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DET SVENSKA I FÖRÄNDRING
Enligt republiken Finlands grundlag är ﬁnska och svenska Finlands nationalspråk, och det svenska
språket har därmed en stark konstitutionell ställning. När Finland förklarade sig självständigt år
1917 kunde de två språkens likaberättigande stadfästas tack vare svenskans djupa rötter i landets
historia. Svenskan levde länge kvar som det autonoma Finlands förvaltnings- och skolspråk under
den ryska perioden, som ett arv från de sexhundra gemensamma åren med Sverige.

Mycket hinner hända under nittio år. Språkförhållandena i republiken har förändrats. Den stora emigrationsvågen till Sverige under 1950- och 1960-talet gjorde sitt till för att förändra demograﬁn. Men det
var industrialiseringen och kustbygdernas ekonomiska attraktionskraft, som ändrade de svenskspråkiga
miljöerna i vårt land för gott. Närmare hälften av ﬁnlandssvenskarna bor i miljöer där svenskan är starkt
närvarande, men det betyder samtidigt att över hälften av ﬁnlandssvenskarna lever på orter där majoritetens språk är ﬁnska. Det innebär att den språkliga identiteten inte i samma utsträckning som tidigare
kan kopplas samman med bosättningsorten.
Enligt språklagen är ﬁnska och svenska likställda, men i praktiken har det blivit allt svårare att ge de
svenskspråkiga medborgarna ett likvärdigt bemötande. Det här gäller speciellt service på svenska vid
kommunala och statliga verksamhetsområden där den svenskspråkiga minoriteten är liten. På orter där
ﬁnskan dominerar försummar handel och näringsliv ofta service på landets två språk. I vissa sammanhang blir det andra språket lätt engelska.
I den situationen förlitar sig de svenskspråkiga på sina institutioner, främst bland dem skolan. Den
svenskspråkiga skolan har en nästan autonom ställning vid sidan av den ﬁnskspråkiga, men också den är
självfallet beroende av kommunala beslut och medel. Utbildningsgången från dagvård till högskola är i
dag i stort sett tryggad för den som väljer en studiebana på svenska. Många barn och unga från familjer
där både svenska och ﬁnska talas, väljer i dag den svenskspråkiga skolan som har en god renommé.
Helt sorgfri är den ﬁnlandssvenska framtiden inte. För att kunna leva vidare som språkgrupp måste man
tackla åtminstone tre förändringsprocesser. I ett samhälle som i hög grad styrs av ekonomiska hänsyn,
försvagar administrativa reformer lätt svenska förvaltningsstrukturer, vilket i sin tur riskerar myndigheternas service på svenska. För det andra leder det stora antalet äktenskap över språkgränserna till ﬂera barn
i de svenskspråkiga skolorna, men också till att en ny tvåspråkig identitet växer fram. För det tredje ökar
antalet nyﬁnländare i vårt land, och det här innebär att andelen infödda ﬁnländare, inklusive ﬁnlandssvenskar, procentuellt sett minskar.
Finlandssvenskarna är öppna för impulser från Norden och det globala samfundet, och våra ungdomar
har lätt att anpassa sig till nya, mångkulturella mönster. Samtidigt bevarar nästa generation en stolthet
över att vara en kulturbärande del av Finlands folk, med sin egenart och sina särdrag. Därför kommer den
svenska kulturen och det svenska språket att bestå i Finland.
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GRUNDLÄGGANDE SPRÅKLIGA RÄTTIGHETER
Finlands förvaltning är enligt lag tvåspråkig. Alla lagar stiftas och
publiceras på ﬁnska och svenska, och också förordningarna utfärdas
på båda språken. Det här betyder att båda språkversionerna är likvärdiga.

De språkliga rättigheterna tryggas i grundlagen. Enligt grundlagen är ﬁnska och
svenska landets nationalspråk, och det
allmänna ska tillgodose den ﬁnskspråkiga och svenskspråkiga befolkningens
kulturella och samhälleliga behov enligt
lika grunder. Det här innebär att språken
är formellt jämställda, men förutsätter att
också den faktiska jämlikheten mellan
den ﬁnsk- och svenskspråkiga befolkningen tryggas. Bestämmelsen har betydelse
för myndigheterna, när de exempelvis
ordnar samhällsservice, skolundervisning,
informationsförmedling eller vård och
omsorg på ﬁnska och svenska.
De grundläggande språkliga rättigheterna
preciseras närmare i språklagen. Lagen
utgår från den enskilda människans behov, den centrala utgångspunkten är individens rätt till det egna språket. Myndigheterna ska självmant se till att vars och
ens rätt till service på ﬁnska och svenska
förverkligas i praktiken. Lagen gäller domstolar, andra statliga myndigheter och de
kommunala myndigheterna i tvåspråkiga
kommuner.

Enligt språklagen är kommunerna antingen enspråkiga, eller tvåspråkiga med
antingen ﬁnska eller svenska som majoritetsspråk. En kommun med både ﬁnskoch svenskspråkiga invånare är tvåspråkig,
om minoriteten utgör minst åtta procent
av invånarna eller minst 3000 personer.
Alla har rätt att använda ﬁnska och svenska hos tvåspråkiga myndigheter. Rättten att använda det egna språket gäller
oberoende av hur individens eget språk är
registrerat, man kan alltså själv välja vilket
språk man önskar använda. Myndigheterna har en aktiv skyldighet att säkerställa
de språkliga rättigheterna. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att rätten till
service på ﬁnska och svenska förverkligas
i praktiken.

ler i hela landet. Också statliga bolag som
VR och Posten ska kunna erbjuda service
på svenska i viss omfattning.
Språklagen gäller däremot inte privata
företag, även om många företag är måna
om att också ge service på svenska. Språklagen gäller inte heller det enspråkigt
svenska landskapet Åland. I självstyrelselagen för Åland ﬁnns bestämmelser både
om användningen av svenska i kontakten
till myndigheterna och om de ﬁnskspråkigas rättigheter på Åland. Lagen tillämpas
inte heller på universiteten eller kyrkan,
som har egna lagar.

I kontakt med statliga myndigheter får
man använda svenska också när hemkommunens språk är ﬁnska. Till exempel
polisen, nödcentralen, FPA och skattebyrån ska alltså kunna erbjuda invånarna
service också på svenska, och det här gäl-

Både språklagen (423/2003) och självstyrelselagen för
Åland (1144/1991) ﬁnns på webben: www.ﬁnlex.ﬁ
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VAD ÄR FINLANDSSVENSKA?

”Finlands nationalspråk är ﬁnska och svenska”, står det i
grundlagens 17 paragraf. Lagar och förordningar stiftas på
ﬁnska och svenska, och i svenska skolor läser man svenska
som modersmål.
Ändå förekommer det då och då att någon undrar om inte
ﬁnlandssvenskan borde betraktas som ett särskilt språk med
egna normer. Uttalet skiljer sig ganska markant från det
rikssvenska, och ﬁnlandssvenskan innehåller som bekant
många egna ord och uttryck, så kallade ﬁnlandismer.
För att beskriva det ﬁnländska samhället behövs delvis andra ord än vad som används i Sverige (t.ex. arbetarinstitut och samkommun), och de små olikheterna i kultur och
tradition leder till vissa olikheter i uttryckssättet. Men det
kan inte ensamt tjäna som kriterium för att ﬁnlandssvenska och rikssvenska ska räknas som skilda språk. Världen är
full av exempel på språk som används i olika länder på litet
olika sätt. Språkvetarna talar om nationella varieteter eller
s.k. natiolekter av språken i fråga. Däremot kan ﬁnlandssvenskan inte gärna betraktas som en dialekt av svenska.
Dialekter är något annat, och det ﬁnns ju en mängd ﬁnlandssvenska dialekter.
För att ﬁnlandssvenskan ska kunna betraktas som ett eget
språk krävs det för det första en självkategorisering: språkbrukarna måste uppfatta sitt språk som något annat än
svenska, och målmedvetet utveckla det i självständig riktning. För det andra måste det ﬁnnas en egen norm för ﬁnlandssvenskan, som inte bara omfattar ett antal ord och uttryck och enstaka böjningsformer, utan som griper in i hela
språksystemet.

Den ﬁnlandssvenska språkvården
har alltid utgått från att det
ﬁnlandssvenska standardspråket
varken är ett eget språk eller
en svensk ”dialekt”, utan en varietet
av svenskt riksspråk
– och att det så ska förbli.

De här kriterierna uppfylls inte. Få ﬁnlandssvenskar vill
hävda att deras språk inte är svenska. Normerna för stavning och böjning är, med en handfull undantag i det faktiska språkbruket, desamma som i rikssvenskan. Också meningsbyggnaden är densamma, även om det förekommer
en hel del brott mot svensk syntax t.ex. i dåligt översatta
texter. I fråga om ordförrådet – både allmänspråkliga ord och
samhällstermer – ﬁnns det visserligen en ansenlig mängd
avvikelser, men det gäller trots allt inte mer än kanske 1–2
procent av alla ord, vare sig vi ser till ordförrådet eller till en
löpande text.
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SMÄLTANDE ISFLAK ELLER INTAKT ISMASSA?

lorna. I dagens läge blir äktenskapen över språkgränsen i
högre grad tvåspråkiga, och ungefär två tredjedelar av barnen registreras med svenskt modersmål. En ännu större andel av barnen placeras i svenskspråkig skola. Genom denna
förändring har de tvåspråkiga familjerna blivit en gynnsam
faktor ur statistisk synvinkel för befolkningsutvecklingen,
och är en delorsak till att befolkningsnedgången nästan helt
har avstannat. Befolkningen uppgår i dagens läge till närmare 290 000 personer, och de senaste framskrivningarna
tyder på att befolkningstalet bör kunna förbli på denna nivå
under de närmaste decennierna.

Statistiska uppgifter med språklig uppdelning ﬁnns att tillgå från år 1880, och då uppgick antalet svenskspråkiga till
knappt 295 000 personer, vilket utgjorde 14 procent av landets hela befolkning. Fram till mitten av 1900-talet ökade
antalet till drygt 350 000, men därefter följde en kraftig
minskning främst till följd av emigrationen till Sverige. Eftersom emigranterna var unga ledde detta till en ogynnsam
åldersstruktur, och den svenskspråkiga befolkningen uppvisade redan i slutet av 1960-talet ett årligt födelseunderskott.
Den ökade förekomsten av äktenskap över språkgränsen
upplevdes också som ett hot, eftersom en betydande del
av dessa äktenskap i praktiken blev ﬁnskspråkiga och majoriteten av barnen blev ﬁnskspråkiga. Från ett demograﬁskt
perspektiv såg framtiden mörk ut.

Den tidigare metaforen av ﬁnlandssvenskarna som ett väl
avgränsat smältande isﬂak är härigenom inte längre korrekt.
Isﬂakets kärna minskar nog fortfarande, men den totala ismassan kan förbli intakt i och med att isﬂaket omges av ett
växande bälte av issörja. Gränsdragningen mellan de båda
språkgrupperna har blivit och kommer att bli allt svårare, på
grund av att det ﬁnns ett ökande antal personer med en
tvåspråkig identitet.

Utvecklingen under de senaste decennierna har likväl ändrat riktning i ﬂera avseenden. Emigrationen avstannade,
och intresset för svenska i de språkligt blandade familjerna
har ökat markant. Detta framgår såväl av barnens språkliga
registrering som av elevtillströmningen till de svenska sko-

Antalet svenskspråkiga och deras
procentuella andel av hela befolkningen
År
1880
1910
1940
1970
1990
2005

Antal
294 900
339 000
354 000
303 400
296 700
289 675
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%
14,3
11,6
9,6
6,6
5,9
5,5

FINLANDSSVENSK KULTUR ÄR STÖRRE ÄN SVENSKFINLAND
När en ﬁnskspråkig Vasabo ﬂyttar till huvudstadsregionen
tänker han sällan på vilka sociala nätverk han ska etablera. Tids nog.
När en svenskspråkig Vasabo ﬂyttar till huvudstadsregionen vet han
ganska väl vilka sociala nätverk han ska söka upp.
Han känner redan till dem.
När tidningen Citylehti 1985 skrev om Ankdammens barn
(Ankkalammen lapset) noterade man som ett kännetecknande drag för ﬁnlandssvenskarna att de söker förankring
hos varandra. Varhelst två ﬁnlandssvenskar möts snackar de
sig samman tills de vet var och när deras vägar tidigare har
korsats. Kanske var det Nylands Brigad, kanske var det Stafettkarnevalen, kanske Hanken eller Åbo Akademi, kanske
var det en sångfest, en religiös konferens eller ett årsmöte.
Dessa möten har möjliggjorts av det nätverk av institutioner och föreningar som verkar i det geograﬁskt splittrade
Svenskﬁnland.

Föreningar för tradition, hembygd och kulturyttringar kopplade till språket har större betydelse för en minoritet, och
på denna punkt avviker inte ﬁnlandssvenskarna. Det har
hävdats att ﬁnlandssvenskar ofta sjunger i kör och att detta är en nyckel till livskvalitet. Inte ﬂer än 12−15 procent av
ﬁnlandssvenskarna sjunger i kör, men som metafor för ett
fungerande kollektiv fungerar körsången väl.
Eftersom det ﬁnlandssvenska föreningslivet är överblickbart
blir även kontaktytorna på andra än det lokala planet naturliga. Föreningsmänniskor umgås med likasinnade på lokal,
regional, ﬁnlandssvensk, och ibland också på nationell och
nordisk nivå.

Mötesplatserna är trots allt många. Och viktiga. Även om
ﬁnlandssvenskarna i dag ofta är tämligen tvåspråkiga, är
de svenska arenorna och mötena fortfarande av stor betydelse. Det ﬁnns ett egenvärde i de svenska mötesplatserna.
Föreningarna förblir viktiga för den ﬁnlandssvenska gemenskapen och den ﬁnlandssvenska identiteten. Majoriteten ser
ibland detta beteende som en vilja att isolera sig och skapa
egna kotterier. Den språkliga gemenskapen kan ibland uppfattas som en mur gentemot majoritetskulturen. Men det är
en endimensionell bild, allt beror på betraktarens synvinkel.
En förankring behöver inte utesluta en annan.

Man behöver alltså inte uppvisa stor aktivitet för att stöta
på likasinnade. Inte minst de många små, men alerta medlems- och organisationstidningarna och nätverken skapar
en kännedom om och en fokusering kring det kollektiv man
tillhör.
Man kan inte påstå att ﬁnlandssvensken i gemen är speciellt religiös. Ändå uppvisar Borgå stift det största församlingsengagemanget bland stiften i Finland, låt vara att de
regionala skillnaderna är stora. Församlingarnas sociala roll
är viktigare än många vill erkänna. Även frikyrkligheten har
starka rötter i Svenskﬁnland. Dessa utomkyrkliga väckelserörelser har ofta etablerats i Finland västerifrån och spridit sig
senare till ﬁnska Finland.

Skämtsamt − och överdrivet − har det också hävdats att när
två eller tre ﬁnlandssvenskar möts bildas en förening. Om
inte annat så en förening mot föreningar. Finlandssvenskarna har ett något livligare föreningsengagemang än ﬁnländarna i snitt. Andelen föreningar per capita är något större,
delvis beroende på att föreningarna av demograﬁska skäl är
något mindre. Strukturen avviker något. Andelen politiska
föreningar och fackliga föreningar är något mindre, dels för
att Svenskﬁnland politiskt är något mera homogent än det
övriga landet, dels för att fackliga aktiviteter ofta sker på
majoritetsspråket, ﬁnska.

Detta är också fallet med många andra idérörelser, som
arbetar för frågor som gäller t.ex. fred, miljö, konsumentärenden och global rättvisa. Svenskﬁnland har utgjort en
naturlig bro mellan Sverige och det ﬁnska Finland. Många
internationella rörelser har först fått fotfäste i Svenskﬁnland
för att sedan sprida sig till resten av landet.
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man i olika sociala, kulturella och språkliga miljöer. Det är
samtidigt en styrka och en utmaning, eftersom utrymmet för
svenska aktiviteter av olika slag, den kulturella mångfalden,
inte kan bäras upp i alla miljöer där svenskspråkiga bor.

Finlandssvenskarna är längre i arbetslivet än de ﬁnskspråkiga. Statistiken visar att den genomsnittliga pensionsåldern för de svenskspråkiga är närmare två år högre än för
de ﬁnskspråkiga. Som motvikt till arbetslivet engagerar sig
många ﬁnlandssvenskar gärna kulturellt.

I ankdammar är ofta hackordningen klar och tillförseln av
friskt vatten begränsad. Metaforen Ankdammen är därför
kanske inte alltid så lyckad, även om Hufvudstadsbladet har
gjort ankan till symbol för det ﬁnlandssvenska och numera
använder den i sin marknadsföring.

Som motor och bränsle för ett aktivt kulturliv ﬁnns ett antal stiftelser och fonder, som utgör en omistlig del av den
ﬁnlandssvenska kultursektorn. Utan insatser från Svenska
kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Konstsamfundet,
Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och
andra aktörer vore den ﬁnlandssvenska utbildningen och
kulturen liksom massmedieutbudet i dag något helt annat.
Fondernas insatser kan inte nog betonas. Å andra sidan kan
den enskilda individens engagemang och kreativitet aldrig
ersättas av ekonomiska resurser.

Talar man om Mumindalen ﬁnns det betydligt mera av mysfaktor, trygghet och inbördes beroende. Men allt är inte frid
och fröjd där heller. I Tove Janssons Mumindal väntar man
på den stora katastrofen. Under de senaste åren har även
den ﬁnlandssvenska Mumindalen präglats av mollstämda
framtidsscenarier, där svenskan har satts på undantag och
ifrågasatts. Livsbetingelserna för det svenska i Finland upplevs av många som hotade. Ändå lever man ett gott liv i Mumindalen, med ett stort socialt kapital.

Det ﬁnns spänningar inom Svenskﬁnland, som ibland tar sig
uttryck i uteslutningsmekanismer eller ett självvalt fjärmande från ankdammsmentaliteten. Denna diskussion är ibland
regionalt ﬁxerad, ibland klasscentrerad, ibland fokuserad på
urbant och ruralt eller på högkultur och lågkultur. När den är
som bäst borde den egentligen vara berikande och ge mera
syre åt en kultur, som ibland kan te sig tämligen kvävande.
Kulturlivets olika dimensioner kompletterar varandra. Motsättningen mellan högkultur och lågkultur är ofta konstruerad. Båda behövs, båda berikar och förutsätter varandra.
Den breda lokala amatöraktiviteten, som blommar ut i revyer, sommarteatrar och byafester, ofta med dialektala inslag, lever sida vid sida med de professionella teatrarna,
artisterna och ﬁlmproducenterna.

Även om ﬁnlandssvenskarna i dag får impulser både från det
ﬁnska Finland och från Sverige i varierande grad, beroende
på var man bor och hur tvåspråkig man är, kan dessa kulturella impulser inte ersätta den ﬁnlandssvenska dimensionen.
Den ﬁnlandssvenska kulturen är emellertid inte enbart en
minoritetskultur för den egna gruppen. Allt ﬂer tvåspråkiga
ﬁnländare och svenskar i Sverige har i dag möjlighet att ta
del av ﬁnlandssvensk kultur i form av litteratur, teater, ﬁlm,
sång, musik och massmedier.

Svenskﬁnlands styrka är mångfalden. Strängt taget är det
bara språket som förenar alla ﬁnlandssvenskar. I övrigt lever
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NYLAND OCH HUVUDSTADSREGIONEN
Kustbygderna i södra Finland ändrade helt karaktär under
åren 1960−80, en period då industrialiseringen och urbaniseringen var snabbare i vårt land än i hela det övriga Västeuropa. Den processen kom sent igång hos oss, men när den
väl gjorde det blev förändringen oerhört snabb. Följden är
att många genuint svenskspråkiga bygder i Nyland snabbt
förvandlades till samhällen med ﬁnsk majoritet. Folkrörelsen
har fortsatt också efter 1980-talet på grund av huvudstadsregionens starka dragningskraft.
Medan många österbottningar alltjämt lever sin vardag i en
svenskspråkig miljö med svenskspråkiga grannar, tillgång
till Sveriges TV och umgänge på svenska är situationen helt
annorlunda i Nyland. I Nyland ﬁnns det numera bara ett
stort område, från staden Raseborg till Ingå kommun, med
svenskspråkig majoritet. De ﬂesta ﬁnlandssvenskar i söder
lever i en tvåspråkig miljö där det ﬁnska inslaget blir allt
starkare, och i nuläget arbetar majoriteten av de svenskspråkiga i huvudstadsregionen på ﬁnskspråkiga arbetsplatser.
Den språkliga verkligheten för de svenskspråkiga i Vanda,
som bara utgör 3 procent av stadens befolkning, är helt annorlunda än i Raseborg, som har drygt 66 procent svenskspråkiga.
Ändå ﬁnns fyra av de fem städer där det absoluta antalet
svenskspråkiga är störst just i södra Finland – Helsingfors,
Esbo, Raseborg och Borgå. Och de svenskspråkiga i Nyland,
från Hangö till Lovisa, är ﬂer (134 000) än de svenskspråkiga
på en lika lång kuststräcka i Österbotten, från Karleby till
Kristinestad (96 000). Vi har alltså i Finland två nästan jämnstora block med ﬁnlandssvenskar, vars språkliga vardag är
helt olika. Skillnaderna blir dessutom bara större, för i söder
ingås allt ﬂer äktenskap över språkgränsen.
Det svenska inslaget i Nyland har ändå bevarats rätt väl, och
många tvåspråkiga familjer är måna om att barnen blir tvåspråkiga. Därför börjar barnen i allmänhet i svenskspråkiga
skolor. Tack vare skolväsendet och utbudet av svenskspråkiga medier är svenskan alltjämt ett levande språk i Nyland.
Däremot är det ofta svårt att få service på svenska i huvudstadsregionen, och de svenska mötesplatserna är få.
2000-talets viktigaste trend är den ökande invandringen.
Runt om i världen är det just huvudstäderna som drar till
sig både utländsk arbetskraft och ﬂyktingar. Medan antalet
svenskspråkiga i de fyra kärnstäderna i huvudstadsregionen
förblir relativt konstant kring 64 000 ökar nyﬁnländarna årligen med över 7 000. Antalet stadsbor med annat modersmål
än ﬁnska eller svenska passerade antalet ﬁnlandssvenskar
i huvudstadsregionen år 2005. En stor utmaning under
2010-talet är att bevara regionens tvåspråkiga prägel, när
området kring huvudstaden blir allt mer mångkulturellt.
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ÖSTERBOTTEN
Begreppet Svenska Österbotten används allmänt för att beskriva den del av västra Finland, som utgörs av kuststräckan
mellan Karleby i norr och Kristinestad i söder. Svenska Österbotten omfattar de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i
landskapet Österbotten samt Karleby stad i landskapet Mellersta Österbotten.
Svenskan är närvarande överallt i Österbotten. Mer än hälften av invånarna i landskapet Österbotten, drygt 90 000 personer och drygt 6 000 personer i Karleby, har svenska som
modersmål. I Österbotten går det att leva privat och verka
professionellt uteslutande på svenska – en språklig verklighet som är obekant på de ﬂesta andra håll i Finland. Även
om tvåspråkigheten breder ut sig, så ﬁnns det fortfarande
ett stort antal svenskspråkiga i Österbotten som är enspråkiga.
De ﬂesta kommunerna i Österbotten är tvåspråkiga, och
största delen av dem har svenska som majoritetsspråk. Arbetsspråket i dessa kommuner är svenska, och skriftväxlingen mellan staten och kommunerna ska följaktligen fungera
på svenska enligt språklagen. Om man bortser från vissa
städer i landet, har Korsholms kommun i Österbotten den
största svenskspråkiga befolkningen numerärt sett. I Österbotten ﬁnns också de enspråkigt svenska kommunerna
Larsmo, Korsnäs och Närpes. Larsmo är de facto en av världens mest svenskspråkiga kommuner, där andelen svenskspråkiga uppgår till 92,6 procent.
Österbotten är ett kustlandskap och närheten till havet är
påtaglig. Impulserna från Sverige är starka, och många ﬁnlandssvenskar följer noggrant med såväl samhälls- som kulturlivet i Sverige. Sveriges TV och radio är av stor betydelse
för svenskspråkiga österbottningar, för många är de till och
med de främsta medierna.
De svenskspråkigas antal har hållits relativt konstant under
de senaste decennierna. Efterkrigstidens industrialisering
har medfört en betydande inﬂyttning av ﬁnskspråkiga till
de traditionellt svenskspråkiga kustbygderna i Österbotten.
Men till skillnad från andra delar av landet där liknande utveckling ägt rum, har svenskan bevarat sin ställning som ett
starkt närvarande språk i samhället.
Samhällsutvecklingen har emellertid skapat utmaningar för
det svenska i Österbotten. Statliga administrativa reformer
med inriktning på större förvaltningshelheter och kommunstrukturer riskerar fortgående att urholka den välfungerande svenskspråkiga servicen inom alla förvaltningssektorer.
De starka tvåspråkiga förvaltningsstrukturer som ﬁnns i Österbotten har betydelse för hela Svenskﬁnland, och det är
viktigt att värna om dessa också i framtiden.
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EGENTLIGA FINLAND
I Åbo stad är andelen svenskspråkiga drygt 9 200 invånare eller cirka 5 procent. De svenskspråkiga har ökat i antal sedan
1980 när antalet var som lägst. I stadsbilden syns svenskan i
dag mycket litet, men det ﬁnns starka svenska kulturinstitutioner i Åbo, framför allt Finlands svenskspråkiga universitet
Åbo Akademi med cirka 5000 studerande och 1000 anställda.

men vissa företag skyltar enbart på ﬁnska. Skärgården har
blivit ett allt populärare turistmål för hela Finland under de
senaste femton åren, vilket också leder till att det ﬁnska inslaget ökar. I allmänhet har den tvåspråkiga turismservicen
fungerat väl.
En kommun för sig är S:t Karins, som under de senaste åren
har fått en växande svensk minoritet. Detta är fallet eftersom många svenskspråkiga som arbetar i Åbo föredrar att
bo i S:t Karins. Tack vare engagerade föräldrar inledde ett
svenskspråkigt lågstadium sin verksamhet år 2007 i S:t Karins.

Svenska gården och Gillesgården är samlingspunkter för
Åbosvenskarna. Där samlas svenskspråkiga föreningar, organisationer och företag. Här verkar också Finlands äldsta
dagstidning, Åbo Underrättelser. Det mångsidiga föreningsnätverket och tredje sektorns serviceorganisationer har en
stor betydelse för upprätthållandet av det svenska i Åbo.
Åboland omfattar de tvåspråkiga kommunerna Väståboland
(15 500 invånare) och Kimitoön (7 400 invånare). Tidigare
bestod Åboland av åtta kommuner med svenskspråkig majoritet (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, Kimito, Dragsfjärd
och Västanfjärd). Kommunsamgångarna minskade antalet
kommuner till två.

LANDSKAPET ÅLAND
Landskapet Åland var från och med högmedeltiden fram till
år 1809 beläget mitt i det svenska riket. Landskapet hörde
kyrkligt till Åbo stift och anknöts på 1600-talet till Åbo och
Björneborgs län. Ekonomiskt var Åland en del av Stockholms
inre handelsområde och spelade en viktig roll för att försörja
huvudstaden. Under stora ofreden ﬂydde i stort sett hela
befolkningen till Stockholmsområdet och Roslagen. Sedan
det ﬁnska fastlandet hade erövrats av ryska trupper år 1808
överfördes Åland tillfälligt till Stockholms län, men vid freden år 1809 förlorade Sverige även Åland.

Ur språklig synvinkel har kommunreformen haft den fördelen att två starka enheter har skapats i stället för ﬂera
splittrade. Väståboland har nu en svensk majoritet på 58
procent och Kimitoön på 72 procent. Verkligheten i de åboländska kommunerna blir ändå alltmer tvåspråkig. Den ﬁnska inﬂyttningen, som har varit mest betydande i Pargas, har
emellertid skett stegvis. På kommunal nivå är det inte ett
problem att få service på bägge språken vare sig i Pargas
eller annanstans, vad företagsverksamheten beträffar varierar det. Majoriteten av butikerna använder bägge språken,

Under Krimkriget förstörde franska och engelska styrkor de
ryska befästningarna i Bomarsund på Åland. Efter kriget demilitariserades ögruppen. Demilitariseringen har bekräftats
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i ett ﬂertal internationella avtal, senast med Ryssland år
1992 efter Sovjetunionens upplösning.

ma ställning hade landskapet möjlighet att stanna utanför
unionen, även om Finland valde att ansluta sig. Medlemskapet för Ålands del avgjordes genom två folkomröstningar
i landskapet.

Oroligheterna under den ryska revolutionen ﬁck ledande
ålänningar att i augusti år 1917 ta initiativ till att försöka ansluta ögruppen till Sverige. När Finland i december samma
år förklarade sig självständigt uppstod en konﬂikt mellan de
två länderna om vem som skulle ha överhöghet över ögruppen. Finland föreslog en omfattande åländsk självstyrelse i
utbyte mot att ögruppen stannade inom landet, men ålänningarna förkastade förslaget. Nationernas förbund avgjorde emellertid att landskapet skulle tillhöra Finland, men
med en självstyrelse som garanterade det svenska språket och kulturen. Landskapets självstyrelse och enspråkigt
svenska status förankrades i grundlagen. Alla förändringar
i självstyrelselagen kräver godkännande med kvaliﬁcerad
majoritet i såväl Finlands riksdag som i Ålands lagting.

Landskapets ofﬁciella språk är svenska, och Åland indelas i 16 enspråkigt svenska kommuner. Kontakterna mellan
åländska myndigheter och den ﬁnska staten ska ske på
svenska. Staten har svårt att leva upp till detta åtagande,
vilket från åländsk sida upplevs som ett av de största problemen i relationerna mellan Åland och riket.
En stor del av Ålands drygt 27 000 invånare är inﬂyttade, vilket förklarar att folkmängden stiger trots att det samtidigt
sker en stor utﬂyttning. Efter fem års bosättning kan inﬂyttade personer erhålla åländsk hembygdsrätt, vilken bland
annat ger dem rätt att rösta i åländska val och köpa fast
egendom i landskapet.

Det åländska självstyret ansvarar för lagstiftningen och förvaltningen på områden som undervisning och kultur, hälsooch sjukvård, socialväsendet, kommunalförvaltningen, postväsendet, radio och TV samt näringslivsfrågor. Utrikes- och
försvarspolitiken samt beskattningen ligger däremot utanför
självstyrelsemyndigheternas kontroll. Det innebär att den
ﬁnländska staten ansvarar för tullen och gränsbevakningen
på Åland.
Efter andra världskriget gav Åland deﬁnitivt upp försöken att
ansluta landskapet till Sverige. I stället har ålänningarna arbetat för att fördjupa självstyrelsen. Finland, inklusive Åland,
antogs som medlem i EU år 1995. I och med Ålands autono16

I det åländska näringslivet spelar sjöfarten en central roll.
Förskjutningen mot arbetskraftsintensiv passagerar- och
kryssningstraﬁk under andra hälften av 1900-talet är vid sidan av närheten till arbetsmarknaderna i Sverige och södra
Finland den viktigaste orsaken till den låga arbetslösheten
på Åland. Den täta färjtraﬁken har även en avgörande betydelse för turistnäringen och för transporterna av varor till och
från landskapet. Den fartygsbaserade taxfreeförsäljningens
betydelse för det lokala näringslivet har därför bedömts vara
så stor att Åland har stannat utanför EU:s tullunion. Vid sidan av sjöfarten, som står för 30 procent av BNP, domineras
näringslivet av jordbruk, livsmedelsindustri, plastindustri
samt banker och försäkringsbolag.

SPRÅKÖARNA

Majoriteten av ﬁnlandssvenskarna bor vid
kustområdena i Österbotten, Åboland och
Nyland. Det ﬁnns emellertid grupper av
svenskspråkiga ﬁnländare som bor på enspråkigt ﬁnska orter. De här orterna, t.ex.
Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg är ﬁnskspråkiga, men från ett svenskspråkigt perspektiv kan de kallas språköar.
Språköarna ligger alltså i helt ﬁnskspråkiga trakter, och den svenskspråkiga minoriteten är inte tillräckligt stor för att kommunen ska räknas som tvåspråkig.
Svenskspråkiga har ﬂyttat från kustområdena till det ﬁnska Finland i olika repriser.
Den första ﬂyttningsrörelsen ägde rum

på 1600- och 1700-talet. En annan skedde i samband med industrialiseringen
på 1800-talet. De svenskspråkiga har till
följd av detta starka traditioner på många
ﬁnskspråkiga orter.
I Tammerfors, som är den största språkön,
ﬁnns ett välfungerande socialt nätverk på
svenska. Tammerforssvenskarna har en
svenskspråkig skola och församling, en
egen tidning och ett ﬂertal svenskspråkiga föreningar. Även på de övriga orterna
ﬁnns varierande svenskspråkig verksamhet som skolor, allaktivitetshus, föreningar
m.m. Det här har gjort det möjligt för de
svenskspråkiga att bevara sin identitet.

Allt ﬂer svenskspråkiga ﬂyttar i dag på
grund av familj och arbete till ﬁnskspråkiga orter. Då dessa svenskspråkiga grupper blir större kan det därför uppstå nya
språköar. Lahtis och Jyväskylä är exempel
på nyare språköar, där svenskan bland annat upprätthålls med hjälp av nygrundade
daghem och svenskspråkiga undervisningsgrupper i ﬁnska skolor.

DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN I FINLAND – EN HISTORISK BAKGRUNDSSKILDRING
Diskussionerna om när det svenska inslaget första gången framträder i Finlands historia har fortgått till våra dagar.
En uppfattning är att den svenskspråkiga befolkningen etablerades i Finland genom de tre korstågen åren 1157, 1249
och 1293. I den mån korstågsberättelsen är till någon ledning är det emellertid rimligare att hävda att den västliga
inriktningen inom kristendomen etablerade sig, än att beskriva korstågsperioden som den svenska statens medvetna
expansion västerut.

Vid tiden för korstågen var den svenska
världsliga makten endast ett svagt embryo
till den starka svenska stat som Finland
skulle bli en del av. Det handlade således
inte om någon erövring, och det fanns
heller ingen ﬁnsk stat att erövra. De första
svenska representanterna för stat och kyrka stötte ihop med en rad olika löst sam-

manhållna och geograﬁskt utspridda ättesamhällen. I det glest befolkade landet
var det tämligen lätt att slå sig ner utan
att det uppstod starka spänningar.
I ett ömsesidigt beroendeförhållande
kunde den katolska kyrkan och det svenska riket tillsammans etablera sig i det ter17

ritorium som först sex sekler senare skulle
kallas Finland. Under medeltiden kallades
det svenska riket öster om Bottenhavet
ändå i allmänhet för Österlandet. Med
begreppet ”Finland” avsågs i allmänhet
det sydvästra Egentliga Finland, och i övrigt reste man till bland annat Österbotten,
Tavastland och Savolax.

historisk bakgru
Den nya kyrkliga förvaltningen och den framväxande svenska statliga strukturen, så som den tog sig uttryck genom
etableringen av slotten i Åbo, Tavastehus och Viborg, innebar att det svenska språket långsamt kom in som ett förvaltnings- och maktspråk. All forskning tyder på att det har
funnits svenska inslag i Finland redan tidigare, åtminstone
under vikingatiden. Ett tecken på det är att ﬂera svenska
lånord i ﬁnskan är kända redan från förkristen tid.

Helt avgörande för det svenska språkets fortsatta existens
i Finland efter år 1809 var den ryske tsaren Alexander I:s
beslut att bevara svenskan som ofﬁciellt språk i det autonoma storfurstendömet. Under inﬂytande av den nationalism
som växte fram i hela Europa, blev det allt svårare att motivera varför den språkliga majoriteten skulle administreras
på minoritetsspråket. Den ﬁnsknationella fennomanska rörelsen krävde att ﬁnskan skulle upphöjas till det enda ofﬁciella språket, medan den svensksinnade svekomanska rörelsen förespråkade en tvåspråkig utveckling där svenskan var
en garant för orienteringen mot ett västligt samhällsskick.
Denna nationalpolitiska medvetenhet gav även upphov till
en delvis språkligt baserad politisk partistruktur, Finlands
svenska arbetarförbund grundades år 1899 och Svenska
folkpartiet år 1906. Det är skäl att betona att det var först
under denna nationalpolitiska fas i slutet av 1800-talet, som
den svenskspråkiga befolkningen började beteckna sig själv
som ﬁnlandssvenskar, detta uttryckligen i syfte att markera
samhörigheten med Finland.

Under Kalmarunionens tid (1397-1521) blev Finland en allt
mera integrerad del av det svenska riket, vilket kan exempliﬁeras med att de ﬁnländska ständerna från och med år 1362
deltog i svenska kungaval. När Gustav Vasa sedan lyckades
bryta med danskarna och genomförde den kyrkliga reformationen ﬁck den svenska statsmakten också en starkare
förankring hos den ﬁnskspråkiga befolkningen. Detta var
möjligt i och med att den lutheranska kyrkan betonade att
såväl predikan som statliga kungörelser skulle framföras på
folkspråket, det vill säga även på ﬁnska.
Tiden från och med Gustav Vasa präglades av en allt starkare centralmakt, men det bör understrykas att den svenska
statsapparaten uppfattade språkfrågan som tämligen odramatisk. Det svenska riket blev ett allt mer ﬂerspråkigt land
– tyskan hade dessutom varit det dominerande handelsspråket redan under medeltiden – och språk blev ingen politisk faktor att räkna med förrän på 1800-talet. Svenska var
huvudsakligt förvaltningsspråk, men i Finland vinnlade sig
statliga tjänstemän om att även behjälpligt behärska ﬁnska.
I och med grundandet av Åbo Akademi år 1640 garanterades
även en lokalt rekryterad tjänstemannakår, som arbetade
på svenska men även behärskade ﬁnska. Resultatet blev att
en växande skara ﬁnländare kunde svenska utan att ﬁnskan blev utmanövrerad. Man brukar beräkna att omkring
20 procent av befolkningen i Finland under 1700-talet hade
svenska som modersmål.

Samhörigheten tog sig också uttryck i en medveten strävan
hos svenskspråkiga att förbättra ﬁnskans ställning i samhället, bland annat genom att grunda ﬁnskspråkiga skolor.
Många svenskspråkiga familjer bytte också hem- och skolspråk till ﬁnska.
1900-talet fram till våra dagar
Det första valet med allmän rösträtt år 1907 medförde att de
svenskspråkigas dominans inom det politiska livet upphörde. Under perioden 1880-1940 sjönk andelen svenskspråkiga
från drygt 14 till knappa 10 procent. Långt in på 1900-talet
upprördes emellertid mången ﬁnskhetsivrare över den
starka svenskspråkiga representationen inom till exempel
vetenskap och kulturliv.
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rundsskildring
Den ﬁnländska självständighetsdeklarationen i december
1917, det efterföljande inbördeskriget våren 1918 och den
tilltagande tvisten med Sverige om Ålands statstillhörighet 1918-1921, skapade ett språkligt klimat som ﬁck ﬂera
svenskspråkiga aktivister att tala för ett språkligt självstyre.
Grundlagsarbetet efter inbördeskriget genomfördes ändå
i en anda av försoning. Republikens första konstitution,
regeringsformen 1919, fastslog entydigt att landet har två
nationalspråk. Med stöd av den nya konstitutionen antog
riksdagen år 1921 en språklag, och statens språkliga skyldigheter gentemot den ﬁnsk- och svenskspråkiga befolkningen
enligt enahanda grunder fastställdes därmed i lag.

från 10 till 6 procent (360 000 till 300 000 personer). Minskningen berodde inte enbart på förﬁnskningen, utan även på
en stark emigration till Sverige, i synnerhet från Österbotten.
I absoluta siffror har decimeringen minskat sedan 1990talet, delvis beroende på att en ökad andel tvåspråkiga
familjer har valt att satsa på svenskspråkig skolgång för sina
barn.
Under 1900-talets senare hälft har den svenskspråkiga
befolkningen alltså minskat såväl procentuellt som numerärt, men svenskan är fortfarande en levande och kulturbärande del av det ﬁnländska samhället. Ett starkt svenskspråkigt politiskt inﬂytande på nationell nivå, i kombination
med stöd från ﬁnskt håll, har skapat förutsättningar för att
upprätthålla landets tvåspråkighet.

Den nya grundlagen erkände de bägge språkgruppernas insatser för den nya nationalstatens uppkomst. Den äktﬁnska
falangen kunde ändå inte omedelbart acceptera en nationell förbrödring språkgrupperna emellan. En total förﬁnskning av Helsingfors universitet var länge ﬁnskhetsivrarnas
stora symbolfråga. I och med att den nya universitetslagen
år 1937 tydligt framhävde ﬁnskans roll kunde språkstriden
ebba ut, och de motsättningar som då ännu fanns kvar
glömdes i praktiken bort under andra världskriget, då båda språkgrupperna samlades i en gemensam kamp för att
bevara landets självständighet.

I samband med grundlagsreformen år 2000 fanns det en klar
vilja att bibehålla Finlands båda nationalspråk, ﬁnska och
svenska. Språklagen av år 2004 preciserar grundlagen och
de språkliga rättigheterna, och lagen antogs av en i det närmaste enhällig riksdag med rösterna 179 mot 3.
Svenskan har genom historien utgjort ett samhällsbärande
språk i Finland och är en oskiljaktlig del av landets identitet.

Efterkrigstidens snabba samhälleliga förändringar, med en
tilltagande industrialisering och urbanisering i de områden längs syd- och västkusten som traditionellt beboddes
av svenskspråkiga, resulterade i en avsevärd förstärkning av
det ﬁnska.
Under perioden 1940-1980 sjönk andelen svenskspråkiga
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SVENSKFINLAND OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN

Grundlagen garanterar Finlands tvåspråkighet och fastslår att det allmänna
ska tillgodose landets ﬁnskspråkiga och
svenskspråkiga befolknings kulturella och
samhälleliga behov enligt lika grunder.
Hur dessa ”lika grunder” förverkligas och
hur de ”kulturella och samhälleliga behoven” tillgodoses är beroende av hur språket och ﬁnlandssvenskarna beaktas i det
dagliga politiska beslutsfattandet.
Det ﬁnns inga garantier för att ﬁnlandssvenskarna – lika litet som andra befolkningsgrupper – är representerade vid de
bord där besluten fattas. Genom egen
politisk representation på nationell nivå,
i kommunerna och i organisationer, och
genom att skapa förståelse för sina behov
bland andra beslutfattare, vinner man inﬂytande.
Svenska Finlands folkting
Svenska Finlands folkting (Folktinget),
som grundades år 1919, är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen
i Finland. Folktinget fungerar över politiska gränser, och alla riksdagspartier med
svensk verksamhet verkar inom organisationen. Lagen om Folktinget styr verksamheten, och dess uppgift är att bevaka och
främja den svenskspråkiga befolkningens
rättigheter och intressen. Folktinget arbetar också för att stödja och stärka det
svenska språkets ställning och kulturen på
svenska i Finland.
Språkskyddsverksamheten är en central
uppgift för Folktinget. Allmänheten kan

kontakta Folktinget i frågor som gäller
språkliga rättigheter och myndigheternas
skyldigheter att uppfylla dessa.
Vissa sektorer i samhället förutsätter en
noggrannare språklig intressebevakning.
Folktinget jobbar aktivt för att trygga de
svenskspråkigas rättigheter och intressen inom den offentliga förvaltningen
i Finland. Viktiga insatsområden är den
statliga och kommunala förvaltningen,
utbildningssektorn samt social- och hälsovården.
Folktinget är en erkänd remissinstans
som ger utlåtanden till olika myndigheter, och har därmed kunnat påverka lagberedningsarbetet och centrala reformer
som har betydelse för den svenskspråkiga befolkningen. Riksdagens utskott hör
Folktinget som expertorgan i olika sakfrågor, ett exempel på detta är reformen av
statens regionförvaltning som omfattade
den så kallade Karlebyfrågan.
Finlandssvenskarnas politiska aktivitet
Den starkaste politiska kraften i Svenskﬁnland är Svenska folkpartiet (SFP). Partiet grundades i samband med lantdagsreformen 1906, uttryckligen i avsikt att
vara den samlande politiska rörelsen för
landets svenska befolkning.
SFP har ett brett lokalt partiavdelningsnät
som sträcker sig över hela Svenskﬁnland.
Inom partiet diskuteras ofta hur stark den
svenska proﬁlen ska vara jämfört med den
allmänpolitiska. Också ideologiska och regionala skillnader har gjort sig gällande.
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Också övriga partier har verksamhet på
svenska och svenskspråkiga sympatisörer.
Det politiska landskapet i Svenskﬁnland
bestod länge i praktiken av SFP med sina
höger- och mittenfraktioner, kompletterat av den politiska vänstern. Av de andra
partierna är det svenska inslaget starkast
inom socialdemokraterna. Det svenska
partidistriktet Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) grundades 1899 och är
den äldsta av de nuvarande partiorganisationerna i landet. FSD byggs upp av
lokala partiavdelningar. Finlandssvenskar
har också ofta innehaft ledande positioner inom partiet.
Inom Vänsterförbundet (VF) verkar en
svensk landsstyrelse. Även om den organiserade svenska verksamheten i dag är mer
blygsam än tidigare har ﬂera ﬁnlandssvenskar haft synliga positioner inom partiet.
Inom de stora borgerliga partierna fanns
före kriget starka ﬁnsknationella inslag.
Det är belysande att det ﬁnlandssvenska
tvärpolitiska samarbetet inom Svenska
Finlands folkting länge omfattade enbart
SFP, SDP och dåvarande DFFF samt landskapet Åland. Numera är Samlingspartiet
(Saml) och Centern (C), liksom Kristdemokraterna (KD) och De gröna, tvåspråkiga.
Alla dessa fyra partier riktar sig också till
svenskspråkiga väljare och deltar aktivt i
Folktingets arbete.
Centern och Kristdemokraterna har ofﬁciella svenska partidistrikt med lokala par-

tiavdelningar. Inom KD har ﬂera ﬁnlandssvenskar haft ledande positioner. Centerns
svenska distrikt för samman svenskspråkiga medlemsföreningar i Centern.
Inom Samlingspartiet verkar en svensk delegation kallad Svedel, som fungerar som
en förbindelselänk mellan partiets svenskoch tvåspråkiga medlemmar. Delegationen har under de senaste åren hållit en
förhållandevis hög proﬁl i svenska frågor.
Också Samlingspartiet har svenskspråkiga
i ledande positioner.
Också inom De gröna har svenskspråkiga
haft synliga positioner. Inom De gröna verkar en riksomfattande svensk medlemsförening kallad Griﬁ.
Av riksdagspartierna är Sannﬁnländarna
det enda som inte har svensk verksamhet.
Ofﬁciellt ifrågasätter partiet inte landets
tvåspråkighet, men det har förekommit
svenskkritiska åsikter inom partiet. Sannﬁnländarna deltar inte i Folktingets verksamhet.
Finlandssvenskarnas
politiska sympatier
På grund av valhemligheten kan man inte
säkert kartlägga ﬁnlandssvenskarnas politiska sympatier och valbeteende. Men
man kan nog fastslå att majoriteten har
stött och fortfarande stöder SFP. Enligt ett
forskningsprojekt vid Åbo Akademi om den
ﬁnlandssvenska väljaren har partiets stöd
varit kring 70 procent under 2000-talets
början.

SFP:s huvudkonkurrenter fanns alltså
länge till vänster. Tidigare stödde uppskattningsvis klart över tio procent av ﬁnlandssvenskarna SDP. Enligt ÅA-projektets
uppskattning är stödet numera knappt
tio. VF:s stöd på svenskt håll torde i dag
vara 2-3 procent.
I stället verkar SFP ha tappat röster till de
tvåspråkiga borgerliga partierna. Samlingspartiet samlar uppskattningsvis 4-7
procent av ﬁnlandssvenskarnas röster och
är starkt särskilt i de stora städerna i södra
Finland. Uppskattningsvis 4-5 procent har
stött KD, starkt koncentrerat till Österbotten. De grönas stöd har uppskattats till
3-5 procent, huvudsakligen i södra Finland. Centern stöds uppskattningsvis av
2-3 procent. Sannﬁnländarnas stöd verkar
kunna mätas i promille – även om partiet
tidigare har haft en svenskspråkig riksdagsledamot.
Svenskt inﬂytande inom
stat och kommun
Under valperioden 2007-2011 har Svenska
riksdagsgruppen haft tio medlemmar i
riksdagen, vilket inkluderar SFP-ledamöterna samt Ålands riksdagsledamot. Också i de övriga partierna ﬁnns det svenskoch tvåspråkiga riksdagsledamöter.
Även om SFP:s andel av de svenska rösterna förblivit hög, har partiets andel av alla
röster sjunkit. Detta har minskat den direkta styrkan i SFP:s bevakning av svenska
frågor. På riksplanet har det kompense-
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rats av att partiet har varit representerat
i alla regeringar sedan 1979. De ledande
ﬁnskspråkiga rikspolitikerna har dessutom
konsekvent vidhållit sitt stöd för landets
tvåspråkighet. Men det ﬁnns ingen garanti
för detta på längre sikt.
På det regionala och kommunala planet
har de svenska domänförlusterna varit
större än i rikspolitiken. I ﬂera reformer av
regionindelningen har svenska intressen
inte beaktats. Särskilt i de större städerna
i södra Finland har SFP tappat mark inom
kommunalpolitiken. Partiet är inte som
tidigare representerat i många viktiga organ, vilket bara delvis och tidvis kompenserats av ﬁnlandssvenskar i andra partier.
För att trygga svenska intressen också i
framtiden måste ﬁnlandssvenskarna, förutom att trygga sin egen representation
genom både SFP och andra partier, i allt
högre grad skapa förståelse för sina behov
också bland de beslutsfattare som representerar språkmajoriteten.

DAGVÅRD OCH UTBILDNING

Högre utbildning ordnas vid yrkeshögskolor och universitet. Svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning ges vid Arcada
− Nylands svenska yrkeshögskola, yrkeshögskolan Novia och
Högskolan på Åland samt vid fyra tvåspråkiga yrkeshögskolor. Dessa är Haga-Helia yrkeshögskola, Mellersta Österbottens yrkeshögskola, Polisyrkeshögskolan och Vasa yrkeshögskola.

Daghemmen och skolan utgör en viktig del av det svenskspråkiga nätverket. Det är ofta daghemmen och skolan som
för samman ﬁnlandssvenskarna. För den svenskspråkiga
befolkningen i Finland är rätten till dagvård och utbildning
på det egna språket en förutsättning för att språket och kulturen ska kunna hållas levande. Det här garanteras av en
egen svenskspråkig utbildningsförvaltning, som är jämställd
med den ﬁnskspråkiga.

Det ﬁnns både enspråkigt svenska och tvåspråkiga universitet. De svenskspråkiga universiteten är Åbo Akademi och
Svenska handelshögskolan. Landets största universitet Helsingfors universitet är tvåspråkigt. Undervisnings- och examensspråket vid Svenska social- och kommunalhögskolan,
som är en del av universitetet, är svenska. Andra tvåspråkiga
universitet är Teaterhögskolan, Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin samt Aalto-universitetet till de delar som gäller Tekniska högskolan och Konstindustriella högskolan.

För de svenskspråkiga och många av de tvåspråkiga familjerna är det helt naturligt att välja svenskspråkig dagvård
och skola för sina barn. I Finland har varje barn rätt till
dagvård, förskola och skola på sitt eget språk, ﬁnska eller
svenska. Detta gäller inte endast i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Också de ﬁnskspråkiga kommunerna ska
ordna dagvård och skolgång på svenska, då det ﬁnns familjer som önskar det.
I och med grundskolreformen år 1968 blev svenskan ett
obligatoriskt skolämne för varje elev. Alla elever får alltså i
dag undervisning i det andra inhemska språket. De ﬂesta
svenskspråkiga elever läser ﬁnska från tredje klassen, medan nästan alla ﬁnskspråkiga elever börjar läsa svenska först
på sjunde klassen.

På fritiden är det möjligt att studera på svenska vid arbetaroch medborgarinstituten, de öppna högskolorna och sommaruniversiteten.

Språkbad på svenska ordnas i elva tvåspråkiga kommuner.
I de ﬂesta kommuner får barnen språkbadsundervisning på
daghem innan de börjar i språkbadsskolan. I dag deltar cirka
4 200 barn i språkbadsundervisningen, varav cirka 1 000 i
dagvård och 3 200 i grundskolan.

År 2009 inledde 56 770 förstaklassister i Finland
sin skolgång, av dessa började 3 477 (6,1 %)
i svenskspråkig skola.

Utbildningen på andra stadiet är i Finland indelad i gymnasieutbildning och i grundläggande yrkesutbildning. Antalet
svenskspråkiga gymnasier är närmare 40. Det ﬁnns 15 anordnare av svenskspråkig yrkesutbildning, av dessa är fem
tvåspråkiga.
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MEDIERNA

På få ställen i världen hittar man en större dagstidningstäthet än i Svenskﬁnland. Här utkommer tio dagstidningar.
Hufvudstadsbladet är den största svenskspråkiga dagstidningen med en upplaga på cirka 52 000 exemplar. Vasabladet, som utkommer i Österbotten, har den näst största spridningen med cirka 24 000 exemplar.
Utöver dagstidningarna utkommer politiska tidningar som
Arbetarbladet och Ny Tid, och dessutom utkommer ett stort
antal svenskspråkiga tidskrifter. På webbadressen www.tidskrift.ﬁ ﬁnns sammanlagt ca 150 tidskrifter listade; en mycket brokig ﬂora från mindre medlemsbulletiner till stora och
regelbundet utkommande tidskrifter.
Inom det statliga radio- och TV-bolaget YLE (Rundradion)
verkar en särskild svensk enhet. Enligt lagen om Rundradion
ska den ﬁnsk- och svenskspråkiga befolkningen behandlas
enligt lika grunder i programverksamheten. De svenskspråkiga radioprogrammen distribueras via två kanaler, Radio
Vega och Radio Extrem. Radio Extrem riktar sig till ungdomar, och kanalen upprätthåller också Finlands största internetforum för svenskspråkiga unga – på X3M:s webbplats har
långt över 30 000 användare registrerat sig.
FST5 är ﬁnlandssvenskarnas egen tv-kanal, och den är dessutom en viktig informationskälla för alla som intresserar sig
för det svenska i Finland eller vill ha samhälls- och kulturfrågor belysta från ett ﬁnlandssvenskt perspektiv. FST5kanalen, som inledde sin verksamhet hösten 2001, erbjuder
ett mångsidigt programutbud sju dagar i veckan.
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MINORITETSSPRÅKSPOLITIK I EUROPA

Europeiska unionen har förutom 23 ofﬁciella språk också
närmare 60 minoritetsspråk som talas av cirka 40 miljoner
invånare. Sex minoritetsspråk har en särställning. De spanska och brittiska regeringarna har drivit igenom att EUmedborgare ska kunna vända sig till EU-kommissionen och
ministerrådet på katalanska/valencianska, baskiska, galiciska, walesiska, skotsk gaeliska och ulsterskotska, och förvänta
sig att få ett svar på samma språk. Denna halvofﬁciella ställning har förbättrat dessa språks status och är en bekräftelse
på att minoritetsspråken tillmäts stor betydelse.

nell, regional och lokal nivå bäst känner till de egna förhållandena. Diskrimineringsförbuden i olika EU-fördrag gäller
med andra ord endast i en mycket begränsad utsträckning.
Europeiska unionen kan komma med förslag och rekommendationer. Men eftersom en rättslig grund på EU-nivå för
minoritetsspråk saknas, har medlemstaterna fria händer att
utforma sin egen minoritetsspråkspolitik. Visserligen anges
det i artikel 6 i Maastricht- eller EU-fördraget att unionens
medlemsstater bör använda alla till buds stående medel
för att garantera de nationella minoriteternas rättigheter i
enlighet med medlemsstatens grundlag och de folkrättsliga förpliktelser som staten i fråga har åtagit sig. Sådana
internationella förpliktelser är Europarådets stadga för
landsdels- eller minoritetsspråk och ramkonventionen för
skydd av nationella minoriteter. Europarådet avger regelbundet rapporter om hur stater som har undertecknat stadgan lever upp till förpliktelserna, men sanktioner saknas.

Utöver detta begränsas unionens minoritetsspråkspolitik
främst till att stöda minoritetsspråk ﬁnansiellt. Det innebär i
praktiken att EU kan bevilja projektpengar. Alla EU-program
stöder i dag projekt som främjar regionala och minoritetsspråk.
Genom programmet för livslångt lärande ﬁnansieras tre nätverk, som har till uppgift att försvara och stöda minoritetsspråk. Nätverket för främjandet av språklig mångfald (NPLD)
är det främsta när det gäller språkplanering. Nätverket har
stärkt de regionala och minoritetsspråkens ställning i Europa
genom att i positiv anda verka för språklig mångfald. Den
federala unionen för europeiska nationaliteter (FUEN) har
proﬁlerat sig som en förkämpe för de små minoritetsspråken;
den är ledande organisation i Centraleuropa och framför allt
bland de tyskspråkiga minoriteterna. Folktinget är en av de
drivande krafterna i NPLD-nätverket och observatör i FUEN.
Det tredje nätverket som ﬁnansieras av Europeiska unionen
är Mercator, som driver tre center: centret i Barcelona fokuserar på minoritetslagstiftning, det i Ljouwert i den frisiska
delen av Nederländerna arbetar med utbildningsfrågor på
minoritetsspråk och centret i Aberystwyth i Wales forskar i
minoritetsmedier.

Inte heller Lissabonfördraget leder till någon nämnvärd
förbättring för Europas minoriteter. Det betonas visserligen
att Europeiska unionen bygger på värden som respekterar
mänskliga rättigheter, vilket inkluderar personer som tillhör
minoriteter. Med fördraget träder den europeiska stadgan
för de grundläggande rättigheterna i kraft. Bland annat
förbjuds all diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
och språk, och unionen bör också respektera den kulturella,
religiösa och språkliga mångfalden. Lissabonfördraget gäller
emellertid endast EU-rätt, inte nationell lagstiftning.
Europeiska unionen kan alltså stödja och främja minoritetsspråken ﬁnansiellt, men inte juridiskt. När det gäller kritik
av medlemsstaterna och fördömanden av diskriminering av
minoriteter är EU emellertid mycket försiktig. Arbetet inom
EU bygger på ständiga kompromisser. Alla tre institutioner;
kommissionen, parlamentet och ministerrådet, ska hitta en
gemensam nämnare. Dessutom fattas alla beslut i kommissionen kollektivt, vilket betyder att man måste komma fram
till en kompromiss som alla 27 kommissionärer kan omfatta.

I politiskt och juridiskt avseende är Europeiska unionens
påverkningsmöjligheter begränsade. Språk- och minoritetspolitiken hör nämligen till medlemsstaternas kompetensområde. Subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) är något
som EU ofta hänvisar till med argumentet att man på natio-
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Uleåborg

Larsmo Karleby
Jakobstad Kronoby
Pedersöre
Nykarleby
Oravais
Vörå-Maxmo
Korsholm
Vasa
Malax
Korsnäs
Närpes
Kaskö
Kristinestad
Björneborg

Jyväskylä

Tammerfors
Lahtis
Kotka

Åbo
Väståboland

Åland

Lappträsk
Mörskom Pyttis
Vanda
Lovisa
Kimitoön
Sibbo
Esbo
Raseborg
Grankulla
Ingå Lojo
Hangö
Sjundeå Helsingfors
Kyrkslätt
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BEFOLKNINGEN EFTER SPRÅK
Folkmängd 31.12.2009
Antal

Finskspråkiga

Svenskspråkiga

Annat språk

HELA LANDET

5351427

4852209

290392

207037

Borgå
Brändö
Eckerö
Esbo
Finström
Föglö
Geta
Grankulla
Hammarland
Hangö
Helsingfors
Ingå
Jakobstad
Jomala
Karleby
Kaskö
Kimitoön
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Kronoby
Kumlinge
Kyrkslätt
Kökar
Lappträsk
Larsmo
Lemland
Lojo
Lovisa
Lumparland
Malax
Mariehamn
Mörskom
Nykarleby
Närpes
Oravais
Pedersöre
Pyttis
Raseborg
Saltvik
Sibbo
Sjundeå
Sottunga
Sund
Vanda
Vasa
Vårdö
Väståboland
Vörå-Maxmo
Åbo

48599
498
924
244330
2486
561
457
8617
1463
9597
583350
5609
19627
4022
45896
1442
7298
18338
2239
7254
6720
372
36509
261
2926
4719
1782
39334
15549
391
5614
11123
2021
7452
9464
2207
10821
5316
28944
1792
18036
6024
125
1032
197636
59175
445
15490
4479
176087

31567
62
50
202766
85
18
21
5042
42
5136
488527
2328
7820
195
38696
966
2023
5328
80
3053
1042
30
28446
19
1898
299
78
36735
8480
23
514
626
1769
600
542
231
970
4716
8989
73
10804
3965
10
35
173859
41134
21
6376
611
154350

15211
419
834
20314
2330
503
422
3248
1392
4168
35198
3132
11074
3697
6312
407
5174
12795
2010
4085
5594
327
6629
241
955
4368
1662
1568
668
359
4915
9687
212
6625
8292
1746
9734
481
19071
1672
6848
1886
112
971
5797
14602
400
8890
3781
9249

1820
17
40
21240
71
40
14
326
29
292
59573
149
730
130
888
69
101
214
149
116
84
15
1429
1
73
52
42
1030
388
9
185
810
40
227
630
230
117
119
884
47
384
173
3
26
17969
3436
24
224
87
12485
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% svenskspråkiga

Kommunens språk

31,3
84,1
90,3
8,3
93,7
89,7
92,3
37,7
95,1
43,4
6,0
55,8
56,4
91,9
13,8
28,2
70,9
69,8
89,8
56,3
83,2
87,9
18,2
92,3
32,6
92,6
93,3
4,0
43,0
91,8
87,5
87,1
10,5
88,9
87,6
79,1
90,0
9,0
65,9
93,3
38,0
31,3
89,6
94,1
2,9
24,7
89,9
57,4
84,4
5,3

F
E
E
F
E
E
E
F
E
F
F
S
S
E
F
F
S
S
E
S
S
E
F
E
F
E
E
F
F
E
S
E
F
S
E
S
S
F
S
E
F
F
E
E
F
F
E
S
S
F

S = tvåspråkig kommun med svensk majoritet
F = tvåspråkig kommun med finsk majoritet
E= enspråkigt svensk kommun

Svenska Finlands folkting och tankesmedjan Magma
har i samarbete gett ut Svenskt i Finland.
Vi vill rikta ett stort tack till följande skribenter:

Max Arhippainen
Henrik Creutz
Fjalar Finnäs
Tom Gullberg
Kjell Herberts
Janne Holmén
Johan Häggman
Anna-Lena Laurén
Mikael Reuter
Pär Stenbäck
Svenskt i Finland har getts ut med stöd av

Svenska kulturfonden
Konstsamfundet
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
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