införande adderas 18 stycken nya kommuner till 

förvaltningsområdet för finska och således är totalt 23 stycken kommuner till en början med, 

men ska med tiden komma till att konstant öka och i februari 2015 uppgå till 59 stycken, 

                                                      

 
7 Malmö kommun. Tilasto/Statistik. 2013. http://malmo.se/Suomeksi/Suomen-kielen-

hallintoalue/Tilastotietoa---Statistik.html (Hämtad 2016-10-19) 
8 Minoritet.se. Finska språket i Sverige. 2016. http://minoritet.se/finska-spraket-i-sverige (Hämtad 2016-10-

16) 
9 SFS 2009:600. Språklag. 
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utspridda över i princip hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr10. Inte bara 

kommuner, utan även totalt 14 stycken landsting är i dagsläget anslutna till 

förvaltningsområdet. Redan före 2010 fanns det alltså förvaltningsområden för alla ovan 

nämnda språk, men de var till sitt antal jämförelsevis väldigt få och alla uteslutande 

koncentrerade till norra delarna av Sverige. De infördes 10 år tidigare i samband med att 

Sverige gick med i Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och slöt 

sig till den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk11. Det var även då landets 

fem minoriteter och dess språk utsågs för första gången efter att alla uppfyllt följande 

kriterier12: 

 Det ska vara en grupp med en uttalad samhörighet, som går att urskilja från den 

övriga befolkningen 

 Gruppen ska ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, som den inte 

delar med andra 

 Gruppen ska också ha en uttalad vilja att behålla sin identitet 

 Sist men inte minst ska gruppen ha historiska eller långvariga band med Sverige 

 

Men det är först från och med år 2010 som minoriteterna och deras språk får ett ordentligt 

nationellt genomslag och uppmärksammas mera än någonsin tidigare. Med minoritetslagen 

medföljde ett så kallat grundskydd för landets officiella minoriteter som syftar till att ge de 

berörda grupperna större inflytande i frågor som berör dem själva och låta dem främja, bevara 

och utveckla sina språk och kulturer, med särskild betoning på de yngre. Minoritetsgrupperna 

ska av förvaltningsmyndigheter bli informerade om sina rättigheter och liknande när detta är 

nödvändigt och i så hög utsträckning som möjligt ska man hålla dialog sinsemellan via 

samråd mellan representanter för grupperna i fråga. Varje enskild kommun bestämmer själv 

hur de väljer att genomföra dessa samråd tillsammans med minoriteten. Kommuner som 

önskar att bli en del av förvaltningsområdet för ett eller flera språk tar kontakt och ansöker 

om detta via regeringskansliet13. För att regeringskansliet ska godkänna ansökan behöver 

                                                      

 
10 Minoritet.se. Karta över förvaltningsområdet för finska. 2015. http://minoritet.se/omraden-for-finska 

(Hämtad 2016-10-22) 
11 Nordiska museét. Vilka är de nationella minoriteterna. 2010. 

http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/vilka-ar-de-nationella-minoriteterna.htm (Hämtad 2016-10-06) 
12 SOU 1997:193: Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention för skydd av nationella 

minoriteter: betänkande av Minoritetsspråkskommittén. Stockholm, 1997. s. 10. 
13 SFS 2009:1299. Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
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kommunen kunna redovisa hur initiativet har uppstått och visa upp att det från minoritetens 

sida finns ett klart intresse för ett eventuellt anslutande. I dagsläget har ännu inte någon 

kommun fått avslag på sin ansökan. En viss summa statligt stöd utgår till de kommuner som 

ingår i förvaltningsområdet. Hur stor denna summa är beror på hur många invånare som bor 

i kommunen i fråga, men grundbeloppet som man utgår från låg år 2015 på 660 000 kronor 

årligen. Om kommunen dessutom ingår i förvaltningsområde inte bara för ett språk utan flera 

tillkommer ett tillägg på en halv miljon kronor ytterligare för varje extra 

språk/förvaltningsområde. Det är för dessa pengar som man bland annat efter samråd 

tillsammans med minoritetsgrupperna kan anställa en koordinator för att styra 

minoritetsarbetet, anordna diverse aktiviteter och evenemang, informera och kartlägga, samt 

stödja föreningar och organisationer som på ett eller annat sätt är kopplade till en eller flera 

minoritetsgrupper. Av totalt 103 miljoner avsatta för arbetet med landets minoriteter går 80 

av dessa ut till de kommuner, landsting eller regioner som är anslutna till 

förvaltningsområdena.  

1.3.1 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

I första paragrafen slås fast att lagen14 ”innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, 

nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos 

förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa skyldigheter inom 

förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som 

kompletterar eller erbjuds i stället för förskola och äldreomsorg. Lagen innehåller också 

bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen.” Vidare slår den fast att: 

 till Sveriges officiella nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar (2 §) 

 förvaltningsmyndigheterna på ett lämpligt sätt ska informera de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter (3 §) 

 de nationella minoriteternas kulturer och dess utveckling ska främjas, särskilt hos 

de unga (4 §) och de ska ha möjlighet att ha inflytande i politiska frågor som berör 

dem (5 §) 

                                                      

 
14 SFS 2009:724. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
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 de första kommunerna som ingår i förvaltningsområdet för de olika 

minoritetsspråken till en början är 23 stycken för finska (6 §) och de kommuner 

som har intresse av att ansluta sedan får anmäla detta och därefter invänta 

regeringens beslut (7 §) 

 rätten till att använda finska, meänkieli och samiska i både muntlig och skriftlig 

kontakt med förvaltningsmyndighet om dess geografiska verksamhetsområde helt 

eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde ska finnas (8 

§), men även utanför om ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket 

i fråga (9 §) och även vid skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, 

Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och 

Diskrimineringsombudsmannen (10 §), samt domstolsärenden (13-16 §) 

 förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns personal med kunskaper i 

finska, meänkieli och samiska det behövs i kontakter med myndigheter (11 §), samt 

bestämma när och var de kan ta emot besök och telefonsamtal på dessa språk (12 §) 

 en kommun tillhörande ett förvaltningsområde ska erbjuda barn vars 

vårdnadshavare begär det och äldre i behov av vård, service och tjänster helt eller 

delvis på finska, meänkieli eller samiska (17-18 §)  och i kommuner utanför 

förvaltningsområdet ska kommunen erbjuda detta om personal kunnig i språket 

finns tillgänglig 

1.4 Rapportering 

1.4.1 Länsstyrelsen i Stockholm, Sametinget och kommunerna 

Forskning, dokumentation och rapportering av de officiellt erkända minoritetsgrupperna och 

deras situation har ökat de senaste åren. Ända sedan införandet av lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk 1 januari 2010 har Länsstyrelsen i Stockholm, som 

tillsammans med Sametinget bär huvudansvaret för att samordna och följa upp Sveriges 

minoritetspolitik, på årlig basis dokumenterat och gjort uppföljningsrapporter för 

minoriteterna och det arbete som bedrivs, där man utvärderar och granskar eventuella 

förändringar, samt vad som gått bra eller mindre bra under den gångna perioden. Alla dessa 
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rapporter finns tillgängliga för allmänheten via Länsstyrelsens hemsida15. Sametinget 

bedriver i samarbete med minoriteterna även hemsidan minoritet.se, vilken syftar till att 

”underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna 

och de nationella minoriteterna på ett ställe”16. Sidan berättar kortfattat om Sveriges alla 

officiella minoriteter, om deras språk och den minoritetspolitik som förs på ett lättillgängligt 

sätt, men även med hänvisningar till resurser som beskriver mera ingående för den som vill 

veta mera. Det är en användbar resurs för den som sedan tidigare inte känner till och vill 

bekanta sig med minoritetsgrupperna, deras historia och situation i Sverige idag och igår. 

Vissa kommuner skriver själva och publicerar sina egna verksamhetsrapporter, både om hur 

arbetet har gått och vilka mål man sätter upp för den närmaste framtiden. Ett exempel på 

detta är Gävle kommun, som på sin finskspråkiga hemsida publicerat en gemensam 

verksamhetsrapport för åren 2012-2015 och även en verksamhetsplanering för år 201617. 

Men sådan information är tillgänglig på långt från alla förvaltningskommuners hemsidor och 

inom ramarna för den här studien utgjorde kommunen vid denna tidpunkt ett undantag. Det 

är dock inte uteslutet att andra kommuner arbetar på samma sätt med rapporter, men med 

den skillnaden att de sedan inte publicerar dem för allmän beskådan på sina hemsidor.  

1.4.2 Institutet för språk och folkminnen 

När det kommer till minoritetsspråken spelar Institutet för språk och folkminnen18 en särskilt 

viktig roll. Dess historia sträcker sig många år bakåt i tiden, men det är först år 2006 efter ett 

regeringsbeslut som Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och 

Klarspråksnämnden går ihop och tillsammans under namnet Språkrådet i Regeringskansliet 

grundar en ny avdelning vid redan existerande Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI). 

Samtidigt byter institutet namn till Institutet för språk och folkminnen, vilket än idag är 

namnet på denna numera statliga myndighet. Ända sedan dess är man huvudansvarig för 

Sveriges språkvård och språkpolitik. Även om man mer eller mindre följer alla språk som 

                                                      

 
15 Länsstyrelsen Stockholm. Sveriges nationella minoriteter. 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx 

(Hämtad 2016-10-06) 
16 Minoritet.se. Om minoritet.se. 2016. http://minoritet.se/ (Hämtad 2016-10-17)  
17 Gävle kommun. Suomen kielen hallintoalue. http://www.gavle.se/Suomeksi/Suomen-kielen-hallintoalue/ 

(Hämtad 2016-10-02) 
18 Institutet för språk och folkminnen. Verksamhet. 2016. http://www.sprakochfolkminnen.se/om-

oss/verksamhet/historik.html (Hämtad 2016-10-02) 
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talas inom landets gränser ligger ett större fokus på förutom svenskan de fem officiella 

minoritetsspråken och det svenska teckenspråket19. Man följer även tillämpningen av 

språklagen i praktiken. På sin hemsida skriver man att: 

Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och 

folkminnen. Vi arbetar också med språkvård och språkpolitik. Vår uppgift är att levandegöra och sprida vår 

kunskap samt att ge råd i språkfrågor20. 

 Mera konkret ger man ut ordböcker, vilka förutom i bokform även finns tillgängliga på 

internet för fritt användande, andra språkrelaterade böcker och tidskrifter, ger föreläsningar, 

språkrådgivning och bedriver språkpolitik. När det kommer till minoriteterna är boken 

”Sveriges officiella minoritetsspråk – En kort presentation”21 ett exempel på detta. I den, 

precis som titeln antyder, berättas kortfattat om landets officiella minoritetsspråk både ur ett 

språkligt, historiskt och politiskt perspektiv.  

Om man ser mera till arbeten publicerade vid Institutionen för språk och folkminnen som 

särskilt riktar in sig på finskan i Sverige är Katja Wallenius granskning från år 201222 av 

finskspråkiga hemsidor för de kommuner som då tillhörde förvaltningsområdet för finska i 

Sverige värd att ägna extra uppmärksamhet. I den konstaterar hon att kvalitén på hemsidorna 

i en del fall är bristfällig och betonar samtidigt vikten av korrekta och kvalitativa 

översättningar, då information på internet blir en allt viktigare del för finskans främjande och 

bevarande i Sverige. En särskild avdelning av granskningen ägnas åt automatiska 

översättningsprogram av olika slag, i vilken det konstateras att hela 17 av alla de granskade 

kommunernas hemsidor hänvisar till Google Översättning23 för den som önskar översättning 

till finska. Det motsvarade 42,5% av alla de 40 kommuner som vid tiden för hennes 

granskning ingick i förvaltningsområdet för finska. Granskningen finns tillgänglig både på 

svenska och finska.  

                                                      

 
19 Institutet för språk och folkminnen. Våra ämnesområden. 2014. http://www.sprakochfolkminnen.se/om-

oss/verksamhet/vara-amnesomraden.html (Hämtad 2016-10-02) 
20 Institutet för språk och folkminnen. Om oss. 2016. http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss.html 

(Hämtad 2016-11-29) 
21 Institutet för språk och folkminnen. Våra publikationer. 2016. http://www.sprakochfolkminnen.se/om-

oss/publikationer/institutets-publikationer/minoritetssprak/2016-09-23-sveriges-officiella-minoritetssprak.-

finska-meankieli-samiska-romani-jiddisch-och-teckensprak.-en-kort-presentation..html (Hämtad 2016-10-02) 
22 Wallenius, Katja. Granskning av finskspråkiga webbsidor hos kommunerna i förvaltningsområdet för 

finska språket 2012. Rapport/Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2012.  
23 Google Översättning. 2016. https://translate.google.com/  
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En annan granskning genomfördes av Miina Salokannas ett par år senare24. Fokus ligger där 

inte på hemsidornas språkkvalité, utan hur brett förvaltningskommunerna informerar och hur 

många ämnesområden som är inkluderade i den tillgängliga finskspråkiga informationen. 

Salokannas konstaterar att information om äldrevård och förskola finns tillgänglig hos de 

flesta kommunerna (83%) anslutna till förvaltningsområdet för finska, vid 

granskningstillfället hösten 2014 totalt 52 stycken till antalet. Detta förklarar man med att 

just dessa två ämnesområden har en särskild ställning i minoritetslagen25. När det kommer 

till automatiska översättningsprogram observeras det att allt fler kommuner använder sig av 

sådana, uppemot 33 stycken av de inkluderade kommunerna. Därmed är det inte sagt att all 

information är översatt med dessa översättningsprogram. Resultaten av hennes granskning 

samt många andra områden relaterade till finsk språkvård i Sverige presenterades även via 

ett föredrag26 som hölls i samband med Språkrådets årliga finska språkvårdsseminariumet 

den 10 april 2015 i Stockholm27.  

1.5 Tidigare forskning 

Forskning som är kopplad till och relevant för denna uppsats täcker områdena 

förvaltningsområdet, modersmålsundervisning och den sverigefinska minoritetsgruppen i 

stort. En del av dessa studier är skrivna även innan minoritetslagen trädde i kraft. De 

uppföljningsrapporter som Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm årligen publicerar 

ingår inte här då de redan ovan i föregående avsnitt blivit behandlade separat. Inte sällan när 

den sverigefinska minoritetsgruppen som sådan behandlas täcks både 

modersmålsundervisningen och förvaltningsområdet (om det inte rör sig om tiden före detta 

begrepp togs i bruk) in där i större eller mindre utsträckning, då dessa är tätt sammankopplade 

och viktiga faktorer att ta upp, om än kortfattat, när man avhandlar minoriteten, vilket även 

några av de arbeten som inkluderats här nedan vittnar om. Men i sådana studier ligger inte 

dessa avdelningar främst i fokus och därför ges inte sådant stort utrymme att i detalj gå in på 

                                                      

 
24 Salokannas, Miina. Sama suomeksi? – suomenkielisen informaation kattavuus suomen kielen 

hallintoaluekuntien verkkosivustoilla. Rapport/Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, 2014. 
25 SFS 2009:724. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. §17-18.  
26 Salokannas, Miina. UR Samtiden – Finsk språkvård: Kommunens finska hemsida (TV-program). 

Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 2015. http://urskola.se/Produkter/189351-UR-Samtiden-Finsk-

sprakvard-Kommunens-finska-hemsida (Hämtad 2016-11-18) 
27 Institutet för språk och folkminnen. Språkvårdsseminarium i finska 10 april 2015. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2015/2015-01-30-

sprakvardsseminarium-i-finska-10-april-2015.html (Hämtad 2016-11-18)  



11 

 

djupet av dessa inriktningar, varpå det, i synnerhet när det kommer till förvaltningsområdet, 

var viktigt att söka upp forskning som särskilt koncentrerar sig enskilt på dessa områden. 

Avdelningen modersmålsundervisning i finska är också en del av ett annat större 

forskningsområde som behandlar modersmålsundervisningen i Sverige i stort, inte bara i 

minoritetsspråk, men det kommer dock inte att beröras här mera än flyktigt, då det inte är 

inom ramarna för denna uppsats. 

1.5.1 Förvaltningsområdet 

En jämförande studie gjord redan våren 200828 mellan de fem kommuner i Tornedalen som 

då tillhörde förvaltningsområdet för finska och Eskilstuna, som skulle komma till att bli en 

del av det lite mindre än ett par år senare i samband med minoritetslagens införande och 

utvidgandet av förvaltningsområdet, undersöker om inkluderandet i förvaltningsområdet för 

finska i verkligheten är av sådan stor betydelse som författaren till en början ville tro. 

Jämförelsen baserar sig på två olika moment - en granskning av tillgänglig finskspråkig 

information på respektive kommuns hemsida, samt hur mycket arbetsgivare värderar 

kunskaper i finska i jobbannonser på Arbetsförmedlingens hemsida29. Resultatet visar att 

Eskilstuna, den kommun som stod utanför förvaltningsområdet för finska vid den givna 

tidpunkten, var den enda av kommunerna som deltog i granskningen som hade en hemsida 

helt på finska, medan å andra sidan finska var betydligt mera meriterande i olika 

platsannonser uppe i Tornedalen. Inte helt oväntade resultat. Att finska oftare nämns som en 

merit i jobbannonser för Tornedalen är med tanke på dessa kommuners geografiska läge och 

dess närhet till finska gränsen inte förvånande. Detta har egentligen inte något direkt med 

tillhörighet till förvaltningsområdet för finska att göra, utan förklaras snarare med det 

geografiska läget, vilket för med sig exempelvis turism och kontakt med Finland i större 

omfattning än i övriga landet inom många branscher och områden. Det finns anledning att 

tro att dessa platsannonser för Tornedalen hade sett ganska snarlika ut oavsett om 

kommunerna tillhört förvaltningsområdet för finska eller inte. Studien visar i den andra delen 

på brister i förvaltningsområdet redan vid denna tidpunkt och att det inte alls är en garant för 

att den finskspråkiga minoritetsbefolkningen på alla områden, som i exemplet med 

                                                      

 
28 Lindve, Katarina. Fördel: Finska – En jämförande studie om finskans ställning i den befintliga finska 

förvaltningsområdet i Tornedalen och i Eskilstuna i det tänkta utökade finska förvaltningsområdet. 

Mälardalens Högskola, 2008. 
29 Arbetsförmedlingen. https://www.arbetsformedlingen.se/ (Hämtad 2016-11-29) 
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hemsidan, hade större tillgång till information på sitt modersmål än i en kommun som stod 

utanför. Det är heller inte uteslutet att fallet med Eskilstuna kommun vid denna tid snarare 

var ett undantagsfall och att många andra kommuner som då stod utanför 

förvaltningsområdet inte skulle ha haft lika mycket information på finska tillgänglig via sina 

hemsidor. Kommunen skulle dessutom omedelbart sedan i januari 2010 komma till att ingå 

i den första omgången av nyanslutna kommuner till förvaltningsområdet för finska. Lagen 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska komma till att stärka minoriteterna och 

deras språk, samt ligga till grund för det fortsatta politiska arbetet, varpå utgångsläget 

förändras och blir ett helt annat, gentemot före lagens inträde. 

En fallstudie30 från hösten 201331 undersöker Sandviken kommuns inträde i 

förvaltningsområdet för finska och hur denna reform i praktiken förverkligas, hur önskningar 

går till konkreta handlingar och förändringar. Via bland annat kontinuerlig kommunikation 

med ordföranden för finska föreningen i kommunen redogörs vilka följder som anslutandet 

till förvaltningsområdet har inneburit och hur kommunen arbetar för att omsätta detta i 

praktiken gentemot de sverigefinska kommuninvånarna. Redan kort efter kommunens 

anslutande går det att se förändringar och kontakten mellan samordnare och 

kommuninvånare fungerar bra. Studien fungerar som ett demonstrerande exempel på hur det 

kan se ut från det att de första stegen tas, som i det här fallet från den finska föreningen i 

kommunen, till ett anslutande med efterföljande reformarbete med uppsatta mål och planer 

utifrån de sverigefinska kommuninvånarnas önskemål. Förverkligandeprocessen kan dock 

se olika ut från kommun till kommun och med andra ord ska det bara ses som ett av flera 

möjliga sätt av genomförande och samverkan. 

1.5.2 Modersmålsundervisning 

När det kommer till den yngre generation och att det finns brister i 

modersmålsundervisningen runt om i Sveriges skolor, då främst grundskolan, vittnar även 

                                                      

 
30 En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen – t.ex. en individ eller grupp – i ett större 

forskningssammanhang och används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, ibland även 

för att illustrera eller stärka hypoteser. Nationalencyklopedin, fallstudie. 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fallstudie (hämtad 2016-11-29) 
31 Kallio, Alexandra. Det finska förvaltningsområdet – En beskrivande fallstudie av Sandvikens kommun och 

deras inträde i det finska förvaltningsområdet. Linnéuniversitetet, 2013. 
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tidigare forskning inom området om. I sin examensuppsats från år 201032 gjorde Jemina 

Silfsten en kort kvalitativ kartläggning av landets modersmålsundervisning i finska som 

genomfördes med hjälp av intervjuer med lärare, elever, en rektor för en sverigefinsk 

friskola, samt en förälder till ett barn. Den visade på lärarbrist, stressiga arbetsförhållanden 

för lärarna, dålig information från kommunerna om möjligheterna till 

modersmålsundervisning, samt på sina håll förkortad undervisningstid. Dock skrevs 

uppsatsen våren 2010, vilket är ungefär samma period som när minoritetslagen trädde i kraft. 

Därför är det i detta fall inte möjligt att väga in betydelsen av denna omständighet i helheten. 

Skolinspektionens granskning vittnar emellertid om en bestående trend även 2-3 år33 efter 

lagens införande, fastän denna granskning gällde modersmålsundervisning i flera än 

minoritetsspråken.  

1.5.3 Den sverigefinska minoriteten 

Forskningen fokuserar även på den sverigefinska minoritetsgruppen som sådan. Ett flertal 

uppsatser och studier behandlar detta ämne. I sin reflektionsrapport ”Sverigefinnarna – en 

bortglömd minoritet” från 201434 konstaterar Marika Pietilä med hänvisning till 

återkommande kritik från Europarådets rådgivande kommitté och en rapport35 från 

regeringens utredare Lennart Rohdin på uppdrag av Sverigefinländarnas Delegation att 

många kommuner i Sverige alltjämt brister och inte följer minoritetslagstiftningen. Rohdin 

anser det även vara troligt att kommitténs kritik kommer att upprepas på många punkter, i 

synnerhet inom områdena skola och utbildning. Pietilä observerar även problemet med att 

den största delen av allt material som publiceras om sverigefinnarna är på finska, varpå 

informationen i de flesta fall inte når fram till majoritetsbefolkningen och att den 

sverigefinska minoritetsgruppen överhuvudtaget belyses väldigt sällan i större 

svenskspråkiga tidningar. 

                                                      

 
32 Silfsten, Jemina. Minäkin haluan oppia suomea! – Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus. 

Mälardalens Högskola, 2010. 
33 Granskningen gällde läsåret 2012/2013, det vill säga hösten 2012 och våren 2013 
34 Pietilä, Marika. Sverigefinnar – en bortglömd minoritet: Reflektionsrapport. Stockholms universitet, 2014. 
35 Rohdin, Lennart. Minoritetspolitiskt bokslut 2010-2014. Rapport/Sverigefinnarnas Delegation. Augusti 

2014.  

http://www.sverigefinne.nu/rapporti/Minoritetspolitiskt%20bokslut%202010%202014%20slutversion.pdf 

(Hämtad 2016-10-20) 
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Betydelsen av sverigefinska föreningar och organisationer för den svenska invandrar- och 

minoritetspolitiken avhandlades sju år tidigare i en C-uppsats skriven av Tanja Ristolainen 

vid Halmstads Högskola36. Ristolainen konstaterar att dessa föreningar och organisationer är 

av stor vikt. Då förvaltningsområdet år 2007 ännu inte var utvidgat och någon minoritetslag 

ännu inte existerade fokuserar Ristolainen på att undersöka de sverigefinska föreningarnas 

betydelse ställt mot den svenska invandrar- och minoritetspolitiken för respektive tidsperiod 

och genom detta ”följa den sverigefinska gruppens utveckling från invandrare till nationell 

minoritet.”37 

Dessa två uppsatser behandlar således både den sverigefinska gruppen, men ur olika 

perspektiv och med olika fokus och tidsspann. Pietiläs är i synnerhet intressant för den här 

uppsatsen, då författaren i handling ringer runt och kontaktar ett visst antal kommuner för att 

ta reda på bland annat tillgängligheten och möjligheten till finskspråkig service, samt att det 

tidsmässigt ligger närmare. Även om hennes uppsats på många plan har ett bredare spektra 

än denna och berör den sverigefinska minoritetsgruppen och dess minoritetsrättigheter mera 

omfattande siktar de till viss del mot samma mål – nämligen att få en bild av hur det faktiskt 

ligger till genom direktkontakt med de ansvariga ute i kommunerna och att få höra deras syn 

på saken.  

2 Metod 

2.1 Frågeformuläret 

Totalt 10 förvaltningskommuner för finska har blivit ombedda att svara på sex stycken olika 

frågor via e-post angående hur de anser lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 

som trädde i kraft 1 januari 2010, hittills har fungerat i deras kommun, på vilket sätt dess 

införande har påverkat finskans ställning och hurdana reaktionerna har varit från 

kommuninvånarna, samt hur de ser på finskans framtid i Sverige som sådan. Frågorna 

skickades ut under perioden 11 juni – 25 juni och svaren inkom mellan 12 juni och 20 juli 

                                                      

 
36 Ristolainen, Tanja. Sverigefinnar – Från invandrare till nationell minoritet: Sverigefinska 

intresseorganisationernas och föreningarnas betydelse för den svenska invandrar- och minoritetspolitiken. 

Halmstad Högskola, 2007. 
37 Ristolainen, Sverigefinnar – Från invandrare till nationell minoritet: Sverigefinska 

intresseorganisationernas och föreningarnas betydelse för den svenska invandrar- och minoritetspolitiken 
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2015. På basis av i första hand svaren från de olika kommunernas representanter ligger som 

mål för uppsatsen att via kvalitativ metod38 försöka att observera återkommande tendenser 

och gemensamma nämnare i dem för att sedan komma fram till om finska språkets ställning 

i Sverige faktiskt har främjats i och med införandet av laget och om den gjort det, i sådana 

fall i vilken utsträckning. Dessa framkommande tendenser kommer att fråga för fråga 

analyseras och för varje fråga presenteras en överblick av gemensamma resonemang med 

utgångspunkt från kommunrepresentanternas svar. För att stärka vissa delar av 

resonemangen kommer uppsatsen att luta sig emot resultat som talar om tidigare erfarenheter 

och lägga fram, om än i korta ordalag på grund av formatets begränsade storlek, exempelvis 

statistik om den sverigefinska minoritetsgruppen som sådan.  

   Frågorna som ingick var följande: 

 I vilken utsträckning används finskspråkiga tjänster efter införandet av lagen om 

minoriteter och minoritetsspråk den 1 januari 2010? 

 Hur stor är efterfrågan i förhållande till tillgång på finskspråkiga tjänster? 

 Har det kommit in någon respons från de finskspråkiga kommuninvånarna (förslag 

på förbättringar, kritik, beröm eller liknande)? 

 Har har lagen enligt er hittills fungerat i kontakt med kommuninvånarna (bra och 

dåliga erfarenheter)? 

 Fyller förvaltningsområde-begreppet sin avsedda funktion i verkligheten? Vad 

behöver göras ytterligare för att komplettera det i ert tycke? 

 Hur ser finska språkets framtid i Sverige ut ur er synvinkel i ett större perspektiv och 

hur stor betydelse har förvaltningsområdet i denna utveckling? 

2.2 Eventuell problemredogörelse 

Även om urvalet av kommuner skett med hänsyn till geografisk spridning, storlek och 

anslutningsår till förvaltningsområdet för finska bör man ta i beaktning att dessa kommuner 

utgör blott ungefär en sjättedel av det totala antalet. Därför går det inte att helt utesluta att 

tendenserna skulle ha kunnat se annorlunda ut om 10 stycken andra kommunrepresentanters 

svar hade legat till grund för frågeformuläret. Dess svar ska främst ses som indikatorer, vilket 

                                                      

 
38 Nationalencyklopedin, kvalitativ metod. 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitativ-metod (hämtad 2016-10-29)  
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också är meningen med denna typ av kvalitativa undersökningar. När en lag till sin 

utformning är vag och lämnar mycket tolkningsutrymme leder detta till att hur den i praktiken 

efterföljs kan variera kraftigt från fall till fall. En annan viktig faktor är hur svaren är 

tidsbundna till den period då de skrevs. De kan på grund av förändringar gjorda efteråt ha 

blivit mindre aktuella, då minoritetsarbetet är i ständig rörelse.  

Vid en sådan här undersökning är det också viktigt att ha i åtanke att viss information av en 

eller annan anledning kan ha lämnats ute eller glömts bort att inkluderas i några av svaren. 

Det lämnar utrymme för framtida studier att komplettera och ställa andra frågor. Dessutom 

är formatet, inom ramarna för vilket det här arbetet skrivs, också i viss mån begränsat inte 

minst i storlek, vilket lämnar möjligheten öppen för att sådana detaljer som ett mera 

omfattande arbete hade inkluderat här inte har kommit med.   

2.3 Material 

Urvalet av kommuner skedde med hänsyn till storlek, geografiskt läge och när kommunen i 

fråga blev ansluten till förvaltningsområdet för finska. Detta för att försöka få en så bra 

spridning som möjligt och därmed ge en representativ helhetsbild för hela landet, som består 

av 59 anslutna förvaltningskommuner efter senaste utökningen i februari 201539. Denna 

balansgång stördes dock av att inte alla de tillfrågade kommunerna som från början var 

tilltänkta att ingå i arbetet av en eller annan anledning inte kunde besvara frågorna, vilket i 

sin tur har gjort att undersökningen delvis har fått anpassa sig efter dessa omständigheter. Ett 

exempel på detta är att ingen kommun längre norr om Sundsvall finns representerad bland 

de deltagande kommunerna. Trots detta är kommunerna ändå många nog till antalet (en dryg 

sjättedel av det sammanlagda antalet förvaltningskommuner i hela landet) och tillräckligt 

olika på alla de plan som nämns ovan, för att undersökningen ska vara berättigad och 

genomförbar. Såväl frågorna som en majoritet av svaren är ursprungligen skrivna på finska. 

Svaren i sin fullständiga och ursprungliga form finns inkluderade som bilaga längre ner i 

detta arbete. De kommuner som svarade och därmed slutligen deltog i undersökningen är 

Borlänge, Göteborg, Skövde, Norrköping, Gävle, Sundsvall, Uppsala, Malmö, Haninge och 

Österåker. Det är en geografisk spridning som sträcker sig från Skåne i söder (Malmö) till 

                                                      

 
39 Minoritet.se. Förvaltningsområden för minoritetsspråk. 2015. http://minoritet.se/forvaltningsomraden-for-

minoritetssprak (Hämtad 2016-10-29) 
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Sundsvall i norr och däremellan inkluderar storstadsregionerna (Göteborg och 

Stockholmsområdet), samt ytterligare delar av mellersta Sverige. Utöver dessa tillfrågades 

ursprungligen ytterligare åtta stycken kommuner, av vilka två stycken meddelade att de inte 

kunde svara på enkäten, medan de övriga sex antingen inte gav något gensvar överhuvudtaget 

eller bad om att få återkomma till ärendet senare, varpå det senare aldrig inkom några svar. 

Att vissa av svaren från de tillfrågade blev mera utförliga, medan andra i vissa fall bara 

stannade vid några korta meningar, eller att frågan inte besvarades överhuvudtaget, kan ha 

flera möjliga förklaringar, om vilket en del av den inkomna responsen på förfrågan om att 

deltaga i undersökningen och besvara frågeformuläret vittnar om: 

 I några fall hade kommunen i fråga så pass nyligen blivit ansluten till 

förvaltningsområdet för finska att det vid frågetillfället inte fanns tillräckligt med 

samlad erfarenhet och information för att kunna ge en rättfärdigande helhetsbild av 

situationen 

 Den ordinarie ansvarige har vid frågetillfället inte befunnit sig i tjänst och den 

tillfälligt tillförordnade har inte hunnit bli tillräckligt insatt för att kunna svara i 

dennes ställe  

 Frågeformuläret skickades ut (ej att förväxla med den period då svaren mottogs) till 

kommunrepresentanterna under perioden 11 juni – 25 juni 2015, vilket för några kan 

innebära semesterperiod och ledighet 

 Den tillfrågade har av ett eller annat skäl inte haft tid att vid tillfället besvara frågorna   

3 Analysdel 

3.1 Deltagande kommuner 

Här nedan följer en kort presentation av de kommuner som deltog och besvarade frågorna i 

det frågeformulär som skapades för denna uppsats. Mängden tillgänglig information på 

kommunernas finskspråkiga hemsidor gällande den sverigefinska minoritetsgruppen har 

varit varierande. Adress till respektive deltagande kommuns finskspråkiga hemsida finns 

inkluderad och står som fotnot.  Siffrorna för den totala befolkningsmängden i kommunen är 

hämtade från Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik för andra kvartalet av 2015 och 
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redovisar den befolkningsmängd som var gällande för varje kommun den 30 juni 201540. Det 

är således den period som närmast stämmer överens med tiden då frågeformuläret skickades 

ut och svaren mottogs. Desto svårare har det varit att få fram enskilda statistiska uppgifter 

för den sverigefinska gruppen. Den information som har inkluderats i de kortfattade 

presentationerna av varje deltagande kommun nedan är hämtad från respektive kommuns 

finskspråkiga hemsida41. Till skillnad från den enhetliga statistik som finns tillgänglig och 

talar om varje kommuns totala befolkningsmängd vid en viss tidpunkt är det svårare att göra 

lika enhetliga beräkningar av hur många sverigefinnar som är bosatta i varje stad och 

kommun. Detta beror på hur man väljer att räkna och klassificera. En del av kommunerna 

har valt att inkludera alla som har finsk bakgrund, medans andra tagit med enbart de invånare 

som har Finland som födelseland. Dessa uppgifter på hemsidorna har i majoriteten av fallen 

varit gällande för 31 december 2015, vilket gör att det inte helt sammanfaller med det datum 

då den totala befolkningsmängden i respektive kommun är sammanställd, med undantag 

främst för Gävle kommun och Malmö, som båda hänvisar till uppgifter från år 2013. Det går 

dock att ha överseende med detta, då befolkningssiffrorna i det här fallet bara ska fungera 

som en ungefärlig måttstock och dess exakthet inte är av central betydelse i den här studien. 

Statistiken visar dessutom i våra dagar inte på några drastiska ökningar eller minskningar av 

den sverigefinska befolkningen, varpå vi kan anta att siffrorna håller sig förhållandevis 

intakta och nära även ett halvår tillbaka i tiden, men vi reserverar oss ändå för en liten 

felmarginal på det ena eller andra hållet. Några kommuner har därtill inte någon information 

överhuvudtaget utskriven på sin hemsida om hur stor del av dess befolkning som är av finskt 

ursprung. Trots denna omständighet har de tillgängliga siffrorna ändå skrivits ut nedan, då 

de ändå ger ett begrepp, om än inte fullständigt, om vilken mängd det rör sig om. Detta är 

viktigt att ha i åtanke och i varje enskilt fall står det efter siffrorna om det gäller enbart de 

som är födda i Finland eller om alla med finsk bakgrund är inkluderade. Bland de kommuner 

som finns inkluderade i detta fall är det enbart Norrköping som presenterar de finskfödda, 

medans de övriga tar fram sina siffror för de med finsk bakgrund.  

                                                      

 
40 Statistiska Centralbyrån. Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2015 och befolkningsförändringar 1 

april-30 juni 2015. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens- 

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-

riket/385459/ (Hämtad 2016-10-16) 
41 Denna information inhämtades 16/10-16 och författaren reserverar sig för att eventuella förändringar av 

informationen kan ha ändrats efter detta 
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Borlänge 

Kommunen har varit en del av förvaltningsområdet för finska sedan den 1 januari 2013. Man 

skriver på den finskspråkiga delen av sin hemsida42 att det i kommunen bor närapå 5000 

människor med finsk bakgrund, vilket motsvarar omkring 9,8 % av hela dess befolkning på 

totalt 50 972 invånare. 

Göteborg 

Göteborg anslöts till förvaltningsområdet för finska den 1 februari 2011, vilket är lite mera 

än ett år efter det att minoritetslagen hade trätt i kraft. Kommunen ger dessutom tre gånger 

om året sedan 2012 ut den tvåspråkiga gratistidningen ”Minä olen ruotsinsuomalainen!” (sv. 

”Jag är sverigefinne!”)43, där man i huvudsak skriver och informerar om saker som berör den 

sverigefinska minoriteten. Totalt i kommunen bor 544 285 invånare, vilket gör Göteborg till 

Sveriges andra största kommun efter Stockholm. Någon information om hur stor del den 

sverigefinska befolkningen utgör av dessa presenteras inte på hemsidan44.  

Skövde 

Kommunen45 blev ansluten till förvaltningsområdet för finska den 1 januari 2012. Av totalt 

ungefär 53 309 kommuninvånare är omkring 4000 av dem i Skövde (vilket motsvarar 

ungefär 8 %) direkt eller indirekt av finsk bakgrund.  

Norrköping 

Kommunen46 blev en del av förvaltningsområdet för finska den 1 januari år 2012. Enligt 

statistik över befolkningsmängden i staden för år 2015 har 2053 stycken av en total 

befolkningsmängd på 136 124 invånare Finland som födelseland. Detta resulterar i att den 

finskfödda befolkningen utgör ungefär 1,5 % av den totala befolkningsmängden i staden. På 

                                                      

 
42 Borlänge kommun. Suomeksi. 2016. https://www.borlange.se/kommun-och-politik/Suomeksi/ (Hämtad 

2016-11-29) 
43 Göteborgs stad. Tiedotuslehti ruotsinsuomalaisille/informationstidning för sverigefinnar. 

https://goteborg.se/ (Hämtad 2016-11-17) 
44 Göteborgs stad. Suomeksi. https://goteborg.se/wps/portal/suomeksi-

l/Suomeksi/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0N3ANCzQ08gxzdXUIsXY0tQsz1w1EV-

PsHmBl4egUYhfr5OhobBpvqRxGj3wAFOBo4BRk5GRsYuPsbEacfj4IoDOORLdIvyA0NDXVUVAQAbkdq2g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0F

BIS9nQSEh/ (Hämtad 2016-11-29) 
45 Skövde kommun. Suomeksi/Information på finska. 2016. http://www.skovde.se/Information-pa-finska 

(Hämtad 2016-11-29) 
46 Norrköping kommun. Tervetuloa Norrköpingin kuntaan! http://www.norrkoping.se/sprak/suomi/ (Hämtad 

2016-11-29) 
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hemsidan noterar man även att näst efter Sverige utgjorde mellan åren 2004 – 2009 personer 

med Finland som födelseland den näst största befolkningsgruppen i staden, men har efter det 

blivit passerad av både Irak, Syrien och Bosnien Hercegovina47.  

Gävle 

Den 1 januari 2012 fick kommunen48 status som förvaltningsområde för finska. Enligt en 

verksamhetsrapport för åren 2012-2015 gjord 2015 och med hänvisning till information av 

Statistiska Centralbyrån från år 2013 bor det i Gävle omkring 7 700 kommuninvånare med 

finsk bakgrund, vilket motsvarar ungefär 8 % av kommunens nära 100 000 invånare 

(98 541).  

Sundsvall 

Den 1 februari 2014 är datumet då Sundsvalls kommun gick med i förvaltningsområdet för 

finska. Andra kvartalet av år 2015 bor det i Sundsvall totalt 97 572 invånare, men exakt hur 

många av dessa som har finsk bakgrund framkommer inte på kommunens hemsida49.  

Uppsala 

Man ingick i den grupp av kommuner som inkluderades i förvaltningsområdet för finska den 

1 januari 2010, det vill säga bland de första som antogs omedelbart efter det att lagen trätt i 

kraft. I slutet av år 2015 var den totala befolkningsmängden i Uppsala kommun50 210 126 

varav 4 468 av dessa uppskattas ha finsk bakgrund.  

Malmö 

Malmö tillhör de kommuner som allra senast, det vill säga den 1 februari 2015, gått med i 

förvaltningsområdet för finska och representerar tillsammans med Trelleborg de allra 

sydligaste av alla förvaltningskommuner. På kommunens hemsida51 redovisas 

befolkningssiffror från Statistiska Centralbyrån för år 2013 där det framgår att 8035 personer 

                                                      

 
47 Norrköping. Födelseland, Norrköping, år 2004-2015. 

http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/fodelseland-norrkoping/ (Hämtad 2016-11-17) 
48 Gävle kommun. Suomeksi. http://www.gavle.se/Suomeksi/ (Hämtad 2016-11-29) 
49 Sundsvalls kommun. Suomeksi. http://sundsvall.se/kommun-och-politik/suomeksi/ (Hämtad 2016-11-29) 
50 Uppsala kommun. Suomeksi (finska). 2014. https://www.uppsala.se/sprak/finska/ (Hämtad 2016-11-29) 
51 Malmö stad. Suomeksi. http://malmo.se/suomeksi (Hämtad 2016-11-29) 
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i Malmö har finsk bakgrund.  Detta av totalt 320 147 kommuninvånare, vilket gör Malmö 

till Sveriges tredje största stad efter Stockholm och Göteborg. 

Haninge 

Precis som Uppsala ingick även Haninge i den första skaran av totalt 24 kommuner som den 

1 januari 2010 anslöt sig till förvaltningsområdet för finska omedelbart efter det att 

minoritetslagen hade trätt i kraft. I Haninge kommun bor omkring 83 042 invånare, av dessa 

har omkring 2250 stycken finsk bakgrund, enligt statistik på kommunens hemsida52 från 

2015.   

Österåker 

Österåkers kommun anslöt sig till förvaltningsområdet för finska den 1 januari 2010 

omedelbart efter att minoritetslagen trätt i kraft. I kommunen bor omkring 41 538 invånare, 

men hur många av dessa som har finsk bakgrund nämns inte på hemsidan53.  

3.2 Analys av svaren 

I analysdelen behandlas första och andra frågan gemensamt, precis som tredje och fjärde gör, 

detta då de är i mångt tätt sammankopplade och rör sig i samma riktning och en sådan 

sammanslagning gör därför analysen mera åskådlig och greppbar, medan femte och sjätte 

står enskilt var och en för sig. Hela enkäten fråga för fråga med tillhörande svar i dess 

ursprungliga form går att finna längre bak i detta dokument, under rubriken ”bilagor”. 

Observera då att frågorna ställdes på finska, varpå även de mottagna svaren, med undantag 

för Malmö kommun som valde att svara på svenska, är skrivna på finska. Frågorna här i 

analysdelen är däremot översatta till svenska av uppsatsens författare.  

I vilken utsträckning används finskspråkiga tjänster efter införandet av lagen om 

minoriteter och minoritetsspråk den 1 januari 2010? 

Hur stor är efterfrågan i förhållande till tillgång på finskspråkiga tjänster? 

                                                      

 
52 Haninge kommun. Suomeksi. 2016. http://haninge.se/kommun-och-politik/haningen-kunnan-

suomenkielinen-uutissivu/ (Hämtad 2016-11-29) 
53 Österåkers kommun. Suomi/finska. 2016. 

http://www.osteraker.se/specialsidor/suomi.4.1f86c0e614421c414ce361f.html (Hämtad 2016-11-29) 
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De första två frågorna i enkäten berör båda eventuella märkbara tendenser av ökat eller 

minskat användande av finskspråkiga tjänster efter införandet av lagen om minoriteter och 

minoritetsspråk den 1 januari 2010, samt balansgången mellan tillgång och efterfrågan på 

dessa. Här avses i första hand den balansgång som rådde vid själva frågetillfället. En viss 

efterfrågan eller tillgång kan förvisso ha funnits redan före minoritetslagen, men allra mest 

intressant är huruvida de har ökat eller minskat därefter, särskilt då betydelsen och 

konsekvenserna av dess införande ligger i förgrunden för detta arbete. En majoritet av svaren 

talar om ett ökat intresse för finskspråkig verksamhet inom olika områden från 

kommuninvånarnas sida. I Malmö ser man redan kort efter sitt anslutande till 

förvaltningsområdet för finska positiva tendenser, precis som i Sundsvall, Skövde och 

Haninge. I Gävle kommun har man observerat och betonar att just intresset, alltså efterfrågan, 

visat sig tydligt först efter det att man kunnat erbjuda vissa tjänster. I Norrköping fanns det i 

princip ingen finskspråkig verksamhet alls före det att kommunen anslöt sig till 

förvaltningsområdet år 2012 och i Borlänge finns det fortfarande varken äldreomsorg eller 

förskoleverksamhet, medan det på andra håll redan före minoritetslagen och anslutandet till 

förvaltningsområdet har bedrivits finskspråkig verksamhet, i första hand äldreomsorg. Sådan 

har situationen varit i både Göteborg och Gävle, där man har haft en finskspråkig avdelning 

redan sedan tidigare. Dock har det både inom äldreomsorgen och förskolan i många fall redan 

tidigare arbetat finskspråkig personal, men vars roll inte varit belyst på samma sätt som efter 

lagens införande. Detta visar svaren från Norrköping, Skövde och Sundsvall. Detta är 

resurser som således redan funnits till hands på plats, vilket dock mest troligt har varit mera 

av en slump, än något annat. Skövde kommuns representant skriver att ”i Skövde finns 

mycket finskspråkig personal, varpå det finns säkert många tjänster att tillgå på finska, som 

inte jag får någon information om”, vilket stärker denna tes och även vittnar om hur man i 

detta fall inte helt sett över hur stor tillgången på finskspråkig personal i kommunen faktiskt 

har varit och är. För finskspråkig personal finns efter minoritetslagens införande möjligheten 

för de som önskar att få kompletterande utbildning via finansiering från de pengar som 

regeringen tilldelar varje enskild kommun som är ansluten till förvaltningsområdet, skriver 

Sundsvalls kommunrepresentant. Hur många av de kommuner som deltar i den här 

rundfrågningen som utnyttjar dem i detta syfte är däremot oklart och framgår inte ur 

representanternas svar. 
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Ett flertal kommuner har också via kartläggningar fått reda på den sverigefinska 

minoritetsgruppens behov inom olika områden. I Österåker kommun kom det exempelvis via 

en kartläggning fram att många sverigefinska kommuninvånare hoppades på en sverigefinsk 

förening, varpå man kort därpå tog tag i saken och därpå grundade en sådan hösten 2010. 

Kommunen ansåg också att en sådan skulle spela en viktig roll för samverkan med den 

sverigefinska gruppen. Sedan dess har föreningen växt i medlemsantal och man samarbetar 

i kommunen även med svenska kyrkans finskspråkiga präst. När det kommer till 

kartläggningar har man i Uppsala använt sig av och genomfört sådana vid totalt två tillfällen, 

med tre år emellan (2011 och 2014), men deltagandet har varit lågt och man ställer sig 

tveksam till hur representativa man kan anse dessa kartläggningar vara, även om de ger ett 

litet begrepp om hur den sverigefinska minoritetgruppens behov i kommunen ser ut. Även 

Gävle kommun har gjort en liknande kartläggning, men man nämner ingenting om hur högt 

eller lågt deltagarantalet i denna varit. I Haninge kartlägger äldreomsorgsförvaltningen 

behovet av finskspråkiga tjänster för äldre genom att åka ut och besöka alla de som har fyllt 

75 år eller blivit änka/änkeman för att personligen höra med dessa om deras eventuella 

behov. I Uppsala betonar man att kommunen i regel utan någon gjord kartläggning inte 

erbjuder tjänster som inte redan finns.  

Mest obalans mellan utbud och efterfrågan kan observeras främst inom äldreomsorgen. Flera 

kommuner ser en större efterfrågan inte bara i dagsläget, utan även på sikt. I Skövde kommun 

drivs ett finskspråkigt ålderdomshem med totalt 24 platser i privat regi till vilket en kö på 

omkring 20 personer inte bara från kommunen, utan från hela landet, väntar. Dessutom 

erbjuds från och med juni 2015, även det i privat regi, finskspråkig hemtjänstservice. Där har 

dock efterfrågan inte varit lika stor, vilket man tror kan bero på att få har kännedom om detta. 

Samtidigt poängterar man att då detta inte är kommunal verksamhet ligger inte 

huvudansvaret hos kommunen här, utan i första hand hos ägarna till dessa tjänster och 

företag. Större efterfrågan på äldreomsorgstjänster finns även i Sundsvall, Österåker, Gävle 

och Uppsala, samt i Göteborg och Borlänge, men där ser man i första hand på sikt en sådan 

ökning. I fallet med Österåker ser man dock en lösning på problemet redan inom en snar 

framtid, då nya äldrevårdsplatser kommer att öppnas kommande höst, men skriver samtidigt 

att ”svårigheten ligger i att få de finskspråkiga att kräva tillgång dit där det finns särskilda 

platser för finskspråkiga.” 
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När det kommer till förskoleverksamhet och övrigt är tendenserna inte lika märkbara och i 

några fall är till och med utbudet större än efterfrågan. Uppsala kommun berättar till exempel 

om tomma och kostsamma förskoleplatser som emellertid kan hållas öppna tack vare det 

statliga stödet. Ökad efterfrågan på förskoleverksamhet kan man observera i Göteborg, 

Skövde, Malmö och Haninge, men om den nödvändigtvis är större än utbudet framgår inte. 

I Gävle har man lagt märke till att familjer som är intresserade av finskspråkig verksamhet 

till sina barn inte alltid väljer den förskola som har finskspråkig personal. Ett större utbud 

finns hos de flesta av kommunerna som deltog i frågeformuläret när det kommer till kontakt 

med kommunen på finska, fast man i personalen har antingen en särskilt anställd koordinator 

för att hantera detta eller andra personer som behärskar finska på plats. Borlänge, Göteborg 

och Gävle har lagt märke till sådana tendenser, medan Uppsala ser att koordinatorns tjänster 

används ”hyfsat mycket”, främst genom e-post. Varför så pass få utnyttjar möjligheten att 

använda finska i kontakt med kommunen är det ingen som rakt ut kan säga, men i Gävle 

kommun planeras en reklamkampanj till hösten för att upplysa de finskspråkiga 

kommuninvånarna om dessa rättigheter, vilket skulle kunna tala om att många 

sverigefinländare helt enkelt inte känner till att det finns en sådan möjlighet. 

Har det kommit in någon respons från de finskspråkiga kommuninvånarna (förslag 

på förbättringar, kritik, beröm och liknande)? 

Hur har lagen enligt er hittills fungerat i kontakt med kommuninvånarna (bra och 

dåliga erfarenheter)? 

Kommunrepresentanternas svar vittnar om att respons av olika slag har det inkommit en hel 

del av. Den största mängden framkommer vid olika diskussionsmöten som kommunen 

anordnar, där man diskuterar i samråd med den sverigefinska gruppen direkt eller via en 

referensgrupp bestående av personer med olika anknytning och koppling till minoriteten, 

men även via kartläggningar. Kommuner som Göteborg, Gävle, Borlänge, Haninge och 

Skövde berättar i sina svar att man använder sig av sådana diskussionstillfällen. Hur ofta de 

anordnas varierar från kommun till kommun. I vissa fall är dessa träffar, som i exempelvis 

Haninge, öppna för allmänheten för att alla intresserade ska kunna vara med och framföra 

sin åsikt. Responsen som där inkommer är väldigt blandad. Kulturverksamheten på finska 

har fått mottaga beröm i Borlänge, Norrköping, Gävle och Österåker. I Sundsvall, som anslöt 

sig till förvaltningsområdet för finska först i februari 2014, har man mest fått in uppskattning 

i form av tacksamhet för att man överhuvudtaget gått med i förvaltningsområdet och man är 
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från de sverigefinska kommuninvånarnas sida införstådda med att arbetet ännu bara befinner 

sig i ett tidigt stadium, varpå kritiken har varit sparsam hittills. Österåker kommun har tagit 

emot beröm för sin finskspråkiga hemsida och för att man har rikligt med information på 

finska i kommunen. Däremot har man fått kritik för både förskoleverksamheten och 

modersmålsundervisningen. Man anser att det är alldeles för lite modersmålsundervisning 

och det råder brist på lärare i ämnet. Även i Malmö har modersmål varit den fråga som vållat 

mest kritik, men främst då för modersmålsstödet i förskolan. Just modersmålsundervisningen 

kommer vi även att återkomma till lite längre fram i en senare fråga. I Borlänge kommun är 

avsaknaden av äldreomsorg på finska ett ämne för kritik och man frågar sig varför ett sådant 

ännu inte finns.  

Av den samlade erfarenheten som finns utav minoritetsarbetet såhär långt anmärker några 

kommuner på att den sverigefinska gruppen inte alltid kräver sina rättigheter. Erfarenheten i 

Uppsala talar om en minoritetsgrupp som inte gärna tar fram sitt språk i sådana offentliga 

sammanhang utan att först vara helt försäkrad om att motparten är finskspråkig. Man talar 

om tidigare dåliga erfarenheter i kontakt med majoritetsbefolkningen, vilket i många fall 

gjort finskan till ett privat språk. När det dessutom kommer till den yngre generationen, som 

inte bär med sig samma negativa upplevelser, är det de begränsade språkkunskaperna som 

sätter käppar i hjulet. Dessa två faktorer gör i sin tur att de sverigefinska invånarna då hellre 

använder svenska i sin kontakt med kommunen. Österåker kommun upplever också att de 

finskspråkiga invånarna är tysta av sig angående sina rättigheter att använda sitt språk, men 

tar samtidigt fram ett undantag i form av barnföräldrar, särskilt de som nyligen flyttat till 

kommunen, vilka har börjat kräva mera och anser detta vara någonting positivt. Även om 

den sverigefinska minoritetsgruppen på sina håll är märkbart tyst och hellre fogar sig är en 

majoritet av svaren från kommunerna rörande överens om att utan minoritetslagen hade det 

inte ens talats om en stor del av allt det arbete som nu på många håll bedrivs runt om i 

förvaltningskommunerna. Minoritetslagen gör skillnad och det märker man tydligt av inte 

minst i Sundsvall och Skövde. I Haninge kommun ser man på sikt en ökad medvetenhet om 

den sverigefinska gruppen, vilket kommer att stärka deras ställning steg för steg. Kanske 

kommer även denna med tiden ökade medvetenhet om sin sverigefinska identitet att öka 

intresset hos de yngre att söka sig till och gå med i en finsk förening eller att lära sig finska. 

Hur man ska få med sig de yngre är något man funderar över i Borlänge kommun, men detta 

får vi anledning att återkomma till mera i detalj på sista frågan.  
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Fyller förvaltningsområde-begreppet sin avsedda funktion i verkligheten? Vad 

behöver göras ytterligare för att komplettera det i ert tycke? 

 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och förvaltningsområdet fyller sin 

funktion delvis, enligt en majoritet av svaren till frågeformuläret. Tre kommuner uttrycker 

bokstavligen att lagen skulle behöva förtydligas och ytterligare några stycken pekar på det 

tolkningsutrymme som viss otydlighet i lagstiftningen orsakar. Särskilt två begrepp ställer 

till med problem här – helt och delvis. Detta anmärker man på från både Uppsala, Borlänge, 

Gävle och Göteborg. Kritik rörande svårigheten i att enhetligt tolka dessa begrepp är känt 

sedan flera år tillbaka. Redan i Länsstyrelsen i Stockholms årsrapport från 201254 lyfte man 

fram problemet. Kort senare i en intervju med Sveriges Radio55 kommenterade Sveriges 

dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag56 och lovade då att se över saken närmare. En 

del av svaren i rundfrågningen vittnar om att åtminstone en del av problematiken fortfarande 

kvarstår i början av sommaren 2015.  

En annan sida av kritiken för fram applicerandet av minoritetslagen inte bara inom ramarna 

för förvaltningsområdet för finska, samiska och meänkieli, utan även på ett mera 

övergripande nationellt plan, det vill säga i hela landet. Från Österåker kommun tror man att 

för att minoritetslagen skulle kunna fungera konkret i hela Sverige skulle den behöva vara 

förpliktigande i alla landets kommuner. Även i Sundsvall, Skövde och Borlänge anser man 

att frågor gällande de nationella minoriteterna borde lyftas ännu mera på nationell nivå och 

att man skulle behöva informera bättre om dem och deras rättigheter. Haninge kommun 

betonar särskilt lagens grundskyddsparagrafer 3-5 och att dessa gäller i hela landet och alla 

fem nationella minoriteterna. Också Länsstyrelsen i Stockholm, ett av de två huvudansvariga 

förvaltningsorganen, vilka bär huvudansvaret för minoritetspolitiken i Sverige, får kritik i ett 

av svaren och man nämner att dess arbete inte fungerar fullt som man hade önskat från 

förvaltningskommunernas sida. Exakt på vilka punkter det är arbetet brister sägs inte.   

                                                      

 
54 Länsstyrelsen i Stockholms Län. Nationella minoriteter – Rapport om tillämpningen av lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2012. 2013. 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-

minoriteter/Arsrapport_2012_Minoriteter_slutversion.pdf (Hämtad 2016-11-28)  
55 Sveriges Radio. Minister medveten om otydlig minoritetslag. 2012-03-16. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5019230 (Hämtad 2016-10-31) 
56 Nationalencyklopedin. Erik Ullenhag. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erik-

ullenhag (Hämtad 2016-10-31)  
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Hur ser finska språkets framtid i Sverige ut ur er synvinkel i ett större perspektiv och 

hur stor betydelse har förvaltningsområdet i denna utveckling? 

En blick framåt i tiden för att utröna vilka utsikter finska språket i Sverige har i ljuset av 

minoritetslagens införande ger inte en helt entydlig bild. Precis som har antytts redan tidigare 

hänger finskans bevarande och fortlevnad på sikt tätt ihop med den yngre generationens 

förhållningssätt till sin identitet, vilket inkluderar såväl språk som kultur. I Uppsala är man 

optimistiska och förhåller sig positivt. Man ser att finskans ställning stärks och främjas, om 

än inte i ett rasande tempo och man observerar också positiva tendenser i hur de yngre ser på 

sin minoritetsställning som sådan. I kommunen märks även av hur unga föräldrar vill ge sina 

barn möjligheten att gå i finskspråkig förskola och få modersmålsundervisning, samt att 

deltaga i diverse fritidsaktiviteter under den lediga tiden. I Uppsala kommun ser man med 

andra ord en positiv trend och en attitydförändring gentemot sitt språk och sin kultur hos de 

yngre sverigefinländska kommuninvånarna. Samtidigt betonar man vikten av att hålla 

samråd med minoriteten och ta till sig av den respons som kommer in för att 

förvaltningsområdet ska kunna fungera som det är tänkt.  

Dock är långt från alla lika positiva. I Norrköping ser man på 25 års sikt att finskspråkig 

verksamhet konstant kommer att sjunka och observerar i kommunen inte heller något 

märkbart intresse hos de yngre generationerna att bevara språket. I många fall är 

språkfärdigheterna nästan helt försvunna. I Gävle ser man ett oroande lågt intresse från 

barnfamiljernas sida och i Borlänge betonar man vikten av att ge finskan positivt rykte för 

att de unga ska bli intresserade av att lära sig språket, till exempel genom att de äldre börjar 

våga använda språket mera frekvent i deras närvaro. I samband med de unga och språket har 

vi här också anledning att rikta uppmärksamheten mot förskolan, skolan och därmed 

modersmålsundervisningen i finska. Dessa är av avgörande betydelse för språkets fortlevnad 

i Sverige. Här vill man i Österåker se en ändring av skollagstiftningen, då den i sin nuvarande 

form, med undantag för de sverigefinska skolorna, inte ger bra förutsättningar för god 

modersmålsundervisning. Även i Haninge är man inne på samma linje. Grundskolan nämns 

inte överhuvudtaget i minoritetslagen och dessutom skulle man vilja se att den och skollagen 

bättre anpassas till varandra. Avsaknaden av grundskolan i lagen observerar man också i 

Sundsvall. 

Oavsett hur finskans ställning i Sverige kommer att se ut i framtiden är man i de flesta 

kommuner helt eniga om att förvaltningsområdet har lyft språkets ställning, men precis som 
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berördes i föregående fråga förs även här fram att läget i de kommuner som inte tillhör 

förvaltningsområdet är oftast mycket sämre, fastän det att lagens grundskydd gäller över hela 

landet. Flera kommunrepresentanter poängterar detta och blott det faktumet ger oss 

anledning att misstänka en betydligt mera blygsam belysning, om ens någon, av de officiella 

minoritetsgrupperna där, men i vilken grad det rör sig om ligger utanför ramarna för den här 

studien och får behandlas mera i detalj separat i framtida undersökningar och studier.  

4 Slutsats 

Analysen av alla kommunrepresentanters svar stärker bilden av att förvaltningsområdets 

utvidgande är någonting positivt och väldigt viktigt för finskans fortlevnad och bevarande i 

Sverige, men att det finns saker som kan behöva att ses över för att förbättra den, precis som 

en del av den tidigare inkomna kritiken från olika instanser vittnat om. Detta gäller i första 

hand förtydligande av vissa vaga begrepp, sådana som ”äldreomsorg och förskola helt eller 

delvis”, och att dess utrymme för tolkning skulle behöva krympas så pass mycket att den kan 

efterföljas mera enhetligt runt om i alla de kommuner som är anslutna till 

förvaltningsområdet. Tydligare sådana riktlinjer skulle kunna generera ett gemensamt 

minimum, en gräns, under vilken det inte skulle vara möjligt att ligga utan någon form av 

påföljd eller åtgärd.  

Äldreomsorgen är också det område där störst obalans mellan tillgång och efterfrågan råder. 

Denna övervikt till efterfrågans fördel kommer också i många fall att hålla i sig framöver, då 

man i vissa kommuner även på sikt kan se ett större och ökat intresse för detta. I de fall där 

det redan finns finskspråkig personal skulle det till en början på de platser där detta ännu inte 

är gjort räcka med att se över och omplacera de tillgängliga resurserna dit där det behövs. Ur 

svaren framgår att man inte överallt sett över detta tillräckligt. 

Hur man i de olika kommunerna för dialog med den sverigefinska minoritetsgruppen skiljer 

sig från kommun till kommun och hur pass omfattande och frekventa de samråd som lagen 

föreskriver faktiskt är framgår inte i varje svar, men de vittnar om hur de varierar i öppenhet 

gentemot allmänheten och hur aktivt lokala politiker är delaktiga och inblandade i arbetet. 

Huruvida det någonstans fungerar bättre eller sämre går inte att avgöra på basen av de svaren 

som kommit in till detta arbete, utan det får tjäna som idé till en framtida undersökning att 

mera i detalj granska och jämföra samrådsprocesserna.  
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Modersmålsundervisningen i grundskolan och modersmålsstödet i förskolan vållar mest 

kritik i kommunrepresentanternas svar, vilket även stärker vad tidigare rapporter från bland 

annat Skolinspektionen har vittnat om. Här föreslås att bättre anpassa skollagen till 

minoritetslagen för att på så sätt bland annat kunna höja kvalitén på undervisningen. Det är 

dock inte bara kvalitén och kvantiteten som utgör problem, utan även tillgången, då man 

kunnat se att långt från alla de barn och ungdomar som är berättigade till 

modersmålsundervisning faktiskt får den i verkligheten. Detta är brister som 

Skolinspektionen upprepade gånger påpekat och ”det rör alltifrån elever som inte får 

undervisning till att det saknas lärare”57, enligt avdelningschef Tommy Lagergren. Vidare i 

sitt resonemang nämner han att detta också är något som påverkar och smittar av sig på hur 

eleven lyckas i andra ämnen.  

Huruvida finskan i Sverige framöver kommer att stå sig beror till största delen på hur villiga 

de yngre generationerna är att ta till sig språket. På vissa håll ser man positivt på framtiden, 

medan det på andra håll inte ser lika muntert ut. Dessutom är det för de ungdomar som väl 

vill viktigt att möjligheten till att lära sig sitt modersmål och få bekanta sig med sina 

föräldrars kultur närmare finns, annars riskerar intresset i alla fall att så småningom rinna ut 

i sanden. Här är det särskilt viktigt att kommunerna kan förse de som önskar med alla möjliga 

tillgängliga redskap som kan tänkas stimulera detta, annars är det en misslyckad 

minoritetspolitik och gå emot vad som står i minoritetslagens fjärde paragraf om att främja 

särskilt barns ”utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket”58. Även det faktum att några av svaren beskriver den sverigefinska 

minoritetsgruppen som tystlåten och att man inte kräver sina rättigheter som man skulle ha 

kunnat göra nu när lagstiftningen står på deras sida är också av betydelse. Här är det viktigt 

att man från kommunens sida gör allt vad man kan för att informera minoriteten om detta på 

ett tillgängligt sätt och egentligen inte enbart i de kommuner som är anslutna till 

förvaltningsområdet i finska, utan önskvärt vore att det hela belystes bättre i hela landet. Från 

flera håll observeras att minoritetsarbetet är nästintill obefintligt i de kommuner som inte är 

anslutna till förvaltningsområdet för något språk. Detta kan förvisso även ses som positivt i 

                                                      

 
57 Lärarnas Tidning. Modersmål brister i var fjärde skola. 2014-02-25. 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/02/25/modersmal-brister-fjarde-skola (Hämtad 2016-11-

01) 
58 SFS 2009:724. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. §4 
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det att förvaltningsområdet gör märkbar skillnad, men samtidigt säger minoritetslagen att 

vissa paragrafer ska appliceras på hela landet och då är det desto mindre positivt att det i 

övriga kommuner, vilket några av kommunrepresentanterna anmärkte på, knappt görs 

någonting överhuvudtaget. Statliga Sveriges Televisions59 15 minuter långa finskspråkiga 

nyhetssändningar på vardagar finns tillgängliga att se över hela landet och Sveriges Radio60 

har en hel finskspråkig kanal, dock bestående av både svensk- och finskspråkiga sändningar 

och som går att lyssna på via både radio, mobiltelefon och dator. Att däremot få icke-statliga 

svenskspråkiga medier som inte har minoritetspolitik eller liknande som särskild inriktning 

att mera regelbundet börja skriva om detta är svårare, även om det vore önskvärt inte minst 

för att öka majoritetsbefolkningens medvetenhet om minoriteterna, vilket är av stor 

betydelse, då denna grupp har störst möjlighet att påverka minoritetsärendena61. Mera 

tillgänglig svenskspråkig information hade kunnat stärka den sverigefinska gruppen också 

därför att det hade givit en möjlighet för många ungdomar som inte behärskar språket, men 

kanske ändå skulle vilja regelbundet ta del av aktuell information rörande minoriteten, att 

hålla sig uppdaterade och känna sig mera delaktiga.  

Frågeformulärets svar stärker bilden av redan kända och uppdagade problem, vilka alltjämt 

inte har blivit åtgärdade, såsom i fallet med otydligheten angående vissa av minoritetlagens 

begrepp och kritiken mot modersmålsundervisningen. De beskriver i många fall också en lag 

som behöver tid och samlad erfarenhet på sig för att kunna bli bättre anpassad till den 

sverigefinska minoritetgruppens behov. Men de bekräftar och framhäver också vikten av ett 

väl fungerande förvaltningsområde i arbetet för att säkra och stärka finskans framtid i 

Sverige. Således ger resultaten av denna undersökning en ännu tydligare bild av 

förvaltningsområdets positiva sidor, men belyser också saker där det finns utrymme för 

förbättringar, vilket den också satte som sitt ursprungliga syfte.  

 

 

 

 

 

                                                      

 
59 Sveriges Television. Nyheter: Uutiset. 2016. http://www.svt.se/nyheter/uutiset/ (Hämtad 2016-12-02) 
60 Sveriges Radio. Sisuradio. 2016. http://sverigesradio.se/sisuradio (Hämtad 2016-12-02) 
61 Pietilä. Sverigefinnar – En bortglömd minoritet, s.5.  
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5 Bilagor 

5.1 Frågeformulär med kommunrepresentanternas respektive 
svar: 

Missä määrin palveluja käytetään suomeksi kunnassanne vuosina 2009 ja 2010 voimaan tulleiden 

lakien jälkeen? 

 

Borlänge 

Borlängen kunta tuli hallintoalueeksi 2013. Suomenkielisiä palveluja ei käytetä kovinkaan paljon. 

Suomenkieliselle koordinoijalle voidaan yhdistää puhelut, mutta itse nevunnossa ei ole suomenkielen 

taitoisia. Borlängessä ei ole esikoulua eikä vanhustenhuoltoa suomeksi.” 

Göteborg 

En ollut tuolloin töissä, joten en osaa sanoa. Göteborgista tuli hallintoaluekunta vasta 2011, ja sitä ennen ei 

ollut paljoakaan palveluita. Toki suomenkielinen vanhustenosasto löytyi. 

Skövde 

On vaikea sanoa missä määrin palveluja käytetään. Skövden kunnassa on paljon suomenkielistä 

henkilökuntaa, joten on varmasti paljon palvelua suomen kielellä, josta minä en saa tietoa.Saan itse 

käännöksiä ja niiden määrä on kasvanut tämän vuoden aikana, mutta koska aloitin suomen kielen 

hallintoalueen koodinaattorin työ vasta viime elokuussa, en tiedä mikä määrä käännöksiä oli ennen sitä, 

esimerkiksi. 

Norrköping 

Ennen 2012, kun Norrköping liittyi suomen kielen hallintoalueeseen, ei oikeastaan ollut mitään toimintaa. 

Joissakin vanhusten asuntoloissa ja esikouluissa oli suomenkielistä henkilökuntaa, mutta muuten virastoissa 

ei ollut suomenkielistä palvelua. 

Gävle 

Vähemmistölaki ja Gävlen liittyminen suomen kielen hallintoalueeseen 2012 velvoittavat Gävlen kunnan 

tarjoamaan muun muassa suomenkielistä palvelua, vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa. 

Ruotsinsuomalaisilla on myös oikeus osallistua suomenkielisen toiminnan suunnitteluun sekä saada tietoa 

vähemmistölain mukaisista oikeuksista suomen kielen käyttöön.  

Kunnassa on noin 15 vuoden ajan toiminnut suomenkielinen vanhainkotiosasto, joka on tällä hetkellä täynnä. 

Lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus valita suomenkielinen kotipalvelu. Vanhustenhuollon puolella muun 

suomenkielisen toiminnan tarve on tullut näkyväksi, kun sitä on pystytty tarjoamaan – näin esimerkiksi 

suomenkielisen omaistukiryhmän kanssa. Suomenkielistä esikoulutoimintaa ovat toivoneet muutamat 

perheet. Suomenkielistä palvelua Gävlen kunta ei ole tarjonnut ennen hallintoalueeseen liittymistä. 

Suomenkielistä palvelua saa suomenkielisen puhepostilaatikon ja suomeksi@gavle.se-sähköpostiosoitteen 

kautta sekä torstai-iltapäivisin kaupungintalon asiakaspalvelussa. Yhteydenottoja tulee näiden kanavien kautta 

harvakseltaan – muutama yhteydenotto viikossa. Kunnan suomenkielisten kotisivujen kävijämäärä on 

vuosittain kasvanut (suomenkieliset sivut avattiin 2013). 

Sundsvall 

Sundsvallin kunta pääsi hallintoalueeksi vasta 1. helmikuuta 2014 ja työ on vasta alkuvaiheessa. Emme ole 

esim. vielä saaneet valmiiksi suomenkielistä kotisivuame ja haemmekin nyt toimittajaa sitä tekemään ja 

päivittämään. Vanhustenhoitotyön parissa on paljon suomenkielistä henkilökuntaa ja he käyttävät suomen 

kieltä tarpeen mukaan. Suomenkielisen vanhustenhoidon tarpeista teemme parasta aikaa kartoitustyötä. Myös 
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esikouluissa on suomenkielistä henkilökuntaa, mutta kaikki eivät halua käyttää suomea työssään. Ne, jotka 

sitä haluavat saavat myös siihen mahdollisuuden sekä lisäkoulutusta valtion myöntämistä määrärahoista. 

Kulttuuritarjonta suomen kielellä on ensimmäisen vuoden aikana ollut merkittävää, kirjaston tarvehankinnat 

mukaan lukien (lasten ja aikuisten kirjat). 

Uppsala 

Kunta tarjoaa suomenkielistä esikoulua, vanhustenhuoltoa, kulttuuria. Kunnassa toimii myös suomenkielinen 

koordinoija, joka palvelee ja auttaa kuntalaisia suomeksi. Esikoulussa on tällä hetkellä (06/2015) noin viisi 

tyhjää paikkaa, jotka haluaisimme täyttää. Kaiken kaikkiaan on 36 suomenkielistä 

esikoulupaikkaa.Vanhusten hoito- ja hoivakotiin on kaksi-kolme henkilöä jonossa (20 paikkaa). 

Kulttuuritapahtumissa käy yleensä 10-30 henkilöä (joskus jopa 50-80), mikä mielestämme on hyvä saavutus. 

Koordinoijan palveluja käytetään kohtalaisen paljon. Häneen otetaan enimmäkseen yhteyttä sähköpostitse. 

Näiden palvelujen lisäksi kunta tarjoaa äidinkielenopetusta (koululaki säätää). Viime vuosina oppilaiden 

määrä on hieman laskenut, mutta syytä siihen ei ole tutkittu. Kunta rahoittaa paikallisen ruotsinsuomalaisen 

yhdistyksen ja seurakuntaryhmän lasten- ja vanhustentoimintaa. Meille on raportoitu, että toiminnoissa 

käydään vilkkaasti. 

Malmö 

Det arbete som bedrivs gentemot den sverigefinska gruppen har ökat under 2015 då Malmö stad sedan den 1 

februari 2015 ingår i det finska förvaltningsområdet och det gör också att det finns ett större intresse för 

finskspråkiga aktiviteter. 

Haninge 

Lisääntyvässä määrin. Esimerkiksi vanhustenhuoltohallinto kartoittaa suomenkielisen palvelun tarpeen 

vierailemalla kaikkien 75 vuotta täyttävien ja/tai leskeksi jääneiden seniorien luona. Sen vieraiulun 

yhteydessä selvitetään henkilön mahdollinen avuntarve ja myös se, tarvitaanko apua suomeksi. 

Kunnan kaikissa hallinnoissa on suomenkielisiä virkamiehiä, jotka antavat palvelua suomeksi. Kunnan 

kotisivulla on heidän yhteystietonsa: http://www.haninge.se/Kommun-och-politik/Finskt-

forvaltningsomrade/Suomeksi/Nain-kunta-toimii-/Luotsit---suomen-kielen-hallintoalue/ 

Österåker 

Koska kartoituksessa ilmeni etta moni toivoi suomi seuraa Akersbergaan (Osterakeri on kunnan nimi. 

Akersberga keskustan nimi) niin yhteistoimin perustettiin se syksylla 2010. Silloin tuli kokoukseen 

suunnilleen 30 kiinnostunutta ihmista. Silloin paatettiin johtokunta ynna muuta. Ehka epatavallista mutta 

silloin tarvitsin kipeasti keskustelukumppanin yhteistyohon. 

Seurassa on ollut satakunta jasenta ja se on kasvanut mita viimeksi kuulin 140. 

Olemme yhdessa seuran kanssa suunnitelleet mita tehdaan ja myos Ruotsin kirkon suomenkielisen papin 

kanssa. Se on enimmakseen ollut kulttuuritapahtumia, koska se on paras tapa saada vahemmisto heraamaan. 

(Perustuu Leena Hussin neuvoihin).  

 

Kuinka suuri on kysyntä suhteessa suomenkielisten palvelujen tarjontaan? 

 

Borlänge 

Olen huomannut, että on erittäin suuri kysyntä suomenkieliseen vanhustenhuoltoon. Ei ole kovin suuri 

kysyntä suomenkieliseen esikoulu-toimintaan. Suomenkielisestä vanhustenhuollosta (kotipalvelu sekä 

hoivakoti/osasto) on jätetty kansalaisaloite ja Borlängen kunta kertoo päätöksestään elokuun lopussa. Olen 

saanut muutaman puhelun niiltä, jotka ovat kiinnostuneita suomenkielisestä vanhustenhuollosta nyt, muutoin 

on kova kysyntä saada sitä ”tulevaisuudessa”. 
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Göteborg 

Vaikea vastata. Kirjastopalveuita käytetään koko ajan vähemmän. Esikoulupalveluita koko ajan enemmän. 

Vanhuspalveuita peräänkuulutetaan, mutta onko kysyntä kasvanut on hankala sanoa. Tilastojen mukaan 

ensimmäinen sukupolvi on vanheneva, joten vanhuspalveluita luultavasti käytetään enemmän. 

Palvelukeskuksemme puolestaan saa hyvin harvoja suomenkielisiä puheluita, vaikka paikalla on lukuisia 

suomenkieltä taitavia henkilöitä. 

Skövde 

On ollut suuri kysyntä suomenkielisestä esikouluoiminnasta ja suomenkielisen esikoulutoiminnan määrä on 

aika vähäinen (noin 1 tunti viikossa lasta kohtaan), joten kysyntä on suurempi kuin tarjonta tämän asian 

suhteen.  

   Yksityinen kotihoitopalvelufirma Anneliinas Hemtjänst tarjoaa suomenkielistä kotihoitopalvelua 

kesäkuusta alkaen, mutta kysyntä ei vielä ole ollut kovin suuri. Se saattaa kyllä johtua siitä, että kaikilla ei ole 

tietoa suomenkielisestä kotihoitopalvelusta. Skövdessä on myös yksityinen suomenkielinen vanhustenkoti. 

Siellä on 24 paikkaa ja jonossa on noin 20 henkilöä (sekä Skövdestä että muualta Ruotsista), joten kysyntä on 

suurempi kuin tarjonta (mutta tämä ei kylläkään ole kunnallista toimintaa). Suomenkielisiä 

dementiahoitopaikkoja kysytään erityisen paljon. 

Norrköping 

Yhteystyöryhmä on tyytyväinen, mutta lapsiperheet haluavat enemmän kieli- ja kulttuuritoimintaa, jota me 

rakennamme enemmän nyt syksyn puolella. 

Gävle 

Suomenkielisten vanhainkotipaikkojen kysyntä on jonkin verran tarjontaa suurempi. Esikoulun puolella 

kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa – suomen kielestä kiinnostuneet perheet eivät aina valitse juuri 

esikouluja, joissa on suomenkielistä henkilökuntaa. Suomenkielisten kysymysten suhteen tilanne on tällä 

hetkellä tasapainossa, koska vastuu suomenkielisestä palvelusta on jaettu useammalle henkilölle 

organisaatiossa. He eivät myöskään tee ainoastaan suomenkielistä työtä, vaan heillä on myös muita 

työtehtäviä. Suunnittelemme marinoskampanjaa syksylle, koska toivomme, että entistä useammat 

uskaltautuisivat käyttämään suomen kieltä yhteyksissään kuntaan. Kunta pystyisi vastaamaan myös 

suurempaan määrään suomenkielisiä yhteydenottoja. 

Sundsvall 

Erityisesti vanhusten hoidon saralla on kysyntä suurempaa kuin tämänhetkinen tarjonta. Pyrimme kuitenkin 

monin eri tavoin tiedottamaan suomeksi kunnan eri toiminnoista- erityisesti vanhuksille- tavoittaaksemme 

palvelujen käyttäjät. Esikouluikäisten vanhemmat eivät liiemmälti ole osoittaneet aktiivisuutta esim. 

suomenkielisen esikoulun perustamiseen. Sen sijaan on osallistuminen järjestämiimme lasten 

kulttuuritapahtumiin kasvanut. 

Uppsala 

Normaalisti kunta ei tarjoa palveluja ilman että kysyntää on kartoitettu tai tulkittu tarkkaan. Suomenkielisten 

esikoulupaikkojen määrää lisättiin 2014 ilman edeltävää kartoitusta, se tehtiin neuvonpitoryhmän pyynnön ja 

esikoulujonon perusteella. Tyhjät paikat maksavat paljon, mutta nyt on mahdollisuus pitää muutama paikka 

tyhjänä kiitos valtionavun. 

Malmö 

Vad jag vet är det främst inom förskolan som det funnits förfrågningar om att få finskspråkig personal. Jag 

har dock ingen statistik över hur efterfrågan ser ut. 

Haninge 

Kysyntä kasvaa tarjonnan lisääntyessä. Katso vastaus viimeiseen kysymykseesi. 
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Österåker 

Nyt meilla on suomenkielista palvelua: 

Esikoulussa: 

Avoin esikoulu: palvelua on enemman kuin kysyntaa. 

Kaksikielinen esikoulu laajentaa kahdelle osastolle syksylla, paikkoja on ainakin viela tarvittavasti. 

 

Vanhustenhoito: 

Kohtauspaikkatoimintaa on suomeksi suomi seuran avulla. Kotipalvelua saa suomeksi jos sita kysyy. 

Vanhusten hoitopaikka. Paikkoja on ollut vaikea saada koska ei ole ollut paikkoja kaikille (ruotsin ja 

suomenkielisille). Nyt aukeaa kaksi uutta joten se ongelma ei tule olemaan pitkaaikainen. Vaikeutena on 

saada suomenkieliset vaatimaan paasya sinne missa on erityispaikkoja suomenkielisille.  

 

Onko tullut mitään palautetta suomea puhuvilta kuntalaisilta (ehdotuksia parannuksiin, kritiikkiä, 

kiitosta jne.)? 

 

Borlänge 

Olen saanut sekä kritiikkiä että kiitosta. Kysytään, miksi ei ole suomalaista vanhustenhuoltoa. Kiitosta siitä, 

että järjestetään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia. Ehdotuksia tulee esimerkiksi siitä, minkälaisia 

kulttuuritapahtumia toivotaan. 

Göteborg 

Valtavasti. Kaikilla hallintoaluekunnilla on velvollisuus neuvopitoon vähemmistön kanssa. Joka kokouksessa 

saama aina kasan parannusehdotuksia, kiitosta, kritiikkiä ym. Tätä tulee myös muiden kanavien kautta. 

(webb, s-posti…). 

Skövde 

Kyllä on tullut. Meillä on suomen kielen hallintoalueen referenssiryhmä/neuvonpitoryhmä, joka pitää 

kokouksia 4-6 kertaa vuodessa. Kokouksissa tulee paljon asioita esille (ehdotuksia parannuksiin, kritiikkiä, 

kiitosta jne.). Referenssiryhmään kuuluu noin 15 henkilöä eri suomenkielisistä yhdistyksistä ja eturyhmistä 

Skövdessä. Meillä on myös ollut avoin tiedotustilaisuus kaupunginkirjastossa tänä keväänä ja sillä sai myös 

suomenkieliseltä yleisöltä palautetta toiminnasta.  

Norrköping 

Lue myös edellinen vastaus. Vanhukset ovat tyytyväisiä nykyiseen tarjontaan. Lapsiperheet haluavat 

enemmän vapaa-ajan toimintaa. Muu kulttuuritoiminta on hyvällä tasolla asukkaiden mielestä. 

Gävle 

Kunta on järjestänyt useita avoimia keskustelutilaisuuksia sekä kartoittanut suomalaisten tarpeita 

lomakekyselyllä vuonna 2013. Kuntalaiset toivovat lisää suomenkielisiä vanhainkotipaikkoja sekä 

monipuolisempaa suomenkielisen palvelun tarjontaa vanhuksille. Kuntalaisten toiveissa on myös, että 

Gävleen perustettaisiin kohtaamispaikka eri ikäisille ruotsinsuomalaisille. Kiitosta ovat saaneet muun muassa 

kulttuuripuolen suomalaistapahtumat sekä keskustelutilaisuudet. 

Sundsvall 

Kiitosta on tullut hyvinkin paljon. Kiitos on ollut paljolti kiitollisuutta. Yhteistyö suomenkielisen väestön ja 

yhdistysten kanssa on lähtenyt hyvin toimimaan ja näin ollen teemme päätöksen joustavasti vähemmistöä 

kuunnellen enkä ole kuullut kritiikkiä tähän mennessä. Kaikki ymmärtävät työn olevan vielä alussa ja teemme 

niin paljon yhdessä kuin kerkiämme. 
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Uppsala 

Palautetta tulee silloin tällöin, mutta enemmän saisi tulla. Yleensä otetaan yhteyttä kun ollaan tyytymättömiä 

johonkin. Kaksi kertaa (2011 ja 2014) kunta on tehnyt tarvekartoituksen kunnan ruotsinsuomalaisen väestön 

keskuudessa. Toki kartoitukseen ei kovin moni ole osallistunut, joten sen edustavuutta voi kyseenalaistaa. Se 

antaa viittauksia ruotsinsuomalaisen väestön tarpeista ja mielipiteistä. 

Malmö 

Jag har ingen sammanställning av feedback, men utifrån min tjänst har jag kännedom om både positiv och 

negativ feedback. Den fråga som vållat mest kritik är modersmålsstöd i förskolan. 

Haninge 

Neuvonpitokokoukset kunnassamme ovat avoimia, siis kaikki ruotsinsuomalaisten asioista kiinnostuvat 

kuntalaiset saavat tulla sinne ja siellä esitetään ehdotuksia, kritiikkiä ja joskus kiitostakin. Ehdotukset jotka 

saavat kokouksen enemmistön kannatuksen käsitellään edelleen siinä lautakunnassa, jonka toimialaan 

kyseinen hanke kuuluu. Siis me noudatamme samaa päätöksentekomenetelmää kuin kaikkien muidenkin 

kunnan toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyssä. Neuvonpitokokouksilla on keskeinen rooli. 

Neuvonpitoryhmään kuuluu myös seitsemän kunnanhallituksen nimeämään poliitikkoa, jotka edustavat kukin 

omaa puoluettaan. 

Österåker 

Olen saanut palautetta eri suunnilta. Eniten kiitosta, informaatiosta ja myos kotisivusta. Kulttuuritoiminnasta. 

 Esikoulutoimintaan on ollut kritiikkia ja aidinkielenopetukseen. Sama niin kuin koko maassa. Liian vahan 

aidinkielenopetusta ja toivomuksena on ainakin kaksi kertaa viikossa. Pula aidinkielenopettajista.  

 

Miten mielestänne laki on tähän mennessä toiminut yhteyksissä kuntalaisiin (hyvää ja huonoa)? 

 

Borlänge 

Vaikea vastata. Jotkut ovat ottaneet yhteyttä esimerkiksi yksityisasioissa (mitkä eivät kuulu kunnalle). 

Kiinnostusta löytyy tietyltä taholta (esim. Niiltä, jotka ovat mukana yhdistyksissä ja käyvät tilaisuuksissa). 

Ongelma on miten saada mukaan nuorempia (20-50 v) sekä, ne jotka eivät kuulu mihinkään ”suomalaiseen” 

yhdistykseen. 

Göteborg 

En ole varma, ymmärränkö kysyksen oikein. 

Skövde 

Vähemmistölaki velvoittaa kuntaa tarjoamaan esim. Suomenkielistä esikoulutoimintaa, ja sen tähden 

satsataan tällaiseen toimintaan. Jos lakia ei olisi ollut, en usko, että olisi ollut minkäänlaista suomenkielistä 

esikoulutoimintaa Skövdessä. Sama pätee vanhustenhoitoon. Nyt kunnassa keskustellaan suomenkielisestä 

dementiosastosta. Ilman vähemmistölakia asiasta ei keskusteltaisi ollenkaan. 

Norrköping 

Kuntalaisiin päin toimii hyvin, mutta jotkut hallinnot pitää herättää paremmin, että ne saisi suomenkielistä 

toimintaa käyntiin. 

Gävle 

Vähemmistölain ja hallintoalueeseen liittymisen myötä kuntalaiset ovat saaneet oikeuden omakielisiin 

palveluihin ja kunta on velvoitettu tarjoamaan suomenkielistä palvelua. Laki ei ole muotoilultaan selkeä ja 

hankalaa voikin olla käytännössä tulkita, mitä esimerkiksi vanhustenhuolto tai esikoulu ”kokonaan tai 

osittain” käytännössä tarkoittaa. 
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Sundsvall 

Mielestäni on lain soveltaminen toiminut hyvin niillä resursseilla, jotka ovat käytettävissämme. Ilman 

kokopäivätoimista koordinaattoria en uskoisi hallintoaluetyön lähteneen ylipäätänsäkään käyntiin. Kunta on 

myös myöntänyt erityismäärärahoja käytettäväksi muidenkin kansallisten vähemmistöjen toimintaan joista 

koordinaattori on myös vastuussa. 

Uppsala 

(Tarkoitat varmaan vähemmistölakia?!) On helppo tiedottaa ruotsinsuomalaisen väestön laillisista 

oikeuksista. Kovin moni ei vaadi oikeuksiaan ja kuntaan ei tulla asioimaan suomeksi jos ei tiedetä, että 

virkamies puhuu suomea. Siihen on olemassa kaksi syytä: vanhemmilla ruotsinsuomalaisilla (ensimmäinen 

sukupolvi) on usein reppu täynnä (ikäviä) kokemuksia valtaväestön kohtelusta ja asenteista heitä ja kieltä 

kohtaan. Nuoremmilla ruotsinsuomalaisilla (toinen tai kolmas sukupolvi) ei ole tarvittavia 

suomenkielentaitoja voidakseen hoitaa virallisia asioita suomeksi. Suomi on ”yksityinen” kieli: sitä puhutaan 

kotona ja tilanteissa jossa tiedetään, että vastapuoli osaa kieltä. 

Malmö 

Det är också för tidigt att svara på hur detta fungerar då arbetet är i en uppstartsfas. / Hur lagen fungerar är 

också en svår fråga att besvara, dels för att det inte finns ett enhetligt svar, men också för att jag tror att man 

kan uppleva det väldigt olika beroende på var i Malmö stads organisation man arbetar men givetvis också  

utifrån ett minoritetsperspektiv. 

Haninge 

Hyvää on laissa mainittu neuvonpitovelvollisuus. Se antaa mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Hyvää on 

myös se, että tietoisuus ruotsinsuomalaisista lisääntyy ja ruotsinsuomalaisten asema vahvistuu vähitellen. 

Huonoa on se, että laki on epämääräisesti muotoiltu ja siitä puuttuu peruskoulu kokonaan, mikä on eritätin 

suuri puute. (Tästä lisää myöhemmin). 

Österåker 

Kuntalaisia pitaisi saada toivomaan ja vaatimaan enemman. Yritan mina parhaani mutta jos ei ole kysyntaa 

niin asiat menevat hyvin hitaasti. Laki on kannustanut etenkin lasten vanhempia vaatimaan ja se on hyva 

mutta useimmat jotka vaativat ovat nyt tanne muuttaneet. Muut ovat hyvin hiljaisia. 

 

Täyttääkö hallintoalue-käsite tehtävänsä todellisuudessa? Mitä on vielä tehtävä sen 

täydentämiseksi/parantamiseksi mielestänne? 

 

Borlänge 

Koko Ruotsin yhteiskunnassa on tietoa lisättävä vähemmistöistä ja heidän oikeuksistaan. Paikallisesti on 

tiedotettava laajemmin mitä suomen kielen hallintoalue merkitsee, esimerkiksi kouluissa, lehdessä ym. 

Muissakin tilaisuuksissa, ei vain niissä, jotka koskevat ”vähemmistöasiaa”. 

Göteborg 

Lakia on selvennettävä. Lakiin ei liity minkäänlaista vastuuta: Mitä tapahtuu, jos emme järjestäkään 

esikoulua suomeksi? Mitä tarkoittaa ”delvis äldreomsorg”? ym. 

Skövde 

Kyllä täyttää, ainakin osittain, mutta tieto hallintoalueen tarkoituksesta ja vähemmistölaista pitäisi leviämään. 

Hallintoalue-käsitettä ja kansallisten vähemmistöjen perus- ja erityisoikeuksia kyseenalaistetaan useasti. Moni 

ei ymmärrä vähemmistölain ja hallinto-käsitteen tavoitetta ja tarkoitusta. 
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Norrköping 

Kyllä Norrköpingissä täyttää. Täytyy kuitenkan kehittää kotihoitotoimintaa niin, että kohdistettaisiin suomen 

kielen taitoiset työntekijät suomenkielisille hoidon tarpeessa oleville vanhuksille. Omaishoitotuki tulisi 

kehittää paremmin. Nyt on vain suomenkielinen keskusteluryhmä käynnissä. 

Gävle 

Lakia on selvennettävä. 

Sundsvall 

Kokemukseni hallintoaluetyöstä kahdessa eri kunnassa sekä aikaisemmin vähemmistöjen 

hyväksymisprosessista on antanut laajan ymmärrtyksen kysymysten moninaisuudesta, yksi tärkeimmistä 

ihmisoikeusasioista, joita pitäisi nostaa kansallisesti vielä enemmän. Suomen kielen hallintoallue pitäisi olla 

koko maassa ja lainsäädäntöä pitäisi tarkistaa. Hallintoelin eli Tukholman läänin lääninhallitus ei toimi 

niinkuin hallintoaluekuntien työntekijät toivovat ja siksi olisi pikaisesti etsittävä uusi hallintoelin esim. jostain 

valtion virastosta. 

Uppsala 

Se täyttää tehtävänsä osittain. Vähemmistölaki (2009:724) on nykyisessä muodossaan hampaaton ja antaa 

paljon tulkinnanvaraa kunnille. Esimerkiksi tämä käsite ”kokonaan tai osittain”, mitä tulee esikouluun ja 

vanhustenhuoltoon. Mitä osittain tarkoittaa? Missään ei määritellä mitä tarkoitetaan. Lakia voisi hieman 

tiukentaa. 

Malmö 

-  

Haninge 

Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on sekä että. Toiminnan parantamiseksi tarvitaan selkeämpää 

lainsäädäntöä ja tukea valtakunnallisella tasolla. Ruotsin kuntien ja maakäräjien (SKL) tulisi olla 

huomattavasti aktiivisempi hallintoalueisiin kuuluvien kuntien tukemisessa. Keskeisintä 

hallintoaluekäsitteessä on, että sen sisällä on joko suomella, saamella tai meänkielellä vahvistettu suoja, mutta 

vähemmistölain perussuojapykälät 3, 4 ja 5 ovat voimassa koko maassa ja koskevat kaikkia viittä kansallista 

vähemmistöä. Eri tahojen ja toimijoiden tulisi selkeämmin korostaa, että vähemmistölaissa on kyse 

ihmisoikeuksista (Katso Ykn ihmisoikeuksien julistuksen artiklat 7 ja 22 ja Yleissopimus lapsen oikeuksista, 

artikla 30). 

Österåker 

Vahemmistolaki taytyisi olla velvoittava laki jos aiotaan saada se konkreettisesti toimimaan koko maassa. 

Siis vahemmistojahan asuu joka puolella. Ja varsinkin ruotsinsuomalaisia.  

Poliittisesti taytyisi saada enemman aanta talle asialle joka hukkuu muihin asioihin. Pakolaiset ovat paljon 

pienempi kysymys kun ajattelee maan asukkaita ja merkitysta. Vahemmistojen pitaisi nakya ja kuulua paljon 

enemman koska monet eivat edes tieda koko asiasta.  

 

Miltä suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa näyttää näkökulmastanne laajemmassa perspektiivissä ja 

kuinka suuri merkitys hallintoalueilla on tässä kehityksessä? 

 

Borlänge 

Paremmat mahdollisuudet suomen kielellä on säilyä nyt kun laki ja mahdollisuus liittyä hallintoalueeksi. 

Mutta kun edellisessä vastauksessa jo mainitsin, tietoa on lisättävä. Suomen kielen maineen pitää saada 

positiiviseksi, että nuoremmat haluavat oppia sitä. Ja vanhempien pitää näyttää esimerkkiä ja uskaltaa käyttää 

kieltä. Laki on kyllä valitettavasti hieman ”hampaaton”, koska kunnille ei pystytä antamaan esimerkiksi 

sanktioita, jos lakia ei noudata. Lain epäselvä ”esikoulu tai vanhustenhuolto osittain tai kokonaan” on myös 



40 

 

selvitettävä, mikä on minimi (osittain). Tarvitaan enemmän tiedotusta vähemmistöistä positiivisissä 

merkeissä. 

Göteborg 

Hallintoalueiden tulevaisuus on hyvä. Hallintoalue ideana toimii ja elvyttää kieltä ja kulttuuria. Ongelma ovat 

hallintoalueen ulkopuoliset kunnat, joissa esimerkiksi neuvonpitoa ei käydä kansallisten vähemmistöjen 

kanssa ja joissa kansallisten vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria ei tueta, vaikka laki pätee kaikissa maan 

kunnissa. 

Skövde 

Suomen kielen hallintoalue merkitsee hyvin paljon ja on tärkeä suomen kielen tulevaisuutta katsoen 

Ruotsissa. Koska ne kunnat, jotka kuuluvat hallintoalueeseen, saavat määrärahoja valtiolta, voidaan myös 

satsata sellaisiin projekteihin, jotka parantavat suomen kielen asemaa. 

Norrköping 

Suomenkielistä toimintaa kutistuu tulevaisuudessa, 25 vuoden tähtäimellä. Kolmannen ja neljännen polven 

kielitaito on hukassa ja he eivät ole kiinnostuneita suomenkielisistä toiminnoista pahemminkin. Seuratyöstä 

puhumatta. Työtehtäväni häviää, mutta olenkin jo sitten eläkkeellä. 

Gävle 

Omasta näkökulmastani hallintoaluetyö on nostanut suomen kielen asemaa ruotsalaisessa yhteiskunnassa. 

Huolestuttavaa on kuitenkin, kuinka alhaista lapsiperheiden kiinnostus suomenkieliseen toimintaan vielä 

monella paikaa suurkaupunkien ulkopuolella on. Jos lapsiperheet saadaan koko maassa mukaan suomen 

kieltä elvyttämään, on suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa valoisa. 

Sundsvall 

Suomen kielen tulevaisuus riippuu siitä miten onnistumme säilyttämään kielen ja kehittämään sitä. Nykyinen 

lainsäädäntö ei anna siihen tarpeeksi mahdollisuuksia sillä kouluasiat puuttuvat lainsäädännöstä kokonaan. 

Turvataksemme eri alojen henkilökunnan kielellisen osaamisen vastaamaan kysyntää puuttuu juuri se 

kytkentä kouluelämään, joka antaisi lisää suomenkielistä henkilökuntaa vanhustenhoitoon, esikouluihin, 

kulttuuriin ja tiedottamiseen. Tarkoitushan ei varmaan ole että rekrytoimme suoraan Suomesta valmiiksi 

koulutettua suomenkielistä osaamista.  

Uppsala 

Kielen asema vahvistuu ja edistyy, tosin hitaasti. Kiva on nähdä miten nuorempi sukupolvi suhtautuu kieleen 

ja vähemmistöasemaan. Monella nuorella ei ole samaa ”reppua” kuin vanhemmilla: eivät häpeä kieltä ja 

haluavat ottaa kielen takaisin ja oppia sitä. Haluavat ataa mahdollisuuden lapsilleen, halutaan esimerkiksi 

suomenkielistä esikoulua, äidinkielenopetusta ja vapaa-ajantoimintaa suomeksi. Vähemmistön työ on todella 

arvokasta, tulisieluja tarvitaan. Kuntien neuvonpito vähemmistön edustajien kanssa on myös tärkeä osa tätä 

tulevaisuutta, ja tietenkin että kunnat ottavat kuuleviin korviin mitä neuvonpidossa sanotaan ja toivotaan. 

Vähemmistölaki edellyttää, että käydään neuvonpitoa, ja se on myös edellytys toimivalle hallintoalueelle. 

Malmö 

-  

Haninge 

- Hallintoalueilla on keskeinen merkitys, koska hallintoalueeseen kuuluminen tuo mukanaan valtiontuen, 

jonka avulla voidaan palkata virkamies vähemmistötyötä koordinoimaan. Edellytykset vähemmistötyön 

tekemiseen vaihtelevat paljon eri puolilla Ruotsia; esimerkiksi poliitikkojen rooli vaihtelee. Joissakin 

hallintoaluekunnissa poliitikot ovat aktiivisia vähemmistötyössä ja joissakin kunnissa eivät ole sisäistäneet 

vähemmistölakia lainkaan. Hallintoaluekuntien ulkopuolella on tietoisuus vähemmistölaista edelleenkin yvin 

vaatimattomalla tasolla, vaikka laki on voimassa KOKO maassa. 
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Kaksikielisillä ruotsinsuomalaisilla peruskouluilla on ratkaiseva merkitys suomen kielen tulevaisuudelle 

Ruotsissa. Ainoastaan yhdeksällä paikkakunnalla tarjotaan tällä hetkellä peruskouluopetusta suomeksi. 

Äidinkielen opetus kerran viikossa EI tee kenestäkään kaksikielstä. Suomenkielisten esikoulupaikkojen 

kysyntä kasvaa koko ajan (esim. Haningessa käy 47 lasta suomenkielistä esikoulua) ja kasvaisi vieläkin 

enemmän, jos vanhemmat tietäisivät, että lapsi voi jatkaa suomenkielisessä peruskoulussa ja saisi 

mahdollisuuden tulla aktiivisesti kaksikieliseksi. 

Siis vähemmistölakiin tulisi ehdottomasti sisällyttää myös peruskoulu ja sopeuttaa koululaki ja 

vähemmistölaki toisiinsa. 

Österåker 

Koulu ja esikoulu ovat hyvin tarkeita jos saadaan kieli pysymaan elavana kielena Ruotsissa. 

Koululainsaadantoa pitaisi muuttaa etta on mahdollisuus saada hyvaa opetusta. Niilla alueilla jossa on 

Ruotsinsuomalaisia kouluja on mahdollista. Muualla kitukasvuista.  

 

Hallintoalueella on ollut suuri merkitys meidan kunnassa. Ihmiset alkavat tuntea toisiaan ja tapailevat 

esimerkiksi keskustassa ja puhuvat suomea. Myos kunnantalolla on tapahtunut suuri muutos asenteissa ja 

palvelun saamisessa. Asenteet ei vain valtavaeston vaan myos vahemmiston asenteita itseaan kohtaan. 

Kulttuurilla on siina iso merkitys.  

Olen myos tehnyt kartoituksen myos muista kansallisista vahemmistoista. Se naytti etta ainakin 11 

kotitaloutta meidan kunnassa kuuluu meankielisiin.  

Tarkeaa on saada tietoisuus leviamaan ja vetaa yhdessa asioita kaikkien vahemmistojen kanssa. Prosessi on 

pitka ja on nahtava se pitkan ajan tahtaimella.  

 


