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Abstract 
The present thesis deals with Åland, i.e. the Åland Islands, as a language environment. Its 
main focus is on the language attitudes of adolescents. The status, role and use of 
Swedish, Finnish and English are topical. Its main part consists of an empirical study, 
which is based on an extensive questionnaire answered by students in grade 9 of primary 
school and in the second grade of the (theoretical) secondary school in Åland. 

The thesis includes a description of Åland as a language environment. The legal 
framework making Åland an autonomous region in Finland with Swedish as the only 
official language is presented. Language policies in Åland are compared with those of 
Sweden and Finland (outside of Åland). Special treatment is given to the school as a 
linguistic environment and recent language related debate in Åland. 

The central questions in the questionnaire relate to language choice, media habits, 
subjective estimations of the respondents’ own language competence and language 
attitudes in a broad sense. 

Six hypotheses based on a model of secure and insecure majorities and minorities as 
well as the Interactive Acculturation Model are postulated and treated.  

The results of the empirical study reveal very strong feelings of affinity towards 
Åland. Attitudes towards English and English-speakers are in general positive. The 
results reveal somewhat ambivalent attitudes towards Finnish and Finland. Many 
variables show a tendency among the respondents to favour Sweden ahead of Finland and 
negative attitudes towards Finnish but there are also other conflicting results. The 
respondents who have parents who speak Finnish to them display more positive attitudes 
towards Finnish and Finland. These differences between the groups are statistically 
significant. However, the group with a Finnish language background also displays its 
strongest feelings of affinity towards Åland.  
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Förord 
 
 

 
 

Det brukar sägas att skrivandet av en doktorsavhandling är en process, en lång 
process. Startpunkten kan dras snävt men den kan också dras på ett sätt som 
innesluter de faktorer som lett fram till att ett visst ämnesområde valts och just det 
specifika området som avhandlingen handlar om utkristalliserat sig. Utgår man 
från en sådan vidare ram blir det också många av livets tillfälligheter som formar 
avhandlingsarbetet. 

I mitt fall inser jag att embryot till att detta arbete nu föreligger finns i den 
uppväxtmiljö som präglat mig på olika sätt språkligt, känslomässigt och kognitivt. 
Att växa upp som finlandssvensk huvudsakligen i Helsingfors men under 
sommarmånader i Esbo skärgård och därtill i en gynnad akademisk miljö innebar 
att tidigt konfronteras med två språk på ett mestadels berikande sätt. Mitt första 
andraspråk, finska, kom in i bilden oerhört tidigt, passivt säkerligen redan före 
födelsen genom vissa sammanhang min mor rörde sig i, men mera aktivt de facto 
redan förmodligen runt ettårsåldern, i Kajsaniemi park. Mitt andra andraspråk, 
engelskan, kom in i mitt liv som 5-åring då min familj tillbringade ett år i 
Berkeley, Kalifornien, tack vare min fars arbete. Med åren tillkom två ytterligare 
sådana vistelser på andra håll i USA som också innebar skolgång på engelska.  

En två- eller flerspråkig verklighet med alla de aspekter detta rymmer har med 
andra ord följt mig genom livet. Tiden som doktorand vid Centrum för tvåspråkig-
hetsforskning i Stockholm har gett mig möjligheten att fördjupa men också ibland 
ifrågasätta tankar jag tidigare haft om fenomen inom området, helt enkelt en 
verktygslåda att ytterligare förstå olika aspekter av en flerspråkig värld. Vägen till 
Centret kantades av den tillfälligheten att jag träffat min man, Anders Ljunggren, 
ursprungligen från Småland, i den (nordiska) ungdomspolitiken och kom att flytta 
med honom till Sverige och Stockholm. Ungdomspolitiken hade jag i tonåren 
återigen lockats med i mycket av språkpolitiska skäl och som det råkar sig främst 
av min klasskamrat och goda vän Astrid Thors, som idag råkar vara Finlands 
Ålandsminister. Onekligen har både parti- och senare i Sverige intressepolitisk 
verksamhet med språkliga förtecken givit ytterligare dimensioner i min förståelse 
av språkligt relaterade verkligheter och attityder. 

Det är omöjligt att här tacka och omnämna alla som på olika sätt hjälpt till att 
föra mig till denna punkt. Utöver föräldrar, familj, goda vänner som följt med på 
vägen, och människor jag mött genom aktiviteter och jobb inom helt andra 
sektorer än den akademiska, och som alla på olika sätt berikat livet, har förstås just 
de akademiska miljöerna jag haft förmånen att vistas i hjälpt till att utöka min 
förståelse av olika aspekter av tvåspråkighetsforskningen. Det börjar på Nordica i 
Helsingfors, där jag hade förmånen att under tidigt 1980-tal jobba i ett forsknings-
projekt under ledning av Mirja Saari under några år. Där träffade jag också Marika 
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Tandefelt som är en av de goda vänner som utöver sin sakkunskap på området 
också genom åren bidragit med pep talk, dvs. allmän uppmuntran.  

Centrum för tvåspråkighetsforskning är en mycket stimulerande miljö där jag 
haft förmånen att utöver att vara doktorand inneha en doktorandtjänst under ett 
och halvt under åren 2002-03. Den vägen är det många som hjälpt mig genom 
åren, både rent professionellt men också på ett mera mänskligt plan. Kenneth 
Hyltenstam har som professor alltid varit både uppmuntrande och förstås en 
professionell förebild. Mina doktorandkolleger genom åren, många idag doktorer, 
ingen nämnd men ingen glömd, har på olika sätt varit synnerligen viktiga och 
stödjande liksom all personal. Jag är oerhört tacksam för er alla. 

Också ett par år med adjunktstjänst på deltid med undervisning i svenska som 
andraspråk vid Mälardalens högskola har berikat mitt liv. Från första början kände 
jag mig mycket välkommen och stimulerad på institutionen under lektor Eva 
Sundgrens både kunniga och varma ledning vid avdelningen för svenska. På plats 
fanns dessutom lektor Ingrid Wiklund, tidigare doktorandkollega vid Centret, som 
också på olika sätt stödde mig. 

Ovärderlig hjälp på vägen fick jag av ett halvårigt stipendium från Ålands 
högskola (med placering vid Centret). Jag är speciellt tacksam för byråchef Stina 
Collerus’ fantastiska hjälp, bl.a. med att förmå skolorna på Åland att medverka i 
undersökningen. Ålandskontoret i Stockholm har hjälpt mig att få rätten att ta in 
kartan över Åland som Ålands landskapsregering har nyttjanderätt till och som är 
upphovsrättsligt skyddad av Maridea reklambyrå. Stort tack till alla inblandade. 
Jouko Kinnunen vid ÅSUB vill jag också speciellt tacka för en del statistiska 
konsultationer. Ett speciellt stort tack riktar jag också till mina respondenter och 
alla som i skolorna på Åland hjälpte till med insamlandet av mina data. 

Många har varit välvilligt inställda till att dela med sig av sitt material eller 
resultat och att förmedla egna artiklar till mig. Speciella tack till Kjell Herberts, 
Susan Sundback, Karmela Liebkind och Ellen Bijvoet. 

Jag har varit synnerligen lyckligt lottad genom valet av min handledare, profes-
sor Jarmo Lainio. Han har på ett vänligt sätt gett mig otaliga intressanta infalls-
vinklar och varit allmänt stödjande på ett sätt som ständigt fört mig framåt. Han 
har ofta fått läsa texter med stark tidspress och i synnerhet på slutet stått ut med 
detta utan klagan. Texten har vunnit mycket på hans och också Kenneth 
Hyltenstams synpunkter. Niclas Abrahamsson har under tidspress hjälpt till med 
bokens layout, att få den i tryckfärdigt skick, för vilket jag är oerhört tacksam. 
Resterande tillkortakommanden skall dock enbart lastas på författaren.  

Till sist vill jag tacka min familj som ständigt ger mig den kärlek som gör livet 
lätt att leva, min man Anders, och våra tre barn Mattias, Marita och Malin. Med 
åren har stödet även från barnens sida kommit att bli mer handfast men också 
innefatta givande diskussioner om allehanda ting, för vilket jag känner mig 
synnerligen lyckligt lottad. 

Esbo i augusti 2008  
 

Barbro Allardt Ljunggren 
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Kapitel 1 
  

Avhandlingens syfte och struktur 
 
 
 
 
Det självstyrande landskapet Åland står i centrum för denna avhandling. Åland är 
en del av Finland men ändå annorlunda än fastlandet. Mariehamn ligger mindre än 
70 km ifrån den svenska kusten. Återkommande i beskrivningar av landskapet är 
att det med sitt geografiska läge mitt emellan Sverige och Finland, åtminstone det 
svenska Finland, språkligt, kulturellt, samhälleligt m.m., har del av båda, men inte 
fullt ut. Det har med andra ord drag som förenar det med och skiljer det från dessa 
länder. Åland är präglat av sin kännspaka blandning av att vara en språklig 
majoritet lokalt, men en minoritet på riksplanet, även om svenskan också är ett av 
Finlands nationalspråk, dvs. ett officiellt språk i hela Finland. Befolkningen 
definierar sig först och främst som ålänningar, den åländska identiteten är stark. 

Åland är vidare en skärgårdsidyll där det aldrig är långt till havet. Man är i 
jämförelse med Finland i stort, och i likhet med de svenskspråkiga kustområdena 
på det finländska fastlandet, relativt sett friska på Åland. Medellivslängden är 
högre än det finländska genomsnittet men också högre än i Sverige. Det sociala 
kapitalet, t.ex. de sociala nätverken antas spela en stor roll (Hyyppä, 2002).  

Syftet med denna studie är att beskriva Åland som språksamhälle idag. Speciellt 
behandlas språkrelaterade attityder av olika slag hos ungdomen i landskapet, men 
också olika språks status och funktion på Åland, vilka beskrivs mer allmänt. 
Avsikten är att beskriva främst svenskans, engelskans och finskans betydelse och 
användbarhet, samspel och juxtaposition i det åländska samhället och speciellt 
bland ungdomar. Avhandlingen har också en jämförande infallsvinkel så att 
situationen i Sverige och Finland, speciellt Svenskfinland, dvs. de svensk- och 
tvåspråkiga områdena i Finland, berörs när det finns relevant jämförelsematerial. 

Studien baserar sig på enkätundersökningar som genomfördes i Ålands högsta-
dieskolor i åk 9 läsåret 1998-99 och i Ålands Lyceum (den teoretiska gymnasie-
utbildningen) i andra ring eller form. Tack vare assistans från Ålands landskaps-
styrelses utbildningsbyrå medverkade samtliga skolor. Eleverna gavs möjlighet att 
fylla i den rätt omfattande enkäten under två på varandra följande lektioner. I 
grundskolans högstadiums 9 årskurs genomfördes undersökningarna i mitten av 
december 1998 och i lycéet i slutet av mars 1999. I årskurs 9 deltog 257 av 
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samtliga 294 elever, dvs. svarsprocenten var 87. I lycéet deltog 90 av möjliga 110, 
dvs. svarsprocenten var 82. 

Enkäterna innehöll dels frågor som gav bakgrundsinformation om responden-
ten, vidare om språkval (i skolan och utanför), massmedievanor, begäran om 
skattning av den egna språkliga kompetensen samt olika typer av språkligt relate-
rade attitydfrågor i vid bemärkelse. Här ingick samhörighetskänslor med olika 
geografiska enheter, frågor om Ålands relation till EU och Finland, respondenter-
nas potentiella handlingsmönster i olika situationer, åsikter om elevernas behov av 
olika språk i framtiden samt åsikter om olika språks roll i olika situationer. 
Enkäten innehöll 112 frågor, mestadels flervalsfrågor men även sådana där egna 
kommentarer krävdes. Enkäterna var i huvudsak likalydande i de båda skolfor-
merna så när som en del bakgrundsfrågor om skolvalet.1

Avhandlingens fortsätter efter denna korta inledning med ett kapitel som 
beskriver Åland som språksamhälle idag. I detta ingår beskrivningar av Ålands 
rättsliga status, jämförelser med Sverige och det fasta Finland som språksamhäl-
len, en kort beskrivning av den åländska svenskan, några skolpolitiska frågeställ-
ningar samt allmänt om den språkpolitiska debatt som förts under senare år på 
Åland.  

Det tredje kapitlet behandlar de mer modellteoretiska utgångspunkterna. 
Avstamp tas i två modeller som finns i skärningspunkten mellan socialpsykologi 
och språkvetenskap, nämligen vad som skiljer säkra och osäkra majoriteter och 
minoriteter respektive den interaktiva ackulturationsmodellen. Dessa modeller 
beskrivs och ger anledning till några hypoteser som testas i resultatkapitlen. 
Slutsatserna dras dock först i det avslutande kapitlet. Kapitel tre innehåller också 
en beskrivning av vad språkliga attityder är och hur de mäts och några reflektioner 
över engelskans roll på Åland och i Sverige. 

Kapitel 4 ger en bild av vad andra liknande studier kommit fram till. Här 
redovisas kort några relativt nyligen utförda språkliga attitydstudier på Åland, 
inom Svenskfinland och Finland samt i Sverige. 

Kapitel 5 behandlar material och metod i fråga om den empiriska studien. 
Enkäternas uppbyggnad redovisas liksom hur dessa distribuerades och ifylldes. 
Vidare beskrivs kort några statistiska aspekter av redovisningen. 

Det sjätte kapitlet är det längsta och innehåller en redovisning av de i grund-
skolans nionde årskurs ifyllda enkäternas resultat. Alla frågor redovisas och ger 
därmed en bild av hur åländska ungdomar såg på sina språkkunskaper, massme-
diavanor, identitet och tankar om olika språks betydelse och roll såväl i sina egna 
liv som allmänt. 

De sjunde och åttonde kapitlen är kontrastiva beskrivningar av de allmänna 
resultaten från grundskolenkäten i fråga om två olika aspekter. Det sjunde kapitlet 
redovisar resultaten för den speciella grupp av ungdomar i nionde årskursen som 
kom från hem där det åtminstone i någon mån talas finska med dem. I det åttonde 

                                                 
1 Enkäterna, inklusive försättsbladet ingår som bilagorna. 1, 2 och 3 i avhandlingen. 
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Figur 1: Karta över Åland. (Tryckt med tillstånd från Ålands Landskapsregering. Copyright © Maridea 
Reklambyrå.) 
 
kapitlet redovisas resultaten från Ålands Lyceum och de jämförs med resultaten 
från årskurs 9. Statistiskt signifikanta skillnader redovisas särskilt. 

I det nionde och avslutande kapitlet sammanfattas först resultaten från den 
empiriska undersökningen, från de tre resultatkapitlen 6, 7 och 8. Samtidigt 
behandlas hypoteserna från avsnitten 3.2 och 3.3 och några slutsatser dras. I 
kapitlet diskuteras också effekterna av att enkäterna fylldes i för snart 10 år sedan, 
dvs. frågor ställs om resultatens giltighet idag. Slutligen föreslås avenyer för nya 
studier. 

 
 

  



 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 2  
 

Åland som språksamhälle 
 
 
 
 
 
Åland är ett litet ösamhälle beläget mellan Stockholm och Åbo med omfattande 
självstyrelse i förhållande till moderlandet Finland. Självstyrelsen skall bl.a. 
garantera det svenska språkets och den på språket byggande kulturens fortlevnad i 
landskapet. På Åland bor cirka 27 000 invånare på sammanlagt 65 av de totalt ca 6 
500 öarna och skären, fördelade på 16 kommuner. Ca 40 procent av befolkningen 
bor i den enda staden, självstyrelsens huvudort Mariehamn (Åland Kort & Gott, 
2008: 5). 

Ett språks levnadsvillkor påverkas både av politiskt-administrativa förhållanden 
och av mera socialt, kulturellt och ekonomiskt betonade aspekter i det samhället 
där det talas. Demografiska faktorer, såsom hur stor del av en befolkning som talar 
ett visst språk, hur gamla de är och vilka samhällsklasser de representerar, inverkar 
också. Här åsyftas t.ex. hur språklagar och utbildningspolitik i samverkan med de 
språkliga attityder som präglar samhället medverkar till att språket används i vissa 
funktioner, att det har en viss status och/eller prestige, medan andra språk används 
i andra sammanhang eller funktionsdomäner. Varje språk intar en viss roll i ett 
språksamhälle, eller språkekologi, som måste ställas i relation till andra språk i 
området, t.ex. världsspråk såsom engelska eller landets majoritetsspråk och mino-
ritetsspråk.  

Ett områdes språkliga karaktär förändras också oftast över tid på olika sätt. Alla 
de faktorer som antas påverka språkbevarande och språkbyte på samhälls-, grupp- 
och individnivå är i grunden faktorer som påverkar språkens status och använd-
barhet. Se t.ex. Hyltenstam & Stroud (1991: 75-113) för en sammanställning av 
sådana faktorer. 

Det självstyrande landskapet Åland kan följaktligen som språksamhälle beskri-
vas ur en mängd synvinklar. Ålands statsrättsliga ställning och lagstiftning i 
språkliga frågor, ålänningarnas attityder till språk i vid mening, det åländska 
näringslivets struktur och inriktning, utvecklingen i Ålands närområde och i 
Europa samt världen i stort, är några av de faktorer som medverkar till att forma 
Åland som språksamhälle.  
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Åland kan som språksamhälle uppfattas som ovanligt homogent och enspråkigt 
svenskt. Men bilden är inte så entydig som den kan förefalla, och Åland är ett litet 
självstyrande område i en stat där ett annat språk, finskan, trots allt, dominerar. 
Världsspråkens i allmänhet och speciellt engelskans frammarsch förändrar den 
språkliga bilden i ökande omfattning inte bara på Åland utan i hela närområdet. 
Åland är också ett samhälle där sjöfart och samfärdsel med omgivningen alltid 
varit viktiga, och då krävs kommunikativa redskap i form av språkkunskaper hos 
befolkningen.  

Språksituationen på Åland kan med andra ord beskrivas som i viss mån para-
doxal. Genom självstyrelsen garanteras Ålands svenskhet, men man upplever sig 
ändå hotad språkligt av finskan på olika plan (Jansson, 2001: 14-15). En vitbok 
över svenska språket utarbetades därför 2003 på uppdrag av Ålands Landskapssty-
relse,2 efter initiativ i Lagtinget. Det är i detta sammanhang närmast fråga om att 
kartlägga språkliga problem i kontakter med finländska myndigheter. Frågan har 
fortsatt att behandlas av Ålands landskapsregering och debatteras i Ålands lagting. 
Se avsnitt 2.5 för en närmare beskrivning. I ett annat sammanhang debatteras 
finskan i skolan. Svaret på en förfrågan riktad till Landskapsstyrelsen och de 
åländska kommunerna hösten 2002, i form av en skrivelse undertecknad av 67 
föräldrar till 112 två- eller flerspråkiga barn, i de flesta fall i finska (utöver 
svenska), om hemspråksundervisning för barnen i daghem och grundskolor, är i 
grunden avvisande (protokoll nr 5 daterat den 11.4.2003, Ålands landskapssty-
relse. Utbildnings- och kulturavdelningen). Se avsnitt 2.4 för en närmare beskriv-
ning.  

Föreliggande studie vill förmedla en bild av Åland som språksamhälle men kan 
givetvis inte behandla alla de ovannämnda elementen lika ingående. Tonvikten i 
själva studien ligger vid ålänningarnas språkliga attityder och identitet, förmedlade 
genom analys av den enkätstudie som utgör det empiriska materialet. Perspektivet 
som återges är den åländska ungdomens och därmed indikeras i viss mån hur ett 
framtidsperspektiv skulle kunna te sig.  
 
2.1 Ålands statsrättliga status och debatten om den 
 

Ålands självstyrelse karakteriseras av att landskapet är enspråkigt svenskt, 
demilitariserat och neutralt. Landskapet har rätt att besluta om de områden som 
självstyrelsen berör. Ålands lagting har sålunda rätt att stifta lagar på de flesta 
områden förutom inom utrikesförvaltningen, domstolsväsendet och tullväsendet. 
Lagtinget stiftar t.ex. lagar om skolfrågor, hälsovård, polis och postväsendet m.m. 
Rikslagarna som gäller på Åland stiftas av Finlands riksdag där Åland har ett 
riksdagsmandat (av 200 totalt). Regeringen på Åland kallas idag Ålands land-
skapsregering och den förvaltningsapparat eller det administrativa ämbetsverk som 
                                                 
2 Ålands landskapsregering kallades tidigare Ålands landskapsstyrelse (fram till den 1 juni 2004) 
och hade då samma namn som den förvaltningsmyndighet som bereder och för vidare ärandena. 
Numera talas för den senares del i allmänhet om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning. 
Se t.ex. www.regeringen.ax/om_forvaltningen.pbs. 
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lyder under landskapsregeringen kallas dess allmänna förvaltning. Åland är liksom 
Finland en del av den Europeiska unionen men står utanför skatteunionen och 
betraktas där som tredje part i kraft av den s.k. Ålandskonventionen. Det finns ett 
regionalt medborgarskap, kallat hembygdsrätt, som är en förutsättning för att en 
individ skall ha fullständiga rättigheter att äga jord, idka näringsverksamhet m.m. 
på Åland. Barn till en förälder med hembygdsrätt får automatiskt sådan. Annars 
förutsätter förvärv av åländsk hembygdsrätt finskt medborgarskap, fast boende på 
Åland i fem år och tillfredsställande kunskaper i svenska (Åland Kort & Gott, 
2008). 

Det brukar framhållas att den permanenta svenskspråkiga bosättningen på 
Åland härstammar från ca 500-talet medan motsvarande bosättning i kusttrakterna 
på fastlandet i Finland tillkom först på ca 1100-talet. Tarkiainen (2008: 44-63) 
visar dock att många påståenden om tider utan verkliga historiska belägg varit 
ideologiskt betingade och olika teorier finns. Finland blev en del av Sverige på 
1200-talet men gränserna fastslogs slutligt först vid Nöteborgsfreden 1323. Åland 
fick bosättning redan på 3000-talet före Kristus, då österifrån för att något senare 
få invandrare framför allt västerifrån, från dagens Sverige. En viktig vändpunkt 
var dock 1100-talet e Kr då ny kolonisation förekom just västerifrån. Redan 1309 
anslöts Ålands prosteri dock till Åbo stift. Ungefär samtidigt (1326) nämns Åland 
i svenska urkunder som en enhet vid sidan av landskap som Egentliga Finland, 
Nyland och Tavastland och ett eget landsting omtalas 1322 (Uppslagsverket 
Finland 5 Sut-Öve, uppslagsordet Åland, 2007: 529; Tarkiainen, 2007: 106-112). 
1809 följde också Åland med Finland då Ryssland fick överhögheten över landet 
och Finland blev ett autonomt storfurstendöme, slutligt via freden i Fredrikshamn 
1812 efter kriget 1808-1809. 

Ålands statsrättsliga status aktualiserades sedan igen på öarna vid tiden för 
Finlands självständighet och separation från Ryssland efter den ryska revolutionen 
1917. En allt starkare opinion på Åland drev frågan om en åländsk återförening 
med Sverige. Åland hade då alltså inte tillhört Sverige på över 100 år. Såväl 
geografiskt som språkligt var förstås närheten till Sverige fortfarande stor.  

Efter ett kraftfullt agerande från åländsk sida hänsköts frågan om Ålands status 
till Nationernas förbund (NF) år 1920. I juni 1921 beslöt NF att Åland skulle förbli 
under Finland men att garantier skulle ges för att landskapet skulle förbli ensprå-
kigt svenskt, därtill demilitariserat, neutralt och med självstyrelse på många 
områden. Detta beslut som när det fattades sågs som ett nederlag på Åland accep-
terades så småningom av befolkningen. Även Sverige accepterade beslutet. Det 
har framhållits att beslutet har aspekter som är till fördel för såväl Sverige, Finland 
som Åland självt. Självstyrelsen gynnar ålänningarna, Finland fick suveräniteten 
över Åland och demilitariseringen och neutraliteten är, beaktande Ålands läge 
geografiskt, extra viktigt för Sverige (Jansson, 2002: 13). Formerna för Ålands 
självbestämmande regleras i praktiken i Ålands självstyrelselag, den senaste från 
1993 (Åland Kort & Gott, 2008: 9-10; Skogsjö, 2001: 149-151; Joenniemi, 2003: 
88-89). 
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I våra dagar har istället frågan om självständighet för Åland börjat dyka upp på 
dagordningen i vissa kretsar på Åland. På 1970-talet drevs frågan av en liten 
påtryckningsgrupp kallad Fria Åland som dock inte lyckades få mandat i 
Lagtinget. I slutet av 1990-talet började en lobbyinggrupp benämnd ”Sällskapet 
Ålands framtid” driva frågan (Svensson, 2001: 242-243). I lagtingsvalet i oktober 
2003 lyckades grupperingen få in två ledamöter (av sammanlagt 30) i lagtinget, 
vilket har upprepats i valen 2005 och 2007. Det kan alltså inte sägas vara någon 
stor grupp som driver självständighetsfrågan. De båda nuvarande ledamöterna är 
välkända i det åländska samhället sedan tidigare. En är en f d åländsk minister, 
Anders Eriksson, som tidigare representerade Åländsk center. Den andra, Harry 
Jansson, var en av de två åländska dagstidningarnas, Tidningen Ålands, chef-
redaktör fram till år 2003. Jansson jämförde under sin tid som chefredaktör i olika 
ledare ofta Åland med Färöarna där självständighetsprocessen gått längre och där 
det politiska fältet länge varit uppdelat efter två dimensioner, såväl enligt höger-
vänsterskalan som i fråga om full självständighet kontra självstyrelse 
(www.alandsframtid.ax; www.lagtinget.ax). 

Ålands framtid är den enda partigrupperingen av de sex som är representerade i 
Ålands lagting idag som är för fullständig självständighet för Åland även om 
synpunkter på utvecklande av självstyrelsen förespråkas av flera grupper. 
Tidningen Åland lät inför lagtingsvalet 2002 göra en gallup om ålänningarnas 
åsikter som visade att nästan hälften då förespråkade status quo, knappt en fjärde-
del förstärkt autonomi och drygt var tionde självständighet för Åland. Marginella 
grupper bland ålänningarna på några procentenheter förespråkade antingen avskaf-
fande av självstyrelsen eller återförening med Sverige (Tidningen Åland 13/11-02 
och 14/11-02). 

Ålands framtid driver självständighet dels med språkpolitiska motiveringar. Av 
gruppens hemsida kan utläsas att finskan är ett hot mot ett icke-självständigt 
Åland, eftersom man befarar att Europarådet kommer att kunna tvinga ett själv-
styrt Åland att underteckna Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter,3 
men också för att man anser att man bara genom fullständig självständighet kan 
vända Åland västerut och motverka bl.a. behov av finska i arbetslivet 
(www.alandsframtid.ax). 

Självständighetsrörelsen fick flankstöd vid millennieskiftet år 2000 av de 
finländska respektive kanadensiska statsvetarna Dag Anckar och Barry Bartmann i 
boken Ett ramverk för ett självständigt Åland, tillkommen på begäran av Sällska-
pet Ålands framtid (Anckar & Bartmann, 2000). I den slås fast att Åland har 
förutsättningar, ekonomiskt och politiskt, att bli en självständig ministat. 2001 
utkom ytterligare en bok, denna gång på uppdrag av Julius Sundbloms Minnes-
stiftelse,4 där Ålands autonomi och självstyrelse diskuteras och där den kända 

                                                 
3 På engelska kallas denna Framework Convention for the Protection of National Minorities 
(Charter n:o 157). 
4 Julius Sundblom (1865-1945) brukar kallas Ålandskungen och var den kanske starkaste 
företrädaren för den rörelse som drev en återförening med Sverige. Senare verkade han inom den 
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författaren Johannes Salminen får slutordet när han säger: ”Men det är dags att 
sluta demonisera självständighetstanken, att lugnt acceptera den som en av de 
optioner Åland ställs inför under det nya millenniet” (Salminen, 2001: 247-248). 
Den svenske juristen och professorn Ove Bring konstaterar för sin del ett år 
senare, i ett verk tillkommet på begäran av Ålands landskapsstyrelse inför 80-
årsjubiléet av självstyrelsen den 9 juni 2002, att ”demoniseringen av självständig-
hetstanken håller på att minska”. Samtidigt påpekar han dock att det bl.a. behövs 
en vindkantring av opinionen för att ett självständighetsscenario skall bli verklig-
het, något han dock inte utesluter (Bring, 2002: 87-88). Bring lyfte vidare 
samtidigt fram alternativet att Åland skulle kunna återförenas med Sverige. 

Jansson (2001: 14-19) sammanfattar sex allmänna brister som den åländska 
självstyrelsemodellen har idag enligt honom: det språkliga hotet, EU-problemati-
ken (maktbefogenheter har överlåtits till EU som inte har kompenserats Åland, 
t.ex. avsaknaden av en egen Europaparlamentariker), oklarhet i den konstitutio-
nella statusen (kan Finlands riksdag genom grundlagsändringar sätta självstyrelsen 
på spel), bristen på kompetens (framförallt avsaknaden av egen beskattningsrätt), 
en konfliktfylld vardag (visavi centralmakten Finland) och intern och extern kritik 
gällande de finskspråkigas ställning.  

Det första och det sista hoten eller problemen är båda av språklig karaktär och 
refereras närmare här. Ålands svenskspråkighet är enligt Jansson i fara eftersom 
Finland de facto blivit mer finskspråkigt under senare tid och det därmed blir allt 
svårare att kunna sköta åländska ärenden vid ministerier och myndigheter i 
Helsingfors på svenska såsom självstyrelselagen föreskriver. Jansson ser t.ex. 
beviljandet av rätten för tjänstemän vid Landsskapstyrelsen att ibland delta i finsk-
språkiga kurser (som fortbildning) som beslut i strid med självstyrelselagens anda 
och mening. Det skall dock tilläggas att sådana beviljningar brukar ske enbart när 
motsvarande kurser inte går att uppbringa på svenska, ett faktum som emellanåt 
väckt uppseende på det finländska fastlandet, men även på Åland. Jansson vänder 
sig vidare mot att kunskaper i finska ofta krävs på arbetsmarknaden på Åland.  

Åland har i olika sammanhang kritiserats för att vara negativt gentemot finskan, 
t.ex. beträffande inflyttade finskspråkigas behov av att föra språket vidare till sina 
barn. Denna kritik har såsom Jansson konstaterar, varit såväl extern som intern. 
Av de två stora tidningarna på Åland kan Nya Åland ofta sägas företräda en sådan 
linje, t.ex. i samband med hemspråkspetitionen 2002 (se avsnitt 2.4). Kritik har 
också förekommit från finländska politiker och jurister, såväl finsk- som svensk-
språkiga. Jansson förefaller dock fästa störst vikt vid den kritik som Europarådets 
kommitté för juridiska frågor och mänskliga rättigheter uttalade vid ett besök på 
Åland 1996, där man uppmanade till att den finskspråkiga minoriteten skulle 
beaktas mer. Jansson anser det dock ologiskt att definiera de finskspråkiga som en 
minoritet inom den åländska minoriteten, enligt honom kan de inte samtidigt ses 
som representanter för majoritetsbefolkningen i Finland. I stället anser han att 
                                                                                                                                                 
åländska självstyrelsen, bl.a. som talman i Ålands lagting, då benämnt landskapsting i över 20 år, 
mellan 1922-1945 (Salminen, 1979). 
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åländsk autonomi bygger på att nya medborgare assimileras bl.a. språkligt i 
samhället eftersom erhållande av hembygdsrätt kräver kunskaper i svenska och 
eftersom skolornas undervisningsspråk är svenska. 

Det är också skäl att konstatera att den åländska självstyrelsen och det specifika 
åländska regionala medborgarskapet, hembygdsrätten, har skapat grogrunden, 
möjligheten, för den åländska enspråkigheten, på gott och ont, på ett sätt som 
varken tillhörighet till Sverige eller Finland, utan självstyret, hade kunnat göra. 
Förmodligen skulle det även vara svårt för Åland att som självständig nation på 
samma sätt upprätthålla sin starka svenska enspråkighet. Se 2.2. 

Våren 2008 är det framförallt ställningstagandet till EU:s Lissabonfördrag som 
är det stora samtalsämnet på Åland i fråga om Ålands statsrättsliga ställning. I 
skrivande stund är det oklart om Ålands lagting kommer att godkänna fördraget 
och vilka konsekvenser ett eventuellt nej skulle få för Finlands ställning inom 
unionen. Fördraget överför lagstiftningsmakt till EU inom strafflagstiftningen och 
gällande polissamarbetet. Alla de intervjuade fem partigrupperna (av sex) inom 
lagtinget ställer krav på mer inflytande för Åland (eller förutsätter att detta sker) 
gentemot Finland i fråga om beslut i frågor rörande den Europeiska unionen som 
ett villkor för att fördraget skall kunna godkännas (Hufvudstadsbladet 31/03-08). 

Av ett uttalande av Ålands regeringschef, Lantrådet Viveka Eriksson den 23 
april 2008 framgår att det för Ålands del är fråga om att formalisera deltagandet i 
sådana ministerrådsmöten inom EU där åländska frågor behandlas och att Åland 
självt skall kunna svara inför EG-domstolen i frågor som berör Åland. Förhand-
lingar pågår nu med riksmyndigheterna om dessa saker. En proposition om ärendet 
avges till Ålands lagting senare med avsikt att omröstning i frågan skall ske hösten 
2008. För ett godkännande krävs kvalificerad majoritet, dvs. att 20 av 30 
lagtingsledamöter röstar för fördraget (Aktuellt FST Vega 23/4 -08 kl 12). 
 
2.2 Åland som språksamhälle i jämförande belysning med Sverige och 
Finland 
 

2.2.1 Åland 
 

Åland är genom sin enspråkighet som språksamhälle väsensskilt från moderlandet 
Finland men också från grannen Sverige i väster. 

Ålands enspråkiga status som svenskspråkigt är definierad i Självstyrelselagen. 
Den första Självstyrelslagen tillkom 1920 och den senaste versionen är från 1993. 
Den har inte formellt status som grundlag men har en ställning som kan jämföras 
med en grundlag. En ändring av Självstyrelselagen kräver både samtycke av 
Ålands lagting med en kvalificerad majoritet och grundlagsenligt godkännande av 
Finlands riksdag (Språklagskommittén 2001: 53; Åland Kort & Gott, 2008). 

Historiskt hade ålänningarna enligt von Bonsdorff (1983: 235-239) i samband 
med självstyrelsens tillkomst nytta av att vissa frågor diskuterades i det svenska 
Finland då Ålandsfrågan aktualiserades i Förenta nationerna. Detta innefattar bl.a. 
planeringen för skapandet av ett finlandssvenskt landskapsförbund och av att en 
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finlandssvensk landskapssjälvstyrelse samt dito kulturautonomi generellt diskute-
rades. 

Enligt Självstyrelselagen är Åland enspråkigt svenskt. Kapitel 6 innehåller en 
rad språkbestämmelser. Åland förvaltas på svenska såväl på landskaps- som på 
kommunnivån och även statens förvaltning på Åland sker på svenska. Självstyrel-
selagen innebär att Finlands grundlags språkparagraf inte gäller på Åland och inte 
heller den finländska Språklagen (se nedan). I Självstyrelselagen stadgas ändå på 
motsvarande sätt som på fastlandet att finska medborgare i egen sak har rätt att 
använda finska inför statliga myndigheter i landskapet och inför domstol. Vidare 
stadgas att skriftväxling mellan Finlands regering, statliga ministerier och 
myndigheter å ena sidan och åländska dylika skall ske på svenska. Undervisnings-
språket i skolor som finansieras med allmänna medel är svenska på Åland, om inte 
Ålands lagting besluter annat. Ålänningar har rätt att avlägga examen vid 
finländska svenskspråkiga eller tvåspråkiga undervisningsanstalter som finansieras 
av staten eller är statliga oberoende av de krav som i övrigt ställs på kunskaper i 
finska (för finländska studeranden från fastlandet, Språklagskommittén, 2001: 53; 
Självstyrelselagen för Åland 1144/1991, Kap 6 Språkstadganden). Finska är inte 
heller ett obligatoriskt språk i skolorna på Åland medan det är obligatoriskt i 
svenskspråkiga skolor i Finland. Elever från Åland kan med andra ord studera 
vidare på fastlandet i Finland utan att överhuvudtaget ha läst finska. 

I debatter och diskussioner utgör språksituationen i såväl Sverige som i Finland 
(utanför Åland) ofta jämförelse- och referenspunkter till språksituationen på 
Åland. Här ges därför en allmän beskrivning av Sverige och Finland som språk-
samhällen.  
 
2.2.2 Sverige 
 

I Sverige har språkpolitiska frågor varit framträdande sedan slutet av 1900-talet 
och bl.a. den nya synen på historiska minoritetsspråk i Sverige har utgjort ett slags 
paradigmskifte gentemot tidigare förhållanden. Sju betänkanden som bl.a. 
behandlar övergripande statusfrågor för olika språk har avgivits om svenska, om 
minoritetsspråk och om teckenspråket under loppet av drygt 10 år av fem olika 
offentliga utredningar (SOU 1997:192, SOU 1997:193, SOU 2002:27, SOU 
2005:40, SOU 2006:19, SOU 2006:54, SOU 2008:26). Ytterligare betänkanden 
behandlar svenskundervisningen i utlandet (SOU 2007:9) och svenskundervis-
ningen för invandrare, Sfi (SOU 2003:77). En promemoria har också utgivits i (det 
svenska regeringskansliets) Departementsserien om de nationella minoritetssprå-
ken vid myndigheter och domstolar (Ds 2008:26). De sju centrala betänkandena 
har hittills resulterat i två regeringspropositioner i språkpolitiska frågor till 
riksdagen och fler är att vänta (Proposition 1998/99: 143, Proposition 2005/06: 2). 

Sverige har de facto om inte de jure svenska som officiellt språk idag. Enligt ett 
förslag av Språklagsutredningen våren 2008 skall dock svenskans status i 
framtiden i en språklag slås fast som landets huvudspråk. Svenskan skall kunna 
användas på alla samhällsområden och alla skall ha tillgång till svenskan i 
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Sverige. De fem nuvarande minoritetsspråkens ställning skall också lagfästas 
enligt förslaget liksom det svenska teckenspråkets ställning (SOU 2008:26: 17). 
Detta förslag bygger för svenskans del långt på den grund Kommittén för svenska 
språket förde fram i sitt betänkande Mål i mun (SOU 2002:27). Ett av huvudsyf-
tena med betänkandet var att bekämpa den domänförlust till det engelska språkets 
fördel och till det svenska språkets nackdel som ansågs pågå. Den svenska 
riksdagen slog i sin tur i december 2005 fast fyra språkpolitiska mål på basen av 
den proposition som regeringen avgav till riksdagen byggande på betänkandet Mål 
i mun. Propositionen benämndes Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik 
(Prop 2005/06:2). De fyra språkpolitiska målen slog bl.a. fast att svenskan ska 
vara huvudspråk i Sverige, att svenskan ska var komplett och samhällsbärande, att 
språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt samt att alla ska ha rätt till språk, 
såväl svenska, modersmål, minoritetsspråk som främmande språk (SOU 2008:26: 
64).  

Sverige har idag en minoritets- och en minoritetsspråkspolitik, vars grunddrag 
antogs av Sveriges riksdag den 2 december 1999, på basen av en proposition 
avgiven av Regeringen (Prop. 1998/99:143) och som trädde i kraft i juni år 2000. 
Propositionen bygger på två betänkanden av Minoritetsspråkskommittén vardera 
med huvudtiteln Steg mot en minoritetspolitik och med undertitlarna Europarådets 
konvention om historiska minoritetsspråk (SOU 1997:192) respektive Europarå-
dets konvention för skydd av nationella minoriteter (SOU 1997:193). Det var fråga 
om utredningar om hur dessa Europarådskonventioner European Charter for 
Regional or Minority Languages (Charter n:o 148) respektive Framework 
Convention for the Protection of National Minorities (Charter n:o 157) skulle 
tillämpas i Sverige.  

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att stödja de historiska minori-
tetsspråken så att de hålls levande och att ge skydd för de nationella minoriteterna 
samt stärka deras möjligheter till inflytande. Sverige har fem inhemska minoritets-
språk, samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch och fem nationella 
minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. I några 
kommuner i Norrbotten där språken samiska, sverigefinska och meänkieli är s.k. 
förvaltningsområde för minoritetsspråkskonventionen finns redan idag lagstadgade 
speciella territoriella rättigheter för talarna av dessa språk. Det är fråga om 
rättigheter att få förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på minori-
tetsspråket samt rätt att använda minoritetsspråken vid kontakter med domstolar 
och förvaltningsmyndigheter (Regeringskansliet, 2007: 1). Utredning om finska 
och sydsamiska språken har vidare lämnat två betänkanden som bl.a. innehåller 
förslag om en utvidgning av förvaltningsområdena för samiskan och sverigefins-
kan (SOU 2005:40 och SOU 2006:19). Tidigare i år publicerade också Integra-
tions- och jämställdhetsdepartementet en promemoria i Departementsserien som 
ger en alternativ lösning (till systemet med förvaltningsområden) för användande 
av de nationella minoritetsspråken vid myndigheter och domstolar (Ds 2008:26). 
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Dessa frågor är för närvarande under beredning inom det svenska regeringskans-
liet. 

Det finns vidare en mängd förordningar och stipulationer om rätt till undervis-
ning i svenska för invandrare, om modersmålsundervisning i skolorna och om 
rätten till tolk i olika sammanhang, även för teckenspråkiga. Modersmålsundervis-
ning i skolorna skall ges till barn ur de nationella minoritetsspråksgrupperna 
oberoende om språket är levande i hemmet och oberoende av antalet elever som 
begär det. Modersmålsundervisning skall ges i andra språk om de är levande 
inslag i elevens hem och om det finns fem elever i kommunen som begär detta. 
Det finns även stadganden om skyldigheter för kommunerna att betala skolpeng 
till elever i (av Skolverket godkända) fristående skolor på samma grunder som till 
kommunala skolor, vilket har lett till etableringen av t.ex. många sverigefinska 
skolor där undervisningen till hälften får ges på ett annat språk än svenska ( dvs. 
finska i fråga om de sverigefinska friskolorna). Teckenspråkiga elever har också 
rätt till undervisning på teckenspråk.  

Sverige är med andra ord ett land där det finns föreskrivna rättigheter för talarna 
av många språk och där speciellt de nationella minoritetsspråken (och teckensprå-
ket), däribland finskan, skall stödjas så att de hålls levande i samhället. Den 
svenska språklagstiftningen är vidare stadd i stark utveckling idag.  
 
2.2.3 Finland 
 

Finland har i stort sedan sin tillblivelse som självständig stat i december 1917 en 
utvecklad språklig lagstiftning som gäller i Finland utanför Åland. Redan i den 
första regeringsformen från 1919 och den första språklagen från 1922 fanns i stort 
det system uppbyggt som gjorde Finland till ett officiellt tvåspråkigt land (Språk-
lagskommittén, 2001: 33-34). 

Finland har två officiella språk (finska och svenska) och båda språkgruppernas 
behov skall tillgodoses lika. Kommunernas språkliga status fastställs på basen av 
antalet finsk-respektive svenskspråkiga som enspråkiga (finska eller svenska) eller 
tvåspråkiga. Dessa förhållanden justeras vart tionde år på basen av vid varje 
tillfälle gällande statistik. Ålands språkförhållanden förändras inte på basen av 
invånarnas modersmål eller huvudspråk. Finland har dessutom ytterligare två 
minoritetsspråk, samiska och romani, i enlighet med Finlands ratifikation av 
Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk. 

Finland är ett officiellt tvåspråkigt land (finska och svenska), där enligt den nya 
grundlagen som trädde i kraft i mars 2000 ytterligare även samisk-, romani och 
teckenspråkstalande nämns och har vissa rättigheter. Paragraf 17 i grundlagen 
lyder som följer: 
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17 § Rätt till eget språk och kultur 
 
Finlands nationalspråk är finska och svenska. 
Vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk 
skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svensk-
språkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. 

Samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla 
sitt språk och sin kultur. Bestämmelser om samernas rätt att använda samiska hos 
myndigheterna utfärdas genom lag. Rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt 
dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp skall tryggas 
genom lag.  

(Finlands konstitution, 2001: 47) 
 

Samhällets språkliga skyldigheter är i den nya grundlagen mer omfattande än de 
tidigare varit och berör bl.a. samhällsservice inom hälso- och sjukvård liksom 
undervisningsspråket i skolorna (Språklagskommittén, 2001: 52). 

Det finns en mängd lagar som mera specifikt reglerar språkens ställning. 
Viktigast av dessa är Språklagen (Språklag 6.6.2003/423), som handlar om finskan 
och svenskan, och den Samiska språklagen (Samisk språklag 15.12.2003/1086). 
Här beskrivs endast språklagen kort eftersom det i jämförande perspektiv till 
Åland är närmast svenskans och finskans ställning som är relevant. 

Språklagen innehåller bestämmelser som skapar språkliga rättigheter för 
individen och skyldigheter för myndigheterna, som ibland är individuellt baserade 
och ibland territoriellt baserade. Det individuellt baserade skyddet bygger på 
grundlagen och specificeras i språklagen. Detta skydd ger t.ex. var och en rätt att i 
egen sak eller i ett ärende där personen hörs använda sitt eget språk, svenska eller 
finska (Språklagskommittén, 2001: 61).  

Individens språkliga rättigheter är i många fall beroende av huruvida 
kommunen personen bor i är definierad som enspråkig (finska eller svenska) eller 
tvåspråkig. Dessa rättigheter är med andra ord territoriellt baserade och gäller 
också större enheter såsom s.k. samkommuner, där flera kommuner går ihop om 
en viss service. Dessa kommunbaserade rättigheter gäller sådan service som inte är 
definierad i grundlagen. Den gäller också numera affärsverk och enskilda företag 
som kommunen beslutat köpa ifrågavarande tjänst ifrån. I tvåspråkiga kommuner 
skall betjäning av olika slag ske på både finska och svenska och information skall 
finnas på båda språken (Justitieministeriet 2004: 423-424). 

Kommunernas språk bestäms vart tionde år av Finlands regering. Indelningen 
bygger på registrering av invånarnas modersmål. Individen kan välja endast ett 
språk som sitt modersmål. Enligt språklagen är en kommun tvåspråkig om den 
finsk- eller svenskspråkiga minoriteten uppgår till minst 8 % av invånarna i 
kommunen eller minst 3 000 invånare. Om minoriteten i en kommun minskar 
måste den sjunka under 6 % (och under 3 000 individer) för att kommunen skall 
definieras som enspråkig (Språklagskommittén, 2001: 56; Justitieministeriet 2004: 
150-151). På begäran av en kommun själv kan den definieras som tvåspråkig även 
om villkoren inte uppfylls. Så har skett i Lojo (Lohja på finska) i Nyland trots att 
den svenskspråkiga gruppens andel sjunkit under 6 %. 
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Det finns också en mängd speciallagar som reglerar språkliga förhållanden. 
Exempelvis finns en lag om den språkkunskap som krävs av offentligt anställda 
(Lag 424/2003).  

Den svenskspråkiga gruppens rättigheter kan förefalla väl tryggade genom 
lagstiftningen, men den skyddar t.ex. inte från att ett områdes eller en kommuns 
språkliga förhållanden kan förändras t.o.m. radikalt genom inflyttning. Lagstift-
ningen ger med andra ord inget permanent territoriellt skydd för att ett områdes 
språkliga karaktär skall bevaras. I södra Finland har områden som tidigare varit 
helt eller mycket svenskspråkiga ofta kraftigt förfinskats genom inflyttning av 
finskspråkiga, vilket också drivit på en förfinskningsprocess hos många svensk-
språkiga och speciellt deras barn via en ökad tvåspråkighet. Ju mindre språkgrup-
pen relativt sett är lokalt desto större blir i praktikens gruppens tvåspråkighet. Den 
svenskspråkiga identiteten kan också förvandlas till en mer tvåspråkig sådan i 
starkt finskspråkiga miljöer och i synnerhet hos barn som vuxit upp i familjer där 
föräldrarna talar vardera språket (Tandefelt, 1988: 233; Tandefelt, 2001: 3-6, 30-
34). 

I slutet av 1800-talet levde ännu språkgrupperna i Finland långt åtskilda från 
varandra så att det stora flertalet svenskspråkiga levde på starkt svenskdominerade 
orter. 1880 bodde ca 60 % av alla finlandssvenskarna i helt svenskspråkiga 
kommuner medan ytterligare 16 % levde på orter där gruppen utgjorde mer än två 
tredjedelar av befolkningen. Detta förändrades redan under 1900-talets första 
decennier genom en allt starkare inflyttning av finskspråkiga till tidigare mycket 
svenskspråkiga orter. 1930 bodde 35 % av finlandssvenskarna på helt svensksprå-
kiga orter och 25 % på orter där de utgjorde mer än 2/3 av befolkningen. År 2005 
var motsvarande siffror 14 respektive 22 % (Finnäs, 2007: 9-10). 

Den snabba förfinskningen har varit speciellt påfallande i huvudstadsregionen. I 
landskapet Nyland som helhet (inklusive huvudstadsregionen) utgjorde de svensk-
språkiga en majoritet 1880 medan de 1990 representerade 11 % av befolkningen 
där (Henning-Lindblom & Liebkind, 2007: 164). Tandefelt beskriver i sin 
doktorsavhandling från 1988 olika faktorer som leder till språkbyte och hur 
Vanda, tidigare Helsinge landskommun, strax norr om Helsingfors, under loppet 
av ett sekel förvandlades från en synnerligen svenskspråkig ort till en med ca 5 % 
svenskspråkiga utan att de svenskspråkigas antal minskat i absoluta tal (Tandefelt, 
1988). 1870 utgjorde de svenskspråkiga vidare 57 % av Helsingfors befolkning 
och gruppen var då mer än dubbelt så stor som gruppen finskspråkiga, som då 
utgjorde 26 % medan gruppen med övriga modersmål var så pass stor som 17 %. 
1890 var språkgrupperna lika stora i Helsingfors, ca 46 % vardera, 1930 hade 
andelen svenskspråkiga sjunkit till 29 %, 1960 till 14 %, och 1979 till 10 % 
(Allardt & Stark, 1981: 248). Idag utgör finlandssvenskarna i Helsingfors endast 
drygt 6 % av befolkningen men eftersom de är ca 35 000 är det ingen risk att 
staden inom den närmaste tiden skulle förlora sin tvåspråkiga status (Finnäs 2007: 
40). 
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Under den nuvarande regeringen Vanhanen II5 sedan riksdagsvalet i mars 2007 
har vidare beslut fattas om stora reformer av bl.a. tingsrättsindelningen och polis-
förvaltningen som kraftigt minskar det svenska inslaget i dessa. Samtidigt pågår 
också en Kommunstruktur och -servicereform som driver på sammanslagningar av 
kommuner i syfte att upprätta större kommuner. Detta kommer att leda till att 
åtminstone en liten kommun, Finby i Åboland, som varit tvåspråkig kommer att 
uppgå i andra kommuner och förvandlas till enbart finskpråkig. Dessa åtgärder har 
försvagat svenskans ställning märkbart och många inslag i dessa reformer har 
kritiserats av Svenska Finlands folkting6 i olika uttalanden (www.folktinget.fi – se 
speciellt Utlåtanden och Pressmeddelanden 2007 och 2008). 
 
2.2.4 Jämförelser 
 

Ålands permanenta svenskspråkiga status enligt självstyrelsen ger med andra ord 
ett skydd mot förfinskning av området som inte finns i Finland i övrigt.  

Hade Åland varit en integrerad del av Finland utan självstyrelse, är det troligt 
att en stark inflyttning av finskspråkiga på samma sätt som i södra Finlands 
kuststäder skulle ha skett. Förmodligen skulle den inte ha varit lika stark som i 
huvudstadsregionen men det förefaller sannolikt att åtminstone Mariehamn vid det 
här laget skulle varit definierad som en tvåspråkig kommun, med de rättigheter på 
många plan detta hade medfört för de finskspråkiga och de skyldigheter det hade 
inneburit för kommunen. Finskspråkiga skolor hade säkert funnits. Åland hade 7,9 
% invånare år 2005 som definierade sitt modersmål som finska (Kinnunen 2007: 
40). 

Om Åland återigen varit en del av Sverige, skulle minoritetspolitiken inneburit 
att bl.a. finskan var ett av Sveriges minoritetsspråk och sverigefinnarna en av de 
nationella minoriteterna även på Åland. Det förefaller vidare sannolikt att 
åtminstone Mariehamn hade haft en sverigefinsk fristående skola.  

Som en självständig nation återigen, åtminstone med de nuvarande medlemska-
pen i Europeiska unionen och Europarådet i behåll, är det också svårt att tro att 
Åland vare sig kunnat värja sig från krav på åtminstone vissa språkliga rättigheter 
för minoriteter eller från förändring av den sk hembygdsrätten som ingår i 
självstyrelselagen (Självstyrelselagen för Åland 1144/1991, Kap 2 Åländsk 
hembygdsrätt). 

För hembygdsrätt krävs såväl finskt medborgarskap, bosättning (”egentligt bo 
och hemvist i landskapet”) på Åland i fem år och tillfredsställande kunskaper i 
svenska. Hembygdsrätten är en förutsättning för jordförvärv eller näringsrörelse på 
Åland idag, vilket även anses vara en faktor som hämmar inflyttning av finsksprå-
kiga. 

                                                 
5 Förkortningen Vanhanen II innebär den andra regeringen under ledning av statsminister Matti 
Vanhanen. 
6 Folktinget är ett tvärpolitiskt organ som samlar finlandssvenskar över hela partiskalan. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att Självstyrelselagen skyddar Ålands 
bevarande av svenskspråkigheten mer än vare sig en integrerad tillhörighet i 
Finland eller Sverige skulle göra men att detta sker på bekostnad av minoriteters 
språkliga rättigheter på Åland. 
 
2.3 Svenskan på Åland 
 

Även om den aktuella studien inte innehåller frågor om attityder till specifikt 
åländska språkliga särdrag kontra fastlandsfinlandssvenska eller rikssvenska drag 
är det sannolikt att åländska språkdrag spelar en roll för hur ålänningarna uppfattar 
sitt språk och olika varieteter av svenska. 

Svenskan på Åland brukar traditionellt klassificeras som tillhörande det 
östsvenska dialektområdet, dvs. till samma kategori som de finlandssvenska och 
estlandssvenska varieteterna (Wessén, 1970: 44-48). Denna klassificering har dock 
ifrågasatts av olika forskare som i varierande grad pekar på likheter med varieteter 
i Sverige, framför allt de uppländska och sörmländska målen och som bakomlig-
gande faktorer till detta vidare på de genom tiderna täta kontakterna västerut. En 
del ser snarare på ”åländskan” som en egen variant. Det är också belagt att 
varieteterna i den öståländska skärgården, t.ex. på Brändö, vad gäller en del 
karakteristika, lutar åt det östsvenska hållet medan varieteterna i Mariehamn och 
på Eckerö lutar åt det Sverigesvenska eller rikssvenska7 hållet.  

Det att varieteter av svenska på åländsk grund klassificeras som ”östsvenska” 
ses bl.a. 1920 av Solstrand (1988: 67-72) som tveksamt också om inget klart 
ställningstagande görs. I en nutida kommentar pekar Solstrand-Pipping (1988) på 
att artikeln så att sägahade en ”politisk beställning” 1920 då ålänningarna 
kämpade för en återförening med Sverige (se avsnitt 2.1). Ahlbäck (1971) pekar å 
ena sidan på sambandet med de uppländska och sörmländska dialekterna men 
också på ett samband med nordliga och östliga dialekter (av svenska) i Finland.  

Lönn & Wallin (1988) har studerat 136 åländska skolelevers språkbruk med 
hjälp av 21 fonetisk-fonologiska eller prosodiska drag. Skoleleverna är bosatta i 
olika delar av landskapet. Förekomsten av dragen noteras för varje informant så att 
de klassificeras som läsuttal eller representerande fyra olika kategorier: en normal-
svensk gemensamt för rikssvenska och finlandssvenska varieteter, en specifikt 
finlandssvensk, en specifikt åländsk respektive en specifikt rikssvensk. Om 
läsuttalen och de normalsvenska dragen räknas bort har de karakteristiskt 
rikssvenska dragen något högre förekomst än de specifikt finlandssvenska, eller 
specifikt åländska tillsammans. Lönns & Wallins (1988: 120-123) slutsats är att en 
rikssvensk skulle uppfatta likheter och skillnader i ett åländskt språkbruk, vilket 
också en finlandssvensk skulle göra. Författarna talar vidare om tendensen att i ett 

                                                 
7 Rikssvenska är den gängse finlandssvenska termen för alla svenska varieteter som har sin bas i 
det nutida Sverige. Det utmärker alltså inte nödvändigtvis en standardvarietet eller regional 
varietet av riksspråket, utan kan också vara dialektalt. 
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slutet örike utveckla en egen norm. Det visar sig att de regionala variationerna på 
Åland är påfallande små bland skolungdomen. 

Det vore intressant att studera i hur hög grad finlandssvenskar respektive 
rikssvenskar är kapabla att placera en åländsk språkvarietet just på Åland och 
finare regionala variationer i denna förmåga. En rimlig hypotes är att detta är 
lättare för finlandssvenskar, som trots allt sannolikt känner till Åland och det 
åländska språkbruket bättre. Möjligen skulle dock inte talare av åländsk svenska 
särskilt ofta av rikssvenskar antas vara andraspråkstalare med ett finskt moders-
mål, något som däremot ofta händer talare av (standard) finlandssvenska (se bl.a. 
Bijvoet, 1998: 62-64).  

Svenskan är ett pluricentriskt språk, dvs. ett språk med mer än ett centrum, vart 
och ett av dem representerande en separat nationell varietet av svenska med 
åtminstone vissa kodifierade olikheter i normerna (Kloss, 1978: 66-67). Svenskan 
i Finland skiljer sig framför allt på en fonetiskt-fonologisk nivå samt prosodisk 
dito från svenskan som den talas i Sverige (Reuter, 1977: 20). Det finlandssvenska 
respektive det rikssvenska standardspråket skiljer sig däremot inte åt vad gäller 
den skriftliga normen, utan anses representera samma språk.  

Att notera är att synsättet på huruvida den egna språkvarieteten av finska 
respektive svenska är ett skilt språk eller en pluricentrisk) varietet av ett standard-
språk i det land där språket är majoritetsspråk skiljer sig för de språkliga grupper i 
Sverige respektive Finland som i och med kriget 1808-1809 kom att finnas på 
andra sidan av den nya statsgränsen (Sverige-Ryssland/Finland) i förhållande till 
den stora majoriteten av samma språks talare. Svenskan i Finland karakteriseras 
som svenska av de flesta finlandssvenskar medan talare av meänkieli i Tornedalen 
i Sverige nu fått sin språkliga varietet bekräftad som ett eget språk i och med den 
nya minoritetspolitiken i Sverige.  

Det har emellanåt förekommit polemiska inlägg i den finlandssvenska debatten 
där en och annan har velat se finlandssvenskan som ett eget språk, men överlag 
accepteras de finlandssvenska språkvårdarnas strävanden att inte fjärma den 
finlandssvenska skriftspråksnormen från den svenska, möjligen annat än i fall där 
det är fråga om företeelser som inte existerar i Sverige. Det är frågan om svenskan 
i Finland snarare än finlandssvenska. Om man studerar rent språkliga kriterier som 
brukar användas för att avgränsa huruvida varieteter längs ett språkligt kontinuum 
skall klassificeras som skilda språk eller varieteter av samma språk (Hyltenstam, 
1997: 368) kunde enligt de flesta kriterier svenskan i Finland klassificeras som ett 
eget språk lika väl som meänkieli. En del av kriterierna talar åtminstone utan 
närmare specificering för att man kunde betrakta finlandssvenskan som ett eget 
språk snarare än meänkieli som ett sådant. Attityden till den egna varieteten skiljer 
dock sannolikt idag talare av meänkieli från talare av svenskan i 
Finland/finlandssvenska. Om den finlandssvenska talgemenskapen under något 
skede under de närmare 200 år som förflutit från Finlands separation från Sverige 
valt att i stället befrämja en kodifiering av de skillnader som funnits gentemot 
svenskan i Sverige skulle språket förmodligen helt naturligt ses som ett eget språk. 
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Det är i grunden svenskans domänhistoria i Finland sedan separationen 1809 
som gör att en sådan separat väg inte utstakats för språkvarieteten. Svenskan i 
Finland, inklusive Åland, har haft tillgång till samtliga funktionsdomäner, 
inklusive administration och skolning under hela den närmare 200 år långa tiden. 
Finskan i Finland saknade i stället tillgång till vissa av dessa domäner när separa-
tionen skedde. Detta var något man för finskans del successivt erövrade från andra 
hälften av 1800-talet i Finland. Meänkieli har inte förrän alldeles i våra dagar haft 
tillgång till en del av dessa domäner i Sverige. 

När det gäller skillnader av fonetisk-fonologisk och prosodisk natur mellan 
svenskans varieteter i Sverige respektive Finland har Åland i själva verket funnit 
sig nära båda de tongivande centra, åtminstone till en början. Ett talat riksspråk 
anses ha uppkommit ungefär först fr.o.m. Vasatiden. Innan dess var också det 
språk personer inom de högre stånden talade lokalt präglat. Det talade högre 
riksspråket, ”högsvenskan” hade tagit drag från riksskriftspråket, som anses ha 
tillkommit genom bibelöversättningarna 1526 (Nya Testamentet) och 1541 (hela 
bibeln) (Ahlbäck, 1971: 18-19). 

Ett separat talat finlandssvenskt riksspråk började uppstå redan under det 
gemensamma rikets tid, på 1700-talet i Åbo. Åbo hade ju blivit universitetsstad 
redan 1640, som det tredje i riket efter Uppsala (1477) och Dorpat/Tartu (1632), 
då det gamla Åbo akademi8 grundades. På den här tiden då vatten var lättare att 
färdas över än land anses trakterna kring Åbo ha varit en synnerligen central del av 
riket fram till separationen. Utöver det svenska skriftspråket och talade högspråket 
var det de åboländska svenska folkmålen och det uppsvenska talspråket som var 
komponenter i det här riksspråket. I och med att Helsingfors 1812 blev huvudstad 
för det autonoma storfurstendömet Finland upptogs också så småningom drag från 
mellannyländska dialekter i det finlandssvenska talade standardspråket. Man anser 
dock att detta i allt väsentligt redan utbildats under Åbotiden på 1700-talet (Saari, 
1997: 28; Ahlbäck, 1971: 18-30). Åland befann sig alltså vattenvägen mitt emellan 
Stockholm och Åbo och administrerades från det senare. 
 
2.4 Skolan som språksamhälle på Åland 
 

Enligt självstyrelselagen är undervisningsspråket på Åland svenska. Det gäller 
speciellt undervisning som får stöd av samhället. Det finns dock enligt lagen en 
möjlighet för Ålands lagting att besluta att också tillåta undervisning på andra 
språk. Inställningen gentemot engelskan som undervisningsspråk har i viss mån 
blivit mer positiv och bl.a. Ålands Lyceum har erbjudit en del kurser på engelska 
liksom Åland högskola. Undantag har alltså beviljats för engelska, medan enskilda 
föräldrars begäran om undervisning i finska som hemspråk i grunden resulterat i 
avslag (se nedan).  

                                                 
8 Detta flyttades år 1827 till Helsingfors och blev det kejserliga Alexandersuniversitetet och efter 
Finlands självständighet Helsingfors universitet. Det nya Åbo akademi är grundat 1921 och har 
inte annat än vissa byggnader gemensamt med den gamla akademien. 
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Det förefaller dock vara fallet att svenskan står starkare som undervisningsspråk 
gentemot engelskan på Åland än både i Sverige och i Finland. Både i Sverige och i 
Finland är en markant ökning av undervisningen på engelska ett faktum. I Finland 
antogs en lag 1991 (L 476/1983, 261/1991; L 477/1983, 262/1991) som gör 
undervisning på främmande språk möjlig i grundskolorna och gymnasierna. Enligt 
Saari (1997b: 4-5) fanns sådan undervisning på alla stadier 1997, men framför allt 
på högstadiet och i gymnasierna i ungefär 1/5 eller 1/6 av skolorna, men planer 
finns på ett utökat utbud. I Sverige har den s.k. Sprint-undervisningen, språk- och 
innehållsintegrerad inlärning eller undervisning, dvs. undervisning på främmande 
språk ökat kraftigt. Oftast är det fråga om engelska. Enligt Falk (2001: 18) gällde 
detta nästan en fjärdedel av alla gymnasier i Sverige och 4 % av grundskolorna. 

Vad gäller språk som läses i skolorna på Åland är finskan sedan den nu 
gällande läroplanen för grundskolan 1996 trädde i kraft (Landskapet Ålands 
läroplan för grundskolan) ett valbart språk, medan engelskan är obligatorisk för 
alla grundskolelever. I praktiken läste dock ca 90 % av alla elever i högstadiet 
finska även åren efter reformen, och 80 % av samtliga respondenter i enkätmateri-
alet hade gjort det under alla de tre högstadieåren. 

Den 18 oktober 2002 överlämnades en medborgaradress till Ålands landskaps-
styrelse och kommunförbund där undertecknarna önskar sig ”frivillig hemspråks-
undervisning”9 i daghem och grundskolor. Hemspråksadressen är det tydligaste 
enskilda språkliga initiativet till förmån för andra språk än svenska på Åland under 
överblickbar tid (Medborgaradress till Ålands landskapsstyrelse 2002 om 
hemspråksundervisning). 

Adressen undertecknades av 67 föräldrar till 112 två- eller flerspråkiga barn. I 
över 100 fall (eller 91 %) var det fråga om finska. Adressen överlämnades 
tillsammans med ett pressmeddelande undertecknat av de två initiativtagarna, 
Jouko Kinnunen och Sirpa Eriksson. 

I pressmeddelandet hänvisar undertecknarna till en början till FNs konvention 
om barnets rättigheter, som Ålands lagting antagit 1991. Undertecknarna anser att 
det åländska förfarandet att inte alla åländska barn har ”möjlighet att få ändamåls-
enlig undervisning i sitt andra modersmål än svenska” strider mot konventionens 
artiklar 2, 29 och 30, där 2 är en allmän artikel, 29 handlar om barnets utbildning 
och artikel 30 om rättigheter hos barn som tillhör minoritets- eller ursprungsgrup-
per. Undertecknarna av pressmeddelandet hänvisar också till att en förbättring av 
kunskaperna i andra språk än svenska hos två- och flerspråkiga barn gör det lättare 
för föräldrar med andra språk än svenska som modersmål att stödja sitt barns 
skolgång. För det tredje framför undertecknarna som sin åsikt att intresset för 

                                                 
9 Adressen har följande lydelse: 
TILL ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE OCH DE ÅLÄNDSKA KOMMUNERNA. Vi, 
föräldrar till barn med flera hemspråk, önskar att det offentliga Åland känner sitt ansvar och 
hjälper oss i vårt dagliga arbete med att uppfostra språkkunniga ålänningar. Rent konkret önskar 
vi att daghemmen och grundskolorna på Åland organiserar frivillig hemspråksundervisning som 
en del av deras verksamhet. 
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Åland som ett internationellt föredöme skulle öka om man kan ”ordna skäliga 
språkliga förhållanden för sina egna, lokala minoriteter”. 

Pressmeddelandet hänvisar även till statistiska uppgifter, ur vilka det bl.a. 
framgår att åtminstone 13 % av alla åländska barn bor i familjer där åtminstone 
den ena föräldern har ett annat modersmål än svenska. Förslagsställarna påpekar 
dock att det är omöjligt att veta i hur hög grad dessa andra språk talas i hemmen 
och att Landskapsstyrelsen borde kartlägga det reella behovet först. 

Undertecknarna av pressmeddelandet påpekar också att ett viktigt skäl för att 
ordna hemspråksundervisning vore att ge barnen undervisning på rätt nivå, och 
påpekar vidare att det är oändamålsenligt att placera elever med fungerande 
kunskaper i språket i fråga i grupper för nybörjare. Här förefaller det vara främst 
finska man tänker på. Till sist hänvisar man till landshövdingen, Peter Lindbäck, 
som framfört att man bör kunna se nyanserat på det finska språket, så att man dels 
betraktar det som ett redskap och dels som ett hot. Förslagsställarna placerar själva 
sitt initiativ i redskapskategorin. 

Ålands landskapsstyrelse svarade på medborgaradressen först den 11 april 2003 
i form av en s.k. enskild föredragning där Landskapstyrelseledamot Gun Carlson, 
som ansvarade för utbildnings- och kulturavdelningen var beslutande (Ålands 
landskapsstyrelse, Utbildnings- och kulturavdelningen, Skolbyrån, U30, Protokoll 
11.4.2003). 

Svaret avvisar möjligheten till nya lösningar för att ge två-eller flerspråkiga 
elever stöd i andra modersmål än svenska mera systematiskt. Först påpekas hur 
lagarna för det fasta Finland och Åland skiljer sig åt vad gäller undervisningsspråk 
så att svenska är det ”huvudsakliga undervisningsspråket” i samtliga grundskolor 
på Åland. Man hänvisar dock till att det ur Ålands läroplan för grundskolan 
framgår att ”skolan medvetet måste sträva till att varje elev når en optimal 
personlig utveckling och att eleverna upplever att deras kunskaper och färdigheter 
växer”. Man hänvisar vidare till en annan passus i läroplanen där det framgår att 
elever som på naturlig väg förvärvat finska skall få lära sig både ”att läsa finsk 
litteratur, att skriva utgående från det språk de talar, att fördjupa och nyansera sitt 
ordförråd på olika ämnesområden och att skilja slang och dialekt från normal finska 
i tal och skrift” inom ramen för den vanliga undervisningen i finska i skolorna. 
Tillfällig stödundervisning i skolspråket svenska kan dock ges samt också om 
möjligt tillfällig stödundervisning i modersmålet för inflyttade elever. Svaret bollar 
frågan vidare till kommunerna och skoldistrikten, som i enlighet med nämnda 
läroplan i sin skolnämnd respektive förbundsstyrelse skolvis bör fastställa en arbets-
plan. 
 
2.5 Den språkliga vitboken och den språkpolitiska debatten 
 

På Åland pågår ofta debatter om svenskans ställning och behovet av finska både 
inom den offentliga sektorn och näringslivet. Det är dels fråga om ärenden som 
initierats inom Ålands lagting eller regering, men dels t.ex. om debatt i de 
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åländska tidningarna. Här redovisas närmast den offentliga debatten och de 
offentliga initiativen och några tidningsröster från Finlands fastland. 

Efter ett s.k. spörsmål i Ålands lagting våren 2002 beslöt detta ”att lagtinget 
hemställer hos landskapsstyrelsen att landskapsstyrelsen i samråd med lagtingets 
självstyrelsepolitiska nämnd utarbetar en vitbok om språkpolitik”. 

Ett uppdrag att skriva en sådan vitbok gavs till Gunilla Sanders som överläm-
nade denna till Landskapsstyrelsen hösten 2003. Uppdraget var tredelat. Den 
första var att kartlägga svenska språkets ställning inom landskapets egna myndig-
heter och inrättningar, både problem och fungerande kontakter med myndigheter 
på fastlandet i Finland. I andra hand skulle statliga myndigheter på Åland och den 
kyrkliga sfären utredas för att få en bild av utvecklingen inom dessa. I tredje hand 
skulle en bild av samhället Åland i övrigt ges, främst näringslivet. 

Utredningen påpekar att man egentligen inte borde ställa frågan om huruvida 
tjänstemän på landskapsstyrelsen kan finska eller inte, eftersom ämbetsspråket är 
svenska också i relation till riket, dvs. myndigheter i Finland. Det är bara några få 
tjänster som har kunskaper i finska som ett kompetenskrav vid Landskapsstyrel-
sen, Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning idag. Det visade sig dock att 
nästan alla tjänstemän ansåg sig behöva kunna finska eftersom det annars var svårt 
att kommunicera muntligt med ministerier i Helsingfors, att kunna ta del av många 
handlingar och delta i arbetsgrupper m.m. Vidare påpekades det att inte alla 
forskningsrapporter och allt beredningsmaterial översätts och att om så sker, så är 
det med försening. 

Inom näringslivet var behovet av kunskaper i finska omfattande. Det gällde 
företag med marknad på fastlandet, servicenäringar och också åländska företags 
kontakter med myndigheter i Finland (Sanders, 2003: 3-4). 

Hösten 2004 tillsatte landskapsregeringen en kommitté för att skriva ett språk-
politiskt program för Åland på basen av vitboken och den diskussion som fördes 
med anledningen av den. Denna överlämnade sitt betänkande i april 2006 och 
föreslog då fyra huvudsakliga åtgärder. Man skulle tillsätta en språknämnd, följa 
den språkpolitiska utvecklingen i landskapet genom utredningar, öka samarbetet 
med finlandssvenska organisationer på fastlandet och utöka informationen om 
detta samt främja kontakterna med Sverige inom vissa områden speciellt, handel, 
vård, utbildning och kultur (se Ålands landskapsregering, Meddelande 3, 2006-
2007: 1-3; Ålands landskapsregering, Bilaga till M3, 2006-2007). 

Helsingin Sanomat rapporterar den 16 april 2007 om programmet och diskus-
sionen i lagting och media. Artikeln poängterar speciellt att det i inledningen till 
programmet poängteras att ”språkpolitikens största och viktigaste utmaning är att 
avlägsna de orsaker som lett till ett ökat behov av finska på Åland”10 och vidare 
att det på samma ställe anges ”att man bör kunna bo och arbeta på Åland utan att 
kunna finska”. Det rapporteras också att det bärande temat i programmet är att 
bevara svenskan som det enda samhällsbärande språket på Åland. HS rapporterar 

                                                 
10 Egen översättning till svenska. 
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även att 80 % av näringslivets kontakter är riktade mot det fasta Finland. Man 
påpekade även att den dåvarande kulturministern, socialdemokraten Camilla 
Gunell och liberalernas ordförande Viveka Eriksson (som blev Lantråd, dvs. 
regeringschef på Åland efter valet 2007) båda uttryckt sina reservationer mot 
programmets enligt deras åsikt negativa attityd till finskan. Den föredragande 
kulturministern ansåg alltså själv (enligt rapporteringen) att programmet snarare 
borde ha gått ut på att stärka svenskan (Helsingin Sanomat, 16/4-08).  

Försiktig kritik mot åländska linjedragningar framkommer också i den största 
svenskspråkiga tidningens i Finland, Hufvudstadsbladets, ledare den 21 oktober 
2007 inför lagtingsvalet på Åland. Under rubriken ”Åland kunde gärna stärka sina 
band också österut” föreslår man dels en förstärkning av särskilt ungdomens band 
i riktning mot Finland istället för i riktning mot Sverige, eftersom allt fler åländska 
ungdomar studerar vidare i Sverige. Man tar också upp det faktum att inflyttning 
från Finland upplevs som ett hot på Åland och påpekar att det är just ungdomens 
allt starkare inriktning på Sverige i fråga om val av studieort som skapar 
problemen eftersom få flyttar tillbaka därifrån, möjligen beroende på att man på 
Åland trots allt behöver finska i arbetslivet. Hbl anser att Åland kunde uppmuntra 
till kunskaper i andra språk också utan att det hotar landskapets enspråkiga 
karaktär. Här torde det vara finskan som avses. Vidare förespråkar Hbl också 
hemspråksundervisning11 i finska och andra språk samt påpekar att såväl social-
demokraterna som liberalerna på Åland gör detsamma (Hufvudstadsbladet, 21/10-
07).  

I mars 2007 ställde åtta lagtingsledamöter representerande Ålands framtid,12 
Obunden samling13 och Frisinnad samverkan14 följande spörsmål till Ålands 
landskapsregering: 

 
Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att åtgärda de strukturella fel i det 
åländska samhället som orsakar det oproportionella behovet av kunskaper i finska inom 
företag, organisationer och offentlig förvaltning i landskapet? (Ålands lagting, Spörsmål nr 
1, 2007-2008) 
 
Spörsmålet ställdes mot bakgrund av en då nyligen publicerad rapport från 

ÅSUB, Ålands statistik- och utredningsbyrå, som redovisade det finska språkets 
ställning i arbetslivet på Åland (ÅSUB 2008:1). Rapporten visar i korthet att 
behovet av kunskaper i finska i arbetslivet på Åland är omfattande liksom behovet 

                                                 
11 I Finland reserveras i allmänhet termen modersmål och modersmålsundervisning för skolornas 
undervisningsspråk, dvs. svenska i åländska skolor och finlandssvenska skolor på fastlandet. I 
många finlandssvenska skolor, i synnerhet i södra Finland går det ändå att läsa även ”mofi” 
modersmålsfinska, dvs. få undervisning i finska på avancerad nivå, såsom för modersmålet, även 
i finska. Undervisning i andra eventuella modersmål för eleverna benämns ”hemspråksundervis-
ning”. 
12 Anders Eriksson och Harry Jansson. 
13 Spörsmålets första undertecknare Danne Sundman och vidare Fredrik Karlström, Gun-Mari 
Lindholm samt Mika Nordberg. 
14 Johan Ehn och Roger Jansson. 
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av kunskaper i finska. Inom näringslivet anses finska ofta ha ett större meritvärde 
än engelska. Behovet av kunskaper i finska anses både inom näringslivet, den 
offentliga sektorn och även inom föreningslivet ofta vara ”institutionellt drivna”, 
dvs. beroende av tillhörighet till Finland som stat. Detta anses bero på att det finns 
en begränsad självstyrelse inom det ekonomiskt-juridiska området. Man påpekar 
att behovet av kunskaper i finska lett till en omfattande rekrytering av arbetskraft 
från det fasta Finland, eftersom personer med utbildning i Sverige eller annanstans 
(än i Finland) oftast saknar bl.a. kunskaper i finska. Rapporten konkluderar med 
att säga att det finns en ”strukturell motsättning” mellan å ena sidan de svaga 
kunskaper i finska som det åländska ”civilsamhällets” svenska karaktär innebär, 
och å andra sidan arbetslivets orientering mot Finland – med tillhörande behov av 
kunskaper i finska (ÅSUB 2008: 9-12). 

Landskapsregeringens svar och debatten i lagtinget visar de partimässiga skilje-
linjer som finns i frågan. De tre partigrupper15 som undertecknat spörsmålet, med 
9 av 30 lagtingsledamöter, representerar de klart mest finskfientliga i lagtinget, 
medan de övriga partierna är mer hovsamma i denna fråga. 

Undertecknarna framför oftast utökad självstyrelse och ett utökat samarbete 
med Sverige som en lösning för att minska behovet av finska. Landskapsreger-
ingen, representerande de två största partigrupperna i lagtinget, Liberalerna med 
10 ledamöter och Centern med 8, pekar i sitt svar i grunden på de åtgärder som 
Meddelande 3 2006-2007 (från Landskapregeringen till Lagtinget) avsåg att man 
skulle genomföra.  

Centern antar ändå ett mellanläge där en lagtingsledamot (Gun Carlson) i 
debatten stödjer spörsmålets linje ovan och också menar att det inte går att 
förändra, dvs. motverka finskans fortsatta utbredning i Finland. Hon framhåller 
engelskans frammarsch som världsspråk som lösningen och anser att det är en 
generationsfråga. Även en socialdemokratisk16 ledamot, Gösta Winé, ser detta 
som lösningen. 

Onekligen visar dessa två ledamöters inlägg att det viktigaste kanske inte för en 
del är om kontakterna med fastlandet kan skötas på svenska, utan att det viktiga 
för dessa är att de inte sköts på finska. 

Åke Mattsson från Liberalerna pekar i stället på fördelen av att kunna språk 
allmänt och även finska för att kunna ”plocka russinen ur kakan”, dvs. kunna 
utnyttja Ålands geografiska läge och sälja till både Finland och Sverige. Hans 
lösning är att barnen på Åland lär sig litet mer finska. Folke Sjölund, även han från 
Liberalerna, anser i stället att spörsmålsställarna felaktigt försöker inbilla 
ålänningar att ett självständigt Åland skulle kunna klara sig helt utan finska.  

                                                 
15 En ledamot från Frisinnad samverkan påpekar i början av debatten att han inte undertecknat 
spörsmålet eftersom han anser att landskapsregeringen bör ges rimlig tid att genomföra de 
åtgärder som finns i Landskapsregeringens Meddelande 3 2006-2007 till lagtinget.  
16 Socialdemokraterna har tre ledamöter i det lagting som valdes hösten 2007. 
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Barbro Sundback från Socialdemokraterna ställer i debatten frågan om inte de 
unga har ett ansvar själva, dvs. att de själva får se till att meritera sig för olika 
tjänster, något som regeringschefen, dvs. Lantrådet Viveka Eriksson sekonderar. 

Debatten handlar också om huruvida det skall anses vara ett problem att 
finländare från fastlandet, oftast finlandssvenskar, flyttar in för att fylla behovet av 
kunskaper i finska. 

I slutändan antecknas ändå landskapregeringens svar ”till kännedom” med klar 
majoritet (Ålands lagting, 2008, Protokoll gällande Spörsmål 1 2007-2008).

  



 

 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 3  
 

Utgångspunkter i teorier och modeller 
 
 
 
 
3.1 Språkliga attityder 
 

Språkliga attityder av olika slag har studerats sedan 1960-talet. Den allmänna 
attitydforskningen härstammar från socialpsykologin i början av 1900-talet 
(Bijvoet, 2007: 113-114). Nationalencyklopedien definierar socialpsykologin som 
den ”gren inom beteendevetenskapen som studerar hur det sociala samspelet 
mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.  

 Attityd i snäv bemärkelse kan enligt en grundläggande lärobok i socialpsyko-
logi definieras som: ”en positiv eller negativ, generell och bestående känsla 
förknippad med en person, ett objekt eller en fråga. Attityder är exempel på s.k. 
sociala representationer. Sociala representationer är ”ett system av värden, tankar 
och sedvänjor” som dels skapar ordning och med vars hjälp individer orienterar 
sig i världen men dels också ger dem möjlighet att klassificera och ge namn åt 
olika saker ”. Vidare framhålls som en förklaring att orden ”attityd” och 
”inställning” har samma etymologiska rötter, dvs. betydelsemässiga ursprung i en 
mängd olika språk (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2000: 159-161). 

Bijvoet (2007: 114) framhåller att ordet ’attityd’ kan härledas till de båda 
latinska ordstammarna aptitudo, vilket betyder ’benägenhet’, respektive ’actus’, 
som betyder ’handling, beteende’. 

Språkliga attityder, eller attityder till språk och ibland språkattityder, skiljer sig 
från andra attityder just för att de handlar om attityder till språk på olika sätt. Det 
kan snävt vara fråga om attityder till olika språk eller varieteter (dialekter, socio-
lekter mm) av språk men också i vidare bemärkelse om attityder till talare av olika 
språk. Det kan utvidgas ytterligare till att även omfatta attityder till allt som på 
något sätt berör språk, t.ex. frågor om språkbyte eller om språkpolitik (Fasold, 
1984: 148). Bijvoet (2007: 120) framhåller hur den snävaste definitionen, dvs. 
attityderna till språket självt eller olika varieteter av språk, egentligen kan påvisas 
vara fråga om attityder till talarna av dessa språk eller varieteter.  

Olika forskare brukar framhålla att man kan dela upp attityder i tre underkom-
ponenter: en kognitiv, en affektiv och en konativ. Den kognitiva komponenten 
handlar om kunskap, känslor och handling eller handlingsberedskap (Fasold, 
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1984: 148). Mera specificerat handlar den kognitiva komponenten också om 
uppfattningar och föreställningar som inte behöver vara sanna. Den affektiva 
komponenten handlar om känslomässiga värderingar av den kognitiva 
komponenten som kan vara både positiva, negativa eller också neutrala. Den 
konativa komponenten innebär en beredskap att handla utgående från de 
värderingar man har (Bijvoet, 2007: 115).  

Attityder kan ha olika funktioner som både hjälper individen att förstå världen 
genom att förenkla och organisera individens tankar om den. De kan också skydda 
individen från att inse sanningar om sig själv som kanske är obehagliga 
(Einarsson, 2004: 204-205). 

Språkattityder har traditionellt studerats på olika sätt. Bijvoet (2007: 122-123) 
sammanfattar tre olika metoder:  
 

1. Den första är att kartlägga språkets eller språkvarietetens samhälleliga 
ställning genom analys av språkanvändning och språkbehandling. Detta 
används ofta som komplement till någon av de två andra metoderna. 

2. Den andra metoden handlar om direkta mätningar genom intervjuer och 
skriftliga enkäter. Det kan vara fråga om öppna frågor där inga svarsalter-
nativ ges, eller om flervalsfrågor eller om s.k. Likertskalor där respon-
denten anger i vilken grad han eller hon instämmer i olika påståenden som 
görs. 

3. Den tredje metoden är indirekta mätningar där syftet med själva försöket 
eller mätningen i allmänhet skyms.17 En mycket vanlig metod är den s.k. 
matched guise-tekniken eller någon vidareutveckling av denna.  

 
I den aktuella undersökningen kan både 1 och 2 ovan sägas ingå. Kapitel 2 är en 

beskrivning av Åland som språksamhälle med användning av den första metoden, 
medan denna undersöknings empiriska del baserar sig på den andra metoden. 

Olika inlärningsteorier gällande andraspråk eller främmande språk beaktar oftar 
attityder till språket i fråga eller allmänt till språkinlärning som en faktor. Målet 
med språkinlärningen kan vara både integrativt och instrumentellt. Är målet 
integrativt är syftet att integreras med den grupp vars språk man lär sig. Det är i 
allmänhet fråga om en majoritetskultur i samhället eller åtminstone i lokalsamhäl-
let. Är syftet instrumentellt är det fråga om att lära sig språket som ett instrument 
för kontakter och språkanvändning av olika slag. Saknas både det integrativa och 
det instrumentella syftet är det sannolikt att attityderna till språkinlärning allmänt 
eller till det ifrågavarande språket är negativa.  

Gardners modell över språktillägnande och språkfärdighet bygger på samhälle-
liga och undervisningsrelaterade aspekter. Den sociala och kulturella bakgrunden 
inverkar på intelligens, allmän språkfärdighet, motivation och attityder och den 

                                                 
17 Åtminstone skyms syftet vid själva försökstillfället. Enligt etiska riktlinjer som numer är 
vanliga i olika länder bör de senare klarläggas för de medverkande. 
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laddning18 som finns vid språkanvändningen. Dessa inverkar i sin tur på såväl mer 
formell som informell språkinlärning, vilket i sin tur inverkar på språkfärdigheten 
men även har inverkan på attityderna (Baker, 1992: 3-4). 

I den allmänna socialpsykologiska attitydteorien talas om det s.k. ”mere 
exposure” eller ”blotta exponerings”-fenomenet. Detta handlar om att man i 
allmänhet börjar gilla sådant som man utsätts för. Som exempel ges att individer 
ofta gillar spegelbilder av sig själva (som de själva ser sig i speglar) men vanliga 
bilder av andra (Helkama et al., 2000: 162). 
 
3.2 Säkra och osäkra minoriteter och majoriteter  
 

Kulturella och språkliga minoriteter respektive majoriteter skiljer sig oftast åt i 
graden av medvetenhet kring sin (språkliga) identitet. Vidare får en positiv eller 
negativ identitetskänsla hos grupperna olikartade följder för omgivningen, 
beroende på de olika rollerna grupperna spelar i samhället (Tandefelt, 1997: 58-
59). Liebkind (1997: 45) framhåller att en minoritet behöver en välvillig majoritet 
för att bevara sitt språk och/eller sin kultur. Därvidlag drar hon paralleller mellan 
minoriteterna inom staterna i Norden och mellan Norden som minoritet i Europa. 
Christer Laurén har uttryckt samma synvinkel (1992: 37-43). 

Tandefelt kallar minoriteter för seende och majoriteter för blinda. Majoritets-
medlemmar är blinda, då de kan förbli omedvetna om språkets betydelse eftersom 
deras kultur och språk inte har hotats. Minoritetsmedlemmar måste på olika sätt ta 
ställning språkligt och den språkliga identifikationen blir sannolikt starkare än hos 
majoritetsmedlemmen (Tandefelt, 1997: 58-59). 

Figur 2 har upprättats med hjälp av Liebkinds beskrivning (1997: 46) för att 
ange hurudan den egna gruppens etniska profil ser ut i skärningspunkten mellan 
axlarna objektiv/kvantitativ status (majoritet-minoritet) och subjektivt upplevd 
status (osäker-säker):  

En säker majoritet håller låg nationell/etnisk/kulturell profil och har råd att ge 
minoriteterna spelrum. En osäker majoritet gör däremot inte det, utan förhåller sig 
ogint till sina minoriteters behov. Liebkind talar om ”nationell/etnisk/kulturell” 
profil, något som här kortats ned till etnisk profil. 

För minoritetens del gäller däremot rakt motsatt situation vad gäller den etniska 
profilen. En osäker minoritet har sannolikt negativa attityder (stereotypier) 
gentemot sig själv och håller låg etnisk profil. En säker minoritet däremot håller 
hög etnisk profil och vill bevara den egna kulturen (Liebkind, 1997: 46). 

Vilka slutsatser kan då dras av Liebkinds resonemang i sektion 3.1 ovan? För 
att minoritetskulturerna skall bevaras och utvecklas behöver alltså såväl majorite-
ten som minoriteterna vara säkra på sina positioner så att majoriteten håller låg 
profil för egen del och minoriteterna hög. 

Om resonemanget överförs till engelskan som internationellt språk och de 
nationella majoritetskulturerna som internationella minoriteter skulle dessa 

                                                 
18 Ordagrant ”situational anxiety” dvs. den situationsbundna ångesten. 
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OBJEKTIV STATUS 
 

MAJORITET MINORITET 

SÄKER Låg etnisk profil Hög etnisk profil SUBJEKTIV 
STATUS 

OSÄKER Hög etnisk profil Låg etnisk profil 

 
 

Figur 2. Etnisk profil som produkt av objektiv och subjektiv status. 
 

däremot för att klara av att stå emot engelskans tryck behöva hålla en hög etnisk 
profil. Detta gör sannolikt få majoritetskulturer, som inte internt känner sig hotade. 
Svenskheten i Sverige kunde vara ett sådant exempel också om man i Sverige på 
senare tid börjat uppfatta att det finns risker med en ohämmat positiv syn på 
engelskans domänvinster. Det är fråga om en majoritetskultur, ett nationalspråk 
och den etniska profilen har åtminstone till de senaste åren varit låg. Se även 
avsnitten 2.2 och 3.4 i denna studie för en beskrivning av utvecklingen på senare 
tid, där en del instanser, såsom Svenska språknämnden, höjt profilen i kampen mot 
engelskans erövrande av funktionsdomäner. Se även Milani, 2007, speciellt 
inledningen och avsnittet om befrämjandet av svenska språket (Milani, 2007: 22-
29). 

Det är rimligt att påstå att Åland som självstyrande område på ett officiellt plan 
håller en hög etnisk profil. Detta gäller gentemot Finland, i krav på Finland 
gällande relationen till EU, men också internt på Åland gentemot talare av i 
synnerhet finska. Värnandet om det svenska språket kan sägas vara Självstyrelsens 
mål. Också om det svenska språket inte de jure är ett minoritetsspråk inom Finland 
så är det på många plan de facto det, eller åtminstone ett mindre använt officiellt 
språk. Gentemot Finland är det på så sätt möjligt att se på Ålands svenskhet som 
en minoritet inom riket och därmed placera in Ålandssvenskheten som en säker 
minoritet (gentemot Finland) med hög profil. Men Åland beter sig också på många 
sätt internt på Åland som en osäker majoritet. Traditionellt har svenskheten på 
Åland känt sig hotad av det finska språket, dvs. den subjektiva statusen som herre i 
det egna huset är osäker. Åland kan följaktligen även placeras in som en osäker 
majoritet i fyrfältet ovan där utfallet likaså blir en hög etnisk profil. I synnerhet 
den finskspråkiga minoriteten blir rätt strikt behandlad. Se kapitel 2 ovan för 
beskrivning av Åland som språksamhälle. 

I Finland är de svenskspråkiga en minoritet numerärt men det är fråga om en 
ytterst medveten och säker språklig minoritet i stora drag sett. (Det finns dock 
variationer inom gruppen, se bl.a. Ståhlberg, 1995b; Allardt & Stark, 1981; 
Tandefelt, 1996.) 

De olika svensk- och finskspråkiga grupperna i Sverige och Finland har 
placerats in i figurmönstret (se figur 3). Ålandssvenskheten placeras som ovan 
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Figur 3. Den etniska profilen hos olika svensk- och finskspråkiga grupper på Åland, i 
Finland och i Sverige. 

 

framhållits här in både som en säker minoritet och som en osäker majoritet. 
Finskheten i Finland kan i dagens läge karakteriseras som en relativt säker 
majoritet också om Liebkind framhåller att en del fortfarande kan se sig själva 
som en osäker minoritet (Liebkind, 1997: 47). Historiska omständigheter som att 
finskan först så sent som under 1900-talets början de facto erövrade alla 
funktionsdomärner och fick full funktionalitet gör ändå sannolikt att den etniska 
profilen är högre än för svenskheten i Sverige, varför Finlandsfinskheten placerats 
närmare den osäkra subjektiva statusen (än det Sverigesvenska). Medvetandenivån 
är dock inte på samma nivå som för den finlandssvenska minoriteten såsom 
Tandefelt framhållit (1997: 58-59). 

Den sverigefinska minoriteten (i Sverige) kan sägas alltmer närma sig den 
finlandssvenska och länge redan varit på väg från en osäker minoritetsposition 
med en låg etnisk profil till en säker sådan med hög etnisk profil. Också den 
Ålandsfinska minoriteten har här något tentativt placerats in som en säker 
minoritet. Initiativ som hemspråkslistan (se avsnitt 2. 4 ovan ) visar att gruppen 
åtminstone rört sig i den riktningen men möjligen borde den placeras in som en 
osäker minoritet än idag.  

Även finlandssvenskarna i Sverige kan placeras in i fyrfältet. Gruppen har som 
en samspråkig grupp med majoritetsspråket haft svårt att vinna gehör för sina 
strävanden att beaktas som en del av den sverigefinländska minoriteten i Sverige, 
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men kan idag sägas uppvisa åtminstone drag av säkerhet och har hållit en relativt 
hög profil under senare år.  

Inplaceringarna i figuren görs på basen av studium av situationen i länderna. Se 
kapitel 2. Den aktuella undersökningen ger inte möjlighet att testa annat än vissa 
aspekter av de Ålandssvenska och Ålandsfinska gruppernas inplacering i Figur 3. 

Svenskan har alltså en (stark) status som Ålands enda officiella språk men det 
finns ändå en oro för att ge finskan en möjlighet att (över)leva på Åland likaså.  

I ljuset av ovanstående figurer, avsnitt 3.1 och beskrivningen i kapitel 2 
formulerades ett antal hypoteser. Den allmänna hypotesen är att ovanstående 
beskrivning av Ålandssvenskheten som en grupp med hög etnisk profil kommer 
att färga av sig också på ungdomarnas attityder på Åland:  
 

Hypotes 1:  
Åländska ungdomar beter sig som en osäker majoritet på Åland och  
håller en hög profil gentemot minoriteter på Åland, framför allt finsksprå-
kiga. 
 
Hypotes 2: 
Ungdomarna på Åland är inte lika negativa till andra språk som till finska. 
 
Hypotes 3: 
Ålandssvenskhetens allmänt höga etniska profil ger visst skydd mot alltför 
positiva attityder till engelskan. Ungdomarna på Åland är inte lika odelat 
positiva till engelskan som svenska ungdomar (och finländska ungdomar i 
övrigt?). 
 
Hypotes 4: 
Åländska ungdomar beter sig som säker minoritet i Finland och håller hög 
profil på sina rättighetskrav. Ungdomar på Åland accepterar fortfarande 
Finland som moderlandet men vänder sig alltmer gentemot Sverige som 
rollmodell. 
 
Hypotes 5: 
Finskspråkiga ungdomar på Åland håller även de en hög etnisk profil och är 
överlag positiva till användning av finska på Åland. 

 
3.3 Den interaktiva ackulturationsmodellen IAM 
 

Den andra socialpsykologiska modell som denna undersökning tar avstamp i 
kallas IAM, The Interactive Acculturation Model eller den interaktiva ackultura-
tionsmodellen, eller kort IA-modellen, såsom den beskrivits i Bourhis, Moise, 
Pereault & Senécal (1997) och Bourhis (2001). 

Ackulturation handlar om den anpassning av kulturella, etniska och sociala 
aspekter som sker mellan olika grupper som kommer i kontakt med varandra. 
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   Figur 4: IAM-modellen (Bourhis, Moise, Pereault & Senécal, 1997: 371). 
 

Ackulturationen är bidirektionell, dvs. anpassning sker åt båda hållen också om 
balansen i anpassningen inte behöver vara jämn (Liebkind 2001: 386).  

IA-modellen beskrivs bäst med Figur 4, lånad från Bourhis et al. (1997: 371). 
Modellen innehåller dels de språkpolitiska åtgärder av statusplaneringskaraktär 
som statliga myndigheter ägnar sig åt. Dessa är i sin tur påverkade av de grupper 
som finns i samhället och påverkas också av de språkpolitiska ideologier som 
dominerar (Bourhis et al., 1997: 370-372). 

Ideologierna indelas i modellen i fyra olika typer: pluralistiska, civilistiska (eng. 
’civic’), assimilationistiska eller etnistiska (engelskans ’ethnist’). Pluralistiska 
ideologier kännetecknas av att staten såväl finansiellt som samhälleligt stödjer 
bevarandet av minoriteternas (och detta gäller såväl invandrade grupper som 
nationella minoriteter) kulturella drag, vare sig de är språkliga eller av annat slag. 
Detta anses rentav vara önskvärt. En civilistisk ideologi anser också bevarandet av 
minoriteternas kulturella drag som önskvärt men stödjer inte detta speciellt. I en 
assimilationistisk ideologi är inte bevarandet av minoriteternas kulturella drag 
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önskvärda, åtminstone inte över generationsgränserna, utan minoriteterna 
förutsätts ensidigt anpassa sig till majoriteternas kultur, språk m.m. Etnistiska 
ideologier har samma inställning som de assimilationistiska men har det tilläggs-
draget att de gör det svårt för minoritetsrepresentanter att överhuvudtaget bli 
accepterade i samhällena (Bourhis, 2001: 9-16). 

Det centrala i IAM är dock de ackulturationsorienteringar som utmärker 
majoritets-, respektive minoritetsgrupperna och som anses vara starkt påverkade 
av de språkpolitiska ideologier som råder i samhället. På basen av hur samstäm-
miga eller inte ackulturationsorienteringarna är förutspås att följderna i samhällena 
kan bli av tre olika typer: konfliktfyllda, problematiska eller konsensusinriktade 
dvs. inriktade på endräkt. Såväl majoritets- som minoritetsgruppernas ackultura-
tionsorienteringar beskrivs längs två dimensioner som handlar om a) bevarandet 
av minoritetens kulturella (språkliga mm) särdrag eller inte och b) en anpassning 
till majoritetens kulturella särdrag eller inte. 

För majoritetsgrupperna är det fråga om huruvida de upplever det som 
värdefullt eller önskvärt att minoriteterna anpassar sig till majoritetskulturen eller 
inte respektive huruvida de upplever det som värdefullt/önskvärt att minoriteterna 
bevarar sina särdrag eller inte. För minoritetsgrupperna handlar det om huruvida 
man själva anser det vara av värde att bevara eller försaka sin egen kultur respek-
tive att anpassa sig till majoritetskulturen eller inte (Bourhis, 2001: 24-28).  

Minoriteternas etnolingvistiska vitalitet (ofta förkortat EV) anses spela en stor 
roll. Grupper med åtminstone medelhög etnolingvistisk identitet anses t.ex. bättre 
kunna stå emot assimilationistiska och etnisistiska ideologier och klara av att 
bevara sitt språk bättre än grupper med lägre EV (Bourhis, 2001: 16-19). 

Den etnolingvistiska identiteten bygger på tre typer av faktorer, statusmässiga, 
demografiska och aspekter av s.k. institutionell kontroll. Till de statusmässiga 
faktorerna hör sådant som ekonomisk, politisk eller språklig prestige, till de 
demografiska sådant som hur stor gruppen är, dess nativitet och geografiska 
utbredning samt slutligen till den institutionella kontrollen hör huruvida gruppen 
och dess språk erkänns av stat och myndigheter och stödjs t.ex. i fråga om media 
och utbildning (Giles & Johnson, 1987: 71-72). Också den subjektivt upplevda EV 
eller subjektiva etnolingvistiska vitaliteten (SEV) som en grupp upplever att den 
har, har föreslagits spela en stor roll vid sidan av den mer objektiva EV (Allard & 
Landry, 1994: 117). 

De ackulturationsorienteringar minoritets- respektive majoritetsgrupper har kan 
beskrivas med hjälp av figurerna 5 och 6 längs de två ovan beskrivna dimensio-
nerna. 

Två av de uppkomna fyra rutorna har identisk beteckning både då det är fråga 
om minoriteternas och majoriteternas syn på saken i IAM-modellen. Integration 
handlar om att anse det vara av värde respektive acceptera att minoriteterna såväl 
behåller sin egen kulturella/lingvistiska identitet som att de antar majoritetsgrup-
pens. Perspektivet är additivt. Assimilation handlar om att värdesätta eller 
acceptera enbart att minoritetsgrupperna antar majoritetsgruppens kultur och språk 
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Figur 5. Minoriteters ackulturation. 
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Figur 6. Majoriteters ackulturation. 

 

(ett subtraktivt perspektiv). Då majoriteten enbart accepterar att minoriteterna 
behåller sina egna språkliga, kulturella drag men inte antar majoritetens kallas 
detta segregation. Separatism är motsvarande term ur minoriteternas synsätt om de 
enbart värdesätter att de själva behåller sina egna språkliga, kulturella drag men 
inte att de antar majoritetens.  

Minoriteter som varken vill behålla sina egna drag eller anta majoritetens blir 
marginaliserade, medan majoriteter som varken accepterar att minoriteter behåller 
sina egna särdrag eller antar deras särdrag ägnar sig åt exkludering eller 
uteslutande. Vidare anses i båda fallen individualistiskt orienterade minoriteter och 
majoriteter förekomma. Det handlar om att inte acceptera generaliserande 
gruppbeskrivningar av minoriteterna eller majoriteterna utan att vilja se varje 
person enligt hennes individuella meriter (Bourhis, 2001: 21-27). 

Minoriteternas och majoriternas olika ackulturationsorienteringar kan kombine-
ras på 25 sätt. Tolv kombinationer anses konfliktfyllda, tio problematiska och 
enbart tre anses borga för en utveckling i endräkt. Detta senare är enligt Bourhis 
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fallet då båda grupperna är inriktade på antingen integration, assimilation eller 
individualism. 

Den åländska majoritetskulturen i synnerhet visavi finskspråkiga inflyttade bör 
rimligtvis placeras in i rutan assimilation, där ett antagande av majoritetens språk 
accepteras men inte åtgärder för att hjälpa till att bevara gruppens språkliga 
karakteristika. Initiativ såsom hemspråkslistan (se avsnitt 2.4) tyder på att 
minoriteten eller åtminstone delar av denna snarast lutar åt en integrationsmodell. 
Huruvida ungdomar med minoritetsbakgrund som växer upp på Åland med den 
förhärskande språkideologin närvarande påverkas mer av denna inriktning hos 
majoriteten än av föräldragenerationens minoritetssynvinkel är inte lätt att veta. 
Hypotesen är att majoritetens påverkan är såpass stark via bl.a. kamratpåverkan att 
även ungdomar från finsktalande hem på Åland i huvudsak accepterar assimilation 
som ideologi. 

En hypotes kan härmed formuleras på basen av IAM-modellen: 
 

Hypotes 6: 
Åländska ungdomars attityder gentemot finska tyder på en assimilationistisk 
ackulturationsorientering både hos ungdomar från den lokala majoriteten 
och från den finskspråkiga minoritetsgruppen på Åland. 

  
3.4 Engelskan på Åland och i Sverige  
 

Det finns en mängd olika modeller som beskriver ett språks status, roll(er) och 
funktion i ett språksamhälle. 

De kan ta sin ansats i en mängd olika (samhälleliga eller humanistiska) veten-
skaper, och har också ofta något olika målsättningar eller lägger tonvikten på olika 
saker. När målsättningen inte explicit är att beskriva vilka faktorer och processer 
som medverkar till språkbevarande, language maintenance, (inklusive revitalise-
ring), eller språkbyte, language shift, eller hur detta sker, kan man dock oftast 
implicit se en sådan bakomliggande målsättning, och anta att faktorerna eller 
processerna är snarlika. Sålunda har t.ex. etnisk mobilisering hos minoritetsgrup-
per och etnolingvistisk vitalitet beskrivits med utgångspunkt i likartade taxono-
mier eller modeller. Grupper med en hög etnolingvistisk vitalitet förmår bevara sitt 
språk. Modellerna antar ofta formen av taxonomier, dvs. räknar upp faktorer som 
bidrar till ett språks position i ett samhälle. En del modeller är mera komplexa så 
att faktorer på olika nivåer samverkar. 

Verk om språkpolitik (language policy och language politics) och språkplane-
ring (language planning) kan med en förenkling sägas handla om hur man förhind-
rar faktorer eller processer i ett språkbytesförlopp att aktiveras, alternativt hur man 
stärker språkbevaringsmekanismer av olika slag. Det är så att sägatvå sidor av 
samma mynt. Givetvis kan det handla om det motsatta: om avsikten är att stärka 
ett visst språk, eller vissa språk, kan det vara fallet att ett annat eller flera andra 
språk i stället försvagas i samhället.  
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Verk om ett språks status, funktioner och roller beskriver återigen oftast 
synkront, i nutid, hur ett språk eller en språklig varietet kan positioneras relativt 
andra språk i samma språksamhälle eller språkekologi. 

En av de första att behandla aspekter av språkbyte eller -bevarande var Uriel 
Weinreich i boken Languages in Contact, som första gången utkom 1953. Han 
beskriver kortfattat sociologiska aspekter av språkbyte liksom vilka språkliga 
följder ett språkbyte har (Weinreich, 1968: 106-110). Heinz Kloss anses dock av 
många vara den första att behandla frågan djupare, då han i en studie från 1966 
behandlar tyska invandrare i USA (de Bot & Huebner, 1992: v-vii). 

Hyltenstam & Stroud (1991: 61-74) ger en sammanfattning av olika typers 
modeller och metoder som beskriver språkbytesprocessen. Enligt dem finns det i 
huvudsak tre typer av modeller: sådana som ser förloppet primärt i ett samhälls-
perspektiv, sådana som fokuserar på sambandet mellan samhälleliga faktorer och 
individens språkbeteende respektive sådana som koncentrerar sig på de språkliga 
följderna i skeendet. Sociologer befattar sig enligt dem primärt med samhälleliga 
modeller, lingvister med språkbeteendet, medan representanter för tvärvetenskaper 
såsom socialpsykologin, socialantropologin eller sociolingvistiken befattar sig 
med samspelet mellan samhälleliga och individuella faktorer. Den aktuella studien 
får anses vara ett exempel på denna mellankategori, där frågor om vilka (funk-
tions)domäner olika språk används i liksom individernas/talarnas språkliga 
attityder och identitet(er) beskrivs. 

Under senare tid har allt fler forskare, skribenter och debattörer, lyft fram att 
svenskan under de senaste decennierna tappat terräng även inom Sverige och att 
detta möjligen t.o.m. kan innebära början på en språkbytesprocess, som brukar 
karakteriseras som bestående av tre delar. Den första är just förlust av funktions-
domäner, dvs. användbarhetsområden, den andra är lån och interferens rent 
språkligt från det starkare språket och den tredje språkliga reduktioner 
(förenklingar) (Hyltenstam, 1996: 14). Man kan alltså ställa frågan om svenskans 
roll håller på att försvagas i Sverige. Det är inom sektorer såsom utbildnings-
väsendet (såväl inom grundskola och gymnasier såsom på högskolenivå), reklam-
branschen, populärkulturen, näringslivet men även inom den politiska sfären där 
denna utveckling tagit sin början. Utvecklingen fortskrider sedan normalt via 
uppkomsten av en i praktiken tvåspråkig elit mot ett språkbyte (Hyltenstam, 1996; 
Teleman, 1992; Teleman & Westman, 1997; Westman, 1996). Det är alltså det 
internationella språket engelska som utgör hotet mot svenskan och inte landets 
egna minoritets- eller invandrarspråk, i motsats till vad som ofta allmänt antas. 

De språkpolitiska förslag som under senare tid lyfts fram i Sverige för att bl.a. 
motverka engelskans framfart har kort relaterats i avsnitt 2.2 ovan.  

Användningen av engelska har globalt beskrivits i termer av tre koncentriska 
cirklar där den inre cirkeln (The Inner Circle) består av länder där en majoritet av 
befolkningen är infödda engelsktalande (English as a native language), den yttre 
cirkeln (The Outer Circle) består av länder där engelskan har en institutionaliserad 
roll i samhället som ett tilläggsspråk (English as an institutionalized additional 
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language), bl.a. stora delar av Afrika, i Sydostasien och i den karibiska övärlden 
och slutligen den expanderande cirkeln eller cirkeln stadd i utvidgning (The 
Expanding Circle), där engelskan är ett främmande språk (English as a foreign 
language) (Kachru, 1996: 908). 

I dessa termer kunde en hypotes vara att engelskan i Sverige är på väg från The 
Expanding Circle till The Outer Circle. Såsom tecken på detta kunde anföras 
studier såsom Gunnarssons & Öhman (1997), som behandlar Uppsala universitet 
och Hollqvist (1984) om engelskans roll i tre stora affärskoncerner. Se även 
Hyltenstam (2004). 

Phillipson (1992: 17ff) beskriver situationen i form av en kärna (core English-
speaking countries) av länder där den dominerande gruppen är infödda talare av 
engelska (motsvarar Kachrus inre cirkel). Alla andra länder är enligt Phillipson 
engelskspråkiga periferier (periphery-English countries) men kan delas i två 
grupper, dels länder där engelskan infördes under kolonialtiden och har en mängd 
nationella funktioner idag (Phillipson ger exemplen Nigeria och Indien) och dels 
länder där språket är ett internationellt kontaktspråk (link language) såsom i Japan 
och i Skandinavien. 

Svenskan kan i vissa avseenden sägas ha en starkare ställning på Åland än i 
Sverige. Enligt självstyrelselagen är Åland enspråkigt svenskt. De jure är däremot 
inte svenskan officiellt språk i Sverige, åtminstone inte än. Det är tänkbart att 
medvetandet om den egna åländska identiteten och det egna språkets betydelse 
och värde är högre bland ålänningar än bland (riks)svenskar, vilket gör att språket 
klarar sig bättre i kampen mot engelskan på Åland. Se hypotes nr 3 under 3.2 
ovan.  
 

 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 4  
 

Studier med jämförbart material 
 
 
 
 
Detta kapitel behandlar jämförelsematerial som främst består av studier över 
språkliga attityder av olika slag och självskattade språkkunskaper som genomförts 
under de senaste decennierna, speciellt på Åland eller i Finland men även några i 
Sverige. Studier utförda enbart på Åland behandlas i avsnitt 4.1, studier 
genomförda även bland finlandssvenskar inklusive ålänningar eller i Finland i 
övrigt i avsnitt 4.2 och studier utförda i Sverige i avsnitt 4.3. 

 
4.1 Attitydstudier inriktade på Åland  
 

Det finns undersökningar om vuxna ålänningars språkliga attityder men inga större 
över ungdomsgenerationen. Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB utförde en 
enkätundersökning bland den myndiga befolkningen på Åland i stort sett under 
samma tid som denna ungdomsstudie utfördes. ÅSUBs studie utfördes i början av 
1999 vilket innebär att denna ungdomsstudies material insamlades bland eleverna i 
årskurs 9 innan ÅSUBs vuxenstudie genomfördes medan denna ungdomsstudies 
material bland gymnasieeleverna insamlades efter ÅSUBs vuxenenkät. Publicitet 
över ÅSUBs vuxenenkäts resultat gavs dock först efter att min gymnasiestudie 
utförts, varför den troligen inte har påverkat någon av elevgrupperna. 

ÅSUB utförde sin en enkätundersökning per post och den är inriktad på 
ålänningarnas identitetsuppfattning. Undersökningen utfördes på uppdrag av 
tidskriften Radar, som har undertiteln Åländsk tidskrift för samhälle och kultur. 
Radars första nummer 1999 hade temat identitet.  

Samtliga artiklar i Radar (1999: 1) tangerar frågan om åländsk identitet på olika 
sätt. Tre av artiklarna behandlar resultat från ÅSUBs enkätundersökning. En 
allmän redovisning av resultatet för enkätundersökningen ges i Häggblom, 
Kinnunen & Lindström (1999). Med tidskriften följde även en tabellbilaga med 
fler och noggrannare tabeller än de som rymdes i själva artikeln. Sist i bilagan 
fanns även den utsända enkäten (Radar, 1999b: 33-35). 

Utöver den allmänna redovisningen av resultaten behandlar också den 
inledande artikeln av professorn i religionshistoria vid Åbo akademi (ÅA), Nils G 
Holm, den aktuella undersökningen ur någon aspekt liksom en artikel av Susan 
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Sundback, då docent och forskare i sociologi vid ÅA. Sundback jämför även 
denna undersökning i viss mån med den finlandssvenska identitetsstudien från 
mitten av 90-talet som behandlas i avsnitt 4. 2. 

ÅSUBs undersökning berör vuxna personer, 18 år och äldre, och är så till vida 
ett komplement till den aktuella undersökningen. Var 24 person eller 824 personer 
ur totalpopulationen valdes ut genom slumpmässigt urval (Häggblom et al., 1999: 
9). Sammanlagt fick man efter påminnelser in 427 svar, dvs. svarsfrekvensen var 
ca 52 %. 

ÅSUBs undersökning sändes första gången ut per post under vecka 5 år 1999 
och pågick sedan i en dryg månad med påminnelser. Min enkätstudie av eleverna i 
årskurs 9 under läsåret 1998-1999 utfördes i december 1998, dvs. innan ÅSUBs 
enkäter sändes ut. Undersökningarna har tillkommit helt oberoende av varandra, 
och med delvis olika syften. Det finns ändå några centrala beröringspunkter, också 
om frågeställningarna eller svarsalternativen inte är direkt jämförbara i de allra 
flesta fall. 

De flesta (ca 85 %) respondenterna i Ålands lyceum är födda 1981, dvs. har 
antingen fyllt eller fyller 18 år senare under 1999, året för ÅSUBs undersökning. 
De är alltså bara aningen yngre än de yngsta i ÅSUBs studie, om de inte rentav 
redan hade fyllt 18 vid den aktuella tidpunkten. Respondenterna i Ålands Lyceum, 
som fyllde i enkäten i mars 1999, kan alltså ha kommit i kontakt med ÅSUBs 
undersökning, om t.ex. någon annan familjemedlem eller rentav de själva fått den 
för ifyllnad. De kan också ha hört om den aktuella ungdomsenkäten via yngre 
släktingar eller vänner som gick i årskurs 9, men har med hög sannolikhet inte sett 
den i skriftlig form. 

Fråga 1 i ÅSUBs enkät ber om bakgrundsmaterial i form av respondenternas 
ålder, kön, bostads- och födelseort, civilstånd samt huruvida de studerat eller 
arbetat utanför Åland samt hur länge de bott på Åland. Av attitydfrågorna är det 
främst de som efterfrågar respondenternas mediavanor (fråga 2) respektive en av 
de fem omfattande frågorna (Nr 3-7) benämnda ”Faktorer som har betydelse för 
den åländska identiteten”, fråga 3, som har direkta paralleller i den aktuella 
ungdomsstudien.  

Fråga 3 handlar om i vilken utsträckning respondenten uppfattar sig som 
nordbo, finne, europé, ålänning, finländare, svensk, finlandssvensk eller något de 
själva kan tillägga. 

Nr 4 efterfrågar hur stor betydelse för den åländska identiteten som responden-
terna tillskriver 15 olika faktorer som räknas upp. Dessutom finns möjlighet att 
tillägga en onämnd faktor och ange dess betydelse. Bland de frågor som har 
relevans för den aktuella studien finns faktorerna självstyrelsen, det svenska 
språket, den åländska dialekten och åländska släktrötter.  

Fråga 5 efterfrågar faktorer som respondenten anser ha betydelse för att 
utveckla den åländska identiteten. Hit hör bl.a. utökade kontakter med Sverige 
eller med Finland, satsningar på det åländska medieutbudet, utvecklad självsty-
relse, satsningar på åländsk kultur, förbättrade kunskaper om åländsk historia och 
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kultur samt bättre kunskaper i svenska för inflyttade, eller bättre kunskaper finska 
eller andra språk. 

Fråga 6 handlar om faktorer som kan tänkas utgöra ett hot mot den åländska 
identiteten. Respondenterna ombeds ta ställning till om t.ex. massturism, EU-
medlemskap, utflyttning från Åland, en för begränsad självstyrelse eller ökade 
krav på kunskaper i finska utgör ett hot. 

Ytterligare redovisning av ÅSUBs studie finns som jämförelser i denna studies 
resultatkapitel. Här sammanfattas enbart de centrala identitetsfrågeställningarna. 

Identitetsfrågeställningarna i fråga 3 redovisas på en skala 0-4 där stigande 
värde anger en starkare identitetsuppfattning. Respondenterna i ÅSUBs studie är 
först och främst ålänningar med en medelpoäng på 3,4. Sedan följer nordbo (2,4), 
finländare (2,1), finlandssvensk (1,7), europé (1,5), svensk (0,7) och slutligen 
finne19 (0,7). Den starka åländska identiteten framgår också av att över två 
tredjedelar av respondenterna anger att de i mycket stor utsträckning känner sig 
som ålänningar, medan endast en fjärdedel anger att de i mycket stor utsträckning 
känner sig som nordbor, som ju var den nästpopuläraste identiteten. 

Identiteten åländskhet anges också stå i motsatsförhållande till ”finländskhet” 
och i viss mån ”nordiskhet”, dvs. ju högre identitetsuppfattningen är gällande 
åländskheten desto lägre är i allmänhet finländskheten (och nordiskheten). De som 
anger sin starkaste identitet som något annat än åländsk är i mycket hög grad 
födda utanför Åland (Häggblom et al., 1999: 1-15, 19). 

En faktoranalys genomfördes på dessa identitetsuppfattningar som gav vid 
handen att de kunde reduceras till tre faktorer som redovisas som en 
(nord)europeisk, en finsk och en åländsk. Dessa faktorer avgränsar varandra 
negativt så att respondenterna anger tillhörighet till en men distanserar sig från de 
andra (Häggblom, Kinnunen & Lindström, 1999: 16). En liknade faktoranalys 
genomfördes på den aktuella studien (se avsnitt 6.5.2.4). 

Av de 15 faktorer i fråga 4 där svararna tog ställning till hur betydelsefulla de är 
för den åländska identiteten angavs det svenska språket vara viktigast med medel-
poäng på 3,4. Tätt därefter följde hembygdsrätten och naturmiljön (vardera 3,2 
medelpoäng) och självstyrelsen (3,1). I fråga om att utveckla den åländska identi-
teten håller respondenterna främst på bättre kunskaper om åländsk historia och 
kultur (2,7 medelpoäng), ökade satsningar på åländsk kultur, större inslag om det 
åländska samhället och självstyrelsen i skolorna, förbättrade svenskundervisning 
för inflyttade (2,6 medelpoäng för de tre sistnämna) respektive utvecklad självsty-
relse (2,5) (Häggblom et al., 1999: 21, 24; Radar, 1999b: 18, 26). 

Som hot mot den åländska identiteten upplevdes främst en negativ inställning 
till den åländska särprägeln, åländsk isolering gentemot omvärlden (vardera dessa 
med medelpoäng på 2,6), dåliga kunskaper i den åländska historien (2,5), för 
begränsad självstyrelse samt utflyttningen. Vardera de två sistnämnda hade 
medelpoäng på 2,3 (Häggblom et al., 1999: 25; Radar, 1999b: 29). 
                                                 
19 Finne innebär i allmänt finlandssvenskt och åländskt språkbruk finländare med finskt moders-
mål eller förstaspråk. 
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Holm kommenterar i sin artikel i Radar (1999) enkätundersökningen. Han tar 
fasta på att det finns en stor kärna av de boende på Åland som uppfattar sig just 
som ålänningar och för vilka olika markörer eller aspekter av åländskhet är 
viktiga. Han påpekar också att det finns grupp boende på Åland som också har en 
identifikation med Finland och det finländska, men att det är just en undergrupp 
som därtill har en större förståelse för finskan som ett viktigt språk. Speciellt 
sådana som studerat på det fasta Finland uppfattar sig som finländare och finlands-
svenskar i högre grad. Gällande mediabruket betonar han att Sveriges TV och de 
åländska tidningarna spelar en stor roll för ålänningarna (Holm, 1999: 7). 

Sundback diskuterar i sin artikel i Radar (1999), hur ålänningarna ställer sig till 
det allmänt finlandssvenska. Hon tar här främst utgångspunkt i undersökningen 
om finlandssvensk kultur och identitet som utfördes vid Åbo akademi i början av 
1990-talet och som redovisas i följande avsnitt. Hon påpekar att ålänningarna trots 
allt enligt den har en hög samhörighet även med Svenskfinland, men att de har en 
lika hög samhörighetskänsla med Sverige, som klart skiljer dem från finlands-
svenskarna på fastlandet. Hon redovisar också att ålänningarna i den studien ändå 
instämmer helt eller delvis till ca 68 % i påståendet att ”ålänningar är finlands-
svenskar”. På fastlandet anser dock 85 % detta. Avslutningsvis påtalar hon dock 
att den finlandssvenska rösten på Åland är nästan ohörbar och att Svenskfinland i 
värsta fall får lov att klara sig utan åländskt stöd (Sundback, 1999: 32-39).  

van Gessel företog en undersökning i mars 1997 vid Ålands lyceum om språk-
bruket hos ungdomar med en delvis finskspråkig bakgrund. Avsikten var 
ursprungligen att också genomföra motsvarande vid några högstadieskolor men 
dessa hade svarat att en sådan undersökning inte var relevant på Åland, eftersom 
eleverna enligt skolornas åsikt enbart talade svenska förutom med enskilda 
familjemedlemmar. Sammanlagt kom materialet att omfatta 21 elever av ca 300 
vid Ålands lyceum, dvs. ca 7 % av dessa. Som små hade fem av eleverna haft 
finska som förstaspråk och enda språk, åtta hade haft både svenska och finska och 
8 enbart svenska. Vid skolstarten hade alla med finskt förstaspråk också lärt sig 
svenska medan fem elever av de 21 fortfarande inte då talade någon finska utan de 
lärde sig detta senare. Dessutom anger en av de 21 informanterna sig inte tala 
finska idag (van Gessel, 1998: 19-20, 48-49). 

Enkäten innehäll 51 numrerade frågor och därtill 20 påståenden som respon-
denterna fick ta ställning till. Ytterligare ingick ett schema att fylla i gällande i 
vilken mån de talade finska, i vilken mån svenska med släktingar, vänner och 
lärare och motsvarande gällande vad dessa talade till respondenterna. 

I fråga om den närmaste familjen talade tre alltid finska med sin mor, två alltid 
finska med sin far och en alltid finska med syskon. De som alltid talade svenska 
var sex med sin mor, 15 med sin far och 16 med syskon. Speciellt i fråga om 
syskonen är svenskans roll stark, ytterligare tre talade mera svenska än finska. 
Däremot talar dessa elever ofta finska med sina morföräldrar. 12 respondenter 
talar enbart finska med sina morföräldrar och ytterligare tre såväl svenska som 
finska. Fyra talar alltid finska med sina farföräldrar och ytterligare en såväl finska 
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som svenska. Det är också 12 elever som svarar att morföräldrarna enbart kan 
finska och 4 som anger att deras farfar enbart kan finska och 3 anger att deras 
farmor enbart kan det (van Gessel, 1998: 30-33, 42-43). 

Bruket av svenska framträder generellt starkt bland individer i samma ålder som 
respondenterna. Utöver syskonen gäller detta alltså också vänner. Ingen talar 
enbart finska eller lika mycket finska som svenska med sina vänner. Fyra talar 
ändå finska ibland med vänner i skolan men mestadels är det svenska som gäller. 
Sju anger att de talar såväl svenska som finska med vänner utanför skolan men 
ingen talar enbart finska med dessa.  

En respondent talar lika mycket svenska som finska med sin lärare medan tre 
anger att finskläraren talar lika mycket finska som svenska med dem. De övriga 
svarar antingen enbart svenska eller mest svenska (van Gessel, 1998: 33-37).  

Något över hälften av de 21 respondenterna, 12 elever, upplever sig som 
ålänningar medan tre upplever sig som finlandssvenskar och tre som finnar. 14 
anger däremot att de upplever att människor på Åland uppfattar dem som 
ålänningar och 12 på fastlandet. I stort sett alla upplever att det är viktigt för dem 
att kunna finska och att det är viktigt att kunna finska på Åland (van Gessel, 1998: 
76). 

Respondenterna tillfrågades även om sitt bruk av finska medier. Frågorna om 
TV och radio innehåller dock formuleringen ”finsk TV” respektive ”finsk radio”, 
vilket gör att man inte kan vara alldeles säker på att inte (några av) eleverna 
uppfattat att även utsändningar på svenska ingår i detta, varför dessa svar inte 
redovisas här. Tidningar på finska läser endast en respondent dagligen medan 
ytterligare sex läser sådana åtminstone en gång per vecka. En elev läser finska 
böcker varje vecka och ytterligare en gång i månaden, medan de flesta gör det 
mycket sällan eller inte alls. Sju elever läser aldrig böcker på finska medan bara en 
anger sig överhuvudtaget inte läsa tidningar på finska (van Gessel, 1998: 77-81). 

Runt hälften av respondenterna i van Gessels undersökning anger att de i de 
flesta sammanhang såväl förstår som själva kan använda finska både muntligt och 
skriftligt. Två anger att de enbart i en del fall förstår den finska de hör eller läser, 
medan fem anger sig enbart i en del fall själva klara av att tala finska och sex 
enbart i en del fall klara av att själva skriva finska (van Gessel, 1998: 81-82). 
 
4.2 Språkliga attitydstudier i Finland 
 

Det finns en del studier av språkliga attityder bland finlandssvenskar där även 
ålänningar inkluderats. Främst handlar det om en större studie utförd av Åbo 
akademi i Åbo i början av 1990-talet och upprepade undersökningar utförda av 
Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, IFS, vid Åbo akademi, situerat i 
Vasa, i samarbete med Svenska kulturfonden i Finland, de s.k. Barometrarna. 
Dessa är årligen återkommande opinionsbarometrar sedan 2002 om aktuella 
samhälleliga frågeställningar. De innehåller ofta frågor om språkval, språkkunska-
per och språkvanor respektive om samhörighet och identitet (Herberts, 2008: 14). 
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Vid Barometerstudierna genomförda av Institutet för finlandssvensk samhälls-
forskning vid Åbo akademi vårarna 2002 (benämnd Barometern 01) och hösten 
2005 (benämnd Barometern 05) efterfrågade man bl.a. i vilken utsträckning 
respondenterna kände samhörighet med olika regioner, enheter respektive svensk- 
och finskspråkiga på olika orter. Resultaten har delgivits mig av Kjell Herberts i 
form av korstabuleringar mellan dessa variabler och de olika regionernas svar så 
att Åland separerats från de övriga regionerna (Barometern 01 och Barometern 
05).  

Barometern 01 sändes till ett urval av 1 500 finländare med svenska som 
modersmål,20 i åldrarna 15-80. Svarsprocenten var 61 % och Barometern 05 till ett 
urval av 2000 finländare med svenska som modersmål. Svarsprocenten var 56 %. 
Den regionala representativiteten har i allmänhet varit god vid Barometerstudierna 
och ungefär motsvarat de svenskspråkiga finländarnas fördelning över regionerna. 
Vid Barometern 01 var svarsprocenten på Åland identisk med genomsnittet. Vid 
Barometern 05 svarade 52 % på Åland, dvs. fyra procentenheter färre än genom-
snittet. De yngsta åldersgrupperna har i allmänhet haft något sämre svarsprocent 
än de äldre. Svarsprocenten vid samtliga hittills utförda sju studier har varit 56 % i 
medeltal, men i åldersgrupperna 18-30 endast 46 % och i åldersgruppen 31-40 har 
den varit 52 % (Herberts, 2008: 166-170). 

Svaren finns sammanfattade i Tabell 1 där nettoattityden uträknats. Summan av 
andelen svar i procent av de två svarskategorier som anger en svag samhörighets-
känsla, ”Ganska liten utsträckning” respektive ”Mycket liten utsträckning” har 
subtraherats från summan av andelen svar i procent som anger en stark samhörig-
hetskänsla, ”Mycket stor utsträckning” respektive ”ganska stor utsträckning”. 
Svarskategorin ”Svårt att säga” har lämnats obeaktad. Ett positivt tal anger alltså 
att de som känner en stark samhörighet är fler än de som känner en svag samhö-
righet och vice versa. Man bör alltså observera att ett negativt värde inte innebär 
en negativ attityd, utan att de som känner liten samhörighet är fler än de som 
känner hög samhörighet med regionen eller gruppen. Inget svarsalternativ fanns 
för att ange att man inte kände någon som helst samhörighet. 

Samhörighetsfrågorna avsåg sju geografiska eller politiska regioner, nämligen 
Svenskfinland, Åland, Finland, Sverige, Norden, EU och Europa samt sju olika 
grupper av människor, nämligen svenskspråkiga på bostadsorten (anges som 
svbost), svenskspråkiga på andra orter21 (svanort), finskspråkiga på bostadsorten 
(fibost), finskspråkiga på andra orter (fiannort), rikssvenskar (rikssv), nordbor 
(norbor) och européer (européer). 
 
                                                 
20 I finländsk befolkningsstatistik ingår modersmål, som angetts av den enskilda eller dennas 
målsman/målsmän för minderåriga. 
21 Vissa kategorier kan sägas möjliggöra olika tolkningar men det är att anta att de flesta uppfattar 
kategorierna förkortade som svanort och fiannort som täckande enbart orter i Finland. Förmodli-
gen uppfattar de flesta kategorin rikssvensk som personer boende i Sverige (och inte rikssvenskar 
utanför Sverige) men det kan dock anses något oklart om t.ex. inflyttade personer boende i 
Sverige medräknas i kategorin av respondenterna. 



Studier med jämförbart material 45

Tabell 1. Sammanfattning av Barometer 01 och Barometer 05 svar om samhörighetskänslor. 
Nettoattityder i procentenheter. 
 

 
B 01 
Åland 

N = 69-78 

B 05 
Åland 

N = 90-97 

B 01 
Övr. Svenskfinland

N = 940-998 

B 05 
Övr. Svenskfinland 

N = 940-998 
Svenskfinland 36,9 54,8 82,2 85,8 
Åland 97,4 96,9 -19,6 2,5 
Finland 22,5 47,3 87,4 87,3 
Sverige 41,6 48,5 13,2 23,9 
Norden  39,2 45,1 31,4 51,4 
EU -12,8 -22,2 -22,9 -15,0 
Europa -12,6 -14,5 -16,2 -3,2 
Svbost 92,2 95,9 83,5 75,1 
Svanort 72,4 86,3 54,4 60,7 
Fibost -36,0 -31,5 13,8 18,5 
Fiannort -53,6 -54,4 -32,5 -27,8 
Rikssv 32,9 41,1 -14,1 -7,9 
Norbor 31,5 saknas 0,7 saknas 
Européer +-0,0 -10,8 -33,8 -24,5 

 

Det finns vissa skillnader mellan de båda mätningarna men i fråga om de 
huvudsakliga trenderna är tendensen likartad.  

För de åländska respondenternas del har Åland en samhörighetskänsla som inte 
går att mäta med någon annan geografisk region. Nettoskillnaden mellan starka 
och svaga samhörighetskänslor är runt 96 %-enheter och de som känner sådan 
samhörighet i mycket stor utsträckning är 86 % i Barometern 01 och 93 % i 
Barometern 05. Endast en (Barometern 01) respektive två (Barometern 05) 
respondenter har i mätningarna angett någon av kategorierna med samhörighet i 
svag utsträckning.  

I mätningen 2005 kommer Svenskfinland klart på andra plats (netto 55 % för en 
starkare samhörighet) för ålänningarnas del medan Finland, Sverige och Norden 
uppmäter en snarlik styrka av samhörighetskänslor (netto mellan 45 och 49 % 
starka framom svaga) och så att sägagemensamt placerar sig på tredje plats. 
Samhörighetskänslorna gentemot EU och Europa är klart lägst och de svaga 
samhörighetskänslorna dominerar. 

I mätningen 2001 har samhörighetskänslorna för Svenskfinland, Sverige och 
Norden rätt lika styrka (med starka nettoattityder på mellan 37 och 42 %). Finland 
uppmäter en svagare sådan men de starkare samhörighetskänslorna överväger 
ändå med 23 procentenheter. Också i denna tidigare mätning är samhörigheten 
med EU och Europa överväldigande svag.  

Samhörighetskänslorna gentemot både Svenskfinland och Finland är alltså 
svagare i Barometern 01 än i Barometern 05, vilket kan sägas gå emot den 
allmänna uppfattningen att Åland på senare tid skulle ha fjärmat sig från Finland 
och Svenskfinland allt mer. 

För finlandssvenskarnas del på fastlandet utgår Finland och Svenskfinland med 
en delad förstaplats i fråga om samhörighetskänslor gentemot geografiska enheter. 
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Nettoattityderna är starka och ligger mellan 82 och 87 % för båda dessa geogra-
fiska enheter i vardera mätningen. Därifrån är klivet ner till Norden, till följande 
enhet med starka samhörighetskänslor, dvs. med positiva nettoattityder, rätt långt. 
Nordens nettoattityd är 31 % i Barometern 01 och 51 % i Barometern 05. Sedan 
följer Sverige med 13 % i Barometern 01 och 24 % i Barometerna 05. I den 
tidigare mätningen överväger de svaga samhörighetskänslorna gentemot Åland så 
att nettoattityden är –20 % medan de starka har aningen överhand över de svaga i 
den senare (nettoattityden = 3%). 

I fråga om samhörighetskänslorna gentemot grupper av människor och främst 
språkgrupper framträder dock delvis en annan bild som hos ålänningarna utmärker 
sig i markant höga samhörighetskänslor även gentemot svenskspråkiga på annan 
ort i Finland, dvs. finlandssvenskar i gemen. De starka samhörighetskänslorna 
med svenskspråkiga på den egna bostadsorten ligger bara något över de starka 
samhörighetskänslorna för svenskspråkiga på andra orter i Finland. Starka samhö-
righetskänslor överväger gentemot svenskspråkiga på annan ort med 72 %-enheter 
i mätningen 2001 och 86 %-enheter 2005. Även gentemot rikssvenskar är samhö-
righetskänslorna företrädesvis starka men övervikten för de starka är i fråga om 
samhörighetskänslan gentemot rikssvenskarna 33 %-enheter i den tidigare 
mätningen och 41 %-enheter i den senare dvs. inte alls lika starka som gentemot 
finlandssvenskar. 

Möjligen kan svaren tolkas så att ålänningarna känner stark samhörighet med 
finlandssvenskar, men inte med Svenskfinland som enhet. En orsak kan vara att i 
synnerhet de södra delarna av Svenskfinland förfinskats i snabb takt genom en stor 
inflyttning av finskspråkiga och många delar av Svenskfinland därmed helt eller 
nästan helt på några decennier förlorat sin prägel av svenskbygd. Detta intryck 
stärks av att ålänningarnas samhörighetskänslor både gentemot finskspråkiga på 
den egna bostadsorten och på andra orter är företrädesvis svaga. Svaga samhörig-
hetskänslor överväger med 36 respektive 32 %-enheter i de olika mätningarna 
gentemot finskspråkiga på den egna bosättningsorten och med runt 54 %-enheter i 
vardera mätningen i fråga om finskspråkiga på annan ort.  

Ålänningarna rangordnar med andra ord de fem angivna grupperna med svenskt 
eller finskt modersmål på följande sätt från de starkaste samhörighetskänslorna till 
de svagaste: svenskspråkiga på bostadsorten, svenskspråkiga på annan ort, 
rikssvenskar, finskspråkiga på bostadsorten och finskspråkiga på annan ort. För 
finlandssvenskarna på fastlandets del är rangordningen snarlik, men de finsksprå-
kiga på bostadsorten byter plats med rikssvenskarna så att man känner en klart 
starkare samhörighet med finskspråkiga på bostadsorten än med rikssvenskar. 
Även för finlandssvenskarna på fastlandet gäller dock att man av dessa fem 
språkgrupper känner den minsta samhörigheten med finskspråkiga som bor på 
annan ort. 

Medan ålänningarna i fråga om samhörighetskänslor alltid väljer språk framom 
andra faktorer såsom land och geografisk närhet så väljer de i andra hand inom 
språket Finland framom Sverige och inom länderna geografisk närhet före 
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avstånd. Finlandssvenskarna på fastlandet väljer i första hand det egna språket 
inom det egna landet och inom detta geografisk närhet framom avstånd. I andra 
hand väljs dock geografisk närhet inom det egna landet före språk. Det egna 
språket i annat land väljs dock framom finska på ett större avstånd inom det egna 
landet.  

McRae visar dock i sin studie från 1999 över Finland som ett tvåspråkigt land 
att finnar, dvs. finskspråkiga finländare, snarare beter sig som ålänningarna och 
väljer språk framom sina landsmän. Det innebär att samhörighetskänslan mellan 
svensk- och finskspråkiga i Finland inte är reciprok. Respondenterna i undersök-
ningen (med ett urval på närmare 5000 finskspråkiga och drygt 2000 finlands-
svenskar) ombads ranka 13 namngivna grupper på en samhörighets- eller sympati-
skala från 0-10. Medan finlandssvenskar rankade finskspråkiga på en delad tredje 
plats med samer och före t.ex. rikssvenskar på sjätte plats, rankar finnar finlands-
svenskarna först på tionde plats och långt efter grupper med språk besläktade med 
finskan, också avlägset besläktade sådana. Sålunda återfinns samerna på andra 
plats, esterna på fjärde, finskspråkiga i Sverige på femte plats och ungrarna på 
sjätte plats bland finnarna. Finlandssvenskarna passeras också av engelskspråkiga, 
franskspråkiga och japaner. För finlandssvenskarnas del passerar enbart norrmän 
finnarna. Norrmän placerar sig också remarkabelt högt bland finnarna, nämligen 
på tredje plats, enbart passerade av den egna gruppen, finnarna, och samerna. 
Också finlandssvenskarna rankar dock sin egen grupp högst. Bilden av den ojämna 
samhörigheten förstärks ytterligare av att även finnar i det tvåspråkiga södra 
Finland rankar finlandssvenskarna lika lågt som finnar från det helfinska inlandet 
gör. Enbart i Österbotten rankar finnar finlandssvenskarna något fördelaktigare 
(McRae, 1999: 155-158).  

Barometrarna har även bett respondenterna uppskatta sina egna kunskaper i 
finska på en skala från ”fullständigt”, ”nästan fullständigt”, ”tillfredställande”, 
”nöjaktigt”, ”dåligt” till ”inte alls”. Herberts (2008b: 19-22) jämför detta med 
situationen 1950 då folkräkningen bad invånarna uppskatta om de hade behjälpliga 
kunskaper i finska och anser detta motsvara minst nöjaktiga i Barometerfrågeställ-
ningen. Kunskaperna i finska så mätta har från 1950 till våra dagar ökat från 46 % 
bland de svenskspråkiga till 82 %. Herberts attribuerar detta till två förklaringar, 
dels till utbildningsstrukturen och dels till den förändrade språkstrukturen där 
arbetsmarknaden idag kräver individuell tvåspråkighet. Han påpekar också att 
olika studier kunnat påvisa att självskattade kunskaper i språk har en stark korre-
lation med objektiva språktest (Herberts, 2008b: 19). 

Det förefaller dock rimligt att också allmänt beakta finskans allt starkare status 
och svenskans sjunkande dito som en förklaring. Finlandssvenskarnas etnoling-
vistiska vitalitet22 (EV) har sjunkit speciellt i fråga om demografiska aspekter 
sedan 1950 då finlandssvenskarna utgjorde närmare 9 % av befolkningen, dvs. var 
elfte finländare till under 5,5 % år 2005 (Finnäs, 2007:7) dvs. enbart var artonde 

                                                 
22 För en närmare förklaring av begreppet se avsnitt 3.3. 
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finländare är idag finlandssvensk. Allardt (1981: 142) framhåller att ”kunskapen i 
det andra inhemska språket i en språkgrupp minskar alltså då språkgruppens andel 
av totalbefolkningen ökar” och förklarar detta med nyttoaspekter. En mindre 
språkgrupp behöver kunskaper i det andra språket för att reda sig i samhället. 
Allardt redovisar i en tabell att redan 1950 var tvåspråkigheten i befolkningen föga 
jämlikt fördelad. Medan 7,7 % av finnarna klassade sina kunskaper i svenska som 
behjälpliga klassade 45,8 % av finlandssvenskarna sina kunskaper i finska i den 
kategorin (Allardt, 1981: 146). Av landskapen ingående i Svenskfinland, där 
finlandssvenskar bor, är Åland det landskap där kunskaperna i svenska är mest 
utbredda bland de finskspråkiga 1950. Här utgjorde de svenskspråkiga ca 96 % av 
befolkningen 1950. Bland de svenskspråkiga var det i Nylands län som tvåsprå-
kigheten var mest utbredd 1950, där 61 % av de svenskspråkiga var tvåspråkiga. I 
alla landskap är tvåspråkigheten mer utbredd i städer än på landsbygden och 
Allardt framhåller också att tvåspråkigheten i Finland i synnerhet till en början 
vara ett urbant fenomen, eftersom det historiskt sett fanns en tydlig geografisk 
språkgräns mellan finsk- och svenskspråkiga områden (Allardt, 1981: 141-144). 
Tandefelt bedömer att finlandssvenskarna lokalt behöver vara över två tredjedelar 
för att tvåspråkigheten lokalt skall vara lika utbredd hos finsk- och svenskspråkiga 
(Tandefelt, 2001: 23-28 ). McRae (1999: 100-101) påpekar att Åland utgör ett 
omvänt fall där tvåspråkighet är utbredd bland finskspråkiga 1950 men föga 
förekommande hos svenskspråkiga. Över tre fjärdedelar av de finskspråkiga på 
Åland bedöms som tvåspråkiga år 1950 men enbart var tionde svenskspråkig. 

Medan över hälften av finlandssvenskarna 1950 levde i kommuner där gruppen 
utgjorde mer än två tredjedelar av befolkningen lokalt gjorde enbart ca 36 % av 
finlandssvenskarna det 2005 (Finnäs, 2007: 10).  

Tvåspråkigheten definierad som ovan (behjälpliga kunskaper 1950, nöjaktiga i 
Barometrarna) var år 1950 ett fenomen som framförallt utmärkte finlandssvens-
karna i Åbo (84 %) och Helsingfors (83 %) (Herberts, 2008b: 20). Det kan 
tilläggas att Helsingfors år 1950 ännu hade 19 % finlandssvenskar mot 6 % 2005 
(Finnäs, 2007: 40). I övriga regioner var det enbart i Nyland (exklusive 
Helsingfors) som mer än var tredje finlandssvensk kunde definieras som tvåsprå-
kig (43 %), medan fenomenet i Åboland (minus Åbo) utmärkte 28 % av finlands-
svenskarna, i Österbotten 23 % och 10 % på Åland (Herberts, 2008b: 20). 

Idag har tvåspråkigheten även i det enligt självstyrelselagen enspråkigt svenska 
Åland stigit till 41 % bland de svenskspråkiga där. Värdena för Helsingfors och 
Åbo närmar sig 100 % idag. För Nyland (exklusive Helsingfors) är den uppe i 90 
% av finlandssvenskarna, för Åboland (exklusive Åbo) i 85 % och även för 
Österbotten ligger den vid nästan två tredjedelar av finlandssvenskarna, 64 % 
(Herberts, 2008b: 20). Ledamoten Barbro Sundback refererar i Ålands lagtings 
språkpolitiska debatt våren 2008 till siffror från Barometersstudierna som visar att 
t.o.m. 33 % av de infödda ålänningarna kan definieras som tvåspråkiga medan den 
ligger på 68 % hos inflyttade ålänningar (Ålands lagting, 2008, Protokoll gällande 
Spörsmål 1 2007-2008). 
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Statistikcentralen i Finland redovisade självskattade kunskaper i främmande 
språk i början av juni 2008 i samband med en vuxenutbildningsstudie utförd 2006. 
5000 personer ingick i urvalet och hade intervjuats vid hembesök. De självskattade 
språkkunskaperna i ”främmande språk” dvs. språk som inte var informantens 
modersmål kunde skattas på en fyrdelad skala: 

 
• Förstår enbart några ord och fraser (kan språket enbart litet)  
• Förstår och kan använda de vanligaste vardagliga fraserna. Använder språket 

i kända och enkla situationer (basnivåanvändare)  
• Förstår det väsentliga i tydligt språk och kan producera enkel text. Kan 

skildra sina erfarenheter och händelser (självständig språkanvändare) 
• Förstår krävande text och använder språket flytande. Behärskar språket 

nästan fullständigt (skicklig språkanvändare)23 
 

82 % angav sig kunna engelska på någon nivå och 65 % svenska. I siffrorna för 
engelskans del ingår alltså såväl personer med finskt och svenskt modersmål 
medan finlandssvenskarna inte ingår i siffran för svenska. Kvinnor uppgav sig 
vara bättre på främmande språk än män och yngre i allmänhet bättre än äldre 
personer. Ca 54 % angav sig vara åtminstone basnivåanvändare i svenska och ca 
27 % uppnådde åtminstone nivån ”självständig språkanvändare”. I engelska angav 
74 % sig vara åtminstone basnivåanvändare och ca 55 % åtminstone självständiga 
språkanvändare. 

Utan tillgång till de svenskspråkigas skattning av sina finskakunskaper är det 
svårt att veta vilkendera nivån som skall anses motsvara ”nöjaktiga kunskaper” i 
Barometerstudien (Statistikcentralens hemsida http://tilastokeskus.fi/til/aku den 5 
juni 2008). 

Ett större projekt benämnt ”Finlandssvenska kulturindikatorer” under ledning 
av professor Krister Ståhlberg vid Åbo akademi studerade under början av 1990-
talet finlandssvensk kultur och identitet. Syftet var bl.a. att utröna kulturkonsum-
tion och hur den skiljer sig mellan olika regioner och bland mera enspråkiga 
respektive tvåspråkiga finlandssvenskar. Syftet var också att utreda i vilken grad 
finlandssvenskarna identifierar sig som sådana och hur de såg på finlandssvensk-
heten. Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som i 
början av 1992 sändes per post till ett statistiskt urval av 3000 finländare i åldrarna 
16-75 år som i folkräkningen angett att de hade svenska som modersmål. 
Sammanlagt 2003 ifyllda enkäter inkom, dvs. svarsprocenten var 67. 

Enkäten innehöll frågor om respondenternas bakgrund, om språktillhörigheten 
(svenska, finska, tvåspråkig, annat språk) hos såväl respondenterna som deras 
familjemedlemmar och föräldrar, om självskattning av respondenternas språkkun-
skaper, om deras språkbruk i olika sammanhang, om mediebruk, kulturkonsum-
tion, egen föreningsaktivitet. Frågeformuläret innehöll även frågor om svararnas 
                                                 
23 Skribentens översättning från finska. Nivåernas benämningar på finska var: osaa vain vähän 
kieltä, perustason kielenkäyttäjä, itsenäinen kielenkäyttäjä och taitava kielenkäyttäjä. 
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samhörighetskänslor med olika geografiska enheter (Svenskfinland, Finland, 
Sverige, Norden, Europa) och olika språk(del)grupper (svenskspråkiga på 
boningsorten, svenskspråkiga på andra orter, finskspråkiga på boningsorten, finsk-
språkiga på andra orter, rikssvenskar), om hur finlandssvenska svarare upplever 
olika regioner i Svenskfinland vara och om hur finlandssvenska svarare kände sig i 
olika sammanhang (i familjen, bland släktingar, bland vänner, på arbetet, på 
fritiden, utomlands). Respondenterna ombads också placera in finlandssvenskar 
och finskspråkiga på semantiska differentialskalor24 gällande 18 egenskaper som 
täckte huruvida dessa grupper upplevdes t.ex. som samarbetsvilliga, bildade, 
vänliga, vidsynta/toleranta, stolta, priviligierade, öppna, envisa, självsäkra (eller 
deras motsatser) m.m. Slutligen skulle svararna ta ställning till i hur hög grad de 
omfattade 17 påståenden om olika språkliga fenomen såsom ”Finlandssvenskarna 
bör aktivt kräva service på sitt modersmål”, ”Att gifta sig över språkgränsen 
skapar nog bara problem”, ”Det är nog bäst för barn om de får växa upp i en 
möjligast enspråkig miljö” och ”Ålänningar är också finlandssvenskar” (Airo, 
1994a). 

Ålänningar besvarade enkäten i ungefär lika hög grad som finlandssvenskar 
allmänt, dvs. finländare med svenska som modersmål. Svarsprocenten var 67 
generellt och 62 bland ålänningarna. 135 ålänningar av 218 som mottagit den 
besvarade enkäten. Den regionala representativiteten var dock ganska god. Medan 
ålänningarna utgjorde 8 % av alla finländare med svenska som modersmål 1992 så 
utgjorde de 7 % av dem som besvarat enkäten. Den regionala representativiteten 
var god också generellt, dock så att Vasa län var aningen överrepresenterat bland 
svararna. Dessa utgjorde 36 % av svararna men 34 % av finlandssvenskarna vid 
denna tid. Också i fråga om kön och socioekonomisk ställning var representativi-
teten god. Ålderssegmentet från 61 till 64 år besvarade enkäten bäst, till 74%, och 
31-41-åringarna sämst, till 63 %, vilket kan jämföras med 67 % av alla (Airo, 
1994a: 6-11).  

Undersökningens resultat har bl.a. redovisats i en volym redigerad av Ståhlberg 
(1995a), och i skilda rapporter av Airo (1994b) med fokus på det regionala kultur-
beteendet, i Sundback (1994a) med fokus på TV-tittandet samt i Sundback 
(1994b) med fokus på religionen som etnisk faktor bland finlandssvenskarna. I 
Sundback (1999) ges också vissa redovisningar över de åländska respondenterna i 
projektets material. Denna artikel refererades kort i föregående avsnitt. 

Sandberg (1995) beskriver språkbeteende, språkmiljö och identitet. Individens 
språkbeteende klassas som svenskt om de i åtminstone två av de tre situationerna 
’hem’, ’arbete’ respektive ’vänner’ angett sig använda enbart eller mest svenska, 
annars som finskt. Språkmiljön klassas som svensk om de svenskspråkiga på 
svararens ort 1992 utgjorde över 45 % av befolkningen, och annars som finsk. 
Genom att kombinera språkbeteende och språkmiljö fås fyra grupper av finlands-
svenskar som i viss mån skiljer sig åt i sin identitetsuppfattning. Av dem som 
                                                 
24 Bijvoet (2007: 126) definierar semantiska differentialskalor som ”bipolära graderade skalor 
(oftast med fem eller sju steg) med motsatta adjektiv som ytterpunkter”. 
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besvarat frågorna om samhörighet utgör respondenter med svenskt språkbeteende 
enligt ovan nästan tre av fyra, 74 %, varav de i svensk språkmiljö utgör 48%-
enheter och de i finsk språkmiljö 28 %-enheter. Bara knappt 5 % av de runt 1800 
respondenter som besvarat identitetsfrågorna uppvisar ett finskt språkbeteende i en 
svensk miljö, medan gruppen med finskt språkbeteende i en finsk miljö utgör ca 
21 %. 

De respondenter som har ett svenskt språkbeteende och bor i en svensk språk-
miljö uppvisar i genomsnitt samma rangordning av sina samhörighetskänslor 
gentemot svenska och finska språkgrupper som ålänningar i Barometerstudierna 
gör (se avsnittet ovan). Från den högsta till lägsta samhörighetskänslan (mätt som 
ett medeltal) är grupperna: svenskspråkiga på boningsorten, svenskspråkiga på 
andra orter, rikssvenskar, finskspråkiga på boningsorten och finskspråkiga på 
andra orter, dvs. språk går framom land och geografisk närhet med den andra 
språkgruppen. Gruppen som har ett svenskt språkbeteende men bor i en finsk 
miljö uppvisar däremot i genomsnitt samma rangordning av samhörigheten med 
de olika grupperna som respondenterna på fastlandet i Barometerstudierna gör, 
dvs. de känner större samhörighet med finskspråkiga på boningsorten än med 
rikssvenskar. Denna grupp är dock splittrad i sin syn på rikssvenskar. Det finns en 
större andel som känner stor samhörighet med rikssvenskar än med finskspråkiga 
på boningsorten, men samtidigt fler som känner liten samhörighet med rikssvens-
kar än som gör detta visavi finskspråkiga på boningsorten. En medeltalsjämförelse 
visar alltså att samhörighetskänslan i genomsnitt i gruppen (med svenskt språk-
beteende i en finsk miljö) är något större gentemot finskspråkiga på boningsorten 
än gentemot rikssvenskar. 

De som lever sina liv med ett finskt språkbeteende enligt Sandbergs klassifice-
ring, dvs. som i åtminstone två av de tre domänerna hem, med vänner respektive i 
arbetslivet lever sina liv enbart på finska, mest på finska eller relativt jämnt 
tvåspråkigt uppvisar oberoende av ortens språkmiljö den lägsta samhörighets-
känslan med rikssvenskar, dvs. samtliga de fyra grupperna i Finland uppbådar 
alltid en högre samhörighetskänsla än rikssvenskar (Sandberg, 1995: 87-91). 

Gällande samhörighetskänslor gentemot de geografiska enheterna Svenskfin-
land, Finland, Sverige, Norden och Europa finns också skillnader mellan de fyra 
grupperna i Sandbergs klassificering. Oberoende av boningsortens språkmiljö 
klassificerar respondenterna med ett svenskt språkbeteende i medeltal sin samhö-
righetskänsla med Svenskfinland som den högsta och samhörighetskänslan med 
Finland nästhögst. Den grupp med ett svenskt språkbeteende som bor i en svensk 
språkmiljö klassar Sverige på tredje plats medan gruppen med ett svenskt språk-
beteende som bor i en finsk miljö känner högre samhörighet med Norden än med 
Sverige. Samma gör respondenterna med ett finskt språkbeteende i en svensk 
miljö medan respondenterna med ett finskt språkbeteende i en finsk miljö placerar 
Sverige sist, dvs. de känner högre samhörighet även med Europa än med Sverige. 
Båda grupperna med ett finskt språkbeteende dvs. oberoende av boningsortens 
språkliga miljö, känner i medeltal högst samhörighet med Finland och nästhögst 
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med Svenskfinland av dessa fem givna geografiska enheter. I förhållande till 
finlandssvenskar med ett svenskt språkbeteende har alltså dessa två enheter bytt 
plats för finlandssvenskarna med ett i hög grad finskt språkbeteende (Sandberg, 
1995: 90-91). 

Ståhlberg (1995b) typologiserar liksom Sandberg de svenskspråkiga i Finland i 
fyra grupper men gör detta genom att ta fasta på dels de självskattade språkkun-
skaperna i finska och dels en sammanvägning av resultatet från olika variabler 
som mäter graden av identitetskänsla med finlandssvenskar. De fyra grupperna 
kallar han för ’enspråkiga finlandssvenskar’ (vilka utgör ca 19 % av alla), 
’tvåspråkiga finlandssvenskar’ (ca 38 % av alla), ’tvåspråkiga’ (ca 37 % av alla) 
och ’övriga’. De enspråkiga finlandssvenskar utgörs av dem som har en stark 
finlandssvensk identitet och svaga kunskaper i finska. De tvåspråkiga finlands-
svenskarna har också en stark finlandssvensk identitet men goda kunskaper i 
finska. De tvåspråkiga har en svag finlandssvensk identitet och goda kunskaper i 
finska, medan gruppen övriga har en svag finlandssvensk identitet och svaga 
kunskaper i finska. Denna sistnämnda grupp består främst av ålänningar. Ståhlberg 
prognosticerar att en total förfinskning riskerar att äga rum av de tvåspråkiga (eller 
av deras barn) enligt hans klassificering, men inte bland de tvåspråkiga finlands-
svenskarna (med en stark finlandssvensk identitet) (Ståhlberg, 1995b: 28-50).  

Ålänningarna i materialet upplever sig alltså först och främst som just 
ålänningar och inte som finlandssvenskar. Airo (1994a: 6) kommenterar detta med 
att säga att ålänningar i vissa fall kan se sig som finlandssvenskar men i andra inte. 
Ganska många hade även skrivit in i formuläret att de är just ålänningar.  

Med påståendet ”Ålänningar är också finlandssvenskar” är ändå litet drygt två 
tredjedelar (68 %) av alla respondenter från Åland helt eller delvis av samma åsikt. 
För resten av de svenskspråkiga i Finland gäller dock motsvarande för 86 %. Det 
är framför allt det starkare instämmande med påståendet, ”helt av samma åsikt”, 
som skiljer de svenskspråkiga i Finland utanför Åland från ålänningarna på denna 
punkt. Siffrorna är härvid 73 % kontra 52 %.25  

McRae (1999) innehåller en del jämförande data av intresse, en del framtaget av 
McRae själv och också hänvisningar till andras verk. Uppgifter om finländarnas 
rangordning av den andra språkgruppen på en sympatiskala redovisades ovan.  

Gällande bruk av svenska och finska i olika domäner visar McRae (1999: 105-
108) att bruket av svenska hos finlandssvenskar 1983 var mest utbrett hemma och 
minst utbrett vid TV-tittande av sju upptagna domäner, nämligen hemma, på 
arbetet, med vänner och fyra typer av mediekonsumtion, nämligen läsande av 
tidningar, tidskrifter, lyssnande på radio och tittande på TV. Medan 69 % använde 
enbart svenska hemma tittade 58 % åtminstone lika mycket på finska program som 
på svenska vid TV-tittande. Vid lyssnande på radio var motsvarande siffra dock 36 
%. Åtminstone till en del lär detta bero på att det vid denna tidpunkt fanns en 
heltäckande finlandssvensk radiokanal men inte en sådan i fråga om TV, något 
                                                 
25 Skribenten har getts tillgång till materialet och dessa kommentarer baserar sig på egna 
körningar.  
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även McRae hänvisar till. Det kan tilläggas att enbart i Österbotten var möjlighe-
terna att se rikssvensk TV utbredda vid denna tidpunkt. 

McRae sammanställer resultat av flera andra forskare i fråga om samhörighets-
känslor. Enligt dessa uppvisar finsktalande i undersökningar utförda 1972 och 
1973 starka lojalitets- eller samhörighetskänslor26 till 73 % med staten medan 
detta gällde 57 % av de svenskspråkiga. Något förvånande är motsvarande siffror 
av starka samhörighetskänslor för den egna etniska gruppen 50 % för de finsksprå-
kiga och 26 % för de svenskspråkiga, dvs. enligt dessa resultat är det inte så att 
finlandssvenskarna i stället projicerar sin lojalitet på gruppen framom staten. I 
fråga om starka lojalitetskänslor med regionen respektive kommunen uppvisar 
finlandssvenskarna enligt McRae starkare sådana än finnarna. 37 % av de svensk-
språkiga men 31 % av de finskspråkiga uppvisar stark lojalitet med regionen. 34 % 
av finlandssvenskarna uppvisar stark lojalitet gentemot kommunen medan 29 % av 
de finskspråkiga gör detta (McRae, 1999: 161). Möjligen kan detta ha att göra med 
att migrationen inom landet varit starkare hos de finskspråkiga medan 
svenskspråkiga i högre grad flyttat utomlands, framför allt till Sverige. 

Svenska Finlands folkting, eller Folktinget i kortform, är ett politiskt represen-
tativt samarbetsorgan för finlandssvenskarna vars högsta beslutande församling 
väljs i samband med kommunalval. Folktingets uppgifter är att främja de svensk-
språkigas rättigheter på olika sätt (Folktingets hemsida den 17 juni 2008). Folk-
tinget har nyligen låtit undersöka språkliga attityder både hos finlandssvenskar och 
hos finskspråkiga gentemot finlandssvenskarna.  

1997 gavs den första rapporten ut som undersökte finskspråkigas attityder 
(Svenska Finlands folkting 1997) kommenterad av professor Erik Allardt. Den 
andra från år 2005 (Svenska Finlands folkting 2006) undersökte finlandssvenskar-
nas egna attityder och kommenterades av professor (numera biskop) Gustav 
Björkstrand. 

Den första studien bygger på personliga intervjuer med knappt 1000 finländare. 
Den kompletterades med telefonintervjuer av ca 200 finlandssvenskar. Den visade 
i stort sett på positiva attityder till finlandssvenskar bland de finskspråkiga. 70 % 
var helt eller delvis av den åsikten att det svenska språket var en väsentlig del av 
det finländska samhället. I den andra ändan var 11 % av helt annan åsikt och 19 % 
delvis av den åsikten. Av de telefonintervjuade finlandssvenskarna var 91 % helt 
av den åsikten att de kände sig ingå i Finlands folk och ytterligare 5 % delvis av 
samma åsikt (Svenska Finlands folkting, 1997: 21-24). 

De finskspråkiga ombads i denna undersökning skatta sin skriftliga och 
muntliga färdighet i svenska med hjälp av den finländska skolbetygsskalan med 6 
godkända steg från 5 till 10, där 9 och10 kan sägas motsvara den svenska skolans 
MVG (mycket väl godkänd), 7 och 8 VG (väl godkänd) och 5 och 6 G (godkänd). 
En färdighetsnivå på 7 eller över bedömde sig 36-37 % av respondenterna ha i de 

                                                 
26 ”feelings of strong loyalty”. 
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båda fallen (skriftligt respektive muntligt) (Svenska Finlands folkting, 1997: 20-
21). 

I den senare undersökningen intervjuades 820 finlandssvenskar som var statis-
tiskt representativa med avseende på kön, åldersgrupp och socialklass samt 
regional fördelning, så när som på att ålänningar inte medtagits. 76 % ansåg 
språket vara mycket viktigt för dem personligen och ytterligare 20 % ganska 
viktigt. Tvåspråkiga äktenskap upplevdes av de tillfrågade som en naturlig sak av 
90 % medan nästan två tredjedelar upplevde att österbottningar och nylänningar 
hade föga gemensamt. Sverige och kulturen där upplevdes av 59 % som intres-
santa men avlägsna och av 31 % som en viktig del av livet. I denna sistnämnda 
grupp var österbottningarna betydligt fler än nylänningarna (Svenska Finlands 
folkting, 2006: 16-31). 
 
4.3 Språkliga attitydstudier i Sverige 
 

Här redovisas endast kort tre studier över språkliga attityder i Sverige. En är 
speciellt fokuserad på sverigefinnar medan de två andra snarare riktat sig till 
majoritetsbefolkningen eller alla i Sverigeboende. 

Pia Nygårds redovisar en studie om språkattityder i Sverige, publicerad som en 
bilaga till ett betänkande av kommittén för svenska språket från 2002. Det är fråga 
om 12 frågor ställda till ett statistiskt urval av 1000 personer genom telefoninter-
vjuer genomförda av Svenska Gallupinstitutet. Dessutom djupintervjuades tio 
personer. Drygt hälften av respondenterna är negativa till att ha fler skolor i 
Sverige där undervisningen genomförs på engelska. Speciellt positiva är de yngsta 
under 30 år. De intervjuade är mer positivt inställda till att bevara de fem minori-
tetsspråken (vilka namngavs) i Sverige än invandrarspråken i Sverige. Två tredje-
delar instämmer helt med bevarandet av minoritetsspråken medan ca en tredjedel 
gör detsamma i fråga om invandrarspråken. Gällande svenska språket instämmer 
89 % i att ”Svenska språket är mycket viktigt för Sverige, eftersom det är en del av 
landets identitet” och ytterligare 7 % instämmer delvis. Till ett påstående om att 
det vore bäst för Sverige om alla hade svenska som modersmål är 56 % negativa 
(40 % tar helt avstånd) medan 38 % instämmer antingen helt (25 %) eller delvis 
(13 %) (Nygård, 2002: 9-21). 

Maria Wingstedts doktorsavhandling från 1998 handlar om språkideologier i 
Sverige. Den tar sin utgångspunkt i två kontroversiella språkfrågor som debatterats 
åren före avhandlingens utkommande men också efter det, nämligen frågan om 
krav på kunskaper i svenska för förvärvande av svenskt medborgarskap och 
modersmålsundervisningen i skolorna, då ännu kallat hemspråksundervisning. 
Den ger också en bakgrund ifråga om den bedrivna undervisningspolitiken 
gentemot samer och tornedalingar (Wingstedt, 1998: 1-4). Den empiriska studien 
baserar sig på en 12-sidig enkät som utsändes per post till ett slumpmässigt urval 
av 800 personer. Den slutliga svarsfrekvensen blev 41 %. Enkäten handlar om 
attityder till såväl intern som extern variation, dvs. variation inom svenskan av 
olika slag såsom ungdomsspråk, svordomar, språklig korrekthet m.m. och attityder 
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till minoritetsspråk. Hypotesen är att det existerar olika språkideologiska profiler 
inom befolkningen. I den ena av de två ändorna finns ’monolingvisterna’ som är 
speciellt inställda på ett språk och negativa till allt som innebär variation av olika 
slag. I den andra finns ’pluralisterna’ som är liberala till variation av olika slag och 
till förekomsten av olika språk. Där emellan kan finnas människor som t.ex. är 
positiva till extern variation men väldigt konservativa i fråga om variation inom 
svenskan (Wingstedt, 1998: 159-176). 

Wingstedt kan ändå inte finna de profiler hon hypotiserat om och föreslår olika 
skäl till detta. Människor har också ofta paradoxala åsikter i fråga om allmänna 
språkliga frågor respektive ifråga om specifika språk. Medan 67 % instämmer helt 
eller delvis i det allmänna påståendet att det bästa för ett land är att ha enbart ett 
officiellt språk instämmer ändå 44 % helt eller delvis med påståendet att engelska 
borde vara Sveriges andra officiella språk. Däremot har bara 5 % denna åsikt i 
fråga om finska som Sveriges andra officiella språk medan 78 % är av helt annan 
åsikt. 71 % instämmer helt eller delvis med att det är bra att invandrarna bevarar 
sitt språk och lär sina barn dessa, medan 69 % samtidigt helt eller delvis instäm-
mer med att invandrarföräldrar bör tala så mycket svenska som möjligt med sina 
barn. 91 % anser samtidigt att det är bättre att kunna tala två språk än att tala ett 
(Wingstedt, 1998: 267-280). 

Andersson (2002a, 2002b) redogör för en studie som Delegationen för finsk-
språkigt arbete inom Svenska kyrkan tagit initiativ till bland sverigefinländare och 
deras barn inom och vars resultat redovisas i tidskriften Mitt i församlingen 
2002:7. Utöver religiöst präglade frågeställningar söker man också svar på frågan 
om sverigefinländarnas kulturella förhållningssätt. Sammanlagt 1020 personer 
ingick i ett urval som fick en postenkät. Urvalet bestod av personer mellan 15 och 
85 år och som antingen var födda i Finland eller födda i Sverige av minst en 
Finlandsfödd förälder. Urvalet stratifierades så att en större andel med två 
Finlandsfödda föräldrar ingick eftersom man sökte påvisbara skillnader mellan 
dessa samt de med en Finlandsfödd förälder och själva i Finland födda. I urvalet 
ingick däremot också finlandssvenskarna i Sverige och deras barn, vilka är kraftigt 
överrepresenterade i Sverige i förhållande till andelen i Finland. 547 personer eller 
54 % besvarade enkäten (Andersson, 2002a: 10-14). 

En faktoranalys som utfördes på sju påståenden om respondenternas förhåll-
ninsgssätt till Sverige respektive Finland och deras kulturer27 utkristalliserade två 
faktorer som handlar om närhet till det svenska respektive finska. Varje individ 
tilldelades sedan faktorpoäng för båda faktorerna och kunde således placeras in i 
ett fyrfält. Personer med stark relation till det finska men svag sådan till det 
svenska kallas isolerade. Personer med starka relationer till båda kulturerna kallas 
integrerade. Personer med starka relationer till det svenska men svaga till det 

                                                 
27 ”Det är viktigt för mig att vara en del av det svenska samhället”, Jag drömmer ofta om att flytta 
till Finland”, ”Det händer att jag vill dölja min finska bakgrund”, ”Jag känner mig hemma i 
Sverige”, ”Jag kan inte tänka mig att flytta till Finland”, ”Att leva inom två kulturer berikar mig” 
och ”Jag är stolt över min finska bakgrund”. 
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finska kallas assimilerade. Slutligen kallas personer med svaga relationer till både 
det svenska och det finska för alienerade (Andersson, 2002b: 21-25). Skillnaderna 
mellan könen är statistiskt säkerställda i dessa förhållningssätt: mer än dubbelt så 
stor andel män som kvinnor är alienerade (33% mot 16 %) och männen är 
samtidigt i mindre grad än kvinnorna integrerade (21 % mot 31 %) eller assimile-
rade (20 % av männen mot 29 % av kvinnorna). Totalt sett fördelar sig respon-
denterna nästan jämnt mellan grupperna, dock så att de integrerade är något fler än 
en fjärdedel (27%) och de alienerade något färre än en fjärdedel. Av de tre grupper 
som jämförs, dvs. personer födda i Finland, personer födda i Sverige med två 
Finlandsfödda föräldrar respektive personer födda i Sverige med en Finlandsfödd 
förälder är den mest assimilerade gruppen inte oväntat den som är född i Sverige 
med en Finlandsfödd förälder. 41 % av dessa beter sig assimilativt. Å andra sidan 
är denna grupp också mest alienerad, dvs. uppvisar ett avståndstagande till båda 
kulturerna. 29 % i gruppen är alienerade. Den mest integrerade gruppen av dessa 
tre är de Finlandsfödda där 30 % anses integrerade. Å andra sidan är denna grupp 
även den som är mest isolerad. 33 % kan genom sina svar klassas som isolerade 
(Andersson, 2002b: 25-28). 

Respondenterna ombads också skatta sina finska och svenska språkfärdigheter. 
Sammanlagt ansåg sig 51 % uttrycka sig bra på finska och 23 % dåligt, medan 27 
% inte alls ansåg sig kunna uttrycka sig på finska. I gruppen född i Sverige med en 
Finlandsfödd förälder tillhörde nästan två tredjedelar eller 64 % den sistnämnda 
gruppen och bara 12 % ansåg sig uttrycka sig bra på finska. Bland personerna 
födda i Sverige med två Finlandsfödda föräldrar ansåg sig däremot 49 % kunna 
uttrycka sig bra på finska och ytterligare 28 % dåligt, men bara 24 % inte alls på 
språket. Av de Finlandsfödda ansåg sig 73 % kunna uttrycka sig väl på finska och 
bara 8 % inte alls. Förmodligen är det här främst fråga om finlandssvenskar (som 
var ca 20 % av de Finlandsfödda) som flyttat från väldigt svenskspråkiga områden 
i Finland. 

Av dem som var födda i Sverige ansåg sig nästan alla kunna uttrycka sig 
mycket väl på svenska medan motsvarande gällde 73 % av de Finlandsfödda. 21 
% av dessa ansåg sig uttrycka sig ganska väl på svenska och 6 % dåligt. 

 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 5  
 

Den empiriska studien: material och metod 
 
 
 
 
5.1 Allmänt 
 

Den empiriska studien består av ett skriftligt frågeformulär eller enkät (Se 
bilagorna 1, 2 och 3) ifyllda av 257 elever som gick i årskurs 9 i åländska grund-
skolor under läsåret 1998-1999 liksom av 90 gymnasieelever vid Ålands lyceum i 
Mariehamn som läste andra året under samma läsår. Enkäterna för grundskol-
eleverna och lyceisterna är snarlika men innehåller några få nödvändiga skillnader 
i efterfrågad bakgrundsinformation. Eleverna fyllde i enkäterna under skoltid 
under två på varandra följande lektioner, grundskoleleverna i december 1998 och 
lyceisterna i mars 1999. Detta var möjligt eftersom Ålands landskapsstyrelses 
Skolbyrå hjälpte till med att förmå skolorna att delta i undersökningen.  

Enkäterna var försedda med ett försättsblad28 i vilket det framgick att deltagan-
det var fullständigt anonymt och utgjorde underlag för en doktorsavhandling. Det 
framgick också att det dels var fråga om uppgifter t.ex. om respondenternas egen 
språkanvändning och andra bakgrundsfakta, men att det därutöver inte var fråga 
om kunskap utan om åsikter, dvs. att det inte finns några rätta svar.  

Enkäten29 tilläts bli lång eftersom den skulle ifyllas under skoltid och dessutom 
under två på varandra följande lektioner. Enkätdelen (utan försättsbladet) består av 
12 sidor med 112 frågor. De allra flesta frågorna var flervalsfrågor men några 
öppna frågor ingick också. 

Enkäterna bestod dels av frågor för att få bakgrundsinformation om responden-
terna och av attitydfrågor på olika sätt relaterade till språk. 

De ifyllda 257 grundskolenkäterna registrerades, dvs. inmatades med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS, Statistical Package for the Social Sciences (Norušis, 
1990) i 256 olika variabler och de 90 lyceistenkäterna inmatades i 262 variabler i 
var sin SPSS datafil. De båda filerna sammanslogs även till en gemensam fil med 
262 variabler. Med hjälp av SPSS har olika typer av beräkningar utförts, dels 
enkla frekvenskörningar och korstabuleringar, dels signifikans- och korrelations-
beräkningar och även faktoranalys har utförts för en knippe variabler. Vidare har 

                                                 
28 Se bilaga 1 för försättsbladet. 
29 Se bilaga 2 frågeformuläret i årskurs 9 och bilaga 3 för detta i Lycéet. 
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nya variabler skapats med hjälp av omkodningar och beräkningar. För en närmare 
beskrivning av detta se avsnitt 5.2.4. 

 
5.2 Enkäterna 
 

5.2.1 Distribution och ifyllandet av enkäterna 
 

Enkäterna distribuerades på förhand till de olika skolorna. Grundskolorna finns 
omnämnda i avsnitt 6.2.1 med en redogörelse av hur många elever som deltog från 
varje skola. Samtliga grundskolor med högstadier på Åland deltog i undersök-
ningen. Dessutom deltog Ålands lyceum, Ålands enda teoretiska gymnasium, i 
undersökningen där målgruppen var elever som studerade andra året.30  

Undersökningen påbörjades i kraft av ett forskarstipendium från Ålands 
högskola (med placering vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms 
universitet) höstterminen 1998. Bland annat tack vare detta assisterade Skolbyrån 
vid Ålands landsskapsstyrelse, och i synnerhet byråchef Stina Collerus vid 
Skolbyrån, med insatser för att förmå skolorna att delta. Undertecknad deltog i ett 
möte med företrädare för skolorna i månadsskiftet november/december 1998 där 
jag fick redogöra för enkäten som då var nästan klar. Enkäterna sändes sedan per 
post till skolorna. Mestadels ifylldes dessa i samband med lektioner i samhällskun-
skaper el. dyl. Enkäterna återsändes ifyllda av skolorna i december 1998. Skolorna 
tog alltså själva ansvar för att eleverna fyllde i enkäten. 

Målet med undersökningen i årskurs 9 var alltså att eftersträva en totalunder-
sökning (Ejlertsson, 1996: 16). Ett visst bortfall finns ändå, eftersom en del elever 
var frånvarande av olika orsaker och två mindre grupper ur två skolor deltog i 
exkursioner den dagen enkäterna ifylldes. Därför ingick slutligen 257 elever av 
294 möjliga eller 87 % av målgruppen i studien.  

Enkäten ifylldes även av elever som studerade andra året vid Ålands lyceum. 
Detta skedde i mars 1999, dvs. några månader efter att eleverna i åk 9 fyllt i 
enkäten. Eftersom grundskolorna ombetts att se till att enkäten inte spreds och att 
tomma exemplar återsändes bedömdes detta vara möjligt trots att enkäterna så när 
som på några få nödvändiga förändringar av vissa bakgrundsfrågor var identiska. 
Även här tog skolan ansvar för att eleverna gavs möjlighet att ifylla enkäten 
samtidigt under skoltid. I undersökningen vid Ålands lyceum kom slutligen 90 av 
110 möjliga elever att delta, dvs. ca 82 %.31

 
5.2.2 Enkäternas uppbyggnad 
 

De första 23 frågorna i enkäterna32 är rena bakgrundsfrågor, om eleverna själva 
och deras föräldrar. Därefter följer 17 frågor som främst handlar om språkanvänd-

                                                 
30 I Finland har sista årets studerande i gymnasierna dvs. de s.k. abiturienterna redan slutfört sin 
egentliga skolgång i mars då enkäten ifylldes dvs. andra årets studerande utgjorde skolans äldsta. 
31 Även i Ålands Lyceum var elever frånvarande av olika orsaker dvs. enkäten ifylldes av dem 
som vara närvarande den dagen och inte hade specialprogram. 
32 Se bilaga 2 för frågeformuläret i årskurs 9 och bilaga 3 för detta i Lycéet. 
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ning och språkval i olika sammanhang, men också två frågor om massmediebruk. 
Fråga 41 handlar vilket land eleverna håller på vid landskamper mellan Finland 
och Sverige. Sedan följer 16 frågor där eleverna ombads skatta sin egen 
kompetens i engelska, finska, tyska och franska uppdelat på de fyra delfärdig-
heterna förstå talat språk, förstå skrivet språk, kunna tala och kunna skriva språket 
ifråga. Frågorna 58-112 som upptog de sista sju sidorna av enkäten innehåller 
attitydfrågor relaterade till språk indelade i olika grupper med hjälp av halvslagna 
linjer. 

Som bakgrund efterfrågades först i de första åtta frågorna uppgifter om elever-
nas födelseår, kön, huruvida de var födda på Åland och, såvida de inte var det, när 
de hade flyttat till Åland samt om de bott utanför Åland en längre tid (mer än en 
månad i följd). Frågorna 9-14 efterfrågar uppgifter om respondentens mors 
respektive fars födelseort,33 först huruvida de är födda på Åland, och om inte, var 
de är födda och när de kommit till Åland. Frågorna 15-18 ber eleverna berätta om 
deras mor respektive far talar något annat språk än svenska med dem, och om så, 
vilket språk samt hur ofta (uppdelade på fem olika svarsalternativ). Fråga 19 
efterfrågar om respondenten bor med båda sina föräldrar (samtidigt). Frågorna 20-
21 efterfrågar vardera förälderns högsta avslutade utbildning uppdelat på fyra 
alternativ (samt Vet ej som en sista kategori).  

Frågorna 22-24 handlar om huruvida eleverna har nära släktingar boende 
utanför Åland, och om så är fallet, hur de är släkt med dem, dvs. vilka släktingar 
det är och var de bor.  

Frågorna 25 och 28 handlar om huruvida eleven besökt Sverige och Finland 
(utanför Åland) och hur många gånger (indelade på fem olika svarsalternativ 
sammanlagt). Frågorna 26-27 handlar om elevernas språkbruk vid besök i Finland, 
dvs. huruvida de brukar tala finska respektive engelska då (uppdelat på tre olika 
svarsalternativ över hur ofta detta sker). Frågorna 29 och 30 handlar om språkval i 
skolan, dvs. vilka språk respondenten läst i skolan och hur många år. 

Frågorna 31-38 efterfrågar elevernas språkval på fritiden, uppdelade på två 
frågor för de olika färdigheterna, dvs. huruvida de läser, lyssnar till, talar respek-
tive skriver andra språk på fritiden. Den första frågan för varje delfärdighet är 
endast uppdelad i ja eller nej. Om svaret var jakande ombads de i ett öppet 
svarsfält för varje språk ange hur ofta detta sker och vad det handlar om. Inom 
parentes gavs några exempel på vad de kunde skriva ned.  

Frågorna 39 respektive 40 är två öppna frågor där eleverna ombads beskriva sin 
konsumtion av rikssvenska34 och finlandssvenska (men inte åländska) medier, så 
noggrant som möjligt. Även här gavs exempel på hur svaret kunde utformas. 

                                                 
33 Eleverna underrättades i skolorna någon dag innan ifyllandet av enkäterna om att de skulle 
ombes göra detta och att enkäterna skulle innehålla frågor om föräldrarnas födelseort, om när de 
flyttat till Åland om de inte var födda där samt om deras utbildning. 
34 I Finland inklusive Åland innebär begreppet rikssvensk sådant som relaterar till riket Sverige, 
dvs. staten Sverige och innehåller inget ställningstagande till huruvida det är relaterat till något 
slags standard. 
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Fråga 41 ombad eleverna att med hjälp av sex alternativ (inklusive ”Vet inte”) 
berätta huruvida de i landskamper mellan Finland och Sverige alltid höll på det 
ena landet, oftare på det ena eller lika ofta på båda. 

I frågorna 42-57 skulle eleverna göra en skattning av sina kunskaper i engelska, 
finska, tyska och franska uppdelade i fyra delfrågor för varje språk, dvs. ”Jag 
förstår talad …”, ”Jag förstår skriven …”, ”Jag kan tala …” och ”Jag kan skriva 
…”. Svarsalternativen var för samtliga dess frågor fem: ”Mycket bra”, ”Ganska 
bra”, ”Någorlunda”, ”Illa” och ”Inte alls”. 

De egentliga attitydfrågorna är i huvudsak uppbyggda som påståenden som 
respondenterna skall ta ställning till med hjälp av Likertskalor (Bijvoet, 2007: 123-
125). Det finns 40 sådana frågor där den 5-gradiga skalan går från ”Helt enig” 
(med påståendet), ”Mer enig än oenig”,35 ”Varken enig eller oenig”, ”Mer oenig 
än enig” till ”Helt oenig”. Alternativet ”Vet inte” fanns som en sjätte möjlighet. 
Frågorna handlar om samhörighetskänslor till sju olika geografiska och statliga 
enheter (frågorna 58-64), Ålands statsrättliga ställning och Ålands respektive 
Finlands ingående i EU (65-67), Åland och Finland som hemland (68-69), subjek-
tiva potentiella handlingsmönster som vuxen i form av frågor om huruvida 
respondenten kan tänka sig att flytta till, bo några år, studera i Finland, Sverige 
eller tredje land (70-78) och huruvida respondenten kan tänka sig att gifta sig med 
personer ur namngivna språkgrupper i olika länder (79-83). Vidare handlar det om 
påståenden om att två- eller flerspråkighet är en tillgång för individen respektive 
för ett land (84-85), huruvida fyra namngivna språkgrupper är en tillgång för sina 
länder (95-98), huruvida vissa språk borde få en starkare ställning på Åland, i 
Sverige respektive i Finland (89-94) samt om respondenten kan tänka sig att 
undervisas på engelska respektive finska på Åland (99-100). 

I fråga 87 ombeds respondenten välja de fyra språk (av nio namngivna men 
med möjlighet att lägga till andra språk) han/hon tror kommer att vara viktigast att 
kunna i livet. I påföljande fråga ombeds respondenten rangordna dessa fyra 
viktigaste språk från det viktigaste till det minst viktiga. I fråga 86 ombeds 
respondenten rangordna sex statliga eller geografiska enheter på en skala från den 
han/hon känner den starkaste samhörigheten med till den svagaste. 

I frågorna 101-112 skall respondenten ta ställning till huruvida olika språks roll 
i olika domäner och/eller länder eller regioner är ”Alldeles för begränsad”, För 
begränsad”, ”Lagom stor”, ”För omfattande” eller ”Alldeles för omfattande”. Det 
ges också möjlighet att svara ”Vet inte”. 
 
5.2.3 Datainmatningen och de grundläggande variablerna på basen av enkäterna 
 

Enkäternas numrerades från 1-257 för grundskolan och 1-90 för lyceisternas del 
efter hand som de kom in. Detta kodades som den första variabeln, respondentens 

                                                 
35 I behandlingen av resultaten har ”Mer enig än oenig” ofta av bl.a. utrymmesskäl återgetts som 
”Ganska enig” medan ”Mer oenig än enig” har återgetts som ”Ganska oenig”. 



Den empiriska studien: material och metod 61

nummer. I den kombinerade sammanslagna filen fick grundskoleleverna nummer 
1-257 och lyceisterna nr 258-347. 

De flesta variabler definierades som numeriska dvs. variabeln antar siffervär-
den, ofta ett begränsat antal sådana. Siffervärdena fick i allmänhet även beskri-
vande etiketter som anges i tabellerna vid beräkningar, men själva beräkningarna 
sker på basen av de numeriska värdena. Numeriska värden som har direkt 
matematisk innebörd (t.ex. antal år men också respondenternas nummer) fick inga 
beskrivande etiketter. Tre variabler i filerna är strängvariabler, dvs. har ingen 
numerisk kodning och ingen matematisk innebörd utan består enbart av text: 
’födplats’36 eller FÖDELSEORTEN I TEXT, ’mafödpla’ eller MAMMAS 
FÖDELSEORT I TEXT och ’pafödpla’ eller PAPPAS FÖDELSEORT I TEXT. 
Se Aronssson (1994: 19-20) för en beskrivning av variabeltyper och de värden 
dessa kan anta, deras etiketter m.m. 

Varje flervalsfråga kodades som en egen variabel, och de olika svarsalternati-
ven fick dels numeriska koder, dels beskrivande etiketter, som i allmänhet återges 
i tabellerna i kapitlen där resultaten redovisas.  

De 40 frågorna med Likertskalor (se ovan) kodades alla så att de antog värdena 
”Helt enig” = 1, ”Mer enig än oenig” = 2, ”Varken enig eller oenig” = 3,”Mer 
oenig än enig” = 4 och ”Helt oenig” = 5, dvs. ju mer respondenten instämde med 
påståendet desto lägre värde. Vidare kodades ”Vet inte” som 6, och ”Svar saknas” 
som 0 medan de fall där respondenten t.ex. kryssat för två olika alternativ i samma 
fråga kodades som ”Motstridiga uppgifter”, med 99 som numerisk kod. Alla andra 
värden än 1-5 kodades dock samtidigt som sk ”User-missing”, dvs. definierade 
som bortfall av användaren (Aronsson, 1994: 20) och behandlas som bortfall och 
tas inte med i beräkningarna. Däremot anges oftast hur stort bortfallet är i tabel-
lerna (under rubriken Saknas) eller åtminstone hur stort antal giltiga svar (N) som 
tabellen bygger på. 

Frågorna om respondenternas skattning av sin språkkompetens kodades så att 1 
= ”Inte alls”, 2 = ”Illa”, 3 = ”Någorlunda”, 4 = ”Ganska bra” och 5 = ”Mycket 
bra”. För dessa variabler betyder alltså ett högre värde en högre skattad kompe-
tens. 

De sista 12 frågornas svarsalternativ kodades så att 1 = ”Alldeles för begrän-
sad”, 2 = ”För begränsad”, 3 = ”Lagom stor”, 4 = ”För omfattande” och 5 = 
”Alldeles för omfattande”. 6 = ”Vet inte” definierades som user-missing.  

De öppna frågorna har i allmänhet kodats som flera olika variabler, vilket är 
orsaken till att det finns mer än dubbelt så många ursprungliga inmatade variabler 
som frågor i enkäten. De öppna frågorna 32, 34, 36 och 38 (vilka språk respon-
denten läser på, lyssnar till, talar på och skriver på utanför skolan utöver svenska, 

                                                 
36 I det följande anges variablerna kortnamn, som maximalt innehåller åtta tecken, inom enkla 
citationstecken medan den längre etiketten (label på engelska) anges med VERSALER utan 
omslutande tecken. De olika numeriska värden variablerna antar anges i allmänhet här inte med 
dessa utan med de beskrivande etiketter de har givits. Dessa anges inom citationstecken med 
gemena. 
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hur ofta m.m.) inmatades som 24 variabler var. De upptar sammanlagt 96 variabler 
och är den största förklaringen till det stora antalet inmatade variabler på basen av 
enkäterna. Till exempel för fråga 32 (vilka språk respondenten läser på utanför 
skolan m.m.) inmatades för vart och ett av språken engelska, finska, tyska och 
franska fem variabler som anger om respondenten läser på språket ifråga, hur ofta 
detta sker, antal olika typer av saker som läses, vad som läses mest och vad näst 
mest. Dessutom inmatades fyra variabler som anger om respondenten angett ett 
ytterligare språk än de fyra redan nämnda (vilket språk det är fråga om, hur ofta 
det sker, antal olika saker som läses på det språket och vad som läses mest på det 
språket). I resultatkapitlen kom dock i stort sett enbart den första variabeln för 
varje språk att användas, dvs. huruvida respondenten överhuvudtaget angett sig 
läsa på det språket. I någon mån redovisas frekvensvariablerna som anger hur ofta 
dessa språk används också. Det blev uppenbart efter hand att respondenterna 
svarat med högst varierande noggrannhet och många har i stort sett enbart angett 
vilket/vilka andra språk de läser på, lyssnar till, talar på respektive skriver på 
(utöver svenska) på fritiden, varför bortfallet blir mycket stort för de andra 
variablerna om varje språk (och därmed också om respondenten angett sig 
använda det språket). 

Lyceistenkäten skiljer sig enbart i fråga om frågorna 29 och 30 från grundskol-
enkäten. Lyceisterna ombads i fråga 29 i stället ange i vilka årskurser i grund-
skolan (med arabiska siffror) och i vilka i Lycéet (med romerska siffror) de läst 
språken engelska, finska, tyska och franska på var sin rad. Dessutom gavs 
utrymme för ytterligare två språk. Vidare tillfrågades de i fråga 30 om de 
planerade att läsa ytterliga språk i gymnasiet. I början av enkäten fanns även rutor 
att kryssa för om de går studentlinjen eller gymnasielinjen.37

I kombinationsfilen med både grundskolelever och lyceister lades dessutom en 
ny variabel in i början kallad ’skoltyp’ eller GRUNDSKOLA ELLER LYCEUM 
där respondenternas skoltyp kodades in. 

Fyra respondenter i årskurs 9 kodades i en extra variabel som möjliga skämtare 
för vissa delar av enkäten. Detta var fallet t.ex. om en del märkliga kommentarer 
skrivits in vid sidan om vid vissa avsnitt och ifyllandet där förefaller märkligt. 
Ingen av dessa fyra respondenter tillhörde den mindre grupp med föräldrar som 
talar finska med respondenterna och som redovisas skilt i kapitel 7. Dessa fyra 
respondenter i årskurs 9 har inte helt borttagits ur redovisningen, de representerar 
ungefär 1,6 % av samtliga respondenter, men de delar som förefaller ovederhäf-
tiga, t.ex. där kommentarerna skrivits in, har för dessa variabler kodats som 
”Motstridiga uppgifter” och ingår där i bortfallet. 

Samtliga gjorda inmatningar av enkäterna kontrollerades en gång och vidare 
gjordes några ytterligare stickprov efter detta för att kontrollera att inmatningen 
skett korrekt. 

 

                                                 
37 Skillnaden mellan dessa två linjer förklaras i början av kapitel 8. 
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5.2.4 Nyskapade variabler 
 

Med hjälp av SPSS finns stora möjligheter att skapa nya variabler på basen av de 
värden som de (ursprungliga inmatade eller möjligen andra nyskapade) 
variablerna antar. På basen av de ursprungliga variablerna har det skapats ett antal 
nya, som t.ex. utgör summor av vissa sammanräknade variabler, medeltal av några 
variabler eller som antar vissa värden om de ursprungliga variablerna antar 
speciella värden när speciella villkor uppfylls. En sådan är t.ex. en variabel för om 
någon eller båda föräldrarna talar finska med respondenten som kallas ’förtafin’ 
med etiketten FÖRÄLDER TALAR FINSKA MED EGO som antar två värden 1 
= ”Ja” och 2 = ”Nej”. 

Ibland har speciella filer med vissa delurval av alla respondenter skapats. Ett 
sådant delurval är det finska urvalet som består av de informanter som uppfyller 
villkoret att ’förtafin’ antar värdet 1. Givetvis är det möjligt att få samma informa-
tion ur den ursprungliga filen men vill man t.ex. ytterligare korstabulera två andra 
variabler speciellt för det finska urvalet är det lättare att utgå från det finska urva-
lets specifika fil.  

Här redovisas de centrala nyskapade variabler som används i resultatredovis-
ningen.  

 
5.2.4.1 Nya variabler på basen av bakgrundsinformation 
 

Det har det skapats en variabel som relaterar till föräldrarnas födelseort. Denna 
variabel med etiketten FÖRÄLDRARNA ÅLANDSFÖDDA, betecknas ’förålföd’ 
och har skapats genom sammanslagning (matematiskt en summering) av 
’maålfödd’ och ’paålfödd’. Om det inte finns ett svar ’ja’ eller ’nej’ gällande båda 
föräldrarna returneras ett ’system missing’ svar, dvs. de ingår i bortfallet. De 
ursprungliga ’maålfödd’ och ’paålfödd” kodades så att 1 = ”Ja” och 2 = ”Nej”. 
Den summerade variabeln ’förålfödd’ kan alltså anta de giltiga värdena 2 = ”Båda 
föräldrarna Ålandsfödda”, 3 = ”Ena föräldern Ålandsfödd” och 4 = ”Ingendera 
föräldern Ålandsfödd”. 

De ursprungliga variablerna om föräldrarnas högsta utbildning’MAMMAS 
HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING’ betecknad ’masutbil’ har omkodats till 
OMKODAD MORS HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING’ betecknad 
’morsutbi’ på så sätt att två svarsalternativ gällande fråga 20 i enkäten (”Folkhög-
skola/yrkesskola el liknande” respektive ”Gymnasium”) nu sammanförts till en 
kategori i den nya variabeln kallad ”Mellannivå, gymnasium, yrkesskola, folkhög-
skola o dyl”. På motsvarande sätt har ’pasutbil’ omkodats till ’farsutbi’. 

Dessutom har en ny variabel kallad ’FÖRÄLDRARNAS HÖGSTA UTBILD-
NING’ betecknad ’högförut’ skapats på så sätt att den högstutbildade förälderns 
utbildning noteras oberoende av om det är moderns eller faderns. 
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5.2.4.2 Nya variabler på basen av ursprungliga språkvalsvariabler 
 

Det har skapats en ny variabel som täcker frågeställningen huruvida föräldrarna 
talar ett annat språk än svenska med respondenterna. Variabeln ’FÖRÄLDRAR 
TALAR ANNAT SPRÅK MED EGO’, betecknas ’föranspr’ och är skapad genom 
en sammanslagning (en summering) av ’maanspr’ och ’paanspr’. Denna variabel 
ger besked om båda, endera eller ingendera föräldern talar ett annat språk med 
respondenten. Också för denna variabel returneras ett ’system missing’ svarsalter-
nativ om inte det finns giltiga svar gällande vardera förälderns språkanvändning 
med respondenten. 

Vidare skapades en variabel benämnd ’förtafin’ eller FÖRÄLDER TALAR 
FINSKA MED EGO som visar om någondera föräldern (eller båda – detta skildes 
inte åt här) talar finska med respondenten. Variabeln returnerar ett ”Ja”-svar såväl 
om endast endera föräldern gör detta och också om båda gör det. Annars returne-
ras ett ”Nej”-svar.  

Dessutom skapades en variabel ’förtiofta’ eller FÖRÄLDER TALAR OFTA 
FINSKA MED EGO som returnerar ett ”Ja” då två villkor är uppfyllda. En 
förälder (eller båda, men det räcker med att den ena gör detta) talar finska med 
respondenten och denna förälder (eller båda men det räcker med att det ena gör 
detta) gör detta antingen ”Dagligen” eller ”Flera gånger i veckan”. 

Detta innebär att även respondenter som har en förälder som talar finska med 
dem men som angett att detta sker mer sällan kodas som ”Nej” för denna variabel, 
tillsammans med de övriga respondenterna som inte har föräldrar som talar finska 
i hemmet. Även denna variabel liksom ’förtafin’ har används för att skapa en delfil 
som innehåller det urval av respondenter som på detta sätt uppfyller kraven att 
åtminstone en förälder ofta talar finska med dem.  

 
5.2.4.3 Nya variabler gällande skattning av den egna språkliga kompetensen 
 

En kombinerad subjektivkompetensvariabel skapades för varje språk, engelska, 
finska, tyska respektive franska, t.ex. ’SUBJEKTIV KOMPETENS I FINSKA’, 
’finkompt’ genom att ta ett medeltal av de fyra enskilda subjektivt upplevda 
kompetenserna i finska för varje respondent. Värdet denna variabel antar varierar 
mellan 1 = ”Inte alls” och 5 = ”Mycket bra” liksom de ursprungliga variablerna 
den baserar sig på, men behöver givetvis inte som de ursprungliga kompetensvari-
ablerna enbart ha heltal som värden. 

För en diskussion om relevansen av denna variabel då medeltalen skapats på 
basen av variabler som uttrycker en ordinalskala, se avsnitt 5.3 nedan. 
 
5.2.4.4 Nya variabler gällande potentiella handlingsmönster 
 

Tre nya variabler, ’kantäfin’ dvs. ’KAN TÄNKA SIG FINLAND’, ’kantäsve’ dvs. 
’KAN TÄNKA SIG SVERIGE’ och ’kantätre’ dvs. ’’KAN TÄNKA SIG TREDJE 
LAND’ har skapats genom att ta medelvärdet (för varje geografisk enhet) av de tre 
ursprungliga variablerna om huruvida respondenten kan tänka sig att flytta till, bo 
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i och studera i Finland, i Sverige respektive i ett tredje land. Så blir t.ex. ’kantäfin’ 
till genom ett medelvärde av ’kaflyfin’, kanbofin’ och ’kanstufi’. Detta innebär att 
de nya variablerna ’kantäfin’, ’kantäsve’ och ’kantätre’ kan anta värden mellan 1 
och 5 där 1 anger att informanten är helt enig med påståendet medan 5 anger att 
informanten är helt oenig men på samma sätt som ’finkompt’ även kan ta annat än 
heltalsvärden. Se även här diskussionen i avsnitt 5.3 nedan. 
 
5.3 Använda statistiska mått 
 

I detta avsnitt redovisas vilken typ av statistiska beräkningar som används i 
resultatredovisningen samt de villkor som skall vara uppfyllda för att olika typer 
av statistiska beräkningar skall kunna göras. 
 
5.3.1 Skalnivåer i den numeriska analysen 
 

De numeriska variablerna (se avsnitt 5.2.3 ovan) representerar olika mätnivåer, 
olika typer av skalor, vilket har betydelse för vilken typ av statistiska mått som 
kan användas. Se t.ex. Undheim (1988: 38-41) för en noggrannare beskrivning av 
detta. 

Det finns huvudsakligen tre olika skalor. Numeriska variabler, vars sifferkoder 
enbart representerar kategorier, t.ex. variabeln ’ålandsfö’ dvs. ÅLANDSFÖDD 
ELLER INTE. Här har ”Ja” = 1 (kodat som en etta) och ”Nej” = 2 (kodat som en 
tvåa) ingen direkt matematisk relevans utan avgörande är att olika kategorier ges 
olika numeriska koder. Variabeln ’ålandsfö’ representerar en nominalskala liksom 
många av variablerna för bakgrundsinformation i undersökningen såsom variab-
lerna för kön, skoltyp, linjetyp m fl.  

De flesta variablerna av attitydkaraktär i denna undersökning representerar data 
där svaren klassificeras med hjälp av kategorier som utmärker en rangordning. 
Kategorierna ”Helt enig” = 1, ”Mer enig än oenig” = 2, ”Varken enig eller oenig” 
= 3, ”Mer oenig än enig” = 4 och ”Helt oenig” = 5 representerar ett kontinuum där 
varje högre värde på skalan representerar en större oenighet med påståendet än 
föregående lägre skala. Variabler av denna typ representerar en ordinalskala. 

Slutligen finns intervallskalor som inte bara är rangordnade utan där avstånden 
mellan varje steg på skalan är identiska. Dessa värden har i allmänhet direkt 
matematisk relevans (och har därför inte getts några beskrivande etiketter i den 
aktuella studien), såsom variablerna för antalet år respondenterna läst olika språk i 
skolan i den aktuella undersökningen. Intervallskalor med en nollpunkt som 
utgångsläge kallas ratio-skalor eller kvotskalor.  
 
5.3.2 Grundläggande statistiska mått på olika skalnivåer 
 

I den aktuella undersökningen används dels enkla frekvensredovisningar (eller 
korstabulerade sådana) av variablerna, dvs. antal svar redovisas i absoluta tal och i 
procent för de olika kategorierna en variabel kan anta. Vidare ges olika mått på 
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den centrala tendensen i fördelningarna och i någon mån på spridningen 
(Undheim, 1988: 56ff). 

Vid numeriska variabler som uttrycker nominalskalor är det inte relevant att 
ange andra mått på den centrala tendensen än typvärdet (på engelska mode) som 
anger vilken kategori som är vanligast förekommande. Vid ordinalskalor kan även 
medianen användas. Medianen anger vad den mellersta respondenten angivit för 
svar då samtliga svar ordnats i följd från det lägsta värdet till det högsta (eller 
tvärtom). Vid intervallskalor kan också (det aritmetriska) medelvärdet (på 
engelska mean) användas vilket ger en ytterligare bild av fördelningen. Också om 
medianen är relativt låg kan medelvärdet vara högt t.ex. om några individer 
urskiljer sig med speciellt höga värden (och tvärtom).  

I den föreliggande undersökningen redovisas ofta alla de här måtten på central 
tendens, men inte vid nominalskalor. Däremot redovisas ofta medelvärdet för 
attitydfrågorna och för frågorna om språkförmåga trots att dessa strikt taget inte är 
intervallskalor utan ordinaldito. Det går inte vid en Likertskala t.ex. (se avsnitt 3.1 
ovan) att hävda att avstånden mellan varje steg är identiskt stora men det är rimligt 
att påstå att dessa variabler närmar sig en intervallskala. En diskussion om 
huruvida intervallmått kan användas för dylika har också pågått (Wingstedt, 1998: 
328). Därför har även medeltalet ofta angetts för dessa variabler. Dessa medeltal 
skall ändå tolkas med viss försiktighet men anger ändå en central tendens. 

Ibland har även ett mått kallat nettoattityd använts. Detta skapas genom att 
summan av %-enheterna för de negativa attityderna ’mer oenig än enig’ och ’helt 
oenig’ subtraheras från summan av %-enheterna för de positiva attityderna ’mer 
enig än oenig” och ’helt enig’ medan gruppen ’varken enig eller oenig’ lämnas 
obeaktad. Är måttet positivt finns det en övervikt positiva attityder, dvs. respon-
denter som håller med om påståendet och är det negativt finns det en övervikt av 
negativa attityder, dvs. respondenter som inte håller med om påståendet. 

Vidare har som nämndes ovan variablerna ’kantäfin’ dvs. KAN TÄNKA SIG 
FINLAND’, ’kantäsve’ dvs. KAN TÄNKA SIG SVERIGE och ’kantätre’ dvs. 
KAN TÄNKA SIG TREDJE LAND respektive de sammanslagna subjektiva 
kompetensvariablerna för språken engelska, finska, tyska och franska skapats 
genom att ta medelvärdet av varje respondents svar på de tre respektive fyra 
variabler som utgör grunden till de nya variablerna. Dessa har skapats för att 
förenkla behandlingen av variablerna men även dessa variabler bör tolkas med en 
viss försiktighet. 

Vid signifikansberäkningar m.m. har endast mått som är giltiga för ordinalnivån 
använts vid dessa variabler och när de sammanslagna variablerna (skapade med 
hjälp av medeltal) har använts för sådana har också signifikansberäkningar m.m. 
gjorts på de enskilda variablerna som kontroll. 

I studien redovisas få spridningsmått. Oftast anges bara det minsta svarsvärdet, 
dvs. minimumet, och det största, dvs. maximumet.  
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5.3.3 Signifikans- och korrelationsberäkningar 
 

I föreliggande undersökning har det varit relevant att jämföra svaren för olika 
delgrupper (delurval) med varandra för att se om det är rimligt att hävda att de 
skillnader som föreligger i frekvensfördelningarna för olika variabler mellan grup-
perna är signifikanta eller inte, dvs. i grunden systematiska och inte beroende av 
slumpen. Det har t.ex. varit fråga om att utröna om attityderna skiljer sig åt mellan 
det finska urvalet och de informanter som inte har någon förälder som talar finska 
med dem eller att se om föräldrarnas ursprung, dvs. huruvida dessa är födda på 
Åland eller inte har någon relevans för hur respondenterna i de olika grupperna 
upplever olika frågor. 

En signifikant skillnad mellan grupperna föreligger när det rent matematiskt är 
mycket osannolikt att en existerande skillnad som kan ses i fördelningarna (för en 
variabel) mellan grupperna skulle uppkomma rent slumpmässigt. Olika signifi-
kansnivåer brukar användas. Vanliga är 0,05-nivån (eller 5-procentsnivån), 0,01-
nivån (1-procentsnivån) och 0,001-nivån (eller 1-promillesnivån) men i vissa 
undersökningar anges den exakta uträknade signifikansnivån. I denna undersök-
ning används de tre angivna nivåerna. Den sistnämnda uttrycker att sannolikheten 
för att den befintliga skillnaden mellan gruppernas svar skulle ha uppkommit 
slumpmässigt mellan grupperna är endast en promille och påvisar alltså att det är 
mycket sannolikt att grupperna verkligen skiljer sig åt (i attityder m.m.). Vid 0,05-
nivån finns en 5 procentig chans eller risk att skillnaden har uppkommit slump-
mässigt men det är fortfarande mycket sannolikt att den faktiskt påvisar att 
grupperna skiljer sig systematiskt åt, dvs. tänker olika eller har olikartade attityder 
till samma fenomen (Undheim, 1988: 135ff). 

För variabler på olika skalnivåer är det nödvändigt att använda olika typer av 
signifikansberäkningar. Då både den beroende variabeln, dvs. den vi tror påverkas 
av den andra variabeln, och denna, som kallas den oberoende variabeln (Norušis, 
1990: 348) är variabler på nominalnivå är det gängse signifikanstestet kallat Chi-2 
eller Chi-kvadrat. Det bygger på jämförelser mellan observerade och förväntade 
frekvenser. Den observerade fördelningen är den vi har i de olika grupperna (som 
ses vid en korstabulering), medan den förväntade är den fördelning vi hade haft 
om grupperna betett sig exakt lika, om inga skillnader fanns mellan grupperna i 
den oberoende variabeln, dvs. svaren fördelade sig över den beroende variabelns 
kategorier på ett likadant sätt. Dessa förväntade frekvenser beräknas alltså med 
reguladetri, dvs. proportionellt utgående från antalet i de olika grupperna (den 
oberoende variabeln) och fördelningen för de båda grupperna tillsammans. Är 
skillnaderna mellan de observerade och de förväntade observationerna stora har vi 
att göra med signifikanta skillnader (Norušis, 1990a: 248ff).  

För Chi2-prövningar gäller att man måste se till att de förväntade värdena i för 
många celler eller rutor inte blir alltför små. I allmänhet anges som en tumregel att 
inga förväntade värden får vara mindre än 1 och högst 20 % av de förväntade 
värdena (rutorna) får vara under fem. Ibland blir det nödvändigt att slå ihop vissa 
underkategorier för att kunna genomföra testet.  
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Beroende variabler som innehåller data på ordinalnivå har testats för signifi-
kanta skillnader med s.k. icke-parametriska test. De test som har använts är teck-
enrangtest, Mann-Whitney U-testet och Kolmogorov-Smirnov Z-testet (Undheim, 
1988: 148-149; Norušis, 1990a: 444-445, 1990b: 217-231).  

För data på integralnivå har One-way Anova-testet använts. Det baserar sig på 
en jämförelse av medeltalen, varför det inte lämpar sig för data av ordinalkaraktär 
(Norušis, 1990b: 206-215; Aronsson, 1994: 127-134). 

Korrelation innebär samband eller samvariation mellan variabler. Korrelationen 
kan vara såväl positiv som negativ. Vid positiv korrelation följs variablerna åt så 
att höga respektive låga värden för den ena systematiskt följs åt av höga respektive 
låga värden för den andra. Vid negativ korrelation finns istället en systematisk 
tendens till att höga värden på den ena variabeln ger låga på den andra och 
tvärtom. Korrelationen anges med värden mellan –1 och 1. Vid en total positiv 
korrelation är värdet 1 och vid en total negativ korrelation är värdet –1. I den 
aktuella studien har korrelationer mellan vissa variabler med data på ordinalnivå 
beräknats. För dylika korrelationsberäkningar lämpar sig Spearmans rangkorrela-
tionskoefficient (Undheim, 1988: 82-86; Aronsson, 1994: 92-93). 

 
5.3.4 Faktoranalys 
 

Faktoranalys är ett sätt att finna mera grundläggande dimensioner, eller strukturer 
som förklarande faktorer bakom flera variabler som på olika sätt är relaterade till 
varandra. Faktoranalys utförs i flera steg så att först korrelationsmatrisen för alla 
de variabler man vill studera utförs. Detta innebär att alla parvisa korrelationer 
mellan de olika variablerna uträknas. Med hjälp av olika test kan man studera om 
en faktoranalys är på sin plats och genomförbar. Efter detta sker en extraktion, 
dvs. de nödvändiga faktorerna som kan beskriva gruppen av variabler söks. De 
faktorer som hittas kan roteras eller transformeras för att göra dem mer begripliga. 
Samtidigt kan man se hur stor del av variationen i data som förklaras med dessa 
faktorer (Norušis, 1990b: 312-315). 

Faktoranalys kan vara både explorativ (ungefär undersökande) då man inte på 
förhand vet vilka typer av grundläggande strukturer man söker och konfirmativ, 
dvs. bekräftande då man testar hypotesen att vissa underliggande strukturer kan 
förklara variationen i variablerna (Kim & Mueller, 1978: 9-11). I denna studie har 
explorativ faktoranalys med hjälp av principiell komponentanalys utförts för de sju 
samhörighetsvariablerna i avsnitt 6.5.2.4 för grundskolelevernas del. 

 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 6  
 

Resultatredovisning av svaren på 
grundskolenkäten 

 
 
 
 
6.1 Allmänt 
 

I det följande redovisas enkätsvaren för respondenterna i årskurs 9. Lyceisternas 
svar redovisas i kapitel 8 med tonvikt på egenskaper, fakta och attityder som 
skiljer de båda grupperna åt. Respondenterna i Ålands lyceum utgör i sig ett 
speciellt urval av åldersgruppen, dvs. de består av elever som studerar vid ett 
teoretiskt gymnasium utan yrkesinriktning. Medan eleverna i årskurs 9 täcker i 
stort hela årskullen, dvs. respondenterna i samma årskurs utgör 88 % av hela 
årskullen är utgångsläget ett annat för lyceisternas del. Mellan en tredjedel och en 
fjärdedel av varje årskull går vidare till Ålands lyceum. Av dem som i princip går 
andra året38 har drygt 80 % besvarat enkäterna. Dessa utgör alltså en specifik 
grupp, ett s.k. subjektivt urval av hela årskullen. 
 
6.2 Bakgrundsvariabler 
 

6.2.1. Allmänna bakgrundsfakta om respondenterna och deras skolor 
 

Respondenterna täcker samtliga åländska högstadieskolor under läsåret 1998-
1999. Det är fråga om 7 högstadieskolor med sammanlagt 294 elever i årskurs 9 
läsåret 1998-1999. Tack vare att alla skolor deltog i studien (se avsnitt 5.2.1 ovan ) 
utgör informanterna ca 87 % av hela årskullen. Två av skolorna är belägna i det 
egentliga Mariehamn, nämligen Strandnäs och Övernäs med tillsammans 97 av de 
257 informanterna, dvs. ca 38 %. Strax norr om Mariehamn ligger Jomala 
kommun,39 där Kyrkby högstadium ligger. I högstadierna i Mariehamn och Jomala 
går 71 % av informanterna i detta material. I Godby som även det ligger på 
huvudön, i nordost, går ytterligare knappt en fjärdedel (23 % ) av informanterna. I 
de tre skärgårdshögstadierna Föglö, Brändö och Kumlinge går den resterande 
knappa 7 procenten.  
                                                 
38 Gymnasiet i Finland är årskurslöst och innefattar enbart teoretiska linjer. Det vanligaste är att 
det avläggs på tre år men det kan avsiktigt planeras så att det avläggs på kortare tid eller längre.  
39 Se kartan över Åland (figur 1, kapitel 1). 
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Tabell 2. Respondenternas fördelning över de olika skolorna. 
 

Skola Frekvens Procent Kumulativ 
Procent 

Valida FÖGLÖ 7 2,7 2,7
  STRANDNÄS 35 13,6 16,3
  BRÄNDÖ 5 1,9 18,3
  KYRKBY 85 33,1 51,4
  GODBY 58 22,6 73,9
  ÖVERNÄS 62 24,1 98,1
  KUMLINGE 5 1,9 100,0
  Totalt 257 100,0  

 
Tabell 3. Skolornas läge. 
 

Skolans läge Frekvens Procent Kumulativ 
Procent 

Valida MARIEHAMN 97 37,7 37,7
  LANDSBYGD 143 55,6 93,4
  SKÄRGÅRD 17 6,6 100,0
  Total 257 100,0  

 
Tabell 4. Respondenternas kön. 
 

Kön Frekvens Procent Kumulativ 
Procent 

Valida KVINNA 133 51,8 51,8
  MAN 124 48,2 100,0
  Totalt 257 100,0  

 
Tabell 5. Respondenten bor tillsammans med båda sina föräldrar 
(samtidigt). 
 

Boende med båda 
föräldrarna Frekvens Procent Kumulativ 

Procent 

Valida JA 201 78,2 78,2
  NEJ 54 21,0 99,2

  BOR INTE MED 
NÅGONDERA 1 ,4 99,6

  FAR AVLIDEN 1 ,4 100,0
  Total 257 100,0  

 

Man kan alltså konstatera att knappt 40 % av respondenterna går i skola i 
Ålands enda stad, Mariehamn, medan drygt hälften går i skolorna på den 
omgivande landsbygden. Ca 7 % går i skärgårdsskolor.  

Drygt hälften av informanterna, 133 stycken, är flickor och 124 är pojkar. 
Nästan alla är födda år 1983, dvs. har fyllt eller fyller 15 senast inom två veckor 
efter det datum enkäten har fyllts i. Några få, 12 st, är födda 1982, dvs. de är 16 år 
vid tillfället. 

Nästan fyra av fem respondenter, 201 stycken, bor i kärnfamiljer dvs. med båda 
sina föräldrar (samtidigt), medan drygt en femtedel eller 54 respondenter inte gör 
det. En respondent anger att han inte bor med någondera föräldern. En anger 
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Tabell 6. Ålandsfödd eller inte. 
 

Ålandsfödd Frekvens Procent Kumulativ 
Procent 

Valida JA 235 91,4 91,4
  NEJ 22 8,6 100,0
  Totalt 257 100,0  

 
Tabell 7. Är respondenternas mödrar födda på Åland? 
 

Ålandsfödd mor Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida JA 150 58,4 58,6 58,6 
  NEJ 106 41,2 41,4 100,0 
  Totalt 256 99,6 100,0   
Saknas OSÄKER 1 0,4    
Totalt 257 100,0    

 

specifikt att fadern avlidit. Det kan givetvis finnas ytterligare fall där endera 
föräldern är avliden bland den femtedel som anger att de inte bor med båda föräld-
rarna. 
 
6.2.2 Elevernas och föräldrarnas födelseorter 
 

Större delen av ungdomarna är födda på Åland, över 90 procent av dem eller 235 
st. Av de 22 som inte är födda på Åland är 11 födda i Svenskfinland.40 Av de litet 
äldre lyceisterna är en något högre andel födda utanför Åland (se kap 8.2). Bland 
eleverna i årskurs 9 är fem födda i Stockholm, fyra i Helsingfors och tre i Åbo. 

Även föräldrarnas (språkliga) uppväxtmiljö är intressant eftersom den antas ha 
följder för föräldrarnas språkliga attityder, vilket i sin tur sannolikt har påverkat 
respondenternas uppväxtmiljö. 

Av respondenternas mödrar är 150 stycken eller nästan tre av fem födda på 
Åland. 

Av de 106 av respondenternas mödrar som inte är födda på Åland, har infor-
manterna kunnat ange åtminstone något om sin mors födelseort i alla fall förutom 
två. Av dessa 104 kvinnor, som inte är födda på Åland, är närmare 76 stycken eller 
knappt tre av fyra födda i Finland. För fem av dessa har respondenterna inte 
uppgivit någon närmare ort varför detta framgår som Finland i tabell 8. En 
majoritet av alla mödrar som inte är födda på Åland, 58 stycken, eller 56 %, vilket 
samtidigt utgör 76 % av alla Finlandsfödda mödrar, är födda i Svenskfinland,41 
                                                 
40 Med Svenskfinland avses de kommuner i Finland (här utanför Åland) som officiellt är antingen 
enspråkigt svenska eller tvåspråkiga. För att kommun skall klassificeras som tvåspråkig i Finland 
behöver minoritetens numerär uppgå till antingen 3 000 personer eller 8 % av kommunens 
invånare. En tvåspråkig kommun förlorar dock sin tvåspråkiga status först när minoriteten faller 
under 6 %. 2006 fanns det 3 sådana svensk- och 44 tvåspråkiga kommuner utanför Åland i 
Finland (Finnäs, 2007: 11).  
41 Svenskfinland är ett vedertaget begrepp i Finland bland finlandssvenskar. Det innefattar de 
områden i Finland som är officiellt tvåspråkiga eller enspråkigt svenska. 
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Tabell 8. Födelseort för respondenternas mödrar. 
 

Kumulativ Moderns födelseort Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida SVENSKFINLAND 58 22,6 55,8 55,8 
  FINSKA FINLAND 13 5,1 12,5 68,3 
  FINLAND 5 1,9 4,8 73,1 
  SVERIGE 22 8,6 21,2 94,2 
  NORDEN I ÖVRIGT 1 0,4 1,0 95,2 
  VÄSTEUROPA 1 0,4 1,0 96,2 
  FORNA ÖSTEUROPA 1 0,4 1,0 97,1 
  NORDAMERIKA 1 0,4 1,0 98,1 
  ASIEN 2 0,8 1,9 100,0 
  Totalt 104 40,5 100,0   
Saknas ÅLAND 150 58,4    
  ÖVRIGA 3 1,2    
  Totalt 153 59,5    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 9. Är respondenternas fäder födda på Åland? 
 

Kumulativ Ålandsfödd far Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 173 67,3 67,8 67,8 

medan den näststörsta gruppen bland mödrarna födda utanför Åland, 22 stycken 
eller 21 %, är födda i Sverige. Födda i det finskspråkiga Finland är 13 mödrar.  

Av de 58 mödrar som representerar Svenskfinland är Åboland klart överrepre-
senterat i förhållande till hur finlandssvenskarna på fastlandet fördelar sig mellan 
regionerna: ca 10 % bor i Åboland, ca 37 % i Österbotten, ca 51 % i Nyland och 
ca 2 % utanför dessa. Av mödrarna till respondenterna i årskurs 9 är Åboland klart 
överrepresenterat med 31 % av mödrarna från Svenskfinland, medan Nyland är 
underrepresenterat – bara 36 % av mödrarna från Svenskfinland kommer därifrån. 
De österbottniska mödrarna motsvarar däremot rätt bra andelen österbottningar 
bland finlandssvenskarna, dvs. 33 %. Det är inte oväntat att de närmast Åland 
belägna svensk- eller tvåspråkiga delarna av Finland är de som stått för den största 
inflyttningen proportionellt. I övrigt förefaller steget att vara lättare att ta från de 
mer svenskspråkiga delarna av landet, t.ex. Österbotten allmänt taget, än från mer 
två- eller rent finskspråkiga delar som Nyland. (Se Finnäs, 2001: 8-9 för den 
grundläggande statistiken.) 

Tolv av mödrarna kommer från Stockholm, nio från Åbo och bara två från 
Helsingfors. Av litet mindre städer är Vasa och Borgå vanliga, fem mödrar 

  NEJ 82 31,9 32,2 100,0 
  Totalt 255 99,2 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 0,4    
  MOTSTRIDIGT 1 0,4    
  Totalt 2 0,8    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 10. Födelseort för respondenternas fäder. 
 

Kumulativ Faderns födelseort Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida SVENSKFINLAND 51 19,8 63,0 63,0 
  FINSKA FINLAND 8 3,1 9,9 72,8 
  SVERIGE 16 6,2 19,8 92,6 
  VÄSTEUROPA 2 0,8 2,5 95,1 
  FORNA ÖSTEUROPA 1 0,4 1,2 96,3 
  SYDAMERIKA 1 0,4 1,2 97,5 
  ASIEN 2 0,8 2,5 100,0 
  Totalt 81 31,5 100,0   
Saknas ÅLAND 173 67,3    
  TOMT 2 0,8    

EJ ANGETT TROTS   1 0,4    RELEVANS 
  Totalt 176 68,5    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 11. Är respondenternas föräldrar Ålandsfödda? 
 

Kumulativ Ålandsfödda föräldrar Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida BÅDA FÖRÄLDRARNA  112 43,6 43,9 43,9 

  ENA FÖRÄLDERN 99 38,5 38,8 82,7 
INGENDERA 

kommer från var och en av dem medan Hangö, Lovisa och Karis var och en står 
för tre mödrar. 

Av respondenternas fäder är en högre andel än av mödrarna födda på Åland, 
nämligen 173 eller något fler än två av tre. Detta bekräftar även en allmän migra-
tionsbild att det är vanligare att kvinnor flyttar än män.  

Av de 82 som angivits vara födda utanför Åland har fädernas födelseplatser 
angivits för alla förutom en. Av de fäder som inte är födda på Åland är 59 stycken 
eller ca 73 % är födda i Finland. Av dessa Finlandsfödda fäder är 51 födda i 
Svenskfinland och 8 i det finska Finland. Vidare gäller för de Finlandsfödda 
fäderna att en något större andel är födda i Svenskfinland än vad som var fallet för 
mödrarna, 86 %, vilket kan jämföras med mödrarnas 76 %. I absoluta tal är det 
dock fråga om färre fäder än mödrar, 51 stycken, att jämföras med 58 mödrar. 16 
eller 20 % av fäderna födda utanför Åland är födda i Sverige, medan 8 eller 10 % 
är födda i det finska Finland. 

Bland fäderna är, liksom bland mödrarna, Åboland överrepresenterat. En 
tredjedel av fäderna från Svenskfinland är från Åboland jämfört med en tiondel av 
alla finlandssvenskar. Bland fäderna från Svenskfinland är såväl Nyland som 
Österbotten underrepresenterade, men i fädernas fall är det snarast Österbotten 

  FÖRÄLDERN  44 17,1 17,3 100,0 

  Totalt 255 99,2 100,0   
Saknas  2 ,8    
Totalt 257 100,0    
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som är mest underrepresenterat. 45 % är från Nyland medan andelen fäder från 
Österbotten är 22 %. 

Av respondenterna i årskurs 9 har dock 211 stycken eller 83 % åtminstone en 
förälder född på Åland. 112 respondenter eller 44 % har två Ålandsfödda föräldrar 
och 99 respondenter eller 39 % har en Ålandsfödd förälder. Det är alltså bara 17 % 
eller 44 stycken vars båda föräldrar är födda utanför Åland. För exakt hälften av 
dessa informanter, 22 stycken, gäller att såväl deras far som mor är födda i 

Tabell 12. Högsta avslutade utbildning för respondenternas mödrar. 
 

Moderns utbildning Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida FOLKSKOLA / GRUNDSKOLA 35 13,6 17,1 17,1

  
MELLANNIVÅ, GYMNASIUM, 
YRKESSKOLA, FOLKHÖG-
SKOLA O DYL 

140 54,5 68,3 85,4

  AKADEMISK EXAMEN 30 11,7 14,6 100,0
  Total 205 79,8 100,0  
Saknas INTE ANGIVIT 3 1,2    
  VET EJ 47 18,3    
  MOTSTRIDIGA UPPGIFTER 2 ,8    
  Totalt 52 20,2    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 13. Högsta avslutade utbildning för respondenternas fäder. 
 

Faderns utbildning Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida FOLKSKOLA/GRUNDSKOLA 36 14,0 17,6 17,6

  
MELLANNIVÅ, GYMNASIUM, 
YRSKESSKOLA, FOLKHÖG-
SKOLA O DYL 

132 51,4 64,4 82,0

  AKADEMISK EXAMEN 37 14,4 18,0 100,0
  Total 205 79,8 100,0  
Saknas INTE ANGIVIT 3 1,2    
  VET EJ 46 17,9    
  MOTSTRIDIGA UPPGIFTER 3 1,2    
  Totalt 52 20,2    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 14. Föräldrarnas högsta utbildning. 
 

Föräldrarnas utbildning Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida FOLKSKOLA/GRUNDSKOLA 22 8,6 9,8 9,8

  
MELLANNIVÅ, GYMNASIUM, 
YRSKESSKOLA, FOLKHÖG-
SKOLA O DYL 

153 59,5 68,0 77,8

  AKADEMISK EXAMEN 50 19,5 22,2 100,0
  Totalt 225 87,5 100,0  
Saknas  32 12,5    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 15. Har respondenterna nära släktingar boende utanför Åland. 
 

Svenskfinland. För 77 % av dessa 44 respondenter eller 34 stycken gäller att 
endera föräldern är född i Svenskfinland. 
 
6.2.3 Föräldrarnas utbildning42

 

Det stora flertalet av respondenterna har uppgett att deras föräldrars högsta utbild-
ning är på mellannivå, dvs. föräldrarna har gått gymnasiet, yrkeshögskola eller 
folkhögskola. Ungefär en femtedel av respondenterna visste inte eller kunde/ville 
inte svara på hurudan eller hur lång deras föräldrars utbildning är. Av dem som 
svarat angav något mer än två tredjedelar att deras mödrar har en utbildning på 
mellannivå och något mindre än två tredjedelar att deras fäder har en sådan. 
Akademisk examen har enligt de respondenter som besvarat frågorna 15 % av 
mödrarna respektive 18 % av fäderna, medan 17 % av mödrarna och 18 % av 
fäderna enbart har gått i folkskola eller grundskola. 

Beaktar man båda föräldrarna kommer drygt en femtedel eller 22 % från hem 
där åtminstone en förälder har en akademisk examen medan endast knappt 10 % 

                                                 
42 En förutsättning för att eleverna kunde frågas om deras föräldrars bakgrund, dvs. såväl om 
födelseort som om utbildning var att de redan någon dag före ifyllandet av enkäten uppmärk-
sammades på att de skulle ombedjas fylla i ett frågeformulär med just dessa frågor. 

Nära släktingar utanför Åland Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 226 87,9 88,3 88,3 
  NEJ 30 11,7 11,7 100,0 
  Total 256 99,6 100,0   
Saknas INTE SVARAT 1 ,4    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 16. Vilka är de närmaste släktingarna som bor utanför Åland. 
 

Kumulativ Vilka släktingar bor utanför Åland Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida FÖRÄLDRAR 3 1,2 1,5 1,5 
  SYSKON 15 5,8 7,5 9,0 

MORFÖRÄLDRAR,   81 31,5 40,5 49,5 FARFÖRÄLDRAR 
MORS ELLER FARS   84 32,7 42,0 91,5 SYSKON, KUSINER 

  MER AVLÄGSNA 17 6,6 8,5 100,0 
  Total 200 77,8 100,0   

INGEN NÄRA SLÄKT Saknas 31 12,1    UTANFÖR ÅLAND 
  INTE ANGETT 26 10,1    
  Totalt 57 22,2    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 17. Ort där de närmaste släktingarna bor utanför Åland.
 

kommer från hem där båda föräldrarnas utbildning består enbart av grund-
skola/folkskola.43

 
6.2.4 Släkt utanför Åland 
 

Trettio av respondenterna eller knappt 12 % anger att det inte har någon nära släkt 
boende utanför Åland, medan alltså 88 % anser sig ha det. Det är dock uppenbart 
att respondenterna tolkat ”nära släktingar” olika. Rätt många har uppgett föräld-
rarnas syskon och deras barn, dvs. respondenternas egna kusiner, medan en del 
angett mer avlägsna släktingar än så. Respondenterna gavs fritt svarsutrymme, 
dvs. ombads själv skriva ned vilka nära släktingar som bor utanför öriket.  

Tre av respondenterna anger att de har en förälder boende utanför Åland, 
femton har syskon medan hela 81 har någon far- eller morförälder som bor utanför 
Åland. Med andra ord är det knappt 100 eller knappt 40 % av samtliga elever som 
har den typen av nära släkt boende utanför Åland. 

Ytterligare 84 har antingen åtminstone någon av föräldrarnas syskon eller av 
sina egna kusiner boende utanför Åland, medan 17 st räknar upp släktingar som är 
mer avlägsna än så. Klart är med andra ord att det är en stor majoritet av alla 
eleverna som har släktingar som de själva anser vara ”nära” dylika utanför Åland.  

Ungefär lika många anger att de har sin närmaste släkt på det fasta Finland som 
anger att de har den i Sverige, 96 respektive 97 respondenter. Av de 96 som har 

                                                 
43 Dessa siffror gäller för de 225 respondenter som kunnat ange vardera förälderns högsta 
avslutade utbildning. 

Boendeort för släktingar utanför 
Åland 

Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida SVENSKFINLAND 65 25,3 29,5 29,5 
  FINSKA FINLAND 12 4,7 5,5 35,0 
  FINLAND 19 7,4 8,6 43,6 
  SVERIGE 97 37,7 44,1 87,7 
  NORDEN I ÖVRIGT 4 1,6 1,8 89,5 
  VÄSTEUROPA 7 2,7 3,2 92,7 
  NORDAMERIKA 11 4,3 5,0 97,7 
  SYDAMERIKA 1 0,4 0,5 98,2 
  ASIEN 2 0,8 0,9 99,1 

  AUSTRALIEN, NYA 
ZEELAND 1 0,4 0,5 99,5 

  AFRIKA 1 0,4 0,5 100,0 
  Total 220 85,6 100,0   

INGEN SÅDAN 
Saknas SLÄKT, INGEN 31 12,1    

SÅDAN ORT 
  INTE ANGETT 6 2,3    
  Total 37 14,4    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 18. Antal gånger respondenten varit i Finland (utanför Åland). 
 

den närmaste släkten i Finland har 19 inte angett orten medan 65 har dessa boende 
i Svenskfinland och 12 utanför, dvs. i det (hel)finska Finland. Tjugotre av respon-
denterna har angett att de närmaste släktingarna som bor utanför Åland bor längre 
bort, dvs. är boende utanför Norden. 
 
6.2.5 Besök i Finland och Sverige samt språkanvändningen i Finland 
 

De flesta av eleverna har besökt både Sverige och det fasta Finland och dessutom 
förhållandevis många gånger om man beaktar deras ålder. Endast sex elever anger 
att de aldrig varit i Finland utanför Åland och endast tre att de aldrig varit i 
Sverige. 42% har varit 10 gånger eller färre på det fasta Finland och 44 % har varit 
över 20 gånger på det fasta Finland medan ca 14 % varit mellan tio och tjugo 
gånger i Finland. Över 80 procent har däremot varit över 20 gånger i Sverige och 
ytterligare drygt tio procent av respondenterna mellan tio och 20 gånger där.  

Rent geografiskt ligger tyngdpunkten i skolorna på orter somgeografiskt 
befinner sig närmare Sverige än Finland. 38 % av eleverna går i skolor i 
Mariehamn, 56 % på landsbygden på huvudön medan bara 7 % eller 17 respon-
denter går i skolor i skärgården mot Finland. Det är också en något större andel av 

Antal besök i Finland (utanför Åland) Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida ALDRIG 6 2,3 2,3 2,3 
MINDRE ÄN FEM   51 19,8 19,9 22,3 GÅNGER 

  MELLAN FEM OCH TIO 
GÅNGER 51 19,8 19,9 42,2 

MER ÄN TIO GÅNGER   36 14,0 14,1 56,3 MEN FÄRRE ÄN TJUGO 
TJUGO GÅNGER ELLER   112 43,6 43,8 100,0 MER 

  Total 256 99,6 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 0,4     
Totalt 257 100,0     

 
Tabell 19. Antal gånger respondenten varit i Sverige. 
 

Kumulativ Antal besök i Sverige Frekvens Procent Procent 

Valida ALDRIG 3 1,2 1,2
MINDRE ÄN FEM   5 1,9 3,1GÅNGER 
MELLAN FEM OCH TIO   15 5,8 8,9GÅNGER 
MER ÄN TIO GÅNGER   28 10,9 19,8MEN FÄRRE ÄN TJUGO 
TJUGO GÅNGER ELLER   206 80,2 100,0MER 

  Totalt 257 100,0  
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Tabell 20. Antal besök i Finland (utanför Åland) korstabulerat med antal besök i Sverige. 
 

eleverna i Mariehamnsskolorna som besökt Sverige över 20 gånger än de övriga. I 
Mariehamn har 88 % av eleverna gjort detta. Eleverna på landsbygden utanför 
Mariehamn har i sin tur gjort detta något oftare än eleverna från skärgården, men 
ändå är det över 70 % av respondenterna i skärgården som besökt Sverige över 20 
gånger. 

Det omvända förhållandet gäller för flertaliga besök på det fasta Finland. Av 
skärgårdseleverna har 66 % besökt det fasta Finland fler än 20 gånger medan 58 % 
av Mariehamnseleverna gjort detta. I fråga om besök i Finland är det skoleleverna 
från landsbygden utanför Mariehamn på huvudön som besökt Finland klart minst. 
Av dessa har under en tredjedel besökt Finland över tjugo gånger. Det är eleverna 
i Godby skola långt i norr på huvudön som besökt det fasta Finland minst av alla.  

I tabell 20 har frekvensen av besök i Sverige korstabulerats med frekvensen av 
besök på det fasta Finland.  

Av tabellen framgår att det förefaller vara det vanligaste mönstret att samma 
elev som ofta besökt Sverige också ofta besökt Finland. 96 elever har både varit 
över 20 gånger i Sverige och över 20 gånger eller fler i Finland utanför Åland. 
Ungefär 40 % av dem som varit 20 gånger eller fler i Sverige har dock varit 
mindre än 10 gånger i Finland. Det omvända är det dock ovanligare. Av de 112 
elever som varit 20 gånger eller fler på fastlandet i Finland har endast 7 % varit 
färre än 10 gånger i Sverige. 

Bara 23 av respondenterna eller under 10 % anger att de talar finska varje gång 
de besöker Finland och ytterligare 74 eller knappt 30 % har gjort detta någon 

Antal besök i Sverige 

Antal besök i Finland 
(utanför Åland) 
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Totalt 

EL
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R
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ALDRIG 1 0 0 2 3 6 

MINDRE ÄN FEM 0 1 8 5 37 51 GÅNGER 

MELLAN FEM OCH TIO 0 1 2 6 42 51 GÅNGER 

MER ÄN TIO GÅNGER 0 1 1 6 28 36 MEN FÄRRE ÄN TJUGO 

TJUGO GÅNGER ELLER 2 2 4 8 96 112 MER 

Totalt 3 5 15 27 206 256 
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Tabell 21. Bruk av finska i Finland. 
 

Bruk av finska i Finland Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent 

gång. 10 st eller ca 4 % anger att de talar engelska varje gång de är i Finland, 
medan hela 117 eller ca 47 % av dem som besökt Finland anger att de någon gång 
gör detta. Se tabellerna 21 och 22. 

Knappt 60 % av dem som aldrig talar finska på det fasta Finland talar inte heller 
engelska där. Ungefär en lika stor andel av dem som talar finska varje gång de 
besöker det fasta Finland talar heller aldrig engelska där. Av dem som någon gång 
talar finska vid besök på det fasta Finland talar däremot bara 26 % aldrig engelska 
där, medan 69 % gör detta någon gång. 

Man kan anta att förklaringsmodellen är tudelad – dels handlar det säkert om 
vilka områden i Finland som besöks och dels handlar det förmodligen om respon-
dentens egna språkkunskaper och vilja att tala olika språk. Besöker man delar av 

(utanför Åland) Procent 

Valida NEJ, ALDRIG 151 58,8 60,9 60,9 
  NÅGON GÅNG 74 28,8 29,8 90,7 
  VARJE GÅNG 23 8,9 9,3 100,0 
  Total 248 96,5 100,0   
Saknas EJ VARIT I FINLAND 6 2,3    
  SVAR SAKNAS 3 1,2    
  Totalt 9 3,5    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 22. Bruk av engelska i Finland. 
 

Bruk av engelska i Finland Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent (utanför Åland) Procent 

Valida NEJ, ALDRIG 122 47,5 49,0 49,0 
  NÅGON GÅNG 117 45,5 47,0 96,0 
  VARJE GÅNG 10 3,9 4,0 100,0 
  Total 249 96,9 100,0   
Saknas EJ VARIT I FINLAND 6 2,3    
  SVAR SAKNAS 2 0,8    
  Totalt 8 3,1    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 23. Bruk av finska och/eller engelska i Finland. 
 

Bruk av engelska i Finland  
Totalt NÅGON 

GÅNG 
VARJE 
GÅNG NEJ, ALDRIG 

NEJ, ALDRIG 88 56 6 150 
 58,7% 37,3% 4,0% 100,0% 
NÅGON GÅNG 19 51 4 74 
 25,7% 68,9% 5,4% 100,0% 
VARJE GÅNG 14 9 0 23 

B
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 60,9% 39,1% ,0% 100,0% 
Totalt  121 116 10 247 
  49,0% 47,0% 4,0% 100,0% 
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Svenskfinland där svenskan är det starkare språket finns sannolikt inte ens ett 
behov av att kunna tala finska. Besöker man delar av landet där finskan är starkare 
men man själv är villig att tala finska behöver man heller inte tala engelska. Men 
besöker man sådana delar av Finland där finskan är starkast och där det kan vara 
svårt att kommunicera på svenska och man själv inte talar speciellt mycket finska 
eller vill göra det så är förmodligen engelskan ett bra alternativt i synnerhet vid 
kommunikation med yngre personer. 
 
6.3 Språkval 
 

6.3.1 Språkval i familjen 
 

För 43 av de 257 informanterna eller knappt 17 % gäller att åtminstone en av 
föräldrarna talar något annat språk med dem än svenska. Det är fråga om 33 
mödrar och 21 fäder. För 11 av ungdomarna eller drygt 4 % av hela gruppen gäller 
att båda föräldrarna gör så, för drygt 12 % gäller att den ena gör så. Se tabellerna 
24-26 nedan. Det är alltså oftare modern än fadern som talar ett annat språk med 
informanterna, knappt 13 % av informanternas mödrar gör det medan drygt 8 % av 
informanternas fäder gör det. Att fler mödrar än fäder talar ett annat språk än 
svenska med informanterna är inte förvånande då man beaktar att fler fäder än 
mödrar var födda på Åland och att fäderna dessutom i högre grad var födda i 
Svenskfinland, när de inte var Ålandsfödda. 

Andelen informanter som (även) har ett annat hemspråk än svenska, måste 
anses förvånansvärt hög. Enligt de senaste årens statistiska årsbok för Åland 
utgiven av ÅSUB har andelen med andra modersmål än svenska inte varit så höga. 
I ÅSUBs identitetsstudie från 1999 frågade man såväl efter modersmål som efter 
hemspråk och uppgav vidare vid det senare (men inte vid det förra, efter praxis i 
finländsk språkstatistik)44 att man kunde ange flera hemspråk. Det var dock 
betydligt färre som angav sig ha ett annat hemspråk än som angav sig ha ett annat 
modersmål. De som angav sig ha annat hemspråk än svenska var rentav så få att 
man uppger att det inte var värt att studera denna variabel närmare (Häggblom 
et.al., 1999: 11). Många med annat modersmål, vilket i ÅSUBs studie enbart var 
finska, talade svenska hemma, men det fanns också individer med svenskt 
modersmål som talade finska eller andra språk hemma. Frågeställningen i den 
aktuella studien var sådan att föräldrarnas modersmål inte hade någon betydelse, 
utan enbart huruvida de talade något annat språk än svenska med sina barn (se 
bilagorna 2 och 3). Det är också en relativt hög andel av dessa 43, nämligen 29, 
eller 11 % av samtliga informanter, där åtminstone den ena föräldern talar något 
annat språk än svenska flera gånger i veckan eller oftare. Givetvis är det så att den 
exakta frågeformuleringen är av betydelse för de resultat man får. Det får ändå 
anses sannolikt att det i de fall föräldrarna ofta talar andra språk än svenska med 
sina barn, mestadels är fråga om modersmålet eller ett starkt andraspråk. 
                                                 
44 Finländsk språkstatistik kräver att ett modersmål väljs – det går inte att ange sig ha två moders-
mål, vara tvåspråkig. 
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Tabell 24. Föräldrarna talar ett annat språk (än svenska) med respondenten. 
 

 
6.3.1.1 Vilket/vilka språk? 
 

Av tabellerna 27-29 framgår att finska är det språk det handlar om i en majoritet 
av fallen, runt 67 % av fallen för både mödrarnas och fädernas del. Då det är fråga 
om mödrarna gäller detta för 23 av de 33, varav en talar såväl finska som engelska 
med sitt barn. Samma barn tilltalas emellanåt på engelska av sin far. I fädernas fall 
gäller att det är fråga om 15 av de 21 som talar finska med sitt barn. Också i 
fädernas fall är det en av dem som talar flera olika språk med sitt barn, där ett av 
språken är finska. De andra språken är tyska, franska och engelska och samma 
respondent ingår också bland dem som tilltalas på finska av sin mor.  
 
6.3.1.2 Hur ofta andra språk talas 
 

Av tabellerna 30,31 och 32 framgår att nästan hälften (15 st) av mödrarna som 
talar ett annat språk med den aktuella informanten gör så dagligen och att över två 
tredjedelar gör det åtminstone flera gånger i veckan (24 st). När det är fråga om 
fäderna gör drygt en tredjedel eller 7 st av dem som talar ett annat språk med  
 
 
 
 
 
 
 
 

Föräldrarna talar annat språk 
med  eleven 

Giltig Kumulativ Frekvens Procent Procent Procent 
Valida BÅDA FÖRÄLDRARNA 11 4,3 4,3 4,3 GÖR DET 

ENA FÖRÄLDERN GÖR   32 12,5 12,5 16,8 DET 
INGENDERA   213 82,9 83,2 100,0 FÖRÄLDERN GÖR DET 

  Total 256 99,6 100,0   
Saknas  1 0,4     
Totalt 257 100,0     

 
Tabell 25. Respondentens mor talar ett annat språk med denna. 
 

Modern talar ett annat Kumulativ Frekvens Procent språk med eleven Procent 

Valida JA 33 12,8 12,8
  NEJ 224 87,2 100,0
  Total 257 100,0  

 
Tabell 26. Respondentens far talar ett annat språk med denna. 
 

Fadern talar ett annat språk med Kumulativ Frekvens Procent Giltig procent eleven Procent 

Valida JA 21 8,2 8,2 8,2 
  NEJ 235 91.8 91,4 100,0 
  Total 256 100.0 99,6   
Saknas AVLIDEN 1  0,4   
Totalt 257 100,0    
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Tabell 27. Vilket språk respondentens mor talar med denna. 
 

Vilket språk modern talar med eleven Frekvens Procent Giltig 
Procent 

Kumulativ 
Procent 

Valida FINSKA 22 8,6 66,7 66,7 
  Engelska 5 1,9 15,2 81,8 
  FINSKA OCH ENGELSKA 1 0,4 3,0 84,8 
  RYSKA 1 0,4 3,0 87,9 
  FRANSKA 1 0,4 3,0 90,9 
  PERSISKA 2 0,8 6,1 97,0 
  BULGARISKA 1 0,4 3,0 100,0 
  Total 33 12,8 100,0  
Saknas SVENSKA 224 87,2    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 28. Vilket språk respondentens far talar med denna. 
 

Vilket språk talar fadern med eleven Frekvens Procent Giltig 
Procent 

Kumulativ 
Procent 

Valida FINSKA 14 5,4 66,7 66,7 
  ENGELSKA 2 0,8 9,5 76,2 
  TYSKA 1 0,4 4,8 81,0 
  FRANSKA 1 0,4 4,8 85,7 
  PERSISKA 2 0,8 9,5 95,2 

  FINSKA, TYSKA, 
FRANSKA, ENGELSKA 1 0,4 4,8 100,0 

  Total 21 8,2 100,0  

Saknas SVENSKA 235 91,4    
  SVAR SAKNAS/AVLIDEN 1 0,4    
  Total 236 91,8    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 29. Vilket språk respondentens mor talar med denna korstabulerat med vilket språk 
respondentens far talar med denna.  
 

Vilket språk talar fadern med respondenten 

Vilket språk talar modern 
med respondenten 
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Totalt 
  

SVENSKA 0 8 1 1 0 0 0 10 
FINSKA 16 5 0 0 0 0 1 22 
ENGELSKA 4 1 0 0 0 0 0 5 

FINSKA OCH engelska 0 0 1 0 0 0 0 1 

RYSKA 1 0 0 0 0 0 0 1 
FRANSKA 0 0 0 0 1 0 0 1 
PERSISKA 0 0 0 0 0 2 0 2 
BULGARISKA 1 0 0 0 0 0 0 1 
Totalt 22 14 2 1 1 2 1 43 
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Tabell 30. Hur ofta talar respondentens mor ett annat språk med denna. 
 

informanten så dagligen, medan ytterligare 6 st gör så flera gånger i veckan, dvs. 
13 eller knappt två tredjedelar av de aktuella fäderna talar relativt ofta ett annat 
språk än svenska med informanterna. Det är totalt 29 av informanterna eller 11 
procent som befinner sig i den situationen att åtminstone den ena föräldern relativt 
ofta talar ett annat språk än svenska med dem, dvs. åtminstone några gånger per 
vecka. För 8 av dessa 29 stämmer detta in på båda föräldrarna. För 4 av dessa gör 
båda föräldrarna det dagligen. 
 
6.3.1.3 Hem där det talas finska 
 

Det finns 32 respondenter som åtminstone i någon mån har finska som hemspråk 
(se tabell 29). Detta betyder att det finns 32 ungdomar i materialet (eller drygt 12 
procent) vars ena förälder eller båda föräldrar åtminstone i någon mån talar finska 
med dem. Av dessa 32 gäller dock för 9 att ingendera föräldern gör så oftare än en 
gång per vecka. För 20 respondenter eller knappt 8 % av samtliga informanter 
gäller att åtminstone ena föräldern talar finska relativt ofta, åtminstone flera 
gånger i veckan. Alla dessa 32 elever behandlas utförligare i nästa kapitel, kapitel 
7. 

Frekvens. Moderns bruk av 
andra språk (än svenska) 

Giltig Kumulativ Frekvens Procent Procent Procent 

Valida DAGLIGEN 15 5,8 45,5 45,5 
  FLERA GGR I VECKAN 9 3,5 27,3 72,7 
  EN GÅNG  I VECKAN 2 0,8 6,1 78,8 
  EN GÅNG  I MÅNADEN 1 0,4 3,0 81,8 

MINDRE ÄN EN GÅNG  I   6 2,3 18,2 100,0 MÅN 
  Totalt 33 12,8 100,0   
Saknas GÖR DET INTE 224 87,2    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 31. Hur ofta talar respondentens far ett annat språk med denna. 
 

Frekvens. Faderns bruk av Giltig Kumulativ Frekvens Procent andra språk (än svenska) Procent Procent 

Valida DAGLIGEN 7 2,7 35,0 35,0 
  FLERA GGR I VECKAN 6 2,3 30,0 65,0 
  EN GÅNG  I VECKAN 1 0,4 5,0 70,0 
  EN GÅNG  I MÅN 4 1,6 20,0 90,0 

MINDRE ÄN EN GÅNG  I   2 0,8 10,0 100,0 MÅN 
  Totalt 20 7,8 100,0   
Saknas GÖR DET INTE 235 91,4    
  SVAR SAKNAS/AVLIDEN 1 0,4    

  INTE ANGETT TROTS 
RELEVANS 1 0,4    

  Total 237 92,2    
Totalt 257 100,0    
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6.3.2 Språkval i skolan 
 

En ny läroplan för grundskolan för Landskapet Åland tillämpas fr.o.m. hösttermi-
nen 1996. Då blev finskan ett frivilligt ämne i de åländska grundskolorna och 
bland språken (utöver svenskan) var engelskan det enda som förblev obligatoriskt. 

Tabell 32. Hur ofta respondentens mor talar ett annat språk med denna korstabulerat 
med hur ofta respondentens far talar ett annat språk med denna. Alla elever som möter 
andra språk än svenska hemma. 
 

Hur ofta fadern talar ett annat språk med 
respondenten 
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Totalt 
  

GÖR DET INTE 0 2 3 0 2 2 1 10 

DAGLIGEN 10 4 1 0 0 0 0 15 
FLERA GGR I VECKAN 5 1 2 1 0 0 0 9 
EN GÅNG I VECKAN 1 0 0 0 1 0 0 2 

EN GÅNG I MÅN 1 0 0 0 0 0 0 1 

MINDRE ÄN EN GÅNG I 
MÅNADEN 5 0 0 0 1 0 0 6 

Totalt 22 7 6 1 4 2 1 43 
 
Tabell 33. Hur ofta modern talar ett annat språk med eleven korstabulerat med hur ofta 
fadern talar ett annat språk med eleven. Barn som möter finska hemma. 
 

Hur ofta fadern talar ett annat språk med 
eleven 

Hur ofta modern talar ett 
annat språk med eleven 
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Totalt 
  

GÖR DET INTE 0 2 2 0 1 2 1 8 

DAGLIGEN 6 2 1 0 0 0 0 9 
FLERA GGR I VECKAN 3 1 2 1 0 0 0 7 
EN GÅNG I VECKAN 1 0 0 0 1 0 0 2 

EN GÅNG I MÅN 1 0 0 0 0 0 0 1 

MINDRE ÄN EN GÅNG I 
MÅNADEN 5 0 0 0 0 0 0 5 

Totalt 16 5 5 1 2 2 1 32 
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Tabell 34. Antalet år respondenten läst finska i högstadiet. 
 

Engelskan är obligatorisk på såväl låg- som högstadium45 (Landskapet Ålands 
läroplan för grundskolan 1996: 74-75). Höstterminen 1996 gick dock de aktuella 
eleverna redan i årskurs 7, dvs. alla som varit bosatta på Åland sedan 1994 hade 
läst 2 år obligatorisk finska i årskurserna 5 och 6 enligt den tidigare gällande 
läroplanen. Endast en av respondenterna är inflyttad så sent och från ett område 
där inte finska normalt undervisas men det oaktat anger 18 informanter att de inte 
läst finska i lågstadiet. Antagligen får detta tillskrivas glömskekontot eller så har 
dessa respondenter möjligen påverkats av den tidens svenska indelning av grund-
skolan i låg-, mellan- och högstadium, där lågstadiet utgjordes enbart av åk 1-3. 
Det troliga är alltså att alla förutom en av respondenterna åtminstone läst två år 
finska i lågstadiet, medan de på högstadiet kunnat välja bort språket. Alla borde 
även ha läst engelska, fastän två respondenter inte kryssat för detta. Alla andra har 
angett att de har läst engelska i samtliga årskurser i högstadiet.  

                                                 
45 Lågstadiet (förkortat lst) omfattar på Åland årskursena (förkortat åk) 1 till 6 och högstadiet 
(förkortat hst) åk 7-9. 

Antalet år läst finska 
på högstadiet Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida 0 25 9,7 9,9 9,9 
  1 8 3,1 3,2 13,0 
  2 12 4,7 4,7 17,8 
  3 208 80,9 82,2 100,0 
  Totalt 253 98,4 100,0   
Saknas OKLART SVAR 1 ,4    
  EJ ANGETT 3 1,2    
  Total 4 1,6    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 35. Har respondenten läst tyska på högstadiet? 
 

Kumulativ Har läst tyska på högstadiet Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 116 45,1 45,1 45,1 
  NEJ 141 54,9 54,9 100,0 
  Totalt 257 100,0 100,0   

 
Tabell 36. Antalet år respondenten läst tyska på högstadiet. 
 

Antalet år läst tyska Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent på högstadiet Procent 

Valida 0 141 54,9 55,1 55,1 
  1 17 6,6 6,6 61,7 
  2 37 14,4 14,5 76,2 
  3 61 23,7 23,8 100,0 
  Total 256 99,6 100,0   
Saknas OKLART SVAR 1 ,4    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 37. Har respondenten läst franska på högstadiet? 
 

Det skall tilläggas att det inte i alla skolor varit möjligt att läsa franska eller 
tyska. Ur tabellerna 34, 36 och 38 framgår antalet år respondenterna läst finska, 
tyska och/eller franska på högstadiet. 

De flesta elever har valt att fortsättningsvis läsa finska på högstadiet, även om 
språket då blivit frivilligt. 25 elever eller 10 % har dock inte alls fortsatt med 
finskan på högstadiet, ytterligare 8 elever har läst det enbart ett av åren, och 12 
enbart två av de tre åren. Drygt 80 % har alltså valt att läsa finska samtliga år. 

Närapå hälften av informanterna, eller 116 stycken eller 45 %, har åtminstone i 
någon mån bekantat sig med tyska i skolan. 61 stycken eller 24 % av samtliga har 
läst tyska under alla läsår, 37 st eller 14 % har läst tyska i två läsår och ytterligare 
17 st eller 7 % har läst tyska under ett läsår. 

Det är betydligt färre som läst franska i skolan. 37 av informanterna har gjort 
det, dvs. 14 %. 18 st har gjort det under alla tre läsåren i högstadiet, 9 under två av 
läsåren, ytterligare 9 under ett läsår och en har givit ett oklart svar om antalet år. 
Två av dessa informanter har läst såväl franska som tyska på högstadiet. 

 
6.3.3 Språkval på fritiden (utanför skolan) 
 

Eleverna tillfrågades om huruvida de läser på, lyssnar till, talar eller skriver på 
andra språk än svenska utöver det som skolarbetet kräver. Om de svarade ja 
ombads de i öppna svar beskriva för varje språk hur ofta de gjorde det och i vilket 
sammanhang. Detta motsvarar frågorna 31 till 38 i formuläret (se bilaga 2). Det 
säger sig självt att denna typ av frågor leder till att fakta utelämnas. Responden-
terna förefaller ibland ha tagit för givet att det går att förstå vilket språk det är 
fråga om. Ibland ger något annat en ledtråd om vilket språket är – om responden-
ten t.ex. anger att de lyssnar på MTV torde det vara fråga om engelska – men 
ibland är det omöjligt att veta vilket språk det är fråga om. 

Har läst franska på 
högstadiet Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 37 14,4 14,4 14,4 
  NEJ 220 85,6 85,6 100,0 
  Totalt 257 100,0 100,0   

 
Tabell 38. Antalet år respondenten läst franska på högstadiet. 
 

Antalet år läst franska Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent på högstadiet Procent 

Valida 0 220 85,6 85,9 85,9 
  1 9 3,5 3,5 89,5 
  2 9 3,5 3,5 93,0 
  3 18 7,0 7,0 100,0 
  Total 256 99,6 100,0   
Saknas OKLART SVAR 1 ,4    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 39. Läser på andra språk utanför skolan. 
 

Dessa frågor registrerades först som ett stort antal variabler skilda för språken 
engelska, finska, tyska, franska respektive som en sammanlagd grupp ”ovanligare” 
språk, dvs. andra språk än dessa fyra eller svenska. För varje språk kodades 
huruvida respondenterna utnyttjade dem utanför skolarbetet, om det var fråga om 
att läsa på, lyssna på, tala eller skriva, hur ofta detta skedde och vad det handlade 
om eller vem som var motparten. Senare omkodades dessa variabler till mera 
övergripande dylika, se kapitel 5.2.4. 

Ur tabellerna 39-42 framgår hur stor andel av respondenterna som använder 
andra språk än svenska utanför skolarbetet och gällande vilken färdighet.  Nästan 
hälften eller 120 stycken motsvarande nästan 47 % läser på andra språk än svenska 
utanför skolan. Ännu fler lyssnar till något annat språk än svenska. 230 elever eller 
90 % uppger att de lyssnar till andra språk än svenska utanför skolan. 122 elever 

Läser på 
andra språk Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 120 46,7 46,7 46,7 
  NEJ 137 53,3 53,3 100,0 
  Total 257 100,0 100,0   

 
Tabell 40. Lyssnar till  andra språk utanför skolan. 
 

Kumulativ Lyssnar till andra språk Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 230 89,5 90,2 90,2 
  NEJ 25 9,7 9,8 100,0 
  Total 255 99,2 100,0   
Saknas EJ SVARAT 2 ,8    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 41. Talar andra språk utanför skolan. 
 

Kumulativ Talar andra språk Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 122 47,5 47,7 47,7 
  NEJ 134 52,1 52,3 100,0 
  Total 256 99,6 100,0   
Saknas EJ SVARAT 1 ,4    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 42. Skriver på andra språk utanför skolan. 
 

Kumulativ Skriver på andra språk Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 124 48,2 49,0 49,0 
  NEJ 129 50,2 51,0 100,0 
  Total 253 98,4 100,0   

EJ SVARAT, Saknas 4 1,6    TYDER PÅ NEJ 
Totalt 257 100,0    
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Tabell 43. Sammanställning av antalet som använder engelska, 
finska, tyska eller franska utanför skolan (n = 257). 
 

SPRÅK LÄSER LYSSNAR TALAR SKRIVER 

Engelska 117 224 99 111
Finska 27 79 46 24
Tyska 8 28 12 5
Franska 4 7 3 2

 
Tabell 44. Sammanställning av antalet som använder engelska, 
finska, tyska eller franska utanför skolan. Procent (n = 257). 
 

SPRÅK LÄSER LYSSNAR TALAR SKRIVER 

Engelska 46 87 39 43
Finska 11 31 18 9
Tyska 3 11 5 2
Franska 2 3 1 1

 

uppger att de talar andra språk än svenska utanför skolan. Detta motsvarar ca 48 % 
av eleverna eller nästan hälften. 124 elever anger att de även skriver på andra 
språk än svenska, vilket motsvarar 49 % av respondenterna. 

Det finns alltså en stor skillnad i hur mycket eleverna lyssnar till andra språk, 
t.ex. musik eller på film, TV respektive hur mycket de läser skriven text på andra 
språk eller hur mycket de använder andra språk aktivt själva. 

Ur tabellerna 43 och 44 framgår huruvida respondenterna använder engelska, 
finska, tyska eller franska utanför skolarbetet och hur stor andel av dem (i procent) 
som använder de olika språken och gällande vilken färdighet. Tabellerna är en 
sammanställning av 16 olika tabeller/basdata.46  

Engelska används i hög grad av respondenterna utanför skolarbetet. 224 elever 
eller 87 % anger att de lyssnar till engelska utanför skolan, 117 st eller 46 % att de 
läser engelska utanför skolan, 111 eller 43 % att de skriver på engelska utanför 
skolan och 99 eller 39 % att de talar engelska utanför skolarbetet. 

Även för finska, tyska och franska gäller att eleverna lyssnar till dessa språk 
oftare än de läser dem eller själva använder dem. Alla dessa tre språk används 
dock betydligt mer sällan av eleverna utanför skolan, finskan mest av dessa tre 
språk, sedan tyskan och minst franskan. 

79 st eller 31 % anger att de lyssnar till finska. Den färdighet som används näst 
mest i fråga om finska är att tala språket, vilket 46 st eller 18 % gör. 27 elever eller 
11 % av samtliga anger att de läser finska och 24 st eller 9 % att de skriver på 
finska. För redovisning av hur mycket eleverna som hör finska hemma använder 
språket, se kapitel 7. 

                                                 
46 Vid varje enskilt moment har medtagits såväl klara jan dvs. då den relevanta variabeln antagit 
värdet 1= Ja, där respondenten nämnt språket i fråga, som underkategori/alternativ 3 = ”Ej angett 
vilket språk, sannolikt”. Det handlar t.ex. om att respondenten skrivit MTV men inte i klartext 
skrivit ut engelska. Dessa fall är dock få, vid större osäkerhet om språket har kodningen i stället 
följt alternativ 4 = ”Ej angett vilket språk, möjligt”, som inte medtagits i tabellerna här. 
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28 respondenter eller 11 % anger att de lyssnar till tyska. Näst mest används 
också i fråga om tyska färdigheten att själv tala språket, vilket 12 elever eller 5 % 
gör. 8 stycken eller 3 % anger att de läser tyska utanför skolan och enbart 5 elever 
eller 2 % anger att de själva skriver tyska utanför skolan. 

För franskans del varierar användningen i de olika färdigheterna mellan en och 
tre procent av respondenterna. 

Elva respondenter anger att de läser på andra språk än ovanstående utanför 
skolan: fyra läser på spanska och två på indonesiska. Tio respondenter anger att de 
lyssnar till andra språk än svenska, engelska, finska, tyska eller franska. Två läser 
danska och två persiska. Fem elever anger att de talar andra språk, två indonesiska 
och två persiska. Enbart en respondent anger sig klart skriva ett ovanligare språk 
och det är fråga om indonesiska. 

151 av de 230 eleverna, dvs. knappt två tredjedelar av dem som lyssnar till 
andra språk än svenska på fritiden, lyssnar till ett språk och 53 elever eller 23 % av 
dem som lyssnar till andra språk lyssnar till två språk. 22 respondenter anger sig 
lyssna till tre olika språk på fritiden, fyra till fyra språk och en till fem språk. Över 
hälften av dem som lyssnar till andra språk än svenska eller 129 stycken gör det 
ofta dvs. åtminstone en gång per vecka.  

80 av de 120 elever som anger sig läsa andra språk än svenska på fritiden läser 
då på ett språk, vilket utgör två tredjedelar av dem som läser på andra språk. 34 
elever eller 28 % av dem som läser på andra språk gör detta på två språk, fem 
elever läser på tre språk och en elev på hela sex språk. 54 respondenter eller 21 % 
av samtliga, men 45 % av dem som läser andra språk förefaller göra det förhållan-
devis ofta eller åtminstone en gång per vecka.  

Av de elever som talar andra språk än svenska utanför skolan talar 95 ett annat 
språk. Detta motsvarar ca 78 % av dessa elever. 21 elever talar två andra språk än 
svenska utanför skolan, fem talar tre språk och en fyra språk. 39 av eleverna eller 
knappt en tredjedel av dem som talar andra språk än svenska utanför skolan 
förefaller göra det ofta, dvs. åtminstone en gång i veckan.  

124 respondenter angav sig skriva andra språk än svenska på fritiden. Av dessa 
skriver 107 eller 86 % på ett språk, 16 på två språk och en på tre språk. 25 elever 
eller ungefär en femtedel av dessa 124 elever förefaller skriva på andra språk än 
svenska på fritiden relativt ofta, dvs. åtminstone en gång per vecka. 
 
6.3.4 Massmediebruk 
 

Eleverna ombads i två öppna frågor (nr 39 och 40 i frågeformuläret) beskriva sitt 
bruk av dels ”rikssvenska” dvs. medier i Sverige och dels finlandssvenska (men 
inte åländska) massmedier relativt ingående. Däremot finns inga frågor som täcker 
bruket av åländska medier respektive medier på andra språk.  

248 respondenter eller 97 % använder rikssvenska medier och 189 eller 76 % 
använder finlandssvenska medier åtminstone ibland. De medietyper som angavs 
var tv, radio, tidningar, tidskrifter och internet. I fråga om rikssvenska medier 
används mest TV, 129 nämner detta först eller som det de använder oftast. Näst 
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mest används rikssvensk radio (62 nämner detta först), 29 nämner först tidskrifter 
och 15 tidningar. Användandet av finlandssvenska medier ser något annorlunda ut. 
Mest används radio, 88 nämner detta först eller som det de använder mest, 54 
nämner på motsvarande sätt tidningar medan enbart 26 elever nämner finlands-
svensk TV som det de använder oftast av finlandssvenska medier. Man bör dock i 
sammanhanget komma ihåg att det vid denna tid inte fanns en fullständigt 
finlandssvensk TV-kanal utan finlandssvenska program var utspridda i Rundradi-
ons eller YLEs (med den finska förkortningen av Yleisradio) två grundkanaler, 
TV1 och TV2. 

24 respondenter anger sig använda fyra olika typers rikssvenska medier (av de 
fem typer som nämndes ovan), 99 elever tre stycken olika typers medier, 74 elever 
två stycken olika typer och 39 anger enbart en typ av rikssvenska medier. 

Det finlandssvenska mediebruket skiljer sig även här från det rikssvenska. 
Vanligast är att enbart en typ av finlandssvenska medier används. 108 responden-
ter anger endast en typ av medier, 49 anger två olika typer, 11 tre olika typers 
finlandssvenska medier.  

Vad gäller bruket av speciella finlandssvenska medier kan man konstatera 
följande: 90 av de 257 informanterna anger sig lyssna på Radio Extrem, eller X3M 
som det brukar skrivas. Detta utgör 35 % av informanterna. X3M, som är en 
ungdomsinriktad finlandssvensk radiokanal är det klart mest populära namngivna 
finlandssvenska mediaprogrammet. 65 elever eller ca en fjärdedel anger sig läsa 
Hufvudstadsbladet (Hbl), 12 eller knappt 5 % anger sig se på TV-nytt, dvs. de 
finlandssvenska TV-nyheterna. Man bör dock i sammanhanget komma ihåg att det 
på grund av frågeställningens öppna karaktär kan finnas ytterligare informanter 
som använder dessa men inte nämnt dem.  

Alla de som använder finlandssvenska medier anger inte exakt vilken radio-
kanal, vilket TV-program eller vilken tidskrift eller tidning de läser. Nedan 
redovisas dock de enskilda finlandssvenska medier som nämns oftast. Här finns 
alltså enskilda TV-program (TV-Nytt) på samma nivå som den heltäckande radio-
kanalen Extrem (X3M) m.m. 

139 av de 189 respondenter som säger sig använda finlandssvenska medier 
nämner åtminstone ett sådant vid namn. Eftersom några nämner flera medier 
innehåller topplistan ovan över de mest använda finlandssvenska medierna, 173 
stycken omnämnanden sammanlagt. 

I tabell 46 anges vilka medier de 139 respondenterna angett dvs. även kombi-
nationerna av flera medier. 

Det är svårt att beskriva frekvensen av massmedieanvändningen eftersom de 
aktuella frågorna var av öppen typ. Frekvensbeskrivningarna varierade mycket 
men ett försök har gjorts att koda dessa för den massmediatyp eller det enskilda 
massmedium som respondenten angett sig använda mest. Kodningarna indelades i 
fyra kategorier: Mycket ofta, ofta, sällan respektive mycket sällan. Mycket ofta 
reflekterar skrivningar med just den formuleringen eller formuleringar som ger 
känslan av att vara daglig användning. Ofta motsvaras av användning åtminstone 
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en gång per vecka, sällan av ett fåtal användningar per månad och mycket sällan 
om mer sällan än en gång per månad. Här finns dock ett utrymme för godtycke 
varför resultaten måste tolkas försiktigt. 

191 av de 248 respondenter som använder rikssvenska medier har angett en 
förhållandevis tydlig frekvensbeskrivning. 161 av dessa förefaller nyttja detta 

Tabell 45. Oftast omnämnda finlandssvenska medier. (Alla 
medier som omnämnts av endast en respondent är inte 
medtagna i tabellen.)  
 

 FINLANDSSVENSKT MEDIABRUK
 Frekvens Procent av 139 
X3M (Radio Extrem)  90 65
Hbl 65 47
TV-Nytt 12 9
Borgåbladet 2 1
Radio Vega 1 <1
Östra Nyland 1 <1
Västra Nyland 1 <1
Radio Väst 1 <1
N 173

 
Tabell 46. Finlandsvenska medier som nämns av respondenterna. 
 

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida RADIO X3M (dvs EXTREM) 58 22,6 41,7 41,7
  HBL 32 12,5 23,0 64,7
  RADIO X3M OCH HBL 26 10,1 18,7 83,5
  HBL OCH VBL 1 ,4 0,7 84,2
  HBL OCH TV-NYTT 3 1,2 2,2 86,3
  RADIO X3M OCH TV-NYTT 2 0,8 1,4 87,8
  TV-NYTT 6 2,3 4,3 92,1

  RADIO VEGA OCH TV-
NYTT 1 0,4 0,7 92,8

  VÄSTRA NYLAND 1 0,4 0,7 93,5
  TEXT-TV 1 0,4 0,7 94,2

  HBL, ÖSTRA NYLAND OCH 
RADIO X3M 1 0,4 0,7 95,0

  RADIO X3M OCH 
ANNONSBLADET 1 0,4 0,7 95,7

  IDROTTSBITEN 2 0,8 1,4 97,1
  HBL OCH RADIO NOVA 1 0,4 0,7 97,8

  HBL, BORGÅBLADET OCH 
RADIO X3M 1 0,4 0,7 98,6

  BORGÅBLADET 1 0,4 0,7 99,3

  RADIO X3M OCH RADIO 
VÄST 1 0,4 0,7 100,0

  Total 139 54,1 100,0  
Saknas Total 118 45,9  
Totalt 257 100,0    
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rikssvenska medium mycket ofta, ytterligare 18 ofta, 9 sällan och tre mycket 
sällan. Användningen av finlandssvenska medier förefaller vara betydligt mindre 
frekvent än användningen av rikssvenska. 32 har angett att de använder finlands-
svenska medier mycket ofta, 28 ofta, 57 sällan och 26 mycket sällan. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ungdomarna i sitt massmediebruk 
är mer inriktade på rikssvenska medier än finlandssvenska. På så sätt kan man anta 
att respondenternas massmediabruk är mer inriktat på Sverige än det fasta Finland. 
Man bör dock minnas att några elever därtill säkert följer finskspråkiga medier i 
Finland i någon mån och att åländska medier själva följer båda samhällena.  
 
6.4 Skattning av den egna kompetensen i olika språk 
 

Respondenterna fick bedöma sin kompetens i fyra olika språk: engelska, finska, 
franska och tyska. För varje språk ombads de med hjälp av en femgradig skala 
bedöma hur väl de förstår talat och skrivet språk samt hur väl de själva talar och 
skriver språket. Bedömningsskalan var följande: 5 = ”Kan mycket bra”, 4 = ”Kan 
ganska bra”, 3 = ”Kan någorlunda”, 2 = ”Kan dåligt” och 1 = ”Kan inte alls”. 

Skalan är med andra ord en ordinalskala där man i grunden inte kan säga att det 
finns ett jämnt intervall mellan de olika alternativen. Skalan kan dock anses 
approximera en intervallskala, dvs. att respondenterna antas ha uppfattat att det är 
lika långt avstånd mellan de olika alternativen, varför även statistiska mått för 
intervallskalor använts.  

I avsnitt 5.2.4 beskrevs hur nya variabler skapades som ger ett medelvärde på 
respondentens olika delkompetenser i ett visst språk dvs. en samlad subjektiv 
skattning för varje språk. 

Av tabell 47 framgår att eleverna anser sig ha den högsta kompetensen i 
engelska, därefter finska, sedan tyska och minst i franska. Denna rangordning 
upprepar sig för varje enskild delkompetens. Engelska upplever sig responden-
terna i medeltal kunna ganska bra, finska mellan dåligt och någorlunda, tyska 
dåligt och franska aningen över att inte alls kunna det. Detta beror givetvis till en 
del på att det i fråga om tyska och franska finns elever som aldrig läst språken i 
skolan. 

Skillnaderna i medelkompetensen för de elever som läst tyska respektive 
franska åtminstone ett år respektive inte allt läst språket ifråga i skolan framgår ur 
tabellerna 48 och 49. 

De elever som läst åtminstone ett år tyska anser sig kunna språket någorlunda 
(M = 2,87) medan de som inte läst det bara kan det aningen bättre än att inte alls 
kunna det (M = 1,23).  

De elever som läst franska åtminstone ett år uppger sig kunna det mitt emellan 
dåligt och någorlunda (M = 2,52) medan de som inte läst franska alls uppger sig 
kunna det endast något över inte alls (M = 1,06).  

Den upplevda kompetensen i tyska stiger med antalet år eleverna läst språket. 
Det förefaller vara en stor skillnad i upplevd kompetens mellan dem som läst 
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Tabell 47. Subjektiv kompetens i fyra färdigheter. Statistiska mått.  
 

SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV 
Statistiska mått 

språket åtminstone två år och de som inte gjort detta. De som läst språket tre år 
upplever sig kunna det allra bäst. 

Man kan använda sig av mått för att jämföra medeltal då man vill komma åt 
skillnaderna i upplevd kompetens mellan elever som läst tyska respektive franska 
olika mycket. Det statistiska måttet ’eta’ kvadrerat (Eta squared) ger antalet 
procent av variansen i den beroende variabeln (den upplevda subjektiva 
kompetensen) som kan förklaras av värdena på den oberoende variabeln (antalet år 
språket har lästs i skolan). Detta gäller för fall där den beroende variabeln är en 

KOMPETENS I 
ENGELSKA 

KOMPETENS I 
FINSKA 

KOMPETENS I KOMPETENS I 
TYSKA FRANSKA 

N Valida 255 257 252 248
  Saknas 2 0 5 9

4,0147 2,5399 1,9831 1,2792Medeltal 
Minimum 2,00 1,00 1,00 1,00
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00

 
Tabell 48. Subjektivt uppfattad kompetens i tyska hos dem som läst respektive inte läst 
språket. 
 

HAR LÄST TYSKA 
PÅ HST Medeltal N Minimum Maximum 

JA 2,8664 116 KAN INTE ALLS KAN MYCKET BRA 

NEJ 1,2298 136 KAN INTE ALLS 3,25 

Totalt 1,9831 252 KAN INTE ALLS KAN MYCKET BRA 

 
Tabell 49. Subjektivt uppfattad kompetens i franska hos dem som läst respektive inte läst 
språket. 
 

HAR LÄST 
FRANSKA PÅ HST Medeltal N Minimum Maximum 

JA 2,5203 37 KAN INTE ALLS 4,25 

NEJ 1,0616 211 KAN INTE ALLS KAN MYCKET BRA 

Total 1,2792 248 KAN INTE ALLS KAN MYCKET BRA 

 
Tabell 50. Samband mellan subjektiv kompetens i 
tyska och antalet år språket studerats. 
 

SUBJEKTIV 
KOMPETENS I TYSKA ANTALET ÅR LÄST 

TYSKA PÅ HST 
Medeltal N 

0 1,2298 136
1 1,6806 18
2 2,9662 37
3 3,1557 61
Totalt 1,9831 252
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Tabell 51. Andel av variansen i den upplevda kompetensen I 
tyska som kan förklaras av antalet år eleven läst tyska i skolan. 
 

 Eta Eta kvadrerat

SUBJEKTIV KOMPETENS I 

intervallskala och den oberoende antingen på nominell eller ordinell nivå (Norušis, 
1990: 302). 

Skillnaderna mellan de olika grupperna (antalet år man läst tyska) i den 
upplevda kompetensen i tyska är signifikant och enligt tabell 51 kan drygt två 
tredjedelar eller 69 % av variansen mellan grupperna förklaras av hur lång tid man 
läst språket i skolan. 

För franskans del är sambandet mellan antalet år eleverna läst språket och den 
upplevda kompetensen i franska inte riktigt lika rätlinjig. De som läst språket två 
år upplever sig kunna detta något bättre i medeltal än de som läst detta tre år.  

Det finns dock även för franskans del en klar förbättring i upplevd kompetens i 
franska dels mellan dem som inte alls läst det och dem som läst det ett år samt 

TYSKA * ANTALET ÅR ,833 ,694
LÄST TYSKA PÅ HST 

 
Tabell 52. Samband mellan subjektiv kompetens i franska och 
antalet år språket studerats. 
 

SUBJEKTIV KOMPETENS I FRANSKA 
Statistiska mått ANTALET ÅR 

LÄST FRANSKA 
Standard-. PÅ HST Medeltal N avvikelse 

0 1,0616 211 ,32968
1 1,9500 10 ,89598
2 2,8333 9 ,71807
3 2,6806 18 ,49857
Totalt 1,2792 248 ,66727

 
Tabell 53. Andel av variansen i den upplevda kompetensen 
I franska som kan förklaras av antalet år eleven läst franska i 
skolan. Eta kvadrerat. 
 

 Eta Eta kvadrerat

SUBJEKTIV KOMPETENS I 
,807 ,651FRANSKA * ANTALET ÅR 

LÄST FRANSKA PÅ HST 

 
Tabell 54. Subjektiv medelkompetens i språk för elever som läst språket ifråga i skolan. 
 

SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV 
 KOMPETENS I 

ENGELSKA 
KOMPETENS I 

FINSKA 
KOMPETENS I KOMPETENS I 

TYSKA FRANSKA 

N Valid 255 257 116 37
Medeltal 4,0147 2,5399 2,8664 2,5203
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mellan dem som läst det ett år respektive två år. Att de som läst språket två år i 
medeltal upplever sig kunna franska något bättre än dem som läst det tre år kan 
antagligen förklaras av några enskilda individer. Standardavvikelsen i gruppen 
som läst språket i två år är påfallande hög och högre än i de övriga grupperna. Se 
tabell 52. 

Skillnaderna mellan de olika grupperna (antalet år man läst franska) i den 
upplevda kompetensen i franska är signifikanta och knappt två tredjedelar eller 65 
% av variansen mellan grupperna förklaras av hur lång tid man läst språket i 
skolan. Se tabell 53. 

Tabell 54 är en sammanställning av respondenternas uppfattning av sin medel-
kompetens i de olika språken för de språk som de läst åtminstone ett år i skolan. 

Eleverna anser sig kunna engelska betydligt bättre än finska, tyska eller franska 
dvs. ”ganska bra” medan de som läst finska, tyska eller franska åtminstone ett år 
anser sig ligga på ungefär samma nivå oberoende av vilket av dessa tre språk det 
är fråga om. Språkkompetensen anses ligga mellan ”dåligt” och ”någorlunda”, 
dock närmare det senare. De som läst tyska anser sig kunna detta språk något 
bättre än de som läst finska eller franska anser sig kunna dessa språk.  

Resultatet kan inte sägas vara förvånande. Respondenterna har läst engelska 
mycket länge och de använder också detta språk utanför skolan klart mest på 
fritiden (se avsnitt 6.3.3 ovan). Engelskan kan i praktiken för många av 
ungdomarna sägas utgöra ett andraspråk, som de tar till sig via musik, datorspel, 
filmer, böcker m.m. och som de också får möjlighet att använda i olika samman-
hang.  

Finskan liksom tyskan och franskan förblir mer av ett främmande språk för 
respondenterna. Dessa språk kommer inte alls på samma sätt till användning 
utanför skolan som engelskan. Det är dock rimligt att observera att i och med att 
finskan varit obligatorisk för dessa elever i tidigare år har alla (som inte är 
inflyttade från andra ställen än det fasta Finland) läst det i skolan och därför har 
också alla elever grunderna i finska. För tyskans del är det här fråga om knappt 
hälften av respondenterna (ca 45 procent) och för franskans del enbart fråga om 
ungefär 14 % som ändå har denna ”någorlunda” kompetens i språken.  

Att de elever som läst de respektive språken anser sig kunna tyska något bättre 
än finska eller franska får sannolikt tillskrivas tyskans lingvistiska närhet till 
svenska och engelska. 

De elever som talar finska hemma redovisar inte oväntat en betydligt högre 
upplevd kompetens i finska än de andra eleverna. Detta redovisas närmare i 
kapitel 7.  

I tabell 55 redovisas den upplevda egna kompetensen i engelska, finska, tyska 
och franska uppdelad på de fyra olika delkompetenserna, att förstå talat respektive 
skrivet språk och att själv kunna tala respektive skriva språken. 

Generellt gäller inte oväntat ett respondenterna anser sig kunna förstå språken 
något bättre än de själva aktivt kan använda dem. Detta gäller speciellt för 
engelska respektive tyska, båda språk som språkligt ligger nära svenskan. För 
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Tabell 55. Sammanställning av medelkompetensen i de olika färdigheterna i olika språk. 
 

engelskan gäller att eleverna både förstår talat och skrivet språk bättre än ”ganska 
bra”, medan de själva kan tala eller skriva engelska något sämre än ”ganska bra”. 
Allra bäst kan de förstå talad engelska, sedan förstå skriven engelska, medan de 
anser sig kunna tala engelska själva något bättre än skriva detta. Att själv skriva 
engelska är alltså den delfärdighet eleverna upplever sig kunna sämst. 

För tyskans del anser sig eleverna kunna förstå skrivet språk något bättre än de 
förstår talat språk, men skillnaden är mycket liten. Den receptiva språkfärdigheten 
är dock klart bättre än den produktiva även för tyskan.  

För finskans del finns även en viss skillnad på så sätt att det för respondenterna 
är något lättare att förstå språket än att använda det själv. 

 
6.5 Språkliga attityder 
 

I det följande redovisas hur informanterna fyllt i enkäterna visavi språkliga attityd-
frågor i vid mening, dvs. de ur studiens synvinkel mest centrala resultaten. Det är 
fråga om skattningar av olika språks betydelse för informanten, om samhörighets-
känslor med olika geografiska enheter, om hemlandsbegreppet, om Ålands 
relation till Finland och den europeiska unionen, EU, om informanternas 
subjektiva potentiella handlingsmönster visavi olika geografiska enheter och 
olikspråkliga individer, om betydelsen av tvåspråkighet på individ- respektive 
samhällsnivå respektive om betydelsen av olika språkliga minoriteter samt om 
olika språks roll och funktion i olika situationer.  

 
6.5.1 Åsikter om vilka språk som är viktiga för informanten 
 

I fråga nummer 87 i enkäten fick respondenterna ange fyra språk som de trodde 
skulle vara viktigast för dem att kunna i sina liv. Nio språk räknades upp i alfabe-
tisk ordning: arabiska, engelska, estniska, finska, franska, ryska, spanska, svenska 
och tyska, och utrymme gavs för ytterligare tre språk. Alla förutom 11 responden-
ter, dvs. 96 % av dem, angav engelska som ett av dessa fyra språk. Alla förutom 
20 angav svenska, dvs. 92 % och nästan 69 % angav finska som ett sådant viktigt 
språk, dvs. 178 st. Tyska angavs som ett viktigt språk av 62 %, dvs. 159 st medan 
steget till följande språk var stort: 26 % eller 67 st ansåg att franska skulle komma 
att vara ett av de fyra viktigaste språken i deras liv. 

 ENGELSKA FINSKA TYSKA FRANSKA 

 Valida 255-257 257 252 248

Medeltal  
FÖRSTÅ TALAT SPRÅK 4,31 2,54 2,07 1,28
FÖRSTÅ SKRIVET SPRÅK 4,15 2,64 2,11 1,28
KUNNA TALA SPRÅKET 3,86 2,46 1,88 1,27
KUNNA SKRIVA SPRÅKET 3,70 2,53 1,88 1,28
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Tabell 56. Viktiga språk för respondenterna. 
 

Språk % N 

Engelska  96 246
Svenska    92 237
Finska 69 178
Tyska 62 159
Franska 26   67
Spanska 17   44
Estniska   5   12
Ryska   5   12
Arabiska   2     6
Latin   2     4

 
 

Latinet var inte namngivet bland förslagen utan angavs av informanterna själva. 
Andra språk som nämndes av en informant var japanska, italienska, isländska, 
danska, norska respektive programmeringsspråket C++. 

Man kan spekulera i varför vissa inte angivit svenska som ett viktigt språk. Det 
kan vara avsiktligt om man tänker sig att man vill flytta bort från Åland. Av de 19 
som inte angett att de tror att svenska kommer att vara ett viktigt språk i deras liv 
har 12 angett att engelska kommer att vara det, 11 att tyska kommer att vara det, 
10 att franska kommer att vara det och 9 att spanska kommer att vara det. Fem av 
de 20 har angett att finska kommer att vara ett viktigt språk. I den här gruppen 
ingår också oväntat många av dem som angett att de andra namngivna språken 
kommer att vara viktiga, 6 anger att estniska kommer att bli viktigt och både 
ryskan och arabiskan får 5 kryss som viktiga språk för respondenten i framtiden.  

Tar man även svaren på fråga 88 i beaktande där respondenterna ombads 
rangordna dessa fyra viktigaste språk får man en viss komplettering till tabell 56. 
23847 har här angett svenskan som ett av de fyra viktigaste (dvs. en respondent 
mer än i fråga 87) och typvärdet dvs. det vanligast förekommande värdet är 1 dvs. 
det viktigaste språket. 152 elever tror att svenskan kommer att vara det viktigaste 
språket i deras liv, 55 tror att det kommer att vara näst viktigast, 18 tredjeviktigast 
och 13 fjärdeviktigast. Se tabell 57. 

Typvärdet för engelskan bland de 247 som angett det som ett av de fyra 
viktigaste (i fråga 88) är däremot 2. 132 respondenter tror att engelskan kommer 
att vara det näst viktigaste språket i deras liv. 90 tror det kommer att vara allra 
viktigast medan 25 tror det kommer att vara det tredje viktigaste. 

Finskans typvärde bland de 198 elever som i fråga 88 angett finskan som ett av 
sitt livs fyra viktigaste är 3: 121 respondenter tror att finskan kommer att vara det 

                                                 
47 Det förekommer vissa skillnader mellan respondenternas svar på frågorna 87 och 88, mestadels 
några få respondenter som inte angett språket i fråga 87 men sedan angett det då språkens vikt 
skulle rangordnas i fråga 88. den största skillnaden är att 20 fler respondenter nämner finskan i 
fråga 88. 
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Tabell 57. Rangordning av de fyra viktigaste språkens vikt.  
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Statistiska mått 
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N Valida 238 247 198 161 63 38 10 
  Saknas 19 10 59 96 194 219 247 
Medeltal 1,55 1,74 2,96 3,55 3,54 3,39 3,10 
Median 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,50 
Typvärde 1 2 3 4 4 4 4 
Minimum 1 1 1 2 2 1 1 
Maximum 4 3 4 4 4 5 4 

 

tredje viktigaste språket i deras liv, 37 tror det kommer att vara det fjärde 
viktigaste, 36 det näst viktigaste och fyra det allra viktigaste. 

För samtliga andra språk som åtminstone tio respondenter angett bland de fyra 
språk de tror kommer att vara viktigast i deras framtida liv gäller att typvärdet 
alltid är 4, dvs. dessa språk tror man i allmänhet kommer att vara det fjärde 
viktigaste i framtiden för respondenten.  

Tyskan ryms med bland de fyra viktigaste hos 161 respondenter eller knappt två 
tredjedelar av samtliga. 103 anger tyskan som fjärdeviktigast, 44 som tredje 
viktigast och 14 som näst viktigast. 

Franskan finns med bland de fyra viktigaste språken hos 63 eller knappt en 
fjärdedel av respondenterna. 39 placerar det som fjärde viktigast, 19 som tredje 
viktigast och fem som näst viktigast. 

Spanskan finns bland de fyra viktigaste språken hos 37 elever, eller ca 14 % av 
samtliga. 20 placerar det som fjärde viktigast, 11 som tredje viktigast, 5 som näst 
viktigast och en som allra viktigast.  

Ryskan ryms med bland de tänkta fyra viktigaste språken hos tio respondenter. 
Fem elever placerar det som fjärde viktigast, tre som tredje viktigast och två som 
(allra) viktigast. 

Spridda röster avges för flera olika språk: norska, danska, estniska, polska, 
italienska, latin, arabiska, swahili, hebreiska, japanska, bulgariska, persiska och 
turkiska får alla en eller några få omnämnanden bland de fyra viktigaste språken. 

Man kan anta att valet av frivilligt skolspråk korrelerar med huruvida man tror 
att språket i fråga kommer att vara ett av de (fyra) viktigaste i ens eget liv. Sanno-
likt väljer man att läsa sådana språk som man själv, och ens föräldrar eller 
närmaste omgivning, anser viktiga. Med tilltagande kompetens i språket ökar 
också sannolikt språkets vikt för en i och med att man kan börja använda det i fler 
funktioner. Det blir en slags positiv spiral. Detta kan gällande den åländska 
skolsituationen enbart tillämpas på tyska, franska och finska, med det tillägget att 
informanterna i den aktuella studien dock läst finska obligatoriskt i årskurserna 5 
och 6. Svenska och engelska är obligatoriska ämnen. I högstadiet (årskurserna 7-9) 
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har eleverna dock kunnat välja bort finskan, men gjort detta i liten grad (se avsnitt 
6.3.2). Skillnaderna i attityder till språkets vikt är signifikanta (på 0,001-nivån) 
beroende på om man läst språket i högstadiet eller ej. 

Av dem som läst finska i högstadiet tror nästan tre fjärdedelar eller 74 % att 
finskan kommer att vara ett av de (fyra) viktigaste språken i deras liv medan 
enbart en tredjedel (33 %) av dem som inte läst det tror det. Av dem som läst tyska 
frivilligt på högstadiet tror fyra femtedelar att språket kommer att tillhöra de 
viktigaste för dem men bara knappt hälften av dem som inte läst det (47 %). Av 
dem som läst franska frivilligt på högstadiet tror närmare fyra femtedelar, 78 %, 
att språket kommer att vara ett av de viktigaste för dem men endast 17 % av dem 
som inte gjort det.  

Självskattad kompetens i ett språk samvarierar också med huruvida man upple-
ver språket som viktigt. Inte heller detta är oväntat, se diskussionen ovan ifråga 
om frivilliga skolspråk. För engelskan är gruppen som inte anser att språket 
kommer att vara ett av de viktigaste i deras liv så liten att beräkningar inte kan 
göras. Skillnaderna i den självskattade kompetensen i finska, tyska respektive 
franska mellan dem som anser att det aktuella språket kommer att vara ett av de 
viktigaste i deras liv och dem som anser att så inte är fallet, är signifikanta på 
0,001-nivån i samtliga fall. I fråga om finskan är den självskattade medelkompe-
tensen för dem som anser språket vara ett av de viktigaste 2,7 (skalan är mellan 1-
5, se avsnitt 6.4) och för dem som inte anser språket vara ett av de viktigaste 2,1 
medan samtliga respondenters medelkompetens ligger på 2,5 för finska. För tyska 
är motsvarande värden 2,3 för ja- (språket tillhör de viktigaste) gruppen, 1, 4 för 
nejgruppen och 2,0 medelvärdet för samtliga. För franskan vidkommande har ja-
gruppen en subjektivt upplevd medelkompetens på 1,8, nej-gruppen 1,1 medan 
medelvärdet är 1,3.  
 
6.5.2 Samhörighetskänslor med olika geografiska enheter 
 

6.5.2.1 Allmänt om respondenternas samhörighetskänslor med olika enheter 
 

Enligt Wasströms redovisning av ÅSUBs identitetsstudie 1999 identifierade sig 
åländska ungdomar (i åldern 18-24 år) i första hand med Åland men i andra hand 
mer med Sverige och Norden sammantaget än med Finland, 52 % kontra 44 % och 
specifikt 24 % med Sverige respektive 28 % med Norden (Wasström, 2002: 107). 
Detta jämförs (av Wasström) med samtliga informanters värden i samma under-
sökning, där Finland var den vanligaste andrahandsidentifikationen (44 % av 
respondenterna) och andrahandsidentifikationen med Sverige enbart uppgick till 
12 %. Wasströms tolkning är att Åland är på glid västerut och håller på att fjärma 
sig från Finland. Siffrorna ger ett visst berättigande åt en sådan tolkning men 
bilden är inte entydig. Samma kan för övrigt sägas om den bild som föreliggande 
undersökning ger. Men i ÅSUBs studie har fler Finland som andrahandsidentifi-
kation än Sverige bland ungdomarna och det råder inget tvivel om att Finland är 
en del av Norden, dvs. bör räknas in i den kvoten. Vidare har ”identiteterna 
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Tabell 58. Respondenternas samhörighetskänslor med olika geografiska enheter. 
 

”finländare” och ”finne” en något starkare ställning i de yngre åldersgrupperna”, 
enligt ÅSUBs egen redovisning (Häggblom, Kinnunen och Lindström, 1999: 20). 
Det är dock möjligt att vissa förändringar skett i fråga om detta under senare år, 
något som vore intressant att undersöka på nytt. 

I denna studie ombads respondenterna i frågorna 58-64 ta ställning till påståen-
det ”Jag känner samhörighet med ...” där enheterna var Åland, Finland, Svensk-
finland, Sverige, Östersjöområdet, Norden och Europa. Svarsalternativen 
varierade från helt enig till helt oenig med fem olika svarsalternativ där 3 var 
”Varken enig eller oenig”. Ett sjätte alternativ ”Vet inte” kunde också kryssas 
för.48

I den aktuella studien visar det sig att ungdomarna känner ungefär samma 
samhörighet med Sverige som med Finland. Medelsamhörigheten med Finland är 
2,80 och med Sverige 2,92 på en skala mellan 1 och 5. Ju lägre medelvärde för 
samhörighet desto högre samhörighet upplever informanterna. Se tabell 58. 

Ungdomarna känner den klart högsta samhörigheten med Åland, medelvärdet är 
1,65, dvs. ligger mellan ”Helt enig” och ”Ganska enig” (med påståendet). Sedan 
följer Norden (i vilket ju Åland klart ingår), Europa (i vilket Åland ingår), Svensk-
finland, Finland, Sverige, Östersjöområdet med sakta avklingande grader av 
samhörighet, alla dock med medelvärden inom intervallet 2,38 och 2,98 dvs. 
mellan ”Ganska enig” och ”Varken enig eller oenig”.  

Typvärdet, dvs. det vanligaste värdet för (samhörighetskänslan med) samtliga 
enheter förutom Åland var dock ”Varken enig eller oenig”, dvs. dessa var svåra att 
skilja åt med hjälp av denna variabel. För Ålands del var typvärdet ”Helt enig”. 

                                                 
48 Variablerna kodades som följer: 1 = ”Helt enig”, 2 = ”Mer enig än oenig”, 3 = ”Varken enig 
eller oenig”, 4 = ”Mer oenig än enig”, 5 = ”Helt oenig”. Som saknade svar kodades 6 = ”Vet inte” 
och svar som helt saknades, vilket kodades som 0 = ”Svar saknas”. I de fall där respondenten t.ex. 
satt ut två kryss kodades detta som 9 = ”Motstridiga uppgifter”. Även detta kodades som ett 
saknat svar. 
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N Valida 249 248 247 247 245 241 246 
  Saknas 8 9 10 10 12 16 11 
Medeltal 1,65 2,80 2,71 2,92 2,38 2,98 2,61 
Median 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
Typvärde 1 3 3 3 3 3 3 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 
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Gällande samhörighetskänslan med Åland antar såväl median- som typvärdet 
svarsalternativet ”Helt enig” och tabellen 59 visar att över fyra femtedelar 
uttrycker sig vara ”helt eniga” eller ”ganska eniga” med påståendet att de känner 
samhörighet med Åland. Dessa både värden (median- respektive typvärdet) 
gällande samhörigheten med samtliga andra geografiska enheter, sånär som på ett 
undantag, antar värdet ”Varken enig eller oenig”. Undantaget är samhörighets-
känslan med Norden, det område ungdomarna känner näst mest samhörighet med, 
där medianvärdet är ”Ganska enig”. Norden är alltså det område, utöver Åland 
självt, som en majoritet av ungdomarna känner samhörighet med (54 %, tabell 64). 
Åland ingår ju också klart i Norden och har vidare relativt hög status inom 
nordiska institutioner som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.  

Det finns olika tecken som tyder på att ungdomar på Åland håller på att kantra 
över i sin andrahandsorientering till förmån för Sverige och nackdel för Finland i 
åtminstone en del sammanhang, där valet av högskoleland är ett, ett annat mass-
medieanvändningen (se avsnitten 2.4, 2.7 och 6.3.4 i denna studie).  

Även ungdomarnas subjektiva potentiella handlingsmönster bekräftar detta, 
avsnitt 6.5.4, medan avsnitt 6.5.5 om hemlandsbegreppet i olika sammanhang 
visar att så inte alltid är fallet. Samhörighetskänslan för dessa enheter, Sverige 
respektive Finland, skiljer sig alltså inte signifikant från varandra inom gruppen 
som helhet, men inom gruppen finns det variationer. 

Tabell 58 visar också att det för samtliga regioner finns informanter som väljer 
den starkaste respektive svagaste graden av samhörighet. Svarsalternativ varierar 
mest då det gäller samhörighetskänslan med Finland och minst då det gäller 
Åland. 

Tabellerna 59-65 visar respondenternas fördelning över svarskategorierna för 
de olika regionerna/enheterna: Samhörigheten med Åland är stark bland 
ungdomarna. 62 % säger sig vara helt eniga med påståendet ”Jag känner samhö-
righet med Åland” och ytterligare 19 % av gruppen är ganska eniga med detta 
påstående. Bara 4 % är ganska oeniga och 2 % helt oeniga. Det ger ett oerhört 
starkt positivt samhörighetsnetto för Åland, 75.1 procentenheter fler känner 
samhörighet än inte [(61,8 + 19,3 ) – (4,0 + 2,0)] = 75,1.  

Ungefär en femtedel av ungdomarna känner stark samhörighet med Finland och 
ytterligare en femtedel ganska stark samhörighet medan drygt en fjärdedel 
sammanlagt är ganska oeniga eller helt oeniga till påståendet ”Jag känner samhö-
righet med Finland”. Det ger ändå ett positivt netto för samhörighetskänslan, 14,5 
procentenheter fler känner samhörighet än inte [(19,8 + 22,6) – (13,3 + 14,5)] = 
14,5. 

Svenskfinland får ett något högre samhörighetsnetto än Finland, på 23 procent-
enheter, hos respondenterna. I förhållande till samhörighetskänslorna för Finland 
är det något färre som säger sig vara helt eniga med påståendet att de känner 
samhörighet, 14 % medan något fler är ganska eniga, 30 %. Fler är också varken 
eniga eller oeniga. Däremot är det något färre som är ganska eller helt oeniga med 
påståendet om samhörighet med Svenskfinland, ca 21 %. Kanske man kunde säga 
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Tabell 59. Samhörighetskänslan med Åland. 
 

Kumulativ Samhörighet med Åland Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 154 59,9 61,8 61,8 
  GANSKA ENIG 48 18,7 19,3 81,1 

VARKEN ENIG   32 12,5 12,9 94,0 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 10 3,9 4,0 98,0 
  HELT OENIG 5 1,9 2,0 100,0 
  Totalt 249 96,9 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 ,4    
  VET INTE 5 1,9    

MOTSTRIDIGA   2 ,8    UPPGIFTER 
  Totalt saknade 8 3,1    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 60. Samhörighetskänslan med Finland. 
 

Kumulativ Samhörighet med Finland Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 49 19,1 19,8 19,8 
  GANSKA ENIG 56 21,8 22,6 42,3 

VARKEN ENIG   74 28,8 29,8 72,2 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 33 12,8 13,3 85,5 
  HELT OENIG 36 14,0 14,5 100,0 
  Totalt 248 96,5 100,0   
Saknas VET INTE 7 2,7    

MOTSTRIDIGA   2 0,8    UPPGIFTER 
  Totalt saknade 9 3,5    
Totalt 257 100,0    

 

att ungdomarna inte känner sig som finlandssvenskar men ändå har en nära 
samhörighetskänsla med Svenskfinland. Andelen som är ”Ganska enig” med 
påståendet om en samhörighetskänsla är här den högsta i alla de sju regionerna. 
Det är också få som tar avstånd från Svenskfinland (alternativen ”Ganska oenig” 
och ”Helt oenig”): En mindre andel som tar avstånd från samhörighet med 
regionen uppvisar bara Åland och Norden. Åland ingår ju klart i begreppet Norden 
medan det är tveksamt om Åland bland ålänningar själva uppfattas ingå i Svensk-
finland. Det är sannolikt att en betydligt högre andel av finlandssvenskarna på 
fastlandet uppfattar Åland som ingående i begreppet än vad ålänningarna själva 
gör. Se också avsnitten 4.1 och 4.2 i föreliggande arbete för andra studier med 
ålänningar respektive finlandssvenskar. I statistiska redovisningar ingår också 
oftast Åland i redovisningen av finlandssvenskar. 

Det positiva samhörighetsnettot med Sverige är lägre (10,5 %-enheter) än för 
både Svenskfinland (23 %-enheter) och Finland (14,5 %-enheter).Närmare 39 % 
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är helt eller ganska eniga i att de känner samhörighet med Sverige, knappt 34 % 
odeciderade, och drygt 28 % är helt eller ganska oeniga. 

Östersjöområdet är den enhet som respondenterna känner minst samhörighet 
med. Det kan dels bero på att det inte är en region som nödvändigtvis alltid ses 
som en helhet, den är så att sägainte lika etablerad som de andra enheterna, också 
om området fått en ökad relevans som enhet efter Sovjetunionens fall och paral-
lellen till Hansatiden nämns allt oftare. Det faktum att Åland är ett örike kunde 
tänkas öka regionens betydelse hos respondenterna (i förhållande till vad som 
skulle kunna tänkas vara fallet utanför kustområdena). Området är vidare rätt 
disparat. Regionen får knappt ett positivt samhörighetsnetto på 3,3 %. 33,6 % är 
helt eller ganska eniga med påståendet att de känner samhörighet med Östersjö-
området medan 3,3 %-enheter färre, eller 30,3 % är helt eller ganska oeniga med 

Tabell 61. Samhörighetskänslan med Svenskfinland. 
 

Samhörighet med 
Svenskfinland Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida HELT ENIG 35 13,6 14,2 14,2 
  GANSKA ENIG 74 28,8 30,0 44,1 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 86 33,5 34,8 78,9 

  GANSKA OENIG 32 12,5 13,0 91,9 
  HELT OENIG 20 7,8 8,1 100,0 
  Totalt 247 96,1 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 0,4    
  VET INTE 8 3,1    

  MOTSTRIDIGA 
UPPGIFTER 1 0,4    

  Totalt saknade 10 3,9    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 62. Samhörighetskänslan med Sverige. 
 

Samhörighet med Sverige Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida HELT ENIG 29 11,3 11,7 11,7 
  GANSKA ENIG 66 25,7 26,7 38,5 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 83 32,3 33,6 72,1 

  GANSKA OENIG 34 13,2 13,8 85,8 
  HELT OENIG 35 13,6 14,2 100,0 
  Totalt 247 96,1 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 2 0,8    
  VET INTE 7 2,7    

  MOTSTRIDIGA 
UPPGIFTER 1 0,4    

  Totalt 10 3,9    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 63. Samhörighetskänslan med Östersjöområdet. 
 

Samhörighet med Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent 

samma påstående. Gruppen som säger sig vara varken enig eller oenig med påstå-
endet är störst för denna region, dvs. 36 %. 

Norden är den region respondenterna identifierar sig näst mest med. Typvärdet 
(det oftast förekommande värdet) är här liksom för alla andra enheter förutom 
Åland, alternativet ”Varken enig eller oenig”. Medianvärdet (det mellersta värdet) 
är dock ”Ganska enig”, något som också yttrar sig i ett starkt positivt samhörig-
hetsnetto: 40,4 %-enheter.  

Det förefaller relevant att påstå att Norden har hög relevans och saliens, dvs. det 
framträder tydligt som en rimlig storhet att identifiera sig med för åländska 
ungdomar. 

Europa är den enhet respondenterna identifierar sig tredje mest med. Ändå gavs 
ingen tolkning av enhetens betydelse och det är också sannolikt att olika respon-
denter tolkat enheten olika, somliga som Europeiska Unionen och andra som hela 
det geografiska Europa. Andelen som inte kunnat svara eller valt det mest neutrala 

Östersjöområdet Procent 

Valida HELT ENIG 30 11,7 12,4 12,4 
  GANSKA ENIG 51 19,8 21,2 33,6 

VARKEN ENIG   87 33,9 36,1 69,7 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 39 15,2 16,2 85,9 
  HELT OENIG 34 13,2 14,1 100,0 
  Totalt 241 93,8 100,0   
Saknas VET INTE 12 4,7    

MOTSTRIDIGA   4 1,6    UPPGIFTER 
  Totalt 16 6,2    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 64. Samhörighetskänslan med Norden. 
 

Kumulativ Samhörighet med Norden Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 64 24,9 26,1 26,1 
  GANSKA ENIG 69 26,8 28,2 54,3 

VARKEN ENIG   78 30,4 31,8 86,1 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 24 9,3 9,8 95,9 
  HELT OENIG 10 3,9 4,1 100,0 
  Total 245 95,3 100,0   
Saknas VET INTE 10 3,9    

MOTSTRIDIGA   2 0,8    UPPGIFTER 
  Total 12 4,7    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 65. Samhörighetskänslan med Europa. 
 

Kumulativ Samhörighet med Europa Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 55 21,4 22,4 22,4 
  GANSKA ENIG 63 24,5 25,6 48,0 

VARKEN ENIG   67 26,1 27,2 75,2 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 44 17,1 17,9 93,1 
  HELT OENIG 17 6,6 6,9 100,0 
  Totalt 246 95,7 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 ,4    
  VET INTE 9 3,5    

MOTSTRIDIGA   1 ,4    UPPGIFTER 
  Totalt 11 4,3    
Totalt 257 100,0    

 
 

svarsalternativet ”Varken enig eller oenig” är dock inte påfallande hög, utan i 
själva verket mindre än för alla andra enheter än Ålands vidkommande. 

Samhörighetsnettot är 19,2 procentenheter för Europa, dvs. fjärde högst. Här 
”passerar” alltså Svenskfinland Europa i kraft av att det är fler som känner ganska 
stor samhörighet med regionen och färre som inte känner samhörighet, medan 
Europa passerar Svenskfinland i graden av samhörighetskänsla generellt genom att 
det är fler som säger sig vara helt eniga i påståendet om en samhörighetskänsla. 
Åland ingår ju också klart i både Europeiska unionen (om också med vissa 
undantag- se kapitel 2 ovan) och Europa som geografisk enhet. 

Liksom i fråga om vilka språk som respondenterna bedömde skulle vara de 
viktigaste i deras liv ombads även respondenterna i fråga om samhörighetskänslor 
att rangordna dessa, i fråga 86, från den starkaste till den svagaste samhörighets-
känslan. Eftersom detta tvingade eleverna att ta ställning medan de i frågorna 58-
64 kunde välja samma svarsalternativ för flera enheter, ger denna variabel i viss 
mån kompletterande information. 

Rangordningen av samhörighetskänslorna var något senare placerad i enkäten 
än de andra samhörighetsfrågorna, i anslutning till rangordningen av de viktigaste 
språken. 

I fråga 86 uteslöts Svenskfinland medvetet, dvs. respondenterna skulle rang-
ordna samhörighetskänslorna för de övriga sex områdena. Svenskfinland uteslöts 
eftersom antagandet var att somliga skulle räkna Åland som ingående i detta 
medan de flesta sannolikt skulle exkludera Åland ur en sådan enhet. I statistik om 
finlandssvenskarna, dvs. finländare med svenskt modersmål medräknas ålänning-
arna medan ålänningarna själva ofta inte ser sig som själva som finlandssvenskar 
utan rätt och slätt som ålänningar. 

Rangordningsvariabeln, dvs. svaren på fråga 86 i enkäten förde upp Finland och 
Sverige förbi både Norden och Europa. Rangordningen av samhörigheten gav 
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Tabell 66. Respondenternas rangordning av sina samhörighetskänslorna med olika 
geografiska enheter 
 

följande resultat från den starkaste samhörighetskänslan till den svagaste: Åland, 
Finland, Sverige, Norden, Östersjöområdet och Europa. Nästan alla respondenter 
besvarade här frågan för samtliga enheter. Enbart sex respondenter (av alla 257) 
angav inget för Finland, Norden, Östersjöområdet respektive Europa. Fem elever 
rangordnade inte Sverige och endast tre angav ingen rangordning för samhörig-
hetskänslan med Åland. Se tabell 66. 

Typvärdet för Åland var 1 (dvs. den starkaste samhörigheten känns med Åland), 
för Finland 2 (dvs. den näst starkaste samhörighetskänslan), för Sverige 3 (dvs. 
den tredje starkaste samhörighetskänslan), för Norden 4 (dvs. den fjärde starkaste 
samhörighetskänslan) samt för både Östersjöområdet och Europa 6 (dvs. den sjätte 
starkaste samhörighetskänslan).  

Medeltalet för samtliga respondenter i rangordningen av samhörighetskänslan 
från 1-6 var följande: Åland 1,4; Finland 2,8; Sverige 3,1; Norden 4,0; Östersjö-
området 4,7 respektive Europa 4,9.  

Rangordningsvariabeln kan tolkas så att både Finland (som Åland är en del av) 
och grannlandet Sverige ändå har en starkare ställning hos ungdomarna än de 
större enheter Åland också ingår i: Norden, Östersjöområdet och Europa. 

Åland angavs som den enhet respondenten känner starkast samhörighet med 
(dvs. typvärdet för Åland var 1) av 199, dvs. närmare fyra femtedelar av samtliga. 
Ytterligare 33 placerade Åland som den enhet de känner näst starkast samhörighet 
med.  

Finland angavs som den enhet respondenten känner den näst starkaste samhö-
righeten med (dvs. typvärdet för Finland var 2) av 107 elever, eller ca 43 %. 
Tredje starkaste samhörigheten kryssades för av 65 respondenter, dvs. ca en 
fjärdedel, medan 21 angav att de kände den (allra) starkaste samhörigheten just 
med Finland.  

Sverige placerades som den enhet respondenterna kände tredje starkast (av de 
sex angivna enheterna) samhörighet med av 88 elever eller ca 35 %. Typvärdet för 

Statistiska mått 
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N Valida 254 251 252 251 251 251 
  Saknas 3 6 5 6 6 6 
Medeltal 1,43 2,84 3,08 3,95 4,72 4,87 
Median 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 
Typvärde 1 2 3 4 6 6 
Minimum 1 1 1 1 1 1 
Maximum 6 6 6 6 6 6 
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Sverige var 3. 71 kände den näststarkaste samhörigheten med Sverige. Liksom för 
Finland angav 21 respondenter att de kände den (allra) starkaste samhörigheten 
just med Sverige.  

Skillnaden i rangordningen av samhörighetskänslan mellan Finland och Sverige 
var med andra ord inte speciellt stark, men dock med en liten övervikt för samhö-
righeten med Finland. 

Norden placerades på fjärde plats (typvärdet för Norden var 4) av 102 elever, 
dvs. ca 41 %. 65 placerade Norden på femte plats i fråga om samhörighet med 
enheten, 48 på tredjeplats, 19 på andra plats och fem angav att de kände den 
starkaste samhörigheten med Norden. 

Östersjöområdet placerades på sjätte plats (typvärdet för Östersjöområdet var 6) 
i fråga om samhörighetskänslor av 85 respondenter, dvs. av drygt en tredjedel av 
alla. 73 placerade Östersjöområdet på femte plats, 48 på fjärde, 30 på tredje, 12 på 
andraplats och tre respondenter angav att de kände den (allra) starkaste samhörig-
heten med Östersjöområdet. 

Europa placerades på sjätte plats (typvärdet för Europa var 6) av 108 respon-
denter, på femte plats av 70 andra, på fjärde plats av 38, på tredje plats av 15, på 
andra plats av 7 och faktiskt som den enhet respondenten känner den (allra) 
starkaste samhörigheten med av 13 elever. 

 
6.5.2.2 Signifikanta skillnader mellan samhörighetskänslorna 
 

Skillnaden mellan den upplevda graden av samhörighet med Åland skiljer sig 
signifikant från den upplevda graden av samhörighet med var och en av de andra 
geografiska enheterna. Detsamma gäller för Norden, för vilken samhörighets-
känslorna generellt sett är starkare än för alla andra enheter med undantag för 
Åland. Även samhörighetskänslan med Europa, den tredje starkaste, skiljer sig 
signifikant från densamma gentemot (utöver de redan nämnda Åland och Norden) 
Sverige och Östersjöområdet. Också gällande samhörighetskänslan gentemot 
Östersjöområdet, som ju var den svagaste hos respondenterna visavi de angivna 
enheterna, kan man finna signifikanta skillnader gentemot fyra enheter, Åland, 
Norden, Europa och Svenskfinland (på 0,01-nivån). Samhörighetskänslorna med 
Sverige är signifikant annorlunda (antar signifikant skilda värden) än motsvarande 
med Åland, Norden, Europa respektive Svenskfinland, det sistnämnda dock enbart 
på 5 procentsnivån (dvs. 0,05). Däremot skiljer sig inte respondenternas samhö-
righetskänslor med Finland signifikant från vare sig känslorna för Sverige eller 
Svenskfinland, inte heller samhörighetskänslorna med Svenskfinland och Sverige 
skiljer sig signifikant åt (och inte heller Svenskfinland – Europa). Se tabell 67. 
 
6.5.2.3 Korrelationer mellan samhörighetskänslor för olika enheter 
 

Tabell 68 visar att det finns en stark, positiv och signifikant korrelation mellan 
samhörighetskänslan för Svenskfinland och Finland. Värdet är 0,693 och variab-
lerna förklarar alltså närmare hälften (48 %) av den andra variabelns värde.  
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Tabell 67. Signifikanta skillnader mellan samhörighetskänslorna för olika enheter; * = 0,05, 
** = 0,01, *** = 0,001. 
 

Ö
S

TE
R

S
JÖ

-
O

M
R

ÅD
E

T 

S
V

E
R

IG
E

 

N
O

R
D

EN
 

SV
EN

SK
-

FI
N

LA
N

D
 

FI
N

LA
N

D
 

E
U

R
O

P
A

 

Å
LA

N
D

   

ÅLAND   *** *** *** *** *** ***  
NORDEN   *** *** *** *** ***  
EUROPA   *** ***   
ÖSTERSJÖOMRÅDET   **  
SVENSKFINLAND   *  
SVERIGE  

Spearman’s Rho är det korrelationsmått som använts här. Det är ett mått på 
ordinalskalenivå och är därför bäst lämpat för denna typ av data. En kvadrering av 
korrelationsmåttet anger alltså hur stor del av den ena variabelns värde som den 
andra förklarar. Se även avsnitt 5.3 ovan för mer om detta statistiska mått.  

Det finns likaså en stark, positiv och signifikant korrelation mellan samhörighet 
med Norden och samhörighet med Europa, variablerna förklarar 41 % av 
varandras värde. Andra positiva och signifikanta korrelationer finns mellan 
samhörighetskänslan för Norden och Östersjöområdet, respektive mellan Öster-
sjöområdet och Europa. I lägre grad finns (signifikanta) korrelationer mellan 
samhörighetskänslan för Sverige och Europa, respektive Sverige och Norden. 
Däremot är det fråga om negativa, signifikanta korrelationer mellan samhörighets-
känslan för Sverige å ena sidan och Finland respektive Svenskfinland å andra 
sidan, för all del inte speciellt starka. Det är alltså i klartext så att de individer som 
känner samhörighet med Sverige oftast skiljer sig från dem som känner samhörig-

   
FINLAND     

 
Tabell 68. Signifikanta korrelationer med riktningar för samhörighetsvariablerna; ** = 0,01-
nivåns signifikans; * = 0,05-nivåns signifikans; (+) = positiv korrelation; (+) = starkt positiv 
korrelation (>0,5); (-) = negativ korrelation. 
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ÅLAND   **(+) **(+) *(+)  
FINLAND  **(-) **(+)   **(+)
SVENSKFINLAND  **(-) **(+)   
SVERIGE  **(+) **  
NORDEN  ** **  
ÖSTERSJÖOMRÅDET  **  
EUROPA    

 
 



Resultatredovisning av svaren på grundskolenkäten 109

Tabell 69: Andel av variansen som förklaras. 
 

Extraktionssummor av Roterade summor av  Initiala s.k. eigenvärden 

het för Finland och Svenskfinland. Sannolikt kan olika bakgrundsfaktorer förklara 
vilka grupper det här är fråga om.  
 
6.5.2.4 Faktoranalys på samhörighetsvariablerna 
 

En faktoranalys på samhörighetsvariablerna bekräftar det som antyds ovan 
gällande korrelationer mellan de olika samhörighetsmåtten. En faktoranalys eller 
egentligen s.k. principiell komponentanalys, PCA, utfördes på de sju samhörig-
hetsvariablerna. Faktoranalyser utförs för att finna mera grundläggande dimensio-
ner, eller strukturer som förklarande faktorer bakom variabelvärdena. De s.k. 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) och Bartletts test 
utfördes för att kontrollera att en faktoranalys var på sin plats. KMO-värdet var 

kvadrerade laddningar kvadrerade laddningar 

Kompo- % av Kumulativ % av Kumulativ % av Kumulativ Tot Tot Tot nent variansen % variansen % variansen % 

1 2,206 31,513 31,513 2,206 31,513 31,513 2,179 31,130 31,130

2 2,009 28,698 60,211 2,009 28,698 60,211 1,932 27,597 58,727

3 ,977 13,954 74,166 ,977 13,954 74,166 1,081 15,438 74,166

4 ,696 9,941 84,107        

5 ,541 7,724 91,831        

6 ,316 4,514 96,345        

7 ,256 3,655 100,000        
Extraction Method: Principal Component Analysis. Obs! I några tabeller lämnas de förklarande facktexterna under 
tabellerna kvar på engelska. 
 
Tabell 70. Roterad komponentmatris. 
 

Komponent 

1 2 3   

SAMHÖRIGHET MED -,033 ,167 ,921ÅLAND 
SAMHÖRIGHET MED ,082 ,897 ,169FINLAND 
SAMHÖRIGHET MED ,142 ,796 ,253SVENSKFINLAND 
SAMHÖRIGHET MED ,307 -,655 ,332SVERIGE 
SAMHÖRIGHET MED ,760 ,167 -,007ÖSTERSJÖOMRÅDET 
SAMHÖRIGHET MED ,856 -,070 ,139NORDEN 
SAMHÖRIGHET MED ,864 -,058 -,095EUROPA 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: 
Varimax with Kaiser Normalization; a Rotation converged in 5 iterations. 
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Tabell 71. Den s.k. kommunaliteten, gemensamheten 
som förklaras med de tre dimensionerna. 
 

 Initiala Extraktion 

SAMHÖRIGHET MED 1,000 ,878ÅLAND 
SAMHÖRIGHET MED 1,000 ,840FINLAND 
SAMHÖRIGHET MED 1,000 ,718SVENSKFINLAND 
SAMHÖRIGHET MED 1,000 ,634SVERIGE 
SAMHÖRIGHET MED 1,000 ,606ÖSTERSJÖOMRÅDET 
SAMHÖRIGHET MED 1,000 ,756NORDEN 
SAMHÖRIGHET MED 1,000 ,759EUROPA 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

0,617 och Bartletts test gav ett signifikant utslag, dvs. en faktoranalys kunde 
utföras (Norušis, 1990b: 316-318). 

En PCA-analys med s.k. varimaxrotation (Norušis, 1990b: 327-331) visar att tre 
komponenter eller faktorer (dimensioner) kan förklara närmare tre fjärdedelar av 
variationen i variabelvärdena.  

De tre komponenterna kunde kallas europeisk (nr 1 i tabell 70), finländsk (2), 
respektive åländsk (3). En alternativ beskrivning kunde vara 1: (europeisk) 
internationalism, 2: finländsk svenskhet (finlandssvenskhet) och 3: åländskhet. 
När en faktor är stark är de andra svaga eller rentav negativa. ÅSUBs identitets-
undersökning gav i stort sett samma resultat, och man kallade faktorerna för 
(nord)europeisk, finsk och åländsk (ÅSUB, 1999: 7). Det förefaller dock rimligt 
att kalla faktor 2 i tabell 70 i denna undersökning för finländsk alternativt 
finlandssvensk i stället för finsk eftersom den inkorporerar en stark samhörighet 
med såväl Finland som Svenskfinland. 

Faktor 1, den europeiska faktorn, ger starka laddningar för variablerna Samhö-
righet med Europa, Norden respektive Östersjöområdet men relativt låga för de 
andra variablerna. Den andra faktorn eller komponenten, ger ett ännu tydligare 
utslag för finländskhet: höga laddningar för variabeln för samhörighet med 
Finland och Svenskfinland men starkt negativa med Sverige, och låga eller svagt 
negativa för samhörighet med de övriga regionerna. Den tredje faktorn, åländsk-
heten är inte oväntat synnerligen stark i fråga om variabeln för samhörighet med 
Åland, men svag eller svagt negativ för de andra variablerna. 

Ur tabell 71 framgår hur stor del av variansen inom varje variabel som förklaras 
av denna trefaktormodell. Generellt kan den som ovan angivits förklara ca 75 % 
av variansen. Denna trefaktormodell förklarar med andra ord en stor del av 
samtliga variablers varians, mellan 61 % och 88 %. Bäst förklarar den den 
åländska samhörighetsvariabeln och sämst samhörigheten med Sverige.  
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Figur 7. Komponentbild över samhörighetskänslorna. (Av praktiska skäl är namnen på områdena 
förkortade här. Samhörighetskänslorna med Norden respektive Europa följs vidare så starkt åt att 
dessa två är svåra att urskilja i figuren.) 
 

Figur 7 är en s.k. plot över faktorernas värden (laddning) för de olika samhörig-
hetskänslorna. Finländskhet och finlandssvenskhet följs åt, samhörighet med 
Norden, Östersjön och Europa följs åt medan åländskheten och (Sverige)svenskhe-
ten går sina skilda vägar. 

 
6.5.3 Hemlandsbegreppet 
 

Respondenterna tillfrågades också huruvida de ser Åland respektive Finland som 
sitt hemland och vem de håller på i landskamper mellan Finland och Sverige.  

Av tabell 72 framgår liksom av samhörighetsvariablerna att affiliationen till 
Åland är stark. Medelvärdet för påståendet ”Jag ser Åland som mitt ”hemland” 
ligger mellan helt respektive mer enig än oenig och typvärdena är båda ”Helt 
enig”. Även med påståendet att man ser Finland som sitt hemland är responden-
terna förhållandevis eniga. Och vid landskamper mellan Finland och Sverige växer 
patriotismen för Finland. 

Nästan tre fjärdedelar av respondenterna är helt eniga med påståendet att de ser 
Åland som sitt ”hemland” och ytterligare 11 % är ganska eniga. Knappt 10 % är 
helt eller ganska oeniga med påståendet. Resultaten ligger helt i linje med svaren 
på samhörighetsfrågorna. Se tabell 73. 
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Tabell 72. Hemlandskänslor. 
 

Över hälften av respondenterna är helt eller ganska eniga med påståendet att de 
ser Finland som sitt hemland, 27 % helt och 23 % ganska eniga. Å andra sidan är 
nästan en tredjedel helt eller ganska oeniga. Denna frågeformulering ger här ett 
litet starkare utslag för affiliationen med Finland än frågan om samhörighet.  

Skillnaden i respondenternas syn på att se Åland respektive Finland som sitt 
hemland är däremot ändå signifikant på 0,001-nivån.  

Intressant är att frågan om huruvida respondenterna håller på Finland eller 
Sverige i landskamper mellan de två resulterar i en massiv övervikt i Finlands 
favör. Nästan två tredjedelar eller 64 % håller alltid på Finland och ytterligare 17 
% oftare på Finland än Sverige, dvs. sammanlagt 81 % håller oftare på Finland. 
Bara knappt 12 % eller 29 av informanterna anger att de alltid håller på Sverige.  

Endast 10 av dessa har åtminstone en förälder född i Sverige. Ytterligare två är 
själva födda i Sverige fastän ingen av deras föräldrar är det. Se tabell 75.  

Denna fråga är den enda i enkäten där ungdomarna tar klart ställning för 
Finland över Sverige. Andra frågor ger antingen utslag till förmån för Sverige (se 
avsnitt 6.5.5 om subjektiva potentiella handlingsmönster) eller svar som inte är 
statistiskt åtskiljbara (avsnitt 6.5.2 om samhörighetskänslor). Sportevenemang på 

Statistiska mått 

HÅLLER PÅ I SER ÅLAND SER FINLAND LANDSKAMPER SOM MITT SOM MITT MELLAN FINLAND "HEMLAND" HEMLAND OCH SVERIGEa 
N Valida 255 248 248 
  Saknas 2 9 9 
Medeltal 1,60 2,75 1,82 
Median 1,00 2,00 1,00 
Typvärde 1 1 1 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 

a Skalan för denna variabel var 1 alltid på Finland, 2 = oftare på Finland än på Sverige, 3 = lika mycket 
på båda, 4 = oftare på Sverige än på Finland, 5 = alltid på Sverige. 
 
Tabell 73. Ser Åland som mitt ”hemland”. 
 

Åland som”hemland” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 184 71,6 72,2 72,2 
  GANSKA ENIG 28 10,9 11,0 83,1 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 18 7,0 7,1 90,2 

  GANSKA OENIG 11 4,3 4,3 94,5 
  HELT OENIG 14 5,4 5,5 100,0 
  Totalt 255 99,2 100,0   
Saknas VET INTE 1 0,4    

MOTSTRIDIGA   1 0,4    UPPGIFTER 
  Totalt 2 0,8    
Totalt 257 100,0    
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landskampsnivå är nationalistiska tillställningar och förmodligen medverkar det 
faktum att de åländska spelare eller atleter som medverkar gör det i Finlands lag, 
såvida de inte flyttat till Sverige och antagit svenskt medborgarskap. Idrotten är 
fortfarande idag en av de arenor där länder tydligt tävlar med varandra. Men det 
kan bli problematiskt för autonoma grupper eller minoriteter som inte nödvändigt-
vis känner sig lika delaktiga. Respondenternas svar på frågorna om subjektiva 
potentiella handlingsmönster är ändå förmodligen mer beroende av en språklig 
aspekt än landskampsfavoriten är. Skall man flytta till, bo i eller studera i Finland 
finns det för all del fortfarande orter där man kan leva och studera på svenska i 
Finland, men t.ex. Åbo med det helsvenska universitetet Åbo akademi är i grunden 
en rätt finsk stad, vars tvåspråkighet idag enligt språklagen upprätthålls på basen 
av den svenska gruppens absoluta numerär, inte procentuella.49 Helsingfors har i 
jämförelse i synnerhet tidigare varit mer svenskspråkig men i och med den kraftiga 
inflyttningen av finskspråkiga i huvudstadsområdet har Helsingfors på ett sekel 
gått från 50 % svenskspråkiga till drygt 6 %. De svenskspråkigas andel i Åbo har 
under samma tid gått från runt en fjärdedel till ca 5 %. Antalet svenskspråkiga var 
ändå i Åbo drygt nio tusen år 2005 (och i Helsingfors knappt 35 tusen) (Finnäs, 
2005: 40). 
 
6.5.4 Ålands relation till Finland och EU 
 

Enkäten innehöll frågan hur respondenterna ställde sig till påståendet ”Åland bör 
sträva efter självständighet”. Förvånansvärt många av ungdomarna ställer sig 
positivt till detta, drygt en femtedel eller 22 % är helt eniga, och ytterligare drygt 
10 % är ganska eniga. Ca en tredjedel av respondenterna i årskurs 9 ställer sig 
alltså positiva till en strävan efter självständighet. De som är helt (28 %) eller 
ganska oeniga (14,4 %) är föralldel fler, sammanlagt 42 %. Typvärdet är också 
”Helt oenig”. Se tabell 76. Resultatet utgör ändå en påfallande positiv opinion till 
självständighet och kan jämföras med de 12-13 % som svarat sig vara för 
självständighet i en gallup utförd år 1998 av ÅSUB respektive år 2002 av Ålands-
tidningen (ÅT 13/11-2002). Undersökningarna är dock inte direkt jämförbara, 
eftersom t.ex. gallupen från 1998 samtidigt ställde informanterna inför alternativa 
självstyrelsepolitiska lösningar: status quo (vilket över hälften understödde), 
förstärkt autonomi (knappt 30 %), avskaffande av självstyrelsen, återförening med 
Sverige (vilka båda fick väldigt litet understöd). I lagtingsvalet hösten 2003 
lyckades pro-självständighetspartiet Ålands Framtid få två invalda (av trettio) med 
6,5 % av rösterna, 800 röster i absoluta tal. Ålands Framtid ställde då upp i sitt 
första val och invalet är ändå en indikator på att självständighetsrörelsen vunnit 
terräng på senare tid på Åland. Vid lagtingsvalet hösten 2007 gick Ålands Framtid 
framåt med 269 röster men detta resulterade som förut i två mandat i lagtinget.  

                                                 
49 Om minoritetens andel sjunkit under 6 % i en kommun kan denna bestämmas vara enspråkig 
om det samtidigt finns färre än tre tusen individer som talar minoritetsspråket. 
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Tabell 74. Ser Finland som mitt ”hemland”. 
 

Finland som hemland Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida HELT ENIG 68 26,5 27,4 27,4 
  GANSKA ENIG 58 22,6 23,4 50,8 

  VARKEN ENIG ELLER 
OENIG 41 16,0 16,5 67,3 

  GANSKA OENIG 29 11,3 11,7 79,0 
  HELT OENIG 52 20,2 21,0 100,0 
  Totalt 248 96,5 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 0,4    
  VET INTE 7 2,7    

  MOTSTRIDIGA 
UPPGIFTER 1 0,4    

  Totalt 9 3,5    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 75. Håller på i landskamper mellan Finland och Sverige. 
 

Håller på vid landskamper Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida ALLTID PÅ FINLAND 159 61,9 64,1 64,1 

  OFTARE PÅ FINLAND 
ÄN PÅ SVERIGE 42 16,3 16,9 81,0 

  LIKA MYCKET PÅ 
BÅDA 8 3,1 3,2 84,3 

  OFTARE PÅ SVERIGE 
ÄN FINLAND 10 3,9 4,0 88,3 

  ALLTID PÅ SVERIGE 29 11,3 11,7 100,0 
  Total 248 96,5 100,0   
Saknas INTE SVARAT 1 ,4    
  VET INTE 8 3,1    
  Total 9 3,5    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 76. Inställning till påstående om att Åland bör sträva efter självständighet. 
 

”Åländsk strävan efter 
självständighet” Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida HELT ENIG 53 20,6 21,8 21,8 
  GANSKA ENIG 26 10,1 10,7 32,5 

  VARKEN ENIG ELLER 
OENIG 62 24,1 25,5 58,0 

  GANSKA OENIG 35 13,6 14,4 72,4 
  HELT OENIG 67 26,1 27,6 100,0 
  Total 243 94,6 100,0   
Saknas VET INTE 13 5,1    

  MOTSTRIDIGA 
UPPGIFTER 1 0,4    

  Total 14 5,4    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 77. Inställning till påstående om att Åland bör gå ur EU. 
 

Man kan spekulera i om det här handlar om ungdomsiver eller något slags 
protest mot föräldragenerationens konservativitet. De i medeltal två år äldre 
lyceisterna är också betydligt försiktigare i sina omdömen (se kapitel 8. 5.3). 

Vad gäller inställning till Finlands och Ålands medlemskap i EU är det fler som 
är för ett utträde än emot. Ca 45 % är helt eller ganska eniga med påståendet att 
Åland bör gå ut ur EU medan ca 27 % är ganska eller helt oeniga. Det är möjligt 
att diskussioner om huruvida Åland förlorat beslutanderätt till Finland och EU i 
och med medlemskapet här kan spela en roll.  

Om Åland relation till EU se kapitel 2. Det är också möjligt att frågeställningen 
i viss mån inverkar på slutresultatet, dvs. att en fråga om att Åland bör stanna kvar 
i EU hade gett något annorlunda resultat. 

Vad gäller ett eventuellt finländskt utträde ur unionen är 36 % helt eller ganska 
eniga och 29 % helt eller ganska oeniga, dvs. ungdomsopinionen är mer för ett 
åländskt utträde än ett finländskt.  

”Åland ur EU” Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 80 31,1 33,5 33,5 
  GANSKA ENIG 27 10,5 11,3 44,8 

  VARKEN ENIG ELLER 
OENIG 68 26,5 28,5 73,2 

  GANSKA OENIG 19 7,4 7,9 81,2 
  HELT OENIG 45 17,5 18,8 100,0 
  Total 239 93,0 100,0   
Saknas VET INTE 16 6,2    

BORDE VÄNTAT MED   2 ,8    ATT GÅ MED 
  Totalt 18 7,0    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 78. Inställning till påstående om att Finland bör gå ur EU. 
 

Kumulativ ”Finland ur EU” Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 57 22,2 24,4 24,4 
  GANSKA ENIG 26 10,1 11,1 35,5 

VARKEN ENIG ELLER   83 32,3 35,5 70,9 OENIG 
  GANSKA OENIG 20 7,8 8,5 79,5 
  HELT OENIG 48 18,7 20,5 100,0 
  Total 234 91,1 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 0,4    
  VET INTE 20 7,8    

BORDE VÄNTAT MED   2 0,8    ATT GÅ MED 
  Total 23 8,9    
Totalt 257 100,0    
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6.5.5 Subjektiva potentiella handlingsmönster 
 

Enkäten innehåller frågor om respondenternas subjektiva potentiella handlings-
mönster, huruvida de kan tänka sig att flytta till, bo några år i respektive studera i 
Finland (på fastlandet), i Sverige respektive ett tredje land (utöver Sverige och 
Finland)- frågorna 70-78 i enkäten. Givetvis överlappar dessa frågeställningar i 
viss mån varandra. Studerar man någonstans bor man i vanliga fall också där 
åtminstone en del av året men man kan också bo på en ort utan att studera. ”Flytta 
till” är tänkt som det mest permanenta alternativet, men det finns ingen garanti för 
att respondenterna uppfattat saken så. 

Enkäten innehåller också frågor om huruvida respondenterna kan tänka sig att 
gifta sig med en finlandssvensk, en finskspråkig person från Finland respektive 
Åland, en rikssvensk respektive en engelskspråkig person (frågorna 79-83 i 
enkäten). Respondenterna antas vid 15 års ålder vara mogna nog och tillräckligt 
medvetna om sin egen sexualitet för att kunna ta ställning till en sådan fråga. De 
facto är det endast två av samtliga 257 som konsekvent svarar att de inte kan tänka 
sig att gifta sig med en person från någon av dessa grupper. Med hänsyn till att 
homosexualitet anses vara mer vanligt förekommande än så får man med andra 
ord här hålla det för sannolikt att även homosexuella respondenter svarat på frågan 
trots att giftermål inte då var möjligt i vare sig Finland eller Sverige för partners av 
samma kön. Å andra sidan var registrerat partnerskap det. 

Skalan som använts här är samma som för samhörighetsvariablerna (se avsnitt 
6.5.2). Skalan är med andra ord en ordinalskala där man i grunden inte kan säga att 
det finns ett jämnt intervall mellan de olika alternativen utan enbart att de är 
ordnade från den starkaste enigheten till den svagaste. Skalan kan dock anses 
approximera en intervallskala, dvs. att respondenterna uppfattat att det är lika långt 
avstånd mellan de olika alternativen varför även en del statistiska mått för inter-
vallskalor använts. 

För alla dessa subjektiva potentiella handlingsmönster redovisas attityderna hos 
dem som hör finska hemma i kapitel 7. 

 
6.5.5.1 Tanken att potentiellt flytta utanför Åland  
 

Respondenterna kan i medeltal bäst tänka sig att flytta till Sverige, dvs. medelvär-
det är lägst (M = 2,23) av de tre alternativen, flytta till (det fasta) Finland, flytta till 
Sverige och flytta till ett tredje land. Därnäst kan eleverna tänka sig att flytta till ett 
tredje land (M = 2,34) och minst av dessa alternativ att flytta till Finland (M = 
3,79). Skillnaden är framför allt stor mellan tanken att kunna flytta till Sverige 
eller ett tredje land å ena sidan, påståenden som respondenterna är ganska eniga 
med, samt å andra sidan mellan tanken att flytta till det fasta Finland, ett påstående 
som respondenterna är ganska oeniga med. Se tabell 79. 

Samma bild framtonar då man tittar på medianvärdet, dvs. det värde som den 
mellersta respondenten i varje grupp angett. Medianvärdet för att kunna tänka sig 
ett flytt till Finland är just ’4’ dvs. ganska oenig, medan medianvärdet för såväl 
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Tabell 79. Respondenternas potentiella flyttande. 
 

TILL TILL ETT Statistiska mått TILL FINLAND 

tänkbarheten att flytta till både Sverige och ett tredje land är ’2’, dvs. ganska 
oenig. Typvärdet, dvs. det vanligaste värdet för de tre alternativen är ’5’ för tänk-
barheten att flytta till Finland, dvs. ’helt oenig’, medan typvärdet för att flytta till 
Sverige är ’2’ dvs. ’ganska enig’. Det vanligaste värdet som respondenterna angett 
då det gäller att kunna tänka sig att flytta till ett tredje land är ’1’, dvs. den största 
gruppen är ’helt enig’ med denna tanke. Med detta mått mätt är det rentav mer 
tänkbart för respondenterna att flytta till ett tredje land än att flytta till Sverige. 

Tabellerna 80-82 visar vilka svarsalternativ respondenterna valt för de olika 
frågorna. 

Enbart 44 respondenter (18 %) av de 245 som svarat på denna fråga är antingen 
helt eller ganska eniga med påståendet att de kan tänka sig att flytta till (det fasta) 
Finland. 110 elever eller nästan 45 % av de som svarat är helt oeniga med detta 
påstående. 

Nästan två tredjedelar av de respondenter som svarat på fråga om huruvida de 
kan tänka sig att flytta till Sverige, 165 eller 66 %, är (i kontrast till inställningen 
att flytta till Finland) antingen helt eller ganska eniga med påståendet. Bara 16 
eller 6 % av dem som svarat är helt oeniga med påståendet. 

SVERIGE TREDJE LAND 

N Valida 245 250 242 
  Saknas 12 7 15 

3,79 2,23 2,34 Medeltal 
Median 4,00 2,00 2,00 
Mode 5 2 1 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 

 
Tabell 80. Kan tänka mig att flytta till Finland. 
 

Kumulativ ”Kan flytta till Finland” Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 22 8,6 9,0 9,0 
  GANSKA ENIG 22 8,6 9,0 18,0 

VARKEN ENIG   51 19,8 20,8 38,8 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 40 15,6 16,3 55,1 
  HELT OENIG 110 42,8 44,9 100,0 
  Total 245 95,3 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 0,4    
  VET INTE 8 3,1    

MOTSTRIDIGA   3 1,2    UPPGIFTER 
  Totalt 12 4,7    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 81. Kan tänka mig att flytta till Sverige. 
 

Det är något färre av respondenterna som är antingen helt eller ganska eniga 
med påståendet att de kan tänka sig att flytta till ett tredje land, vilket 107 st är, 
eller 61 % av dem som svarat på denna fråga. Men som sagt är det vanligaste 
alternativet här ’helt enig’. Samtidigt är det något fler (än i fråga om tanken att 
flytta till Sverige) som i fråga om tanken att flytta till ett tredje land angett 
alternativen ’helt’ eller ’ganska oeniga’. 49 st eller drygt 20 % anger dessa 
alternativ. Detta syns som ovan angavs i medeltalet vilket innebär att det i gemen 
är något vanligare att förhålla sig positivt till att kunna tänka sig att flytta till 
Sverige än att kunna tänka sig att flytta till ett tredje land (dvs. utöver Finland och 
Sverige). 

Skillnaden mellan respondenternas åsikter ifråga om att kunna tänka sig att 
flytta till Finland å ena sidan respektive Sverige eller ett tredje land är båda 
signifikanta på 0,001-nivån. Skillnaden mellan åsikterna i att kunna tänka sig att 
flytta till Sverige å ena sidan och ett tredje land å andra sidan är inte signifikanta.  
 

”Kan flytta till Sverige” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 80 31,1 32,0 32,0 
  GANSKA ENIG 85 33,1 34,0 66,0 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 49 19,1 19,6 85,6 

  GANSKA OENIG 20 7,8 8,0 93,6 
  HELT OENIG 16 6,2 6,4 100,0 
  Totalt 250 97,3 100,0   
Saknas VET INTE 4 1,6    

MOTSTRIDIGA   3 1,2    UPPGIFTER 
  Totalt 7 2,7    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 82. Kan tänka mig att flytta till ett tredje land. 
 

Kumulativ ”Kan flytta till ett tredje land” Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 85 33,1 35,1 35,1 
  GANSKA ENIG 62 24,1 25,6 60,7 

VARKEN ENIG   46 17,9 19,0 79,8 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 26 10,1 10,7 90,5 
  HELT OENIG 23 8,9 9,5 100,0 
  Totalt 242 94,2 100,0   
Saknas VET INTE 12 4,7    

MOTSTRIDIGA   3 1,2    UPPGIFTER 
  Totalt 15 5,8    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 83. Respondenterna potentiella boende utanför Åland. 
 

6.5.5.2 Tanken att potentiellt bo utanför Åland  
 

Situationen är likartad i fråga om tänkbarheten i att flytta till (det fasta) Finland, 
Sverige respektive ett tredje land och skiljer sig relativt dramatiskt mellan å ena 
sidan beredskapen att bo i Finland respektive att bo i Sverige eller ett tredje land. 
Den största gruppen både i fråga om boende i Sverige och i ett tredje land är 
grupperna som är ’helt eniga’ med denna tanke. I fråga om boende i Finland är det 
vanligaste angivna värdet att eleverna är ’helt oeniga’. Medianvärdet dvs. den 
mellersta respondentens värde är ’helt enig’ i fråga om boende Sverige, ’ganska 
enig’ i fråga om boende i ett tredje land och ’varken enig eller oenig’ ifråga om 
Finland. Medelvärdet för tanken att bo i Sverige ligger runt ’ganska enig’ lutande 
åt ’helt enig’ (M = 1,80). För ett tredje land, ospeciferat vilket, ligger medelvärdet 
nästan exakt på ’ganska enig’ (M = 2,01) medan det för tanken på att bo i Finland 
ligger vid ’varken enig eller oenig’ lutande åt ’ganska oenig’ (M = 3,12). 

Drygt en tredjedel eller 36 % av de respondenter som besvarat frågan är helt 
eller ganska enig med tanken att bo i Finland, medan samma gäller för över fyra 
femtedelar av respondenterna i fråga om Sverige och drygt 70 % i fråga om tanken 
att bo i ett tredje land.  

Statistiska mått I ETT TREDJE I FINLAND I SVERIGE LAND 

N Valida 243 249 245 
  Saknas 14 8 12 
Medeltal 3,12 1,80 2,01 
Typvärde 5 1 1 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 

 
Tabell 84. Kan tänka sig att bo i Finland. 
 

Kumulativ ”Kan bo i Finland” Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 39 15,2 16,0 16,0 
  GANSKA ENIG 49 19,1 20,2 36,2 

VARKEN ENIG   52 20,2 21,4 57,6 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 50 19,5 20,6 78,2 
  HELT OENIG 53 20,6 21,8 100,0 
  Totalt 243 94,6 100,0   
Saknas VET INTE 11 4,3    

  MOTSTRIDIGA 
UPPGIFTER 3 1,2    

  Totalt 14 5,4    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 85. Kan tänka sig att bo i Sverige.
 

Över 42 % av eleverna som svarat är däremot helt eller ganska oeniga med 
tanken att bo i Finland. Bara drygt 8 % redovisar samma negativa attityd till 
boende i Sverige och knappt 12 % i fråga om boende i ett tredje land. 

Skillnaden mellan respondenternas åsikter ifråga om att kunna tänka sig att bo i 
Finland å ena sidan respektive Sverige eller ett tredje land å andra sidan är båda 
signifikanta på 0,001-nivån. Skillnaden mellan åsikterna i att kunna tänka sig att 
bo i Sverige å ena sidan och bo i ett tredje land å andra sidan är också signifikanta. 
 
6.5.5.3 Tanken att potentiellt studera utanför Åland 
 

Inte heller tanken på att studera i Finland tilltalar respondenterna på samma sätt 
som tanken att studera i ett tredje land eller i Sverige.  

Det vanligaste uppgivna värdet i fråga om att studera i Sverige och i ett tredje 
land är ’helt enig’ med tanken. Det vanligaste värdet i fråga om tanken att studera i 
Finland på fastlandet är däremot ’helt oenig’. Medianvärdet är ’helt enig’ med 

”Kan bo i Sverige” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 128 49,8 51,4 51,4 
  GANSKA ENIG 74 28,8 29,7 81,1 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 26 10,1 10,4 91,6 

  GANSKA OENIG 11 4,3 4,4 96,0 
  HELT OENIG 10 3,9 4,0 100,0 
  Totalt 249 96,9 100,0   
Saknas VET INTE 4 1,6    

MOTSTRIDIGA   4 1,6    UPPGIFTER 
  Totalt 8 3,1    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 86. Kan tänka sig att bo i ett tredje land. 
 

Kumulativ ”Kan bo i ett tredje land” Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 110 42,8 44,9 44,9 
  GANSKA ENIG 63 24,5 25,7 70,6 

VARKEN ENIG   43 16,7 17,6 88,2 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 18 7,0 7,3 95,5 
  HELT OENIG 11 4,3 4,5 100,0 
  Totalt 245 95,3 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 0,4    
  VET INTE 8 3,1    

MOTSTRIDIGA   3 1,2    UPPGIFTER 
  Totalt 12 4,7    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 87. Respondenterna potentiella studerande utanför Åland. 
 

I ETT TREDJE Statistiska mått I FINLAND I SVERIGE LAND 

tanken att studera i Sverige, ’ganska enig’ med tanken att studera i ett tredje land 
och ’varken enig eller oenig’ med tanken att studera i Finland. Medelvärdet är 
lägst i fråga om tanken att studera i Sverige, dvs. i medeltal förhåller sig respon-
denterna positivast till detta av de tre alternativen (M = 1,67). Näst mest positiva 
är de till tanken att studera i ett tredje land (M = 2,24) och mest negativa är de till 
tanken att studera i Finland på fastlandet (M = 3,18) (se tabell 87). 

Attityderna hos respondenterna är mer negativa till än positiva till att studera i 
Finland. Nettoskillnaden mellan de positiva attityderna ’helt eniga’ och ’ganska 
eniga’ tillsammans å ena sidan och de negativa attityderna ’ganska oenig’ och 
’helt oenig’ tillsammans å den andra blir [(21,1 + 14,3) – (17,5 + 28,3)] = 35,4 – 
45,8 = -12,4 procentenheter. 

Med samma nettoperspektiv beräknat som ovan är respondenterna starkt 
positiva till att studera i Sverige. Nettoattityden är positiv med [(60,7 + 21,4) – 
(2,8 + 3,6)] = 82,1 – 6,4 = 75,7 procentenheter. 

Nettoattityden till att studera i ett tredje land är också starkt positiv. [(38,6 + 
24,9) – (10,0 + 8,0)] = 63,5 – 18,0 = 45 % enheter fler är positiva till tanken att 
studera i ett tredje land än de som är negativa till det.  

N Valida 251 252 249 
  Saknas 6 5 8 
Mean 3,18 1,67 2,24 
Median 3,00 1,00 2,00 
Mode 5 1 1 
Std. Deviation 1,508 1,025 1,282 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 

 
Tabell 88. Kan tänka sig att studera i Finland. 
 

Kumulativ ”Kan studera i Finland” Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 53 20,6 21,1 21,1 
  GANSKA ENIG 36 14,0 14,3 35,5 

VARKEN ENIG   47 18,3 18,7 54,2 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 44 17,1 17,5 71,7 
  HELT OENIG 71 27,6 28,3 100,0 
  Totalt 251 97,7 100,0   
Saknas VET INTE 4 1,6    

MOTSTRIDIGA   2 ,8    UPPGIFTER 
  Totalt 6 2,3    
Totalt 257 100,0    
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Sammanfattningsvis framträder i avsnitten ovan hos respondenterna en klart 
mer negativ attityd till att flytta till, bo i eller studera i Finland (på fastlandet) än 
till flytta till, bo eller studera i Sverige eller ett tredje land. Det förefaller sannolikt 
att respondenterna här tänker i fråga om ett ’tredje land” valt ut ett land som de 
förhåller sig positivt till. 

Tabell 89. Kan tänka sig att studera i Sverige. 
 

”Kan studera i Sverige” Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida HELT ENIG 153 59,5 60,7 60,7 
  GANSKA ENIG 54 21,0 21,4 82,1 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 29 11,3 11,5 93,7 

  GANSKA OENIG 7 2,7 2,8 96,4 
  HELT OENIG 9 3,5 3,6 100,0 
  Totalt 252 98,1 100,0   
Saknas VET INTE 4 1,6    

  MOTSTRIDIGA 
UPPGIFTER 1 ,4    

  Totalt 5 1,9    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 90. Kan tänka sig att studera i ett tredje land. 
 

”Kan studera i 
ett tredje land” Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida HELT ENIG 96 37,4 38,6 38,6 
  GANSKA ENIG 62 24,1 24,9 63,5 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 46 17,9 18,5 81,9 

  GANSKA OENIG 25 9,7 10,0 92,0 
  HELT OENIG 20 7,8 8,0 100,0 
  Totalt 249 96,9 100,0   
Saknas VET INTE 7 2,7    

  MOTSTRIDIGA 
UPPGIFTER 1 0,4    

  Totalt 8 3,1    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 91. Respondenternas benägenhet att tänka sig vistelser i Finland, Sverige och tredje 
land. 
 

Statistiska mått I FINLAND I SVERIGE I TREDJE LAND 

N Valida 238 246 236 
  Saknas 19 11 21 
Medeltal 3,3529 1,8821 2,1483 
Typvärde 5,00 1,00 1,00 
Minimum 1,00 1,00 1,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 
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Skillnaden mellan respondenternas åsikter ifråga om att kunna tänka sig att 
studera i Finland å ena sidan respektive Sverige eller ett tredje land å andra sidan 
är båda signifikanta på 0,001-nivån. Skillnaden mellan åsikterna i att kunna tänka 
sig att studera i Sverige å ena sidan och studera i ett tredje land å andra sidan är 
också signifikanta. 

Sammanfattningsvis kan för de tre olika typerna av subjektiva potentiella 
handlingsmönster, flytta till, bo i respektive studera i Finland, Sverige respektive 
ett tredje land konstateras att benägenheten att tänka sig en vistelse av dessa slag i 
Sverige är störst, därnäst benägenheten att tänka sig ett tredje land medan 
benägenheten att tänka sig en vistelse av dessa slag i Finland är minst. 

Tabell 91 redovisar några värden för de sammanslagna variablerna50 för varje 
geografisk enhet. I fråga om Sverige är man ganska enig och rentav lutande åt helt 
enig (M = 1,9) med tankar om att kunna vistas där för att bo, flytta till eller 
studera, medan man i fråga om vistelser i ett tredje land är något mindre benägen 
att tänka sig det (M = 2,1) medan man i fråga om Finland är avsevärt mindre 
benägen att tänka sig vistelser av olika slag där (M = 3,4), dvs. någonstan mitt 
emellan ”Varken enig eller oenig” och ”Ganska oenig”.  
 
6.5.5.4 Tanken att potentiellt gifta sig med andra än svenskspråkiga ålänningar 
 

Respondenterna tillfrågades om de kan tänka sig att gifta sig med en finlands-
svensk, en finskspråkig i Finland, en finskspråkig på Åland, en rikssvensk eller en 
engelskspråkig person.  

 Eftertraktade på äktenskapsmarknaden från de högst attraktiva till de lägst dito 
är rikssvenskar, engelskspråkiga personer, finlandssvenskar, finskspråkiga på 
Åland och minst eftertraktade är finskspråkiga i Finland. Detta framträder tydligt i 
måttet ”Nettoattityd i %-enheter”, där värdet av detta tal är starkt positivt för 
rikssvenskar (+75 %-enheter), och engelskspråkiga personer (+52 %-enheter), 
fortfarande ganska positivt för finlandssvenskar (+39 %-enheter) medan det är 
negativt för både finskspråkiga på Åland ( -7 %-enheter) och allra mest negativa 
för finskspråkiga i Finland av dessa grupper (-26 %-enheter 

Också medeltalen för värdena för olika potentiella äktenskapspartnerns ger 
samma bild: medeltalen sträcker sig från rikssvenskarnas 1,71, de engelsksprå-
kigas 2,05, finlandssvenskarnas 2,34, finskspråkigas på Ålands 3,12 till finsksprå-
kigas i Finland 3,43 där ett högre värde anger mindre positiva attityder.  

De vanligaste svaren (typvärdet) visavi rikssvenskar, finlandssvenskar och 
engelskspråkiga som äktenskapspartners är ’helt enig’ medan det vanligaste svaret 
visavi finskspråkiga på Åland och i Finland är ’helt oenig’.  

Medianvärdet, dvs. den mellersta respondentens värde, är för rikssvenskar ’helt 
enig’, för engelskspråkiga och finlandssvenskar ’ganska enig’, för finskspråkiga 
på Åland ’varken enig eller oenig’ och för finskspråkiga i Finland ’ganska oenig’. 

                                                 
50 Se kapitel 5. för hur dessa variabler skapats. 
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Tabell 92. Respondenterna potentiella giftasbenägenhet med individer ur olika grupper. 
 

Gällande alla grupper som potentiella äkta män eller fruar finns dock en 
variation över hela skalan, dvs. från ’helt enig’ till ’helt oenig’. En speciell grupp 
bildar de respondenter som svarar identiskt i fråga om sin benägenhet att gifta sig 
med samtliga grupper. Se tabell 93. 

Såpass många som femtio respondenter eller nästan en femtedel av samtliga 
anger samma giftermålsberedskap oberoende av vilken grupp det är fråga om, dvs. 
i dessa respondenters föreställningsvärld spelar denna potentiella mans eller frus 
språk eller hemvist antagligen ingen roll.  

Vanligast är då att man är helt enig till att gifta sig med individer ur samtliga 
fem grupper. 34 respondenter anger en sådan hög beredskap. Sju anger sig vara 
’ganska enig’ till att tänka sig att kunna gifta sig med individer från samtliga av de 
namngivna grupperna, sex att de varken är eniga eller oeniga men lika över hela 
linjen oberoende av grupp, en är ganska oenig generellt till tanken att gifta sig och 
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N Valida 247 243 247 252 249 
  Saknas 10 14 10 5 8 
Medeltal 2,34 3,43 3,12 1,71 2,05 
Median 2,00 4,00 3,00 1,00 2,00 
Typvärde 1 5 5 1 1 
Standardavvikelse 1,306 1,471 1,445 ,968 1,190 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 
Nettoattityd i %-enheter 38,5 -25,9 -6,9 74,6 51,9 

 
Tabell 93. Respondenter med samma giftermålsberedskap med individer ur samtliga grupper. 
 

Identisk giftasmålsberedskap oberoende av grupp 
 

Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 34 13,2 68,0 68,0 
  GANSKA ENIG 7 2,7 14,0 82,0 

VARKEN ENIG   6 2,3 12,0 94,0 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 1 ,4 2,0 96,0 
  HELT OENIG 2 ,8 4,0 100,0 
  Total 50 19,5 100,0   
Saknas System 207 80,5    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 94. Inställning till två- eller flerspråkighet. 
 

”Tvåspråkighet är en tillgång” 
Statistiska mått 

FÖR FÖR 

två anger sig vara helt oeniga till tanken att gifta sig med någon individ ur någon 
av dessa grupper i varje fall.  

Det stora flertalet föreställer sig dock att skall kännas lättare att tänka sig att 
gifta sig både beroende på individens språk och individens hemvist. Svensksprå-
kiga är attraktivare som äktenskapspartners än finskspråkiga men engelskspråkiga 
är attraktivare än svenskspråkiga från Finland. Finskspråkiga från Åland är i sin 
tur attraktivare än finskspråkiga från Finland som äktenskapspartners. 
 
6.5.6 Är språkliga minoriteter respektive tvåspråkighet en tillgång? 
 

Frågeformuläret innehöll en fråga om eleverna ansåg två- eller flerspråkighet vara 
en tillgång för individen respektive en om de ansåg två- eller flerspråkighet vara 
en tillgång för ett land (frågorna 84-85). Litet längre fram i frågeformuläret 
tillfrågades de vidare om de ansåg fyra namngivna språkliga minoriteter eller 
grupper vara en tillgång för sitt land eller autonoma region, nämligen finlands-
svenskarna för Finland, sverigefinnarna för Sverige, finskspråkiga ålänningar för 
Åland och ryskspråkiga i Estland för Estland (frågorna 95-98). 

INDIVIDEN SAMHÄLLET 
N Valida 249 236
  Saknas 8 21
Medeltal 1,35 2,00
Median 1,00 2,00
Typvärde 1 1
Minimum 1 1
Maximum 5 5

 
Tabell 95. Inställning till påståendet: Tvåspråkighet är en tillgång för individen. 
 

”Tvåspråkighet är en Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent tillgång för individen” Procent 

Valida HELT ENIG 198 77,0 79,5 79,5 
  GANSKA ENIG 22 8,6 8,8 88,4 

VARKEN ENIG   24 9,3 9,6 98,0 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 3 1,2 1,2 99,2 
  HELT OENIG 2 0,8 0,8 100,0 

  Totalt 249 96,9 100,0   

Saknas VET INTE 7 2,7    
MOTSTRIDIGA   1 0,4    UPPGIFTER 

  Totalt 8 3,1    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 96. Inställning till påståendet: Tvåspråkighet är en tillgång för samhället. 
 

”Tvåspråkighet är en Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent 

Respondenternas syn på individens två- eller flerspråkighet var mera positiv än 
deras syn på två- eller flerspråkigheten som tillgång för ett land. Den allmänna 
attityden till båda fenomenen var dock påfallande positiv också om de valda svars-
alternativen varierade från ena ändan till den andra på skalan: 

Det vanligaste värdet, typvärdet, i fråga om båda typerna av två- eller flersprå-
kighet är att respondenterna är ’helt eniga’ i att tvåspråkighet är en tillgång både 
för individen och samhället. Medianvärdet är ’helt enig’ för tvåspråkighet på 
individnivå och ’ganska enig’ för tvåspråkighet på samhällsnivå. Medeltalet för att 
se tvåspråkighet på individnivå som en tillgång är 1,35 och för att se tvåspråkighet 
på samhällsnivån som en tillgång är 2,0, dvs. påfallande positivt också om värden 
över hela skalan använts av olika respondenter. För att jämföra skillnaderna i 
åsikterna ifråga om tvåspråkighet som en tillgång för individen respektive 
samhället har teckentestet använts. Skillnaderna är signifikanta. 

Nettoattityden är påfallande positiv till två- eller flerspråkighet på individnivå. 
88,3 % av de elever (249 st) som besvarat frågan är antingen helt eller ganska 
eniga till påståendet medan bara 2 % är antingen ganska eller helt oeniga, dvs. den 
positiva nettoattityden är 86,3 %-enheter. Knappt 10 % är varken eniga eller 
oeniga till påståendet. 

68,2 % eller 161 av de 236 elever som besvarat frågan om huruvida två- och 
flerspråkighet är en tillgång för samhället är positiva (’helt’ eller ’ganska eniga’) 
till påståendet. 10,6 % är negativa, dvs. intar en negativ attityd till påståendet att 
samhällelig tvåspråkighet är en tillgång. Den positiva nettoattityden är med andra 
ord 57,6 %-enheter. Drygt 21 % är varken eniga eller oeniga med ett påstående om 
samhällelig två- eller flerspråkighet som en tillgång, dvs. denna grupp är här större 
än ifråga om individuell två- eller flerspråkighet. 

Så många som 144 respondenter anger samma svar på båda frågorna. 112 är 
helt eniga med att både individuell och samhällelig tvåspråkighet är en tillgång, 13 

tillgång för samhället” Procent 

Valida HELT ENIG 113 44,0 47,9 47,9 
  GANSKA ENIG 48 18,7 20,3 68,2 

VARKEN ENIG   50 19,5 21,2 89,4 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 13 5,1 5,5 94,9 
  HELT OENIG 12 4,7 5,1 100,0 
  Totalt 236 91,8 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 ,4    
  VET INTE 19 7,4    

MOTSTRIDIGA   1 ,4    UPPGIFTER 
  Totalt 21 8,2    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 97. Inställningen till namngivna språkgrupper som en tillgång för sina samhällen. 
 

är ganska eniga med båda påståendena, 16 är varken eniga eller oeniga, en är 
ganska oenig ifråga om båda påståendena och två är helt oeniga i båda fallen. 

Utöver dessa 144 respondenter finns 92 som svarat på båda frågorna, samman-
lagt 236 individer. Av dessa 92 är 87 mer eniga med påståendet att tvåspråkighet 
är en tillgång för individen än för samhället. Av dem som är helt eniga med 
påståendet att tvåspråkighet är en tillgång för individen är sex helt oeniga med 
påståendet att det skulle vara det för samhället. De fem som är mer eniga med att 
tvåspråkighet är en tillgång för samhället än för individen svarar att de varken är 
eniga eller oeniga med påståendet att tvåspråkighet är en tillgång för individen 
samtidigt som de är ganska (4 st) eller helt (1 person) eniga i att tvåspråkigheten är 
en tillgång för samhället.  

Respondenternas attityd till huruvida vissa namngivna minoriteter eller språk-
grupper är en tillgång för sina länder eller samhällen är dock med ett undantag 
något mer negativ än deras allmänna åsikt om tvåspråkighet som en tillgång för 
samhället. Undantaget är finlandssvenskarna i Finland.  

Både typvärdet och medianen för sverigefinnarna som en tillgång för Sverige, 
finskspråkiga som en tillgång för Åland respektive ryskspråkiga som en tillgång 
för Estland är ’varken enig eller oenig’. Typvärdet, dvs. det vanligaste värdet för 
respondenternas syn på finlandssvenskarna som en tillgång för Finland är att de är 
helt eniga med detta. Median är ’ganska enig’ i detta fall. Medeltalet varierar 
mellan 1,89 för finlandssvenska i Finland som en tillgång till mellan 2,62 och 2,88 
för de andra tre namngivna grupperna. Man är aningen mer positiv till rysksprå-
kiga i Estland än till finskspråkiga vare sig i Sverige eller på Åland. Se tabell 97. 

För att jämföra skillnaderna i åsikterna ifråga om de olika minoriteterna som 
tillgångar har teckenrangtest använts. Skillnaderna är signifikanta i fråga om 
åsikterna mellan att anse finlandssvenskarna som en tillgång för Finland och var 
och en av de andra grupperna som en tillgång för Sverige, Åland respektive 
Estland men inte signifikanta ifråga om skillnaderna mellan dessa grupper. 
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N Valida 238 230 240 181 
  Saknas 19 27 17 76 
Medeltal 1,89 2,88 2,85 2,62 
Median 2,00 3,00 3,00 3,00 
Typvärde 1 3 3 3 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 
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Tabell 98. Inställningen till påståendet: Finlandssvenskarna är en tillgång för Finland. 
 

Skillnaderna mellan respondenternas allmänna åsikter om tvåspråkighet som en 
tillgång för samhället och de enskilda namngivna språkgrupperna som tillgångar 
för sina samhällen är enligt utförda teckenrangtest signifikanta för samtliga 
förutom för finlandssvenskarnas del (i förhållande till den allmänna åsikten om 
tvåspråkighetens värde i samhället). Det förefaller med andra ord som att respon-
denternas bild av tvåspråkighet som en tillgång för samhället dels allmänt taget är 
rätt positiv och dels som att den möjligen är färgad just av bilden av finlands-
svenskarna. När det kommer till kritan dvs. när respondenterna sedan bedömer 
andra språkgruppers värde för andra samhällen är bilden inte nödvändigtvis lika 
positiv. 

Nästan 66 % -enheter fler av respondenterna är antingen ’helt’ eller ’ganska 
eniga’ till påståendet om finlandssvenskarna som en tillgång för Finland än de som 
är ’helt’ eller ’ganska oeniga’. 

Att inta en positiv hållning till sverigefinnarna som en tillgång för Sverige gör 
dock enbart ca 9 %-enheter fler än de som antar en negativ hållning. Drygt två 
tredjedelar av respondenterna är dock antingen ’helt’ eller ’ganska eniga’ till 
påståendet om sverigefinnarna som en tillgång för Sverige. Se tabell 99. 

”Finlandssvenskarna en tillgång 
för Finland” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 112 43,6 47,1 47,1 
  GANSKA ENIG 53 20,6 22,3 69,3 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 64 24,9 26,9 96,2 

  GANSKA OENIG 5 1,9 2,1 98,3 
  HELT OENIG 4 1,6 1,7 100,0 
  Total 238 92,6 100,0   
Saknas VET INTE 18 7,0    

MOTSTRIDIGA   1 0,4    UPPGIFTER 
  Totalt 19 7,4    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 99. Inställningen till påståendet:Sverigefinnarna är en tillgång för Sverige. 
 

”Sverigefinnarna en tillgång Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent för Sverige” Procent 

Valida HELT ENIG 38 14,8 16,5 16,5 
  GANSKA ENIG 46 17,9 20,0 36,5 

VARKEN ENIG   83 32,3 36,1 72,6 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 32 12,5 13,9 86,5 
  HELT OENIG 31 12,1 13,5 100,0 
  Total 230 89,5 100,0   
Saknas VET INTE 27 10,5    
Totalt 257 100,0    
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Tabell 100. Inställningen till påståendet: Finskspråkiga på Åland är en tillgång. 
 

Att inta en positiv hållning till de finskspråkiga som en tillgång för Åland gör 
dock också knappt 10 %-enheter fler än de som antar en negativ hållning. Drygt 
två femtedelar av respondenterna är dock på samma sätt antingen ’helt’ eller 
’ganska eniga’ till påståendet om sverigefinnarna som en tillgång för Sverige.  

Det är intressant att en positiv hållning till de ryskspråkiga som en tillgång för 
Estland finns hos knappt 25 %-enheter fler än de som antar en negativ hållning. 
Drygt två femtedelar av respondenterna är dock på samma sätt antingen ’helt’ eller 
’ganska eniga’ till påståendet om de ryskspråkiga om en tillgång för Estland 
medan drygt 30 % antar en neutral hållning till påståendet.  
 
6.5.7 Acceptans av andra undervisningsspråk 
 

Eleverna tillfrågades om sin inställning till engelska respektive finska som under-
visningsspråk på Åland, dvs. ombads ta ställning till om de själva kunde tänka sig 
att gå i skola på engelska eller finska på Åland. Svarsskalan var den samma som 
ovan (frågor 99-100 i enkäten). Möjligheten att ange ”vet inte” fanns även med här 

”Finskspråkiga på Åland en 
tillgång” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 50 19,5 20,8 20,8 
  GANSKA ENIG 48 18,7 20,0 40,8 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 68 26,5 28,3 69,2 

  GANSKA OENIG 35 13,6 14,6 83,8 
  HELT OENIG 39 15,2 16,3 100,0 
  Total 240 93,4 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 ,4    
  VET INTE 16 6,2    
  Totalt 17 6,6    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 101. Inställningen till påståendet: Ryskspråkiga i Estland är en tillgång. 
 

Ryskspråkiga i Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Estland en tillgång Procent 

Valida HELT ENIG 37 14,4 20,4 20,4 
  GANSKA ENIG 36 14,0 19,9 40,3 

VARKEN ENIG   79 30,7 43,6 84,0 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 16 6,2 8,8 92,8 
  HELT OENIG 13 5,1 7,2 100,0 
  Total 181 70,4 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 ,4    
  VET INTE 75 29,2    
  Totalt 76 29,6    
Totalt 257 100,0    

 

  



Åland som språksamhälle 130

Tabell 102. Acceptans av andra undervisningsspråk än svenska på Åland. 
 

Kan acceptera undervisning på språket på 
Åland 

Statistiska mått 

PÅ ENGELSKA PÅ FINSKA 

N Valida 249 250
  Saknas 8 7
Medeltal 2,50 4,25
Median 2,00 5,00
Typvärde 1 5
Minimum 1 1
Maximum 5 5

 
Tabell 103. Inställning till Kan acceptera undervisning på engelska på Åland. 
 

”Kan acceptera undervisning Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent 

men väldigt få elever använde sig av denna möjlighet. Dessa svar finns inte med i 
redovisningen utan har kodats som ”missing”, dvs. att svar saknats. 

Av tabellerna 102-104 framgår klart att acceptansen av engelska som undervis-
ningsspråk är förhållandevis hög medan acceptansen av finska som detta är 
förhållandevis låg. Medelvärdet för acceptans av engelska som undervisningsspråk 
är 2,5 dvs. mellan ”Ganska enig” och ”Varken enig eller oenig” medan det för 
acceptans av finska som undervisningsspråk är 4,25, dvs. mellan ”Ganska oenig” 
och ”Helt oenig”. Typvärdet, dvs. det vanligaste svaret på påståendet att man kan 
acceptera undervisning på engelska på Åland är ”Helt enig” medan det för finskan 

på engelska på Åland” Procent 

Valida HELT ENIG 74 28,8 29,7 29,7 
  GANSKA ENIG 68 26,5 27,3 57,0 

VARKEN ENIG   49 19,1 19,7 76,7 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 24 9,3 9,6 86,3 
  HELT OENIG 34 13,2 13,7 100,0 
  Totalt 249 96,9 100,0   
Saknas VET INTE 8 3,1    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 104. Inställning till: Kan acceptera undervisning på finska på Åland. 
 

”Kan acceptera undervisning 
på finska på Åland” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 10 3,9 4,0 4,0 
  GANSKA ENIG 24 9,3 9,6 13,6 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 21 8,2 8,4 22,0 

  GANSKA OENIG 33 12,8 13,2 35,2 
  HELT OENIG 162 63,0 64,8 100,0 
  Totalt 250 97,3 100,0   
Saknas VET INTE 7 2,7    
Totalt 257 100,0    
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är ”Helt oenig”. Mediansvaret (dvs. det mellersta svaret) i fråga om acceptans av 
undervisning på engelska är ”ganska enig” medan det för finskans vidkommande 
fortsatt är ”helt oenig”. 

Inte oväntat är skillnaderna i åsikter till engelska respektive finska som under-
visningsspråk signifikanta. 

Klart över hälften (57 %) av respondenterna kan tänka sig (är helt eller ganska 
eniga med påståendet) undervisning på engelska på Åland medan mindre än 
hälften av detta antal, klart under en fjärdedel, ca 23 % inte kan tänka sig det. 

Undervisning på finska i skolor på Åland accepteras i kontrast av enbart färre 
än var sjunde respondent, ca 14 %, medan nästan två tredjedelar eller 65 % finner 
tanken orimlig. Sammanlagt över tre fjärdedelar eller 78 % är ganska eller helt 
oeniga med påståendet att de kunde acceptera undervisning på finska.  

Nettoacceptansen av engelska som undervisningsspråk på Åland är klart 
positiv, dvs. (57-23,3) knappt 34 %-enheter fler kan tänka sig sådan undervisning 
medan nettoacceptansen av finska som undervisningsspråk på Åland är nästan 
dubbelt så negativ dvs. (13,6-78) minus drygt 64 %-enheter, dvs. så många %-
enheter fler kan inte tänka sig undervisning på finska på Åland än de som kan 
tänka sig detta.  

Man kan spekulera om orsakerna till det beskrivna. Förmodligen speglas här 
dels den åländska skollagen men även det faktum att viss undervisning på 
engelska redan då gavs på Åland samtidigt som inte s.k. hemspråksundervisning 
för barn med finska i hemmiljön givits dvs. svaren speglar den faktiska situationen 
(se kapitel 2 ovan). Sannolikt speglar svaren vidare både en allmän positiv inställ-
ning till engelska och att respondenterna anser sig själva kunna engelska mycket 
bättre än finska dvs. frågans formulering inverkar även på svaren. Men förmodli-
gen finns här även med en starkt negativt attityd till tanken att undervisning på 
Åland ska kunna ges på finska. 

Det skall också tilläggas att 64 respondenter eller en fjärdedel av samtliga gav 
identiska svar på båda dessa frågor. Ytterligare sex respondenter svarade ”Vet 
inte” på båda frågorna. Av de 64 respondenter som tog ställning och gjorde det på 
samma sätt för båda språkens del var exakt hälften eller 32 ”helt oeniga” med 
tanken på undervisning vare sig på engelska eller finska, dvs. alla förutom två av 
de respondenter som var helt oeniga i fråga om engelska som undervisningsspråk 
förefaller inta en principiell hållning emot undervisning på annat än svenska. För 
finskans del förklarar dock en sådan principiell inställning enbart en liten del av 
motståndet, dvs. det återstår 128 respondenter som är ”helt oeniga” med tanken på 
finska som undervisningsspråk men som antar en positivare hållning då det gäller 
undervisning på engelska. Se tabellerna 105-106. 

Korstabuleringen av båda variablernas svar ovan visar också att enbart 11 
elever är mer positiva till finska som undervisningsspråk än engelska som sådant 
medan 173 elever är positivare till engelska som undervisningsspråk på Åland än 
till finska som sådant.  
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Tabell 105. Respondenter med identisk acceptans av engelska respektive finska som 
undervisningsspråk 
 

 Kumulativ 

6.5.8 Olika språks ställning och roll i olika miljöer och domäner 
 

6.5.8.1 Allmänt 
 

Respondenterna fick mot slutet av enkäten ta ställning till sammanlagt 18 frågor 
som berörde olika språks ställning i olika länder, miljöer och ibland inom olika 
domäner.  

Först skulle de i sex frågor ta ställning till om engelska respektive finska eller 
svenska borde få en starkare ställning på Åland, i Sverige och i Finland, på så sätt 
att frågorna gällde de språk som inte är majoritetsspråk i respektive miljö. Här 
följdes samma skala som tidigare från ”helt enig” till ”helt oenig” med möjlig-
heten att ange ”vet inte”. Få elever använde sig av detta alternativ, som mest 17 
och 15 i frågorna om engelskans respektive finskans ställning i Sverige. Dessa 
svar har inte medtagits i redovisningen. 

 Frekvens Procent Giltig Procent Procent  
Valida HELT ENIG 7 10,0 10,9 10,9 
  GANSKA ENIG 14 20,0 21,9 32,8 

VARKEN ENIG   6 8,6 9,4 42,2 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 5 7,1 7,8 50,0 
  HELT OENIG 32 45,7 50,0 100,0 
  Totalt 64 91,4 100,0   
Saknas VET INTE 6 8,6    
Totalt 70 100,0    

 
Tabell 106. Acceptansen av engelska korstabulerat med acceptansen av finska som 
undervisningsspråk på Åland. 
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HELT ENIG 7 5 4 8 50 74 

GANSKA ENIG 1 14 9 10 33 67 

VARKEN ENIG ELLER OENIG 2 3 6 9 29 49 

GANSKA OENIG 0 2 1 5 16 24 

HELT OENIG 0 0 1 1 32 34 

Totalt 10 24 21 33 160 248 
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Tabell 107. Identisk inställning till engelskans,finskans/svenskans ställning på Åland, i Sverige och i 
Finland respektive till samtliga språkställningsfrågor. 
 

IDENTISK IDENTISK IDENTISK 

Vidare fick respondenterna i tolv frågor ta ställning till hurudan de ansåg olika 
språks roll vara i olika miljöer och domäner, på en skala från ”alldeles för 
begränsad” till ”alldeles för omfattande”. Svarsalternativen där emellan var ”för 
begränsad”, ”lagom stor” och ”för omfattande”. Även här fanns svarsalternativet 
”vet inte”, vilket användes betydligt mer i fråga om dessa frågor och därför även 
redovisas här även om detta svarsalternativ kodades som ett saknat svar. Dessa 
frågor handlade om engelskans, franskans och spanskans ”roll inom världssam-
fundet (i internationella sammanhang av olika slag)”, om engelskans, tyskans, 
ryskans och svenskans roll i Östersjöområdet, om svenskans roll inom EU och på 
IT-området på Åland samt om engelskans roll på IT-området (utan specifikation 
av land/område), inom populärkulturen på Åland och inom åländsk handel och 
sjöfart.  

Av tabell 107 framgår att 16 elever redovisade samma inställning till var och en 
av de första sex första frågorna om olika språks ställning. Av dessa svarade hälften 
att de varken var eniga eller oeniga. Så många som 138 respondenter redovisade 
dock samma inställning till finskans roll på Åland och i Sverige (och ytterligare 
sex svarade ”Vet inte” för dessa båda frågor) och 105 gjorde det i fråga om 

Statistiska mått INSTÄLLNING TILL 
SPRÅK-STÄLLNINGS-

FRÅGORNA 

INSTÄLLNING TILL INSTÄLLNING TILL 
ENGELSKANS FINSKANS 

STÄLLNING STÄLLNING 

N Valida 16 105 138 
  Saknas 241 152 119 
Medeltal 2,56 2,57 4,10 
Median 3,00 3,00 5,00 
Mode 3 3 5 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 

 
Tabell 108. Identisk inställning till engelskans ställning på Åland, i Sverige och i Finland. 
 

Identisk inställning till Kumulativ påståenden om Frekvens Procent Giltig Procent Procent engelskans ställning 
Valida HELT ENIG 29 11,3 27,6 27,6 
  GANSKA ENIG 16 6,2 15,2 42,9 

VARKEN ENIG   42 16,3 40,0 82,9 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 7 2,7 6,7 89,5 
  HELT OENIG 11 4,3 10,5 100,0 
  Total 105 40,9 100,0   
Saknas VET INTE 6 2,3    
  System 146 56,8    
  Total 152 59,1    
Totalt 257 100,0    
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engelskans ställning i både Finland och Sverige samt på Åland (och ytterligare sex 
svarade ”Vet inte” för dessa tre frågor). 

Av de 105 elever som hade samma attityd till vart och ett av de tre påståendena 
om huruvida engelskan borde få en starkare ställning på Åland, i Sverige respek-
tive i Finland, var också svarsalternativet ”varken enig eller oenig” det vanligaste. 
42 respondenter valde detta alternativ för alla dessa tre frågor. Litet fler än så, dvs. 
45 respondenter ansåg dock att engelskans ställning borde bli starkare i alla tre 
miljöer, dvs. valde antingen ”helt enig” eller ”ganska enig” gällande alla tre 
frågor. 18 elever antog samma inställning till alla de tre påståendena om engelskan 
men tyckte inte att engelskans ställning skulle stärkas, dvs. de var ”helt oeniga” 
eller ”ganska oeniga” till dessa påståenden. 

Tabell 109. Identisk inställning till finskans ställning på Åland och i Sverige. 
 

Identisk inställning till 
påståenden om finskans 

ställning 
Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida HELT ENIG 5 1,9 3,6 3,6 
  GANSKA ENIG 8 3,1 5,8 9,4 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 31 12,1 22,5 31,9 

  GANSKA OENIG 18 7,0 13,0 44,9 
  HELT OENIG 76 29,6 55,1 100,0 
  Totalt 138 53,7 100,0   
Saknas VET INTE 6 2,3    
  System 113 44,0    
  Total 119 46,3    
Totalt 257 100,0    

 
Tabell 110. Inställningen till huruvida  engelskan och finskan/svenskan borde få en 
starkare ställning på Åland, i Sverige och i Finland.  
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N Valida 248 250 240 242 245 249 
  Saknas 9 7 17 15 12 8 

Medeltal 2,62 3,71 2,76 3,82 2,29 1,74 

Median 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 1,00 

Typvärde 3 5 3 5 1 1 

Minimum 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 

Nettoattityd (%-enheter) 26,1 -38,8 19,1 -43,9 42,1 72,7 
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Svaren ifråga om de 138 respondenter som svarade på samma sätt på båda 
frågorna om finskans ställning (på Åland respektive i Sverige) hade tyngdpunkten 
i den andra ändan av skalan. Sammanlagt 94 elever valde identiska svarsalternativ 
på båda dessa frågor och var antingen ”helt oeniga” eller ”ganska oeniga” till att 
stärka finskan i dessa miljöer. 31 i denna grupp av respondenter valde att de var 
”varken eniga eller oeniga” medan bara 13 var antingen ”helt eniga” eller ”ganska 
eniga” till ett stärkande av finskan i båda miljöerna.  

Hela svarsbilden pekar åt samma håll också om svaren speglade hela skalan. Se 
tabell 110. Det vanligaste svaret till att stärka finskan på Åland eller i Sverige var 
att respondenten var ”helt oeniga”. Det mellersta värdet, dvs. medianvärdet, var 
”ganska oenig”. Både typ- och medianvärdena ifråga om att stärka engelskans 
ställning på Åland respektive i Sverige var ”varken enig eller oenig” medan det 
vanligaste värdet, typvärdet, ifråga om att stärka engelskan i Finland var ”helt 
enig” och medianvärdet ”ganska enig”. Det som respondenterna här starkast tog 
ställning för att stärka var svenskan i Finland. Både det vanligaste svaret och 
mediansvaret var ”helt enig”.  

Nettoattityden i %-enheter51 är starkt positiv i fråga om att stärka svenskan i 
Finland, ca 73 %-enhets övervikt på positiva attityder till ett stärkande medan å 
andra sidan respondenternas nettoattityder till att stärka finska på Åland eller i 
Sverige är starkt negativa, -39 respektive –44 %-enheter, dvs. de negativa 
attityderna mot att stärka finskan i dessa miljöer är starka. Attityden till att stärka 
finskan i Sverige är allra mest negativ. Respondenternas attityder till att stärka 
engelskan i de olika miljöerna är positiva, nettoattitydmåttet är starkast då det 
handlar om Finland, 42 %-enheters övervikt på stärkande, näst starkast då det 
gäller Åland med 26 %-enheters övervikt på ett stärkande, och svagast för 
engelskans del är attityden att stärka detta språk i Sverige, men ändå en övervikt 
på 19 %-enheter till förmån för ett stärkande av språket där.  

Respondenterna är med andra ord positiva till att stärka svenskan i Finland, och 
något mindre men dock positiva till att stärka engelskan i Sverige, Finland och på 
Åland medan de är negativt inställda till att stärka finskan i Sverige eller på Åland. 
Att engelskan mest behöver stärkas i Finland enligt respondenterna kanske speglar 
en ovilja att kommunicera på finska där.  

Skillnaderna mellan respondenternas åsikter i fråga om att stärka de olika 
språken i olika miljöer skiljer sig signifikant i alla möjliga kombinationer 
(sammanlagt 15 möjligheter) förutom i fråga om att stärka finskan på Åland 
respektive i Sverige. Skillnaden mellan åsikterna i fråga om att stärka engelskan 
på Åland respektive i Sverige är signifikant på 0,01 nivån medan skillnaderna i de 
återstående 13 kombinationerna är signifikanta på 0,001-nivån. 
 

                                                 
51 Nettoattityden har uträknats på basen av de valida svaren. 
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Tabell 111. Inställning till olika världsspråks roll. (De valida svaren har här kodats 
så att  1 = ”Alldeles för begränsad”, 2 = ”För begränsad”, 3 = ”Lagom stor”, 4 = 
”För omfattande” och 5 = ”Alldeles för omfattande”. Alternativet ”Vet inte” 
kodades som 6 och som ”Saknad”.) 
 

6.5.8.2 Olika språks roll i världen 
 

Frågorna om engelskans, franskans och spanskans roll i världssamfundet (101-
103) var uppenbart svåra för eleverna att ta ställning till. I synnerhet i fråga om 
franskan och spanskan var det många som valde alternativet ”vet inte”. 16 valde 
detta alternativ i fråga om engelska, 65 för franskans del och 81 elever eller över 
30 % för spanskans del. Se tabell 111 och antalet saknade.52 Dessutom valde 58 
respondenter att svara ”lagom stor” på samtliga dessa tre variabler. 

Nettoattityden53 till dessa världsspråks roll var generellt att den var något för 
begränsad. Av tabell 111 framgår dock att både median- och typvärdet för alla tre 
variablerna var ”lagom stor”. Mest begränsad ansåg eleverna engelskan vara, den 
positiva nettoattityden dvs. övervikten av attityder som ansåg engelskans roll vara 
för begränsad ca 19 %-enheter, medan 7 %-enheter för spanskans del lutade över 
till att den var för begränsad och 2 % att franskans roll var för begränsad. 

För engelskans del svarade 9 % av respondenterna att språkets roll var alldeles 
för begränsad i världssamfundet, för spanskans del svarade drygt 5 % detta och för 
franskans del 4 % så. Men det var en mycket hög andel som angav sig inte veta 
eller svarade att språkens roll var lagom stor. För engelskan gällde detta för 190 
elever (16 ”vet inte” och 174 ”lagom stor”) eller nästan 74 %, för franskan för 174 
elever (65 ”vet inte” och 109 ”lagom stor”) eller ca två tredjedelar av samtliga 
                                                 
52 Ytterligare en respondent kodades för var och en av dessa tre frågor som saknad.  
53 I tabellerna 111-114 har nettoattityderna beräknats så att alternativet ”Vet inte” medtagits i 
underlaget för procenträkningen. Hade det inte medtagits hade varje ”icke-neutralt” svar (dvs. 
varken ”Lagom stor” eller ”Vet inte”) gett ett starkare utslag och inte speglat den osäkerhet som 
de facto finns bland respondenterna. 
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N Valida 240 191 175 63
  Saknas 17 66 82 194
Medeltal 2,71 2,99 2,89 2,87
Median 3,00 3,00 3,00 3,00
Mode 3 3 3 3
Minimum 1 1 1 1
Maximum 5 5 5 3
Nettoattityd (%-enheter)  18,8 2,3 7,0
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Tabell 112. Attityderna till olika språks roll i Östersjöområdet. 
 

elever och för spanskans del angav sig 81 inte veta och 95 att den var lagom stor, 
dvs. sammanlagt 176 elever eller 68 % antog en sådan neutral inställning.  
 
6.5.8.3 Olika språks roll i Östersjöregionen 
 

Även frågorna om olika språks (engelskans, tyskans, ryskans och svenskans) roll i 
Östersjöregionen var uppenbart svåra för eleverna att ta ställning till. 53 svarade 
”vet inte” för engelskans del, 85 så för tyskan, 95 för ryskan och 44 så för 
svenskans del. Det vanligaste värdet, typvärdet, bland de valida svaren var ”lagom 
stor” för samtliga språk (engelskan, tyskan, ryskan och svenskan) gällande deras 
roll i Östersjöområdet. Se tabell 112. För ryskans del var dock de facto (det icke 
valida) svaret ”Vet inte” ännu vanligare. 

En mycket stor andel av respondenterna antog ett neutralt svar, dvs. angav 
antingen att de inte visste eller att språkens roll i Östersjöområdet var lagom stor. 
För engelskans del gällde detta för 171 respondenter (118 ”lagom stor”) eller två 
tredjedelar, för tyskan för 183 (98 ”lagom stor”) eller 71 %, för ryskan för 185 (90 
”lagom stor”) eller 72 % och för svenskan för 175 respondenter (131 ”lagom 
stor”) eller 68 %.  

Övervikten bland respondenternas åsikter, (bland dem som inte svarat neutralt 
att de inte visste eller att rollen var lagom stor) för samtliga språk var ändå att 
deras roll var för begränsad i Östersjöområdet. Mest begränsad ansågs engelskan 
vara där 29 procentenheter fler valde ”alldeles för begränsad” eller ”för 
begränsad” än de som valde ”för omfattande” eller ”alldeles för omfattande”. För 
svenskans del var denna övervikt ca 22 %-enheter medan den för tyskan och 
ryskan var mindre, knappt 7 respektive ca 2 %- enheter. 
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N Valida 202 169 162 212 46 
  Saknas 55 88 95 45 211 
Medeltal 2,58 2,86 2,94 2,69 2,91 
Median 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Typvärde 3 3 3 3 3 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 
Nettoattityd (%-enheter) 29,0 6,6 2,3 22,3  
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Tabell 113. Inställningen till engelskans roll i olika domäner. 
 

85 respondenter antog en likadan attityd till samtliga dessa fyra namngivna 
språks roll i Östersjöområdet. Av dessa valde 39 elever ”vet inte” för samtliga 
dessa fyra variabler och ytterligare 39 ”lagom stor”, dvs. neutrala alternativ. 

Intressant är att engelskan utan egen ”hembygdsrätt” i området och redan med 
stark ställning som lingua franca även i Baltikum är det språk vars roll bedöms 
som mest begränsad. Förmodligen är detta en spegel av engelskans starka status 
idag, där attityderna gentemot språket är väldigt positiva generellt. Det kan också 
ha att göra med att det är det språk efter svenskan som de flesta av respondenterna 
anser sig kunna näst bäst. 
 
6.5.8.4 Engelskans roll i olika domäner 
 

Av de tre frågorna om engelskans roll i olika specificerade domäner, var det 
svårast för respondenterna att besvara frågan om engelskans roll för åländsk 
handel och sjöfart. Denna fråga besvarade 58 elever ”vet inte” medan 10 respek-
tive 8 besvarade de andra frågorna om engelskans roll på samma sätt. Det är också 
naturligt att det för tonåringar är lättare att ta ställning till något man själv kan ta 
del av direkt, dvs. IT-området och populärkulturen.  

För samtliga frågor är det vanligaste svaret ”lagom stor”. 169, 193 respektive 
131 respondenter ger det svaret på dessa frågor. Sammanlagt avger alltså 179 (70 
%), 201 (78%) respektive 189 (74 %) elever (beräknat på samtliga respondenter, 
inte enbart de valida svaren) ett neutralt svar, dvs. svarar antingen att de inte vet 
eller att engelskans roll i dessa domäner är lagom stor. Det blir med andra ord 
återigen få elever på basen av vilka man möjligen kan ta ställning till vilken 
riktningen i åsikterna är. En övervikt på ca 16 % enheter anser dock att engelskans 
roll i åländsk handel- och sjöfart snarare är för begränsad än för omfattande. 
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N Valida 247 247 198 95
  Saknas 10 10 59 162
Medeltal 3,05 2,95 2,71 2,83
Median 3,00 3,00 3,00 3,00
Typvärde 3 3 3 3
Minimum 1 1 1 1
Maximum 5 5 5 5
Nettoattityder (%-enheter) -4.7 2,4 16,0
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Tabell 114. Inställningen till svenskans roll inom EU respektive It-området på Åland. 
 

PÅ IT-OMRÅDET PÅ Statistiska mått INOM EU ÅLAND 

N Valida 200 225
  Saknas 57 32
Medeltal 2,40 2,46
Median 2,00 2,00
Typvärde 2 3
Minimum 1 1
Maximum 5 5
Nettoattityd (%-enheter) 39,2 39,3

 
 

Språkets roll inom populärkulturen på Åland anges som aningen för begränsad 
medan en tendens gällande IT-området är att engelskans roll anses vara litet för 
omfattande, ca 5 %-enheter fler anser detta än den andel som anser att den är för 
begränsad. 

Det är vanskligt att på basen av en så liten del av respondenterna säga något 
definitivt men möjligen kan diskussionen om behovet av finska inom handeln och 
sjöfartsnäringen på Åland spegla av sig här så att respondenterna tycker att det 
vore bättre om engelskan blev starkare. Det ligger givetvis också i linje med den 
allmänt positiva inställningen till engelska såsom rapporterats ovan. Det är också 
möjligt att svaren gällande engelskans roll på IT-området snarare skall kontraste-
ras med svaren gällande svenskans roll på IT-området på Åland (som var enkätens 
sista fråga nr 112). Här specificerades Åland medan detta inte gjordes i frågan om 
engelskans roll på IT-området.  
 
6.5.8.5 Svenskans roll inom EU och på IT-området på Åland 
 

Enkätens två sista frågor handlade om svenskans roll inom EU och på IT-området 
på Åland (frågorna 111 och 112). 

Även i fråga om dessa frågor är antalet ”neutrala” svar påfallande. Gällande 
svenskans roll i EU svarade 55 respondenter att de inte vet och 76 att den är lagom 
stor, dvs. 131 respondenter eller något över hälften av samtliga respondenter gav 
ett ”neutralt svar”. Gällande svenskans roll inom IT-området på Åland svarade 32 
att de inte vet och 92 att den är lagom stor, dvs. 124 eller ca 48 % av samtliga 
respondenter gav ett neutralt svar.  

Det vanligaste svaret gällande svenskans roll inom EU var dock att den var ”för 
begränsad”. 87 eller drygt en tredjedel av samtliga svaranden tyckte så medan det 
vanligaste svaret gällande svenskans roll på IT-området på Åland var ”lagom 
stor”. I båda fallen var det en övervikt av respondenter som tyckte att svenskans 
roll i dessa sammanhang snarare var för begränsad än för omfattande (beaktande 
enbart de icke-neutrala svaren, dvs. de respondenter som inte svarat ”vet inte” eller 
”lagom stor”). Nästan 40 %-enheter fler av respondenterna lutade åt att den var för 
begränsad än för omfattande. Det var enbart 12 respektive 16 elever som vid dessa 
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frågor svarade att svenskans roll antingen var ”för omfattande” eller ”alldeles för 
omfattande”. 

Som slutsats kunde man säga att eleverna generellt inte oväntat förefaller 
förespråka att svenskans ställning skulle stärkas på olika geografiska områden och 
i olika domäner. 

Det kan tilläggas att det enbart var 13 respondenter som svarade helt identiskt 
över alla de tolv sista frågorna i enkäten, varav 6 svarade ”vet inte” över hela 
linjen och 6 också ”lagom stor” över hela linjen. 

Slutsatser på basen av resultaten i detta kapitel dras i kapitel 9. 
 

 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 7  
 

Ungdomar som har finska som hemspråk 
 
 
 
 
7.1 Allmänt 
 

I avsnitt 6.3.1 beskrevs språkvalet i grundskolelevernas familjer allmänt. 43 elever 
eller 17 % av samtliga lever i familjer där åtminstone någondera föräldern talar ett 
annat språk än svenska med dem, åtminstone i någon mån. 32 av dessa elever, 
vilket motsvarar drygt 12 % av samtliga grundskolelever i materialet, har finska 
som åtminstone ett hemspråk. Detta kapitel fokuserar på de 32 ungdomar vars 
föräldrar åtminstone i någon mån talar finska med dem  

För det ”finska urvalet”, som denna grupp ofta benämns i fortsättningen, dvs. de 
32 elever vars föräldrar (även) talar finska med dem gäller följande: 23 respon-
denter har mödrar som talar finska hemma (de ”finska” mödrarna) medan 15 har 
fäder (de ”finska” fäderna) som gör det. Sex respondenter lever i hem där båda 
föräldrarna talar finska med dem. Alla dessa sex respondenter bor med båda sina 
föräldrar. För hela det finska urvalet gäller dock att 19, dvs. knappt 60 % lever 
med båda sina föräldrar (samtidigt) medan 13, eller drygt 40 % inte gör det.54 
Detta kan jämföras med hela materialet där 78 % bor med båda föräldrarna. Man 
kan spekulera i om den ena förälderns (men inte bådas) finskspråkighet utgör en 
extra belastning på en parrelation på Åland men det är dock svårt att veta om så är 
fallet. Faktum är dock att av de 26 respondenter där endast den ena föräldern talar 
finska med dem lever 13 eller exakt hälften inte med båda sina föräldrar 
(samtidigt), vilket är ca 28 procentenheter färre än i hela materialet. 17 lever i hem 
där enbart modern talar finska (med respondenten) och nio i hem där enbart fadern 
gör det. I de 17 fall där enbart modern talar finska med respondenten bor enbart 
åtta (strax under hälften) med båda sina föräldrar samtidigt medan nio inte gör det. 
I de nio fall där enbart fadern talar finska med respondenten bor fem (strax över 
hälften) med båda föräldrarna samtidigt medan fyra inte gör det.  

                                                 
54 Skillnaden är signifikant på 0,01-nivån enligt det Chi-tvåtest som utfördes, dvs. skillnaden 
förefaller inte bero på slumpen. Det kan givetvis finnas andra förklarande variabler som samkor-
relerar med att föräldrarna talar finska, t.ex. social tillhörighet mm. 
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Tabell 115. Elever vars föräldrar talar finska hemma. 
 

  Pappa   
  JA NEJ TOT 

Mamma JA 6 17 23
 NEJ 9   9(225)
 TOT 15 17 32

 
Tabell 116. Elever vars föräldrar talar finska hemma ofta. 
 

  Pappa   
  JA NEJ TOT 

5a 9bMamma JA 14
 NEJ 6   6
 TOT 11 9 20

a En av dessa fäder talar förutom finska även tyska, franska och 
engelska hemma. Svaret skall närmast tolkas så att något av 
dessa språk talas ofta. 
b En av dess fäder talar finska hemma men inte ofta. 
 

För 20 respondenter eller knappt 8 % av samtliga men 63 % av de elever som 
även har finska som ett hemspråk gäller att åtminstone den ena föräldern talar 
finska relativt ofta, åtminstone flera gånger i veckan (”finska ofta”-urvalet).  

Av de sex respondenter där båda föräldrarna talar finska hemma visar sig alla 
förutom en tillhöra den delgrupp där båda gör detta ofta. För den sjätte gäller att 
mamman talar finska ofta och pappan mera sällan, men dock även han finska. För 
nio respondenter gäller att modern ofta tilltalar dem på finska medan fadern inte 
alls gör det. För sex respondenter gäller att pappan ofta tilltalar dem på finska 
medan modern inte alls tilltalar dem på finska. I texten nedan redogörs i viss mån 
särskilt för de respondenter där (åtminstone) någondera föräldern talar finska ofta. 

Det fanns ingen fråga där informanterna direkt ombads ange huruvida de själva 
svarade föräldrarna på det språk de tilltalas med, men genom att studera 
informanternas svar gällande deras eget språkbruk utanför skolan går det att dra 
slutsatser om i hur hög grad de själva talar finska utanför skolan, sannolikt även i 
hemmen. 

  
7.2 Bakgrundsvariabler 
 

7.2.1 Allmänna bakgrundsfakta om respondenterna och deras skolor 
 

Av tabell 117 framgår att familjerna med finskt hemspråk55 har barn som framför-
allt går i skola i Mariehamn och i andra hand i skolorna på landsbygden utanför 
Mariehamn. Medan knappt 38 % av samtliga respondenter i årskurs 9 går i skola i 
Mariehamn är det drygt 53 % eller 17 av de 32 elever som talar finska hemma som 
gör det. På landsbygden utanför Mariehamn går knappt 44 % eller 14 av 32 elever 

                                                 
55 I fortsättningen upprepas inte det faktum att det är i samtliga fall förefaller vara så att finskan är 
ett av hemspråken vid sidan av åtminstone svenska. Se närmare avsnitten 6.3.1 och 7.3.1 och 
språkvalen i familjerna. 
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Tabell 117. Skolornas läge. Finska urvalet. 
 

i skola som talar finska hemma. Därmed är landsbygden utanför Mariehamn något 
underrepresenterad bland de elever i vars hem finska talas än i materialet i stort. 
Av alla respondenter går knappt 56 % i skola i någon av skolorna på landsbygden 
utanför Mariehamn. 

Pojkar är överrepresenterade bland dem som talar finska hemma. Medan 
pojkarna utgör ca 48 % av hela materialet utgör de nästan 60 % av dem som har 
finskt hemspråk. 19 av 32 elever som talar finska hemma är pojkar. 

 
7.2.2 Elevernas och deras föräldrars födelseorter 
 

De respondenter som kommer från hem där (åtminstone någon av) föräldrarna 
talar finska med dem är själva födda på Åland i lika hög grad som hela gruppen. 
29 av dessa 32 elever är födda på Åland, dvs. 91 %. De övriga är födda i 
Stockholm, Huddinge och Åbo. 

Samma gäller gruppen som har åtminstone en förälder som ofta talar finska 
med dem, av dessa är 18 av 20, dvs. 90 % födda på Åland. 

Däremot är föräldrarna som talar finska med sina barn i högre grad födda 
utanför Åland än bland respondenterna generellt. 22 av 23 mödrar (96 %) som 
talar finska med sina barn är födda utanför Åland medan detta gäller för 41 % av 
samtliga respondenters mödrar. Informanten vars Ålandsfödda mor talar finska gör 
så flera gånger i veckan, men ”lite”, en kommentar som informanten tillfogat. 

Åtta av de mödrar som talar finska med sina barn är födda i det finska Finland, 
två i Sverige och tolv i Svenskfinland. Bland de senare finns dock många till 
varierande men överväldigande del idag finska orter, Helsingfors, Åbo, Vasa56 
m.fl. En respondent angav inte mer än att modern var född utanför Åland. 

Av de 15 fäder som talar finska med sitt barn är fyra födda på Åland (dvs. en 
knapp fjärdedel) medan två tredjedelar av samtliga fäder till respondenterna är det. 

                                                 
56 Andelen svenskspråkiga är idag ca 5 % i Åbo, ca 6 % i Helsingfors och ca 25 % i Vasa. År 
1970 var motsvarande andelar ca 6%, 11 % respektive 31 %. 

Skolans läge Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida MARIEHAMN 17 53,1 53,1 53,1 
  LANDSBYGD 14 43,8 43,8 96,9 
  SKÄRGÅRD 1 3,1 3,1 100,0 
  Totalt 32 100,0 100,0   

 
Tabell 118. Respondenternas kön. Finska urvalet. 
 

Kumulativ Kön Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida KVINNA 13 40,6 40,6 40,6 
  MAN 19 59,4 59,4 100,0 
  Totalt 32 100,0 100,0   
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Tabell 119. Ålandsfödd eller inte. Finska urvalet. 
 

Av de fäder som talar finska med sitt barn och är födda utanför Åland är tio födda 
i Finland, varav sex på tvåspråkiga orter. En respondent som har en far som talar 
finska med denna har inte överhuvudtaget besvarat frågorna om faderns födelse-
ort. En av de Ålandsfödda fäderna talar fyra olika språk med informanten, finska, 
tyska, franska och engelska, här angivet i den ordning eleven själv skrivit in dem i 
frågeformuläret. I samma familj talar modern finska. Fadern har akademisk 
utbildning. I de tre andra fallen där fadern är född på Åland är det omöjligt att med 
hjälp av informationen i den ifyllda enkäten förklara varför denne valt att tala 
finska med sitt barn. En av dessa respondenter har samtidigt en Sverigefödd mor 
som talar engelska med densamma och en av dessa fäder talar bara finska ibland.  

För åtta av de 32, dvs. 25 % av respondenterna där någondera föräldern talar 
finska med dem, gäller att båda föräldrarna är födda utanför Åland. Detta gällde 
för 17 % av alla respondenter. Det är alltså ändå så att tre fjärdedelar av de elever 
som har föräldrar som talar finska med dem kommer från hem där åtminstone den 
ena föräldern är Ålandsfödd. För de elever som kommer från hem där det talas 
finska ofta har 60 % åtminstone en förälder född på Åland.  

Chi2-test har utförts för att utreda huruvida det finns signifikanta skillnader 
mellan om respondentens mor respektive far är Ålandsfödd eller inte och huruvida 

Ålandsfödd Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 29 90,6 90,6 90,6 
  NEJ 3 9,4 9,4 100,0 
  Total 32 100,0 100,0   

 
Tabell 120. Vilket språk mor talar med respondenten korstabulerat med Ålandsfödd 
mor (eller inte). Finska urvalet. 
 

Ålandsfödd mor Totalt   

  JA NEJ   
SVENSKA 6 1 7 
FINSKA 1 21 22 
ENGELSKA 0 1 1 

Vilket 
språk 
modern 
talar med 
eleven FINSKA OCH ENGELSKA 0 1 1 
Totalt 7 24 31 

 
Tabell 121. Vilket språk mor talar med respondenten korstabulerat med moderns födelseort (om ej 
Åland). Finska urvalet. 
 

Moderns födelseort 

  
SVENSK-
FINLAND 

FINSKA 
FINLAND 

Totalt 
SVERIGE 

SVENSKA 1 0 0 1 
FINSKA 11 8 2 21 
Engelska 0 0 1 1 

Vilket 
språk 
modern 
talar med 
eleven  FINSKA OCH ENGELSKA 1 0 0 1 
Totalt 13 8 3 24 
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Tabell 122. Vilket språk far talar med respondenten korstabulerat med Ålandsfödd 
far (eller inte). Finska urvalet. 
 

hon respektive han talar ett annat språk med respondenten. Skillnaderna är signifi-
kanta på 0,001-nivån.  

 
7.2.3 Föräldrarnas utbildning 
 

Ifråga om föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig inte det finska urvalet i någon 
högre grad från samtliga respondenter. De små skillnader som finns i föräldrarnas 
utbildningsnivå är inte signifikanta mellan det finska urvalet och respondenterna 
som inte har föräldrar som talar finska med dem. 

Av respondenterna med mödrar som talar finska med dem, de ”finska 
mödrarna” kunde 19 av 23 (drygt fyra femtedelar) besvara frågan om moderns 
utbildning. Av de 19 hade sex eller ungefär en tredjedel en högsta utbildning på 
folk- eller grundskolenivå, nio, knappt hälften, en på mellannivå (gymnasium, 
yrkesskola, folkhögskola o. dyl) och fyra, knappt en femtedel en på akademisk 
nivå. Dessa mödrar har alltså något oftare akademisk examen än i hela materialet 
(15 %, se avsnitt 6.2.3) eller på grundnivå (17 % i hela materialet) medan något 
färre hade en utbildning på mellannivån. Siffrorna för hela materialet var 68 % 
som hade en mor med skolgång på mellannivån.  

Medan de finska mödrarna i fråga om sin utbildning var något överrepresente-
rade på såväl akademisk som den grundläggande nivån gäller för fäderna att de är 
överrepresenterade på den grundläggande nivån. Eftersom det handlar om ännu 
färre ”finska” fäder än mödrar, sammanlagt enbart 12 st, för vilka respondenterna 
kunnat svara på utbildningsnivån, måste det dock konstateras att skillnaderna är 
mycket små. Varje far representerar här ca åtta procentenheter varför resultatet bör 
tolkas försiktigt. Tre ”finska” fäder anges ha en utbildning på folk- eller grund-
skolenivån vilket är en fjärdedel. Detta kan jämföras med 18 % hos hela materia-

Ålandsfödd far   
  JA 

Totalt  
NEJ 

SVENSKA 14 2 16
FINSKA 3 10 13
Engelska 1 0 1

Vilket 
språk 
fadern 
talar med FINSKA, TYSKA, eleven 1 0 1FRANSKA, ENGELSKA 
Totalt 19 12 31

 
Tabell 123. Vilket språk far talar med respondenten korstabulerat med faderns 
födelseort (om ej Åland) . Finska urvalet. 
 

Faderns födelseort 
  
  

SVENSK-
FINLAND 

Totalt FINSKA 
FINLAND 

SVENSKA 1 1 2Vilket språk 
fadern talar med 

FINSKA 6 4 10eleven  
Totalt 7 5 12
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Tabell 124. De finska mödrarnas utbildningsnivå. 
 

UTBILDNING N GILTIG % % AV ALLA 

Folk-/grundskola 6 32 
Mellannivå 9 47 
Akademiker 4 21 
TOTALT 19 100 83
Saknas 4  17
ALLA   100

 
Tabell 125. De finska fädernas utbildningsnivå. 
 

UTBILDNING N GILTIG % % AV ALLA 

Folk-/grundskola 3 25 
Mellannivå 7 58 
Akademiker 2 17 
TOTALT 12 100 80
Saknas 3  20
ALLA   100

 

let. Av fäderna i hela materialet hade 64 % en utbildning på mellannivå. Bland de 
finska fäderna är andelen 58 %. En akademisk utbildning hade 18 % av samtliga 
fäder och 17 % av de finska fäderna.  
 
7.2.4 Släkt utanför Åland bland det finska urvalet 
 

28 av de 32 respondenter som lever i hem där åtminstone den ena föräldern talar 
finska med dem åtminstone i någon mån har nära släkt boende utanför Åland. Det 
motsvarar ca 88 %, dvs. siffran för hela grundskolurvalet. Att det inte är fler i 
denna delgrupp (det finska urvalet) skulle möjligen vara förvånande om inte det 
vore för att en så stor del av hela gruppen av respondenter har nära släkt utanför 
Åland. 

Av de 28 som har nära släkt boende utanför Åland angav 21 vilka släktingar det 
är fråga om. För 15 av dessa var det fråga om mor- eller farföräldrar och en hade 
ett syskon boende utanför Åland. Dessa 16 respondenter motsvarar alltså precis 
hälften eller 50 % av gruppen vars föräldrar talar finska med dem, vilket kan 
jämföras med knappt 40 % som var motsvarande siffra för hela gruppmaterialet. 
Av dem som svarat vilka släktingar det är fråga om motsvarar det dock drygt 75 % 
(att jämföras med knappt 50 % bland samtliga grundskolelever i materialet). De 
med levande finska i hemmet har med andra ord litet oftare nära släktingar i äldre 
led eller syskon boende utanför Åland. 

Tjugo av dessa 32 informanter som har finska som ett hemspråk åtminstone i 
någon mån eller knappt 75 % av gruppen har de närmaste av sina utanför Åland 
boende släktingar i Finland. Detta skall jämföras med ca 37 % av samtliga 
informanter. Släktbanden till det fasta Finland är alltså inte oväntat starkare hos 
gruppen med finska som hemspråk.  
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Åtta av de 20 elever i gruppen som har sina närmaste utanför Åland boende 
släktingar i Finland har dessa i enspråkigt finska kommuner. Ytterligare sex 
respondenter har sådana i ospecificerade delar av Finland medan sex har dessa 
närmaste släktingar boende i Svenskfinland. 

I hela materialet finns endast ytterligare fyra respondenter som angett att de har 
sina närmaste utanför Åland boende släktingar i enspråkigt finska kommuner.  
 
 
 
 

Tabell 126. Nära släktingar bor utanför Åland. Finska urvalet. 
 

Nära släktingar 
utanför Åland Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida JA 28 87,5 87,5 87,5 
  NEJ 4 12,5 12,5 100,0 
  Totalt 32 100,0 100,0   

 
Tabell 127. Vilka de närmaste släktingarna boende utanför Åland är. Det finska urvalet. 
 

Vilka släktingar bor utanför Åland Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida SYSKON 1 3,1 4,8 4,8 

  MORFÖRÄLDRAR, 
FARFÖRÄLDRAR 15 46,9 71,4 76,2 

  MORS ELLER FARS 
SYSKON, KUSINER 4 12,5 19,0 95,2 

  MER AVLÄGSNA 1 3,1 4,8 100,0 
  Total 21 65,6 100,0   
Saknas INGEN NÄRA SLÄKT 

UTANFÖR ÅLAND 4 12,5    

  INTE ANGETT 7 21,9    
  Totalt 11 34,4    
Totalt 32 100,0    

 
Tabell 128. Ort där de närmaste släktingarna bor utanför Åland. Det finska urvalet. 
 

Boendeort för släktingar 
utanför Åland Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida SVENSKFINLAND 6 18,8 22,2 22,2 
  FINSKA FINLAND 8 25,0 29,6 51,9 
  FINLAND 6 18,8 22,2 74,1 
  SVERIGE 5 15,6 18,5 92,6 
  VÄSTEUROPA 1 3,1 3,7 96,3 
  NORDAMERIKA 1 3,1 3,7 100,0 
  Totalt 27 84,4 100,0   
Saknas INGEN SÅDAN SLÄKT, 

INGEN SÅDAN ORT 4 12,5    

  INTE ANGETT 1 3,1    
  Totalt 5 15,6    
Totalt 32 100,0    
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Tabell 129. Antal gånger respondenten varit i Finland (utanför Åland). Finska urvalet. 
 

7.2.5 Besök i Sverige och Finland samt språkanvändningen där 
 

Över två tredjedelar eller 22 av de 32 respondenterna med finska som hemspråk 
har besökt det fasta Finland över 20 gånger. En respondent i gruppen hade aldrig 
besökt Finland medan sju ytterligare gjort detta högst tio gånger. Det innebär att 
25 % besökt Finland högst tio gånger. Dessa siffror skall jämföras med att ca 44 % 
av samtliga respondenter besökt Finlands fastland över 20 gånger och att över 40 
% av samtliga elever besökt Finland högst tio gånger. Skillnaden i antalet besök i 
Finland mellan det finska urvalet och resten av respondenterna är signifikant på 
0,01-nivån. Även denna variabel tyder med andra ord på att de elever som har 
finskt hemspråk har tätare kontakter med Finland än resten av sin åldersgrupp på 
Åland. 

Gruppen med finska som hemspråk skiljer sig däremot inte nämnvärt ifrån den 
stora mängden av jämnåriga på Åland vad gäller besök i Sverige. 72 % av gruppen 
har besökt Sverige fler än 20 gånger medan 18 % besökt Sverige mellan tio och 20 
gånger. Detta skall jämföras med att 80 % av samtliga besökt Sverige över 20 
gånger och ytterligare 10 % mellan tio och 20 gånger.  

Av de 31 respondenter med finska som ett av hemspråken som besökt Finland 
utanför Åland talar 18 st eller 58 % finska vid varje besök där och ytterligare nio 
stycken eller ca 29 % därutöver gör det någon gång. Detta är betydligt oftare än 

Antal besök i Finland 
(utanför Åland) 

Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida ALDRIG 1 3,1 3,1 3,1 
MINDRE ÄN FEM   2 6,3 6,3 9,4 GÅNGER 

  MELLAN FEM OCH TIO 
GÅNGER 5 15,6 15,6 25,0 

MER ÄN TIO GÅNGER   2 6,3 6,3 31,3 MEN FÄRRE ÄN TJUGO 
TJUGO GÅNGER ELLER   22 68,8 68,8 100,0 MER 

  Totalt 32 100,0 100,0   
 
Tabell 130. Antal gånger respondenten varit i Sverige. Finska urvalet. 
 

Kumulativ Antal besök i Sverige Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida ALDRIG 1 3,1 3,1 3,1 
MINDRE ÄN FEM   1 3,1 3,1 6,3 GÅNGER 

  MELLAN FEM OCH TIO 
GÅNGER 1 3,1 3,1 9,4 

MER ÄN TIO GÅNGER   6 18,8 18,8 28,1 MEN FÄRRE ÄN TJUGO 
TJUGO GÅNGER ELLER   23 71,9 71,9 100,0 MER 

  Totalt 32 100,0 100,0   
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Tabell 131. Bruk av finska i Finland. Finska gruppen. 
 

för hela årskullen där enbart 10 % talar finska vid samtliga besök, medan ytterli-
gare ca 30 % gör detta någon gång.  

Sannolikt finns en kombinerad förklaring till detta i vilka områden i Finland 
som besöks och respondentens egna kunskaper i finska eller vana att tala finska 
själv. Förmodligen besöker dessa respondenter områden i Finland som är mer 
finskspråkiga och de har också själva bättre kunskaper i finska än de flesta av sina 
åländska jämnåriga. 

I fråga om bruket av engelska vid besök i Finland skiljer sig de åländska 
ungdomarna som har finska som åtminstone ett av sina hemspråk inte nämnvärt 
från andra åländska ungdomar, drygt hälften använder aldrig engelska vid besök 
på fastlandet i Finland medan den andra hälften kan använda det någon gång. Till 
och med i den grupp på 18 åländska ungdomar med finska som hemspråk och som 
alltid talar finska vid besök i Finland talar nästan hälften, dvs. 8 st också engelska 
någon gång. 

Den finska gruppen talar signifikant oftare finska vid besök i Finland än resten 
av respondenterna. Signifikanta skillnader i bruk av engelska vid besök i Finland 
kan däremot inte uppmätas mellan det finska urvalet och resten av respondenterna.  
 
7.3 Språkval, i skolan och utanför 
 

7.3.1 Språkval inom familjen 
 

Språkvalet i familjen beskrevs genomgående i avsnitt 7.1 som en bakgrund till 
hela kapitlet. 
 
 
 

Bruk av finska i Finland 
(utanför Åland) 

Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida NEJ, ALDRIG 4 12,5 12,9 12,9 
  NÅGON GÅNG 9 28,1 29,0 41,9 
  VARJE GÅNG 18 56,3 58,1 100,0 
  Totalt 31 96,9 100,0   
Saknas EJ VARIT I FINLAND 1 3,1    
Totalt 32 100,0    

 
Tabell 132. Bruk av engelska i Finland. Finska gruppen. 
 

Bruk av engelska i Finland Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent (utanför Åland) Procent 

Valida NEJ, ALDRIG 16 50,0 51,6 51,6 
  NÅGON GÅNG 15 46,9 48,4 100,0 
  Totalt 31 96,9 100,0   
Saknas EJ VARIT I FINLAND 1 3,1    
Totalt 32 100,0    
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Tabell 133. Antalet år respondenten läst tyska på högstadiet. Finska urvalet. 
 

7.3.2 Språkval i skolan 
 

Det finska urvalet har valt att läsa mer finska i skolan än respondentgruppen i sin 
helhet. Medan drygt fyra femtedelar av alla elever läst finska alla tre åren i 
högstadiet gäller detta för så gott som alla, eller 31 (ca 97 %) av de 32 responden-
ter som ingår i det finska urvalet. Den sista har läst finska i två år och tillhör inte 
gruppen där föräldrarna ofta talar finska med respondenten. 

Den finska gruppen har läst aningen mindre tyska i skolan än hela gruppen av 
respondenter. Tretton av de 32 har läst tyska åtminstone ett år, dvs. knappt 41 % 
mot 45 % i hela respondentgruppen. De som läst tyska i högstadiet har också gjort 
det aningen kortare i genomsnitt än hela gruppen av respondenter. Knappt hälften 
av dem inom den finska gruppen som läst tyska under högstadiet har gjort det alla 
tre år (mot drygt hälften eller 53 % bland alla). Ungefär samma andel av dem som 
läst tyska bland den finska gruppen har gjort så under två år som i hela gruppen av 
respondenter, strax under en tredjedel (31 respektive 32 %), medan något fler 
bland den finska gruppen valt att läsa tyska endast ett år än i hela gruppen av 
respondenter, 23 % mot 15 %. Skillnaderna är dock överlag små. 

Å andra sidan är det aningen vanligare att respondenter vars föräldrar (också) 
talar finska med dem läst franska än genomsnittet bland alla elever i årskurs 9. Sju 
av de 32 respondenterna i den finska gruppen har läst franska, dvs. något fler än 
var femte medan det i hela gruppen är var sjunde som gjort det. Skillnaderna är 
dock återigen små och kan bero på tillfälligheter.  
 
7.3.3 Språkval på fritiden (utanför skolan) 
 

I avsnitt 6.3.3 beskrevs i hur hög grad respondenterna använde sig av andra språk 
än svenska på fritiden. Motsvarande för de 32 elever som har föräldrar som (även) 
talar finska med dem framgår ur tabellerna 134 och 135. Värdena anges först i 
absoluta tal och sedan i %, närmast för att ge en fingervisning om storleksordning-
arna. Tabellerna är sammanställda på samma sätt som i avsnitt 6.3.3 

Respondenterna i det finska urvalet förefaller läsa, lyssna till, tala och skriva 
engelska, tyska och franska i stort i samma mån som hela gruppen. Eftersom varje 
enskild respondent motsvarar drygt tre procentenheter är det skäl att vara försiktig 
i omdömena. Det enda värde som för dessa tre språk avviker mer än fem %-
enheter från hela materialet är hur ofta respondenterna i det finska urvalet talar 

Antalet år läst tyska på högstadiet Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valid 0 19 59,4 59,4 59,4 
  1 3 9,4 9,4 68,8 
  2 4 12,5 12,5 81,3 
  3 6 18,8 18,8 100,0 
  Total 32 100,0 100,0   
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Tabell 134. Sammanställning av antalet som använder engelska, 
finska, tyska eller franska utanför skolan. Det finska urvalet (n = 32). 
 

SPRÅK LÄSER LYSSNAR TALAR SKRIVER 

Engelska 16 27 7 12
Finska 9 22 17 11
Tyska 0 4 0 0
Franska 1 1 0 0

 
Tabell 135. Sammanställning av antalet som använder engelska, 
finska, tyska eller franska utanför skolan. Procent. Det finska urvalet 
(n = 32). 
 

SPRÅK LÄSER LYSSNAR TALAR SKRIVER 

Engelska 50 84 22 38
Finska 28 69 53 34
Tyska 0 13 0 0
Franska 3 3 0 0

 

engelska. Sju respondenter i det finska urvalet anger att de gör så vilket är drygt 
var femte medan närmare två av fem i hela gruppen gör det. 

Gällande användningen av finskan avviker respondenterna i det finska urvalet 
för varje delmoment åtminstone med 17 %-enheter från hela gruppen av respon-
denter, och ofta betydligt mer. I fråga om variabeln att lyssna till språk förefaller 
det ändå sannolikt att alla inte uppfattar det att åtminstone en av deras föräldrar 
talar finska till dem som att lyssna till finska. Tio respondenter som angett att 
åtminstone endera föräldern talar finska till dem har inte här angett att de lyssnar 
till finska. Förmodligen beror detta på frågornas öppna karaktär. De skulle först 
enbart svara ja eller nej på huruvida de alls lyssnar till andra språk än svenska och 
först om de svarat ja på denna fråga i följande fråga specificera vilket språk det 
handlar om, hur ofta de lyssnar till det och vad de då lyssnar till. 

Nio respondenter i det finska urvalet anger att de läser finska utanför skolan, 
vilket utgör knappt 30 % av det finska urvalet. I hela materialet är det drygt var 
tionde som läser finska utanför skolan. 22 av de 32 anger dessutom att de lyssnar 
till finska, vilket utgör knappt 70 % av det finska urvalet medan enbart drygt 30 % 
i hela gruppen av respondenter gör detta. Också i fråga om att aktivt själv använda 
finska sker detta oftare i det finska urvalet än bland samtliga respondenter. 17 eller 
ca 53 % anger sig själv tala finska (mot 18 % i hela gruppen av respondenter) och 
elva eller 34 % anger sig skriva finska (mot 9 % i hela gruppen).  

Det är sannolikt att en av förklaringarna till att respondenterna i det finska 
urvalet talar engelska mer sällan än sina jämnåriga är att de med besökande finsk-
språkiga på Åland klarar av att tala finska medan det sannolikt är vanligare att 
respondenterna i hela gruppen övergår till engelska i många sådana situationer. 

I tabell 136 anges siffrorna för gruppen som angett att åtminstone endera 
föräldern talar finska rätt ofta med dem, dvs. åtminstone flera gånger i veckan. 
Vad gäller den egna aktiva användningen av finska är det värt att notera att hälften 
av denna grupp anger att de även skriver på finska utanför skolan. Detta gäller 
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Tabell 136. Finska ofta urvalet: Bruk av andra språk än 
svenska utanför skolan (n = 20). 
 

SPRÅK LÄSER LYSSNAR TALAR SKRIVER 
Engelska 7 17 4 11
Finska 5 17 9 10
Tyska 0 2 0 0
Franska 1 1 0 0

 
Tabell 137. Bruk av rikssvenska medier. Finska urvalet. 
 

Bruk av Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent 

knappt 10 % av alla respondenter i materialet och ungefär en tredjedel av hela det 
finska urvalet. Tio av de elva respondenter som i det finska urvalet angett att de 
även skriver på finska utanför skolan är sådana som har åtminstone en förälder 
som talar finska ofta. Fem av dessa tio respondenter är vidare sådana där båda 
föräldrarna talar finska med respondenten. 
 
7.3.4 Massmediebruk 
 

Massmediebruket hos det finska urvalet är inte anmärkningsvärt annorlunda än 
hos hela gruppen av respondenter vad gäller användning av rikssvenska och 
finlandssvenska medier (det som efterfrågades i frågorna 39 och 40). 

Trettio av 32 respondenter i det finska urvalet har besvarat frågorna om mass-
mediabruket. Av dessa använder samtliga rikssvenska medier och 28 eller ca 93 % 

rikssvenska medier Procent 

Valida JA 30 93,8 100,0 100,0 
Saknas EJ SVARAT 2 6,3    
Totalt 32 100,0    

 
Tabell 138. Bruk av finlandssvenska medier. Finska urvalet. 
 

Bruk av finlands- Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent svenska medier Procent 

Valida JA 28 87,5 93,3 93,3 
  NEJ 2 6,3 6,7 100,0 
  Totalt 30 93,8 100,0   
Saknas EJ SVARAT 2 6,3    
Totalt 32 100,0    

 
Tabell 139. Oftast omnämnda finlandssvenska medier. Finska 
urvalet. 
 

 FINLANDSSVENSKT MEDIABRUK 
 Frekvens (Procent av 17) 

X3M 11 (65)
Hbl 10 (59)
TV-Nytt 1 (6)
ÖN 1 (6)
Idrottsbiten 1 (6)
N       24
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Tabell 140. Finska urvalet. Subjektiv kompetens i fyra färdigheter. Medeltal. 
 

SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV 
 

finlandssvenska sådana. Två respondenter har låtit bli att svara på båda frågorna. I 
hela materialet hade åtta inte svarat på frågan om bruk av rikssvenska medier och 
14 inte på frågan om finlandssvenska dylika. Av de 30 som svarat finns alltså två i 
det finska urvalet som använder rikssvenska medier men inte finlandssvenska. 
Tyvärr efterfrågades inte rent finskspråkiga medier. 

Användningen av finlandssvenska medier i det finska urvalet kan sägas vara 
något högre än hos deras jämnåriga överlag.  

I fråga om vilka rikssvenska medier som används beter sig det finska urvalet 
som sina jämnåriga i övrigt. Mest ser man på rikssvensk TV, därnäst ofta lyssnar 
man på rikssvensk radio, och sedan följer läsning av tidskrifter respektive 
tidningar.  

Sjutton respondenter har omnämnt speciella finlandssvenska medier som de 
använder sig av. Eftersom några omnämnt flera medier finns det sammanlagt 24 
omnämnanden av finlandssvenska medier i gruppen som framgår av tabell 139. 

Generellt gäller samma som för alla jämnåriga. De medier som får många 
omnämnanden är dels Radio Extrem och dels Hufvudstadsbladet. 
 
7.4 Skattning av den egna kompetensen i olika språk 
 

Det finska urvalets uppfattning om sin kompetens i olika språk följer för språken 
engelska, tyska och franska den som hela gruppen redovisar. Det finska urvalet har 
en hög uppfattning om sin kompetens i engelska, nära ”Kan ganska bra”, medan 
deras uppfattning om deras kompetens i tyska och franska ligger mellan ”Kan 
dåligt” och ”Kan inte alls”. 

Med hänvisning till diskussionen i avsnitt 6.4 redovisas här för tyskans och 
franskans del nedan även för det finska urvalet enbart de respondenters uppfatt-
ning om sin kompetens i språket som läst det i skolan.  

Här följer det finska urvalet inte oväntat samma mönster som övriga respon-
denter. Hos de respondenter som läst tyska respektive franska i skolan stiger 

KOMPETENS I 
ENGELSKA 

KOMPETENS I 
FINSKA 

KOMPETENS I KOMPETENS I 
TYSKA FRANSKA 

N Valida 32 32 31 31
  Saknas 0 0 1 1
Medeltal 3,9922 3,5469 1,7419 1,2984
Typvärde 4,00 3,25 1,00 1,00
Standardavvikelse ,77377 1,02083 ,88620 ,61718

 
Tabell 141. Medelkompetens för elever som läst språket ifråga i skolan. Finska urvalet. 
 

SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV 
 KOMPETENS I 

ENGELSKA 
KOMPETENS I 

FINSKA 
KOMPETENS I KOMPETENS I 

TYSKA FRANSKA 

N Valida 32 32 13 7
Medeltal 3,9922 3,5469 2,5962 2,2143
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Tabell 142. Uppfattad kompetens i finska hos det 
finska urvalet respektive resten. 
 

Förälder talar finska Medeltal N med eleven 

JA 3,5469 32
NEJ 2,3967 225
Totalt 2,5399 257

 
Tabell 143. Uppfattad kompetens i finska hos det 
”finska ofta” urvalet respektive resten. 
 

SUBJEKTIV KOMPETENS I 
FINSKA Förälder talar ofta 

finska med eleven 
Medeltal N 

JA 3,8250 20
NEJ 2,4314 237
Totalt 2,5399 257

 

uppfattningen om den egna kompetensen i språken ifråga till mellan ”Kan dåligt” 
och ”Kan någorlunda”. 

Intressantare är då det finska urvalets uppfattning om sin kompetens i finska. 
Den finska gruppen redovisar en högre uppfattning (M = 3,55, dvs. mellan ”Kan 
någorlunda” och ”Kan ganska bra”) om sin kompetens i finska än gruppen 
generellt (M = 2,54). Den subjektivt uppfattade medelkompetensen i finska för 
dem som inte har föräldrar som talar finska med dem är 2,40 dvs. ännu litet lägre 
än detta (då alltså grupperna helt separeras). 

Hos ”finska ofta” gruppen, dvs. de vars föräldrar talar finska ganska ofta med 
dem stiger uppfattningen om kompetensen i finska till nära uppfattningen om 
kompetensen i engelska, till i medeltal nära ”Kan ganska bra”. 

Ifråga om respondenternas uppfattning om sina olika färdigheter i finska skiljer 
sig det finska urvalet allra mest från de andra i fråga om förmågan att förstå talad 
finska. Det finska urvalet redovisar en förståelse av talad finska som närmar sig 
”Kan ganska bra” (M = 3,84) medan resten av respondenterna uppfattar sin egen 
förmåga till i medeltal något över ”Kan dåligt” (M = 2,35). 

För det finska urvalet sjunker också den uppfattade egna kompetensen i finska 
så att den är som högst för de passiva kunskaperna (att kunna förstå talad respek-
tive skriven finska) och lägre för de aktiva (att kunna tala respektive skriva 
finska). Deras uppfattning om hur väl de kan skriva finska ligger något över ”Kan 
någorlunda”.  

Hos det ”finska ofta” urvalet, dvs. de som har åtminstone en förälder som talar 
finska med dem ganska ofta (åtminstone flera gånger i veckan) stiger uppfatt-
ningen om förmågan i de olika färdigheterna ytterligare, till över ”Kan ganska 
bra”, M = 4,10, i fråga om att förstå talat språk, men sjunker sedan på samma sätt 
som för det finska urvalet så att förmågan att själv kunna skriva finska bedöms 
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Tabell 144. Uppfattning om olika färdigheter i finska hos det finska urvalet och resten. 
 

FÖRSTÅR FÖRSTÅR KAN KAN TALA Förälder talar finska med eleven 

som mitt emellan ”Kan någorlunda” och ”Kan ganska bra”, M = 3,55. Se tabell 
145. 

Sammantaget bedömer alltså de respondenter som har åtminstone en förälder 
som talar finska med dem hemma sig som betydligt duktigare på finska än sina 
jämnåriga. 

Signifikanstest, s.k. tecken-rang test (Mann Whitney U) har utförts för samtliga 
språkliga delkompetenser mellan det finska urvalet och dem som inte har föräldrar 
som talar finska med dem. Skillnaderna är signifikanta på 0,001 nivån för samtliga 
delkompetenser i finska men inte för några andra språk.  
 
7.5 Språkliga attityder 
 

7.5.1 Åsikter om vilka språk som är viktiga för informanten 
 

Det finska urvalet anger betydligt oftare än hela respondentgruppen att de tror att 
finskan kommer att vara ett viktigt språk i deras liv. 28 st eller nio av tio med 
finskt hemspråk anger detta medan knappt 70 % av hela gruppen av respondenter 
tror detta. I övrigt är skillnaderna mellan det finska urvalet och hela gruppen inte 
nämnvärda (se avsnitt 6.5.1). Det är också enbart skillnaden mellan det finska 
urvalets klassificering av finskan som viktig respektive resten av respondenternas 
klassificering av finskan som viktig som är signifikant (på 0,01-nivån). 

Beaktar man respondenternas rangordning av de viktigaste språken (fråga 88) 
framträder på samma sätt som för hela årskullen en bild där svenskan är det 
viktigaste språket, engelskan det näst viktigaste och finskan det tredje viktigaste, 
även bland respondenterna i det finska urvalet. 

TALAD 
FINSKA 

SKRIVEN SKRIVA FINSKA FINSKA FINSKA 

JA Medeltal 3,84 3,69 3,44 3,22 
  N 32 32 32 32 
NEJ Medeltal 2,35 2,49 2,32 2,43 
  N 225 225 225 225 
Totalt Medeltal 2,54 2,64 2,46 2,53 
  N 257 257 257 257 

 
Tabell 145. Uppfattning om olika färdigheter i finska hos det finska ofta urvalet. 
 

Förälder talar ofta finska med FÖRSTÅR FÖRSTÅR KAN KAN TALA eleven 
 

TALAD 
FINSKA 

SKRIVEN SKRIVA FINSKA FINSKA FINSKA 

JA Medeltal 4,10 3,95 3,70 3,55 
  N 20 20 20 20 
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Tabell 146. Viktiga språk för respondenterna. Det finska urvalet. 
 

Språk % N 

Engelska 94  30
Svenska  94  30
Finska 90  28
Tyska 53  17
Franska 31  10
Spanska 16    5
Estniska   6    2
Ryska   6    2

 
Tabell 147. Rangordning av de fyra viktigaste språkens vikt  för det finska urvalet. 
 

Statistiska mått SVENSKA ENGELSKA FINSKA TYSKA FRANSKA 

Den vanligaste (dvs. typvärdet) rangordningen för svenskan i det finska urvalet 
är 1, för engelskan likaså 1, för finskan 2 (och 3)57 och för både tyskan och 
franskan 4. Medianvärdet för svenskan är 1 och 2 för engelskan, dvs. det är något 
fler som anger svenskan som det viktigaste språket (17 st) än engelska (13 st) i det 
finska urvalet. Finskan anges av tio respondenter som det näst viktigaste språket 
och av lika många som det tredje viktigaste. En respondent i det finska urvalet 
anger finskan som det allra viktigaste språket. De skillnader som finns mellan det 
finska urvalets och resten av gruppens rangordningar av de olika språkens vikt är 
inte signifikanta. 
 
7.5.2 Samhörighetskänslor med olika geografiska enheter 
 

Respondenterna i det finska urvalet utmärker sig framför allt i förhållande till hela 
årskullen genom en starkare samhörighetskänsla med Finland. Den samhörighet 
man känner med Finland närmar sig i den här gruppen den samhörighet man 
känner med Åland, dock så att Åland även i denna grupp är den enhet man känner 
starkast samhörighet med. Samhörigheten med Sverige påverkas mindre, den 
ligger bland respondenterna i det finska urvalet ungefär på samma nivå som hos 
hela årskullen.  

Ovanstående framgår såväl av de variabler där samhörighetskänslan med 
ensklda enheter värderas, frågorna 58-64 i enkäten, som av rangordningsfrågan för 
geografiska enheter, fråga 86.  

                                                 
57 I SPSS anges det lägre typvärdet om 2 alternativ har lika många svar. 

N Valida 29 31 28 18 9 
  Saknas 3 1 4 14 23 
Medeltal 1,59 1,84 2,82 3,50 3,89 
Median 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 
Typvärde 1 1 2 4 4 
Minimum 1 1 1 2 3 
Maximum 4 3 4 4 4 
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Tabell 148. Respondenternas samhörighetskänslor med olika geografiska enheter. 
Det finska urvalet. 
 

Respondenterna i det finska urvalet anger oftast såväl för Åland som för 
Finland att de är helt eniga med att de känner samhörighet för området. Medeltalet 
i de angivna värdena blir dock litet lägre för Åland (vilket indikerar starkare 
samhörighet) 1,94 respektive 2,09 för Finland. 

I tabell 149 och tabell 150 anges hur respondenterna i det finska urvalet fördelar 
sina samhörighetskänslor visavi Åland och Finland: 

I fråga om angivna samhörighetskänslor med Åland respektive Finland fördelar 
sig respondenterna i det finska urvalet frapperande lika. 16 respektive 15 respon-
denter anger att de är helt eniga med att känna samhörighet för Åland respektive 
Finland. Ytterligare sex respektive fem är ganska eniga med påståendet om 

Statistiska mått 
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N Valida 32 32 32 32 31 28 32 
  Saknas 0 0 0 0 1 4 0 
Medeltal 1,94 2,09 2,66 3,06 2,35 3,07 2,56 
Median 1,50 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 
Typvärde 1 1 3 3 3 3 2 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 

 
Tabell 149. Samhörighetskänslan med Åland i det finska urvalet. 
 

Kumulativ Samhörighet med Åland Frekvens Procent Procent 

Valida HELT ENIG 16 50,0 50,0
  GANSKA ENIG 6 18,8 68,8

VARKEN ENIG   7 21,9 90,6ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 2 6,3 96,9
  HELT OENIG 1 3,1 100,0
  Totalt 32 100,0  

 
Tabell 150. Samhörighetskänslan med Finland i det finska urvalet. 
 

Kumulativ Samhörighet med Finland Frekvens Procent Procent 

Valida HELT ENIG 15 46,9 46,9
  GANSKA ENIG 5 15,6 62,5

VARKEN ENIG   8 25,0 87,5ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 2 6,3 93,8
  HELT OENIG 2 6,3 100,0
  Totalt 32 100,0  
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Tabell 151. Samhörighet  med Åland korstabulerat med samhörighet  med Finland. 
Det finska urvalet. 
 

samhörighet med Åland respektive Finland. Tre respondenter i det finska urvalet 
är antingen ganska oeniga eller helt oeniga i fråga om att känna samhörighet med 
Åland medan samma gäller för fyra i fråga om Finland. Det positiva samhörig-
hetsnettot för Åland blir alltså 19 individer [(16+6) – (2+1)] medan det är 16 
[(15+5) – (2+2)] för Finland.  

Bland de 22 respondenter som är helt eller ganska eniga om att känna samhö-
righet med Åland är 16 antingen helt eller ganska eniga om att känna samhörighet 
med Finland, och ytterligare fyra är varken eniga eller oeniga. 

Bland de 20 respondenter som är helt eller ganska eniga om att känna samhö-
righet med Finland är 16 antingen helt eller ganska eniga om att känna samhörig-
het med Åland, och ytterligare två är varken eniga eller oeniga. Det vanligaste är 
med andra ord att individerna i det finska urvalet känner stark samhörighet såväl 
med Åland som med Finland.  

Så kallade tecken-rangtest (Mann-Whitney U) har utförts för att utreda om det 
finns signifikanta skillnader mellan samhörighetskänslorna gentemot olika geogra-
fiska enheter hos det finska urvalet respektive hos de respondenter vars föräldrar 
inte talar finska med dem. Endast skillnaderna mellan dessa gruppers samhörig-
hetskänslor med Finland är signifikanta (på 0,001 nivån). 

För Europa är det vanligaste värdet (typvärdet) 2, dvs. respondenterna är ganska 
eniga med att de känner samhörighet för området. För de övriga fyra områdena 
(Svenskfinland, Sverige, Norden och Östersjöområdet) är det vanligast värdet 3, 
dvs. respondenterna är varken eniga eller oeniga med påståendena om samhörig-
het. 
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HELT ENIG 8 3 3 1 1 16

GANSKA ENIG 3 2 1 0 0 6

VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 2 0 4 1 0 7
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HELT OENIG 0 0 0 0 1 1

Totalt 15 5 8 2 2 32
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Tabell 152. Respondenternas rangordning av sina samhörighetskänslor med olika geografiska 
enheter. Det finska urvalet. 
 

Medeltalen för samhörigheten med de olika enheterna ger dock i viss mån en 
annan bild så att respondenterna förefaller känna starkare samhörighet med 
Norden än med Europa.  

Bilden av det finska urvalets samhörighetskänslor gentemot Åland och Finland 
ändras inte nämnvärt då man beaktar fråga 86, där samhörighetskänslorna skulle 
rangordnas. Men resultaten på frågan bekräftar att det är rimligt att påstå att det 
också i det finska urvalet är vanligt att man känner starkare samhörighet med 
Åland än med Finland, också om skillnaderna är mindre än hos hela årskullen.  

Typvärdet för Åland var 1 (dvs. den starkaste samhörigheten känns med Åland), 
för Finland 2 (dvs. den näst starkaste samhörighetskänslan), för Sverige 3 (dvs. 
den tredje starkaste samhörighetskänslan), för Norden 5 (dvs. den femte starkaste 
samhörighetskänslan) samt för både Östersjöområdet och Europa 6 (dvs. den sjätte 
starkaste samhörighetskänslan).  

Medeltalet för samtliga respondenter i rangordningen av samhörighetskänslan 
från 1-6 var följande: Åland 1,6; Finland 2,3; Sverige 3,3; Norden 3,7; Europa 4,8 
respektive Östersjöområdet 5,0. 

Tecken-rangtest har använts för att se om det finska urvalets rangordning av 
sina samhörighetskänslor gentemot de olika geografiska enheterna uttrycker signi-
fikanta skillnader. Rangordningen av samhörigheten med Åland skiljer sig signifi-
kant från rangordningen av samhörigheten med alla andra enheter, men för 
Finlands del på 0,01-nivån och för de andra på 0,001-nivån. Skillnaden i rangord-
ningen av Norden å ena sidan och rangordningen av samtliga andra enheter å 
andra sidan är alla signifikanta med undantag för skillnaden i rangordningen av 
Sverige. Skillnaderna i det finska urvalets rangordning av sina samhörighetskäns-
lor gentemot Europa och Östersjöområdet respektive mellan Norden och Sverige 
är inte signifikanta.  

Tabellerna 154 och 155 visar fördelningen av rangordningen av samhörigheten 
för Åland och Finland i det finska urvalet. 
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N Valida 31 31 31 31 31 31 
  Saknas 1 1 1 1 1 1 
Medeltal 1,58 2,26 3,29 3,74 5,00 4,84 
Median 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 

1 2 3 5 6 6 Typvärde 
Minimum 1 1 1 1 3 1 
Maximum 5 6 6 5 6 6 
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Tabell 153. Signifikanta skillnader mellan rangordningen av 
samhörighetskänslorna för olika enheter . Det finska urvalet. * = 0,05, 
** = 0,01, *** = 0,001. 
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ÅLAND    *** *** *** *** **
NORDEN    ** *** **
EUROPA    *** ***
ÖSTERSJÖOMRÅDET   *** ***
SVERIGE    **
FINLAND    

 
Tabell 154. Rangordning av samhörighet med Åland. Det finska urvalet. 
 

Rangordning av Kumulativ 

19 respondenter i det finska urvalet rangordnar sin samhörighetskänsla med 
Åland som starkast och ytterligare tio som näst starkast. Åtta anger att de känner 
starkaste samhörigheten med Finland och ytterligare 15 att de känner näst starkast 
samhörighet med Finland. 

Även i fråga om det finska urvalet liksom i hela gruppen av respondenter 
framträder Sverige som den enhet man känner tredje starkast samhörighet med. 
Norden placerar sig som den enhet man känner den fjärde starkaste samhörigheten 
med, medan läget är mycket jämnt för Europa och Östersjöområdet ifråga om den 
enhet respondenterna i det finska urvalet känner minst samhörighet med.  

samhörigheteskänslan Frekvens Procent Giltig Procent Procent med Åland 
Valida ETTA 19 59,4 61,3 61,3 
  TVÅA 10 31,3 32,3 93,5 
  FEMMA 2 6,3 6,5 100,0 
  Total 31 96,9 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 3,1    
Totalt 32 100,0    

 
Tabell 155. Rang samhörighet med Finland. Det finska urvalet. 
 

Rangordning av Kumulativ samhörighetskänslan Frekvens Procent Giltig Procent Procent Med Finland 
Valida ETTA 8 25,0 25,8 25,8 
  TVÅA 15 46,9 48,4 74,2 
  TREA 3 9,4 9,7 83,9 
  FYRA 3 9,4 9,7 93,5 
  FEMMA 1 3,1 3,2 96,8 
  SEXA 1 3,1 3,2 100,0 
  Totalt 31 96,9 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 3,1    
Totalt 32 100,0    
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Tabell 156. Hemlandskänslor. Det finska urvalet. 
 

Även i det ”finska ofta” urvalet är situationen likartat jämn mellan Åland och 
Finland. Typvärdet är för båda enheterna att respondenterna i detta urval är helt 
eniga med påståendet att de känner samhörighet med enheterna. Medeltalen ligger 
mycket nära varandra men då respondenterna ombeds rangordna samhörighets-
känslorna mellan olika enheter drar Åland ifrån något: Elva anger sig känna 
starkast samhörighet med Åland och ytterligare sex att de känner den näst 
starkaste samhörigheten med Åland, medan sex anger den starkaste samhörigheten 
med Finland och åtta den näst starkaste. Sverige placerar sig vid rangordningen av 
samhörighetskänsla för enheterna även i detta urval (”finska ofta”) på tredje plats.  

Vid rangordningen av respondenternas samhörighetskänslor är såväl skillna-
derna mellan rangordningen för Åland respektive för Finland signifikanta (Mann 
Whitney U) mellan det finska urvalet och respondenter som inte har någon 
förälder som talar finska med dem. Skillnaderna mellan rangordningen av de andra 
enheterna hos de båda grupperna är inte signifikanta. Skillnaden i rangordningen 
av Åland är signifikant på 0,05-nivån och signifikansen i skillnaden av de båda 
gruppernas rangordning av Finland på den starkare 0,01 –nivån mellan de båda 
grupperna. 
 
7.5.3 Hemlandsbegreppet 
 

Även i fråga om synen på vad som kan betraktas som respondenternas hemland 
och vilket land man håller på vid landskamper mellan Finland och Sverige är det 
finska urvalet något mer finländskt än hela årskullen på Åland. Skillnaderna är 
dock inte stora. 

Av tabell 156 framgår att samhörigheten med Åland är stark. Medelvärdet för 
påståendet ”Jag ser Åland som mitt ”hemland” ligger mycket nära ”Mer enig än 
oenig” också om denna känsla är aningen svagare i denna grupp än i hela årskul-
len. Median och typvärdena är båda ”Helt enig”. Även med påståendet att man ser 
Finland som sitt hemland typvärdet ”Helt enig” och medeltalet ligger närmast 
”Mer enig än oenig”, medan den för hela årskullen ligger närmare ”Varken enig 

Statistiska mått 

HÅLLER PÅ I 
LANDSKAMPER SER ÅLAND SOM SER FINLAND SOM 

MELLAN FINLAND MITT "HEMLAND" MITT HEMLAND 
OCH SVERIGEa 

N Valida 32 32 32 
  Saknas 0 0 0 
Medeltal 1,97 2,28 1,22 
Median 1,00 2,00 1,00 
Typvärde 1 1 1 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 

a Skalan för denna variabel var 1 alltid på Finland, 2= oftare på Finland än på Sverige, 3=lika mycket på båda, 4= 
oftare på Sverige än på Finland, 5= alltid på Sverige. 
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Tabell 157. Ser Åland som mitt ”hemland”. Det finska urvalet. 
 

eller oenig”. En mycket klar majoritet håller alltid på Finland vid landskamper 
mellan Finland och Sverige.  

Arton av 32 är helt eniga om att de ser Åland som sitt hemland medan ytterli-
gare fem är ganska eniga. Drygt sju av tio är alltså antingen helt eller ganska eniga 
med påståendet i det finska urvalet. I hela materialet var dock andelen ännu större, 
ca 83 %. 

Medan hälften av alla respondenter var helt eller ganska eniga med påståendet 
att se Finland som sitt hemland gäller detta för nästan två tredjedelar i det finska 
urvalet eller 21 st. 15 eller nära hälften är helt eniga med påståendet.  

Skillnaderna mellan de finska urvalets syn på Åland och Finland som sitt 
hemland respektive resten av respondenternas är signifikanta på 0,05-nivån. 
Skillnaderna mellan det finska urvalets syn på Åland å ena sidan och Finland å 
andra sidan som sitt hemland är däremot inte signifikanta, till skillnad från alla 
respondenters syn på Åland å ena sidan och Finland å andra sidan (se 6.5.3). 

Åland som ”hemland” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 18 56,3 56,3 56,3 
  GANSKA ENIG 5 15,6 15,6 71,9 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 4 12,5 12,5 84,4 

  GANSKA OENIG 2 6,3 6,3 90,6 
  HELT OENIG 3 9,4 9,4 100,0 
  Totalt 32 100,0 100,0   

 
Tabell 158. Ser Finland som mitt ”hemland”. Det finska urvalet. 
 

Kumulativ Finland som hemland Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 15 46,9 46,9 46,9 
  GANSKA ENIG 6 18,8 18,8 65,6 

VARKEN ENIG   4 12,5 12,5 78,1 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 1 3,1 3,1 81,3 
  HELT OENIG 6 18,8 18,8 100,0 
  Totalt 32 100,0 100,0   

 
Tabell 159. Håller på i landskamper mellan Finland och Sverige. Det finska urvalet. 
 

Kumulativ Håller på vid landskamper Frekvens Procent Giltig Procent Procent 
ALLTID PÅ Valida FINLAND 28 87,5 87,5 87,5 

OFTARE PÅ 
  3 9,4 9,4 96,9 FINLAND ÄN PÅ 

SVERIGE 
ALLTID PÅ   SVERIGE 1 3,1 3,1 100,0 

  Totalt 32 100,0 100,0   
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Tabell 160. Inställning till påstående om att  Åland bör sträva efter självständighet. Det 
finska urvalet. 
 

”Åländsk strävan efter Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent 

Det finska urvalet är även vid denna fråga något mer finländsk än hela årskul-
len. Nästan nio av tio håller alltid på Finland vid landskamper mellan Finland och 
Sverige (mot 64 % av alla respondenter) och alla förutom en respondent i det 
finska urvalet håller antingen alltid eller oftare på Finland än på Sverige.  

Skillnaden mellan det finska urvalet och resten av respondenterna är för denna 
variabel signifikant på 0,01-nivån.  
 
7.5.4 Ålands relation till Finland och EU 
 

Det finska urvalet har en mer negativ syn på en åländsk strävan efter självständig-
het än respondenterna i hela urvalet. För alla respondenter gällde att närmare en 
tredjedel antingen var helt eller ganska eniga med påståendet att Åland bör sträva 
efter självständighet, men över 40 % var helt eller ganska oeniga. I det finska 
urvalet säger sig fem vara helt eniga med påståendet, men å andra sidan är 14 helt 
oeniga och sex ganska oeniga, och ytterligare fem är varken eniga eller oeniga. 
Två vet inte.  

Det finska urvalet är mer negativt till tanken att Åland eller Finland skulle gå ur 
EU. Medan alla respondenter hade en 18 respektive 7 procentenhets övervikt för 
tankarna att Åland respektive Finland borde gå ut ur EU har det finska urvalet ett 
överskott på det motsatta i båda fallen, dvs. att Åland och Finland inte bör gå ut ur 
EU. Övervikten är ca sex respektive ca 23 procentenheter för Ålands respektive 
Finlands del.  

självständighet” Procent 

Valida HELT ENIG 5 15,6 16,7 16,7 
VARKEN ENIG   5 15,6 16,7 33,3 ELLER OENIG 

  GANSKA OENIG 6 18,8 20,0 53,3 
  HELT OENIG 14 43,8 46,7 100,0 
  Totalt 30 93,8 100,0   
Saknas VET INTE 2 6,3    
Totalt 32 100,0    

 
Tabell 161. Inställning till påstående om att Åland bör gå ur EU. Det finska urvalet. 
 

Kumulativ ”Åland ur EU” Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valid HELT ENIG 8 25,0 25,0 25,0 
  GANSKA ENIG 2 6,3 6,3 31,3 

VARKEN ENIG   10 31,3 31,3 62,5 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 3 9,4 9,4 71,9 
  HELT OENIG 9 28,1 28,1 100,0 
  Totalt 32 100,0 100,0   
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Tabell 162. Inställning till påstående om att Finland bör gå ur EU. 
 

I fråga om inställningen till att Åland skulle gå ur EU är inställningen väldigt 
splittrad. Det vanligaste svaret är att respondenterna varken är eniga eller oeniga 
och endast en respondent mer svarar sig vara helt oenig i förhållande till de som 
svarar sig vara helt eniga, och samma gäller för inställningarna ”Ganska oenig” 
respektive ”Ganska enig”. 

Inställningen mot att Finland skulle gå ut ur EU är tydligare. De vanligaste 
svaren är ”Varken enig eller oenig” respektive ”Helt enig”. 

Skillnaderna mellan det finska urvalet och resten av respondenterna är signifi-
kanta (på 0,05-nivån) gällande påståendet om att Finland bör gå ut ur EU, men inte 
signifikanta gällande om Åland bör gå ut ur EU. Skillnaderna mellan det finska 
urvalet och resten av respondenterna är signifikanta (på 0,01-nivån) gällande 
påståendet om att Åland bör sträva efter självständighet. 
 
7.5.5 Subjektiva potentiella handlingsmönster 
 

Det finska urvalet är benägnare att tänka sig vistelser av olika slag i Finland än 
hela årskullen i gemen. Även för det finska urvalet gäller dock att man är mest 
benägen att tänka sig vistelser av olika slag i Sverige, dvs. man är ganska enig och 
lutande åt helt enig (M = 1,8) med tankar om att kunna vistas där för att bo, flytta 
till eller studera. I fråga om vistelser i ett tredje land är man något mindre benägen 
att tänka sig det (M = 2,1) medan man i fråga om Finland ligger mitt emellan 
”Varken enig eller oenig” och ”Ganska enig” (M = 2,6). Enbart i fråga om Finland 
skiljer sig benägenheten att tänka sig vistelser där åt i någon större grad för det 
finska urvalet respektive hela gruppen av respondenter. Medan skillnaden för de 
övriga medeltalen (gällande Sverige och tredje land) mellan det finska urvalet och 
hela gruppen ligger på höst 0,1 är skillnaden i medeltalen ifråga om (benägenheten 
att tänka sig vistelser i ) Finland 0,8 positivare bland respondenterna i det finska 
urvalet än i hela årskullen.  

Minimivärdena för de medeltal som variablerna ”Kan tänka sig Finland”, ”Kan 
tänka sig Sverige respektive” och ”Kan tänka sig tredje land” utgör är i samtliga 
fall 1 (= ”Helt enig”), dvs. det finns för samtliga samlingsvariabler enskilda 
respondenter även i det finska urvalet som för varje enskild del svarat att de är helt 

”Finland ur EU” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 6 18,8 19,4 19,4 
  GANSKA ENIG 1 3,1 3,2 22,6 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 10 31,3 32,3 54,8 

  GANSKA OENIG 4 12,5 12,9 67,7 
  HELT OENIG 10 31,3 32,3 100,0 
  Totalt 31 96,9 100,0   
Saknas VET INTE 1 3,1    
Totalt 32 100,0    
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Tabell 163. Respondenternas benägenhet att tänka sig vistelser I Finland, Sverige 
och tredje land. Det finska urvalet. 
 

TREDJE Statistiska mått FINLAND SVERIGE LAND 

N Valida 29 32 29 
  Saknas 3 0 3 

eniga med tanken att flytta till, bo i och studera i Finland, Sverige respektive i 
tredje land. 

Maximivärdena för dessa samlingsvariabler skiljer sig dock åt så att det enbart 
för Finlands del finns respondenter som svarat 5 (= ”Helt oeniga”) på samtliga tre 
delvariabler, medan det högsta medelvärdet för tänkbar vistelse i ett tredje land är 
4 (= ”Ganska oenig”) och det för Sverige ligger på 3,3, som ligger ganska nära 
”Varken enig eller oenig”. Det finns alltså andra respondenter än de i det finska 
urvalet som är mer negativa till vistelse i Sverige respektive i tredje land eftersom 
maximivärdet för denna variabel för samtliga respondenter är 5 (= ”Helt oenig”). 

Nedan redovisas motsvarande värden för de enskilda variabler som ingår i 
samlingsvariabeln ”Kan tänka sig”. Även i fråga om benägenheten att kunna tänka 
sig att flytta någon annanstans skiljer sig framförallt medelvärdet för det finska 
urvalet i nämnvärd grad från medelvärdet för alla respondenter endast ifråga om 
benägenheten att flytta till Finland. Medan samtliga respondenter har medelvärdet 
3,8 har det finska urvalet här medelvärdet 3,0. 

11 av respondenterna i det finska urvalet är antingen helt eller ganska eniga 
med påståendet att de kan tänka sig att flytta till Finland. Exakt lika många är 
antingen helt eller ganska oeniga med påståendet, medan åtta varken är eniga eller 
oeniga med påståendet. Det väger med andra ord helt jämnt här i det finska 
urvalet. Bland samtliga respondenter fanns däremot en 43 procentenhets övervikt i 
att inte vara benägen att flytta till Finland. 

Respondenterna i det finska urvalet var liksom respondenterna i gemen mer 
benägna att tänka sig boende utanför Åland (än att tänka sig att flytta utanför 
Åland). Även här är det framför allt i fråga om att tänka sig att bo i Finland där det 

Medeltal 2,5977 1,7917 2,0575 
Typvärde 1,00 1,00 1,00 
Minimum 1,00 1,00 1,00 
Maximum 5,00 3,33 4,00 

 
Tabell 164. Respondenternas potentiella flyttande utanför Åland. Det finska urvalet. 
 

TILL ETT 
Statistiska mått TILL FINLAND TILL SVERIGE TREDJE 

LAND 
N Valida 30 32 30 
  Saknas 2 0 2 
Medeltal 3,03 2,28 2,23 
Typvärde 3 1 1 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 
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Tabell 165. Kan tänka sig att flytta till Finland. Det finska urvalet. 
 

finska urvalet skiljer sig åt från hela årskullen och är positivare till tanken. Hela 
årskullen är ganska nära inställningen att varken vara enig eller oenig med tanken 
på att kunna bo i Finland (M = 3,1) medan det finska urvalet närmar sig att vara 
ganska enig med tanken (M = 2,4).  

Nitton av respondenterna i det finska urvalet är antingen helt eller ganska eniga 
med påståendet att de kan tänka sig att bo i Finland. Helt eller ganska oeniga är 
åtta medan fyra varken är eniga eller oeniga. Överskottet för att vara enig är runt 
35 procentenheter medan hela gruppen av respondenter har sex procentenheters 
överskott av att vara oeniga med påståendet.  

Även i fråga om att tänka sig att studera utanför Åland är det beträffande att 
studera i Finland som det finska urvalet skiljer sig åt från hela årskullen och är 

”Kan flytta till Finland” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 7 21,9 23,3 23,3 
  GANSKA ENIG 4 12,5 13,3 36,7 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 8 25,0 26,7 63,3 

  GANSKA OENIG 3 9,4 10,0 73,3 
  HELT OENIG 8 25,0 26,7 100,0 
  Totalt 30 93,8 100,0   
Saknas VET INTE 2 6,3    
Totalt 32 100,0    

 
Tabell 166. Respondenternas potentiella boende utanför Åland. Det finska urvalet. 
 

I ETT 
Statistiska mått I FINLAND I SVERIGE TREDJE 

LAND 

N Valida 31 32 32 
  Saknas 1 0 0 
Medeltal  2,35 1,69 2,00 
Typvärde 1 1 1 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 4 5 

 
Tabell 167. Kan tänka sig att bo i Finland. Det finska urvalet. 
 

”Kan bo i Finland” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 12 37,5 38,7 38,7 
  GANSKA ENIG 7 21,9 22,6 61,3 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 4 12,5 12,9 74,2 

  GANSKA OENIG 5 15,6 16,1 90,3 
  HELT OENIG 3 9,4 9,7 100,0 
  Totalt 31 96,9 100,0   
Saknas VET INTE 1 3,1    
Totalt 32 100,0    
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Tabell 168. Respondenternas potentiella studerande utanför Åland. Det finska urvalet. 
 

I ETT 
Statistiska mått I FINLAND I SVERIGE TREDJE 

LAND 

positivare till tanken. Hela årskullen är återigen ganska nära inställningen att 
varken vara enig eller oenig med tanken på att kunna bo i Finland (M = 3,2), 
medan det finska urvalet närmar sig tanken att vara ganska enig med tanken (M = 
2,45). Även i fråga om tanken att studera i Sverige är man faktiskt något positivare 
än hela årskullen, det finska urvalet har medelvärdet M = 1,4 medan hela årskul-
lens medelvärde är 1,7.  

Medan en större del av hela årskullen var antingen helt eller ganska oenig med 
påståendet att kunna tänka sig att studera i Finland (ca 12 procentenheter fler var 
detta än helt eller ganska eniga) så är fler i det finska urvalet benägna att vara 
antingen helt eller ganska eniga med påståendet än helt eller ganska oeniga. 
Fjorton respondenter i det finska urvalet är helt eniga medan ytterliga två är 
ganska eniga. Helt eller ganska oeniga är bara åtta i det finska urvalet, dvs. 
närmare 26 procentenheter fler kan snarare tänka sig att studera i Finland.  

”Finska ofta” urvalet har i stort samma åsikter som hela det finska urvalet. 
Skillnaderna i åsikterna gällande att kunna tänka sig att flytta till, bo i och studera i 
Finland är signifikanta mellan det finska urvalet och resten av respondenterna. 
Skillnaderna i att kunna tänka sig att flytta till och studera i Finland är signifikanta 
på 0,01-nivån och skillnaden i att kunna tänka sig att bo i Finland på den starkare 
0,001-nivån. Skillnaderna i åsikterna gällande att kunna tänka sig att flytta till, bo i 
och studera i Sverige eller i ett tredje land är inte signifikanta mellan grupperna.  

Medan det för hela gruppen av respondenter fanns en rätt stor variation i 
benägenheten att gifta sig med människor från olika grupper är variationen betyd-

N Valida 31 32 31 
  Saknas 1 0 1 
Medeltal 2,45 1,41 2,19 
Typvärde 1 1 1 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 3 5 

 
Tabell 169. Kan tänka sig att studera i Finland. Det finska urvalet. 
 

Kumulativ ”Kan studera i Finland” Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 14 43,8 45,2 45,2 
  GANSKA ENIG 2 6,3 6,5 51,6 

VARKEN ENIG   7 21,9 22,6 74,2 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 3 9,4 9,7 83,9 
  HELT OENIG 5 15,6 16,1 100,0 
  Totalt 31 96,9 100,0   
Saknas VET INTE 1 3,1    
Totalt 32 100,0    
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Tabell 170. Respondenterna potentiella giftasbenägenhet med individer ur olika grupper. Det 
finska urvalet 
 

ligt mindre för det finska urvalet. Respondenterna tillfrågades om benägenheten 
att gifta sig med en finlandssvensk, en finskspråkig person från Finland, en finsk-
språkig person från Åland, en rikssvensk respektive en engelskspråkig person. 
Medeltalet för benägenheten som i enlighet med svarsalternativen teoretiskt kan 
variera mellan 1 (= ”Helt enig”) och 5 (= ”Helt oenig”) varierade mellan 1,7 för 
den grupp som hela årskullen var mest benägen att tänka sig giftermål med, 
rikssvenskar, och 3,4 för den grupp hela årskullen i medeltal var minst benägen att 
gifta sig med, finskspråkiga från Finland, dvs. variationsintervallet för medeltalen 
var 1,7. För det finska urvalet varierar detta betydligt mindre. Medeltalet för den 
grupp det finska urvalet är mest benägen att gifta sig med är 1,7, även för denna 
grupp rikssvenskar, medan medeltalet för den grupp de finskspråkiga är minst 
benägna att gifta sig med är 2,4, dvs. variationsintervallet för medeltalen är endast 
0,7. Också för det finska urvalet var finskspråkiga från Finland den grupp av de 
fem angivna som man var minst benägen att gifta sig med. 

Detta beror bl.a. på att en större andel av det finska urvalet angivit identiska 
svar över hela linjen, dvs. de har angivit exakt samma benägenhet att gifta sig med 
människor ur de olika grupperna. Tolv av respondenterna i det finska urvalet, dvs. 
drygt en tredjedel svarar identiskt på alla dessa fem frågor medan detta gäller för 
50, dvs. knappt en femtedel av samtliga respondenter. Åtta av respondenterna i det 
finska urvalet svarar att de är helt eniga med tanken att gifta sig med människor ur 
samtliga angivna grupper, tre svarar att de är ganska eniga och en anger svaret 
”Varken enig eller oenig” över hela linjen. 

Den andra förklaringen är uppenbarligen att respondenterna i det finska urvalet 
känner sig mer benägna att tänka sig giftermål även med finskspråkiga, från Åland 
eller fastlands-Finland än respondenterna i hela urvalet. 

Medan skillnaden i giftasbenägenhet som mest för nämnda icke finskspråkiga 
personer varierar med knappt 0,3 mellan alla respondenter i urvalet och det finska 
urvalet så är denna skillnad uppe i 1,0 för en finskspråkig från Åland och 1,1 för 
en finskspråkig från Finland. Respondenterna i det finska urvalet är, inte oväntat, 
mer benägna att även tänka sig giftermål med finskspråkiga. 

Statistiska mått 
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N Valida 31 30 31 31 31 
  Saknas 1 2 1 1 1 
Medeltal 2,06 2,37 2,10 1,68 2,23 
Typvärde 1 1 1 1 1 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 
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Mest attraktiva som giftermålspartners för respondenter i det finska urvalet är 
rikssvenskar, för att följas av finlandssvenskar, finskspråkiga på Åland, engelsk-
språkiga och sist finskspråkiga i Finland, i den ordningen. Skillnaden i rangord-
ning för alla respondenter är att de engelskspråkiga degraderats till att vara den 
fjärde mest attraktiva gruppen för det finska urvalet (i stället för den näst mest 
attraktiva gruppen), men skillnaderna är som sagt rätt små i det finska urvalet. 
Typvärdet gällande samtliga frågor om giftasbenägenhet är för det finska urvalet 
”Helt enig”. 

Nettoattityden (se avsnitt 5.3.2 för en förklaring av detta) i procentenheter är för 
det finska urvalet positivt för alla grupper de ombads ta ställning till som potenti-
ella giftasmålspartners, till skillnad från respondenterna i hela urvalet, där netto-
attityderna var negativa för båda de finskspråkiga grupperna, de på Åland respek-
tive Finland.  

Medan 20 respondenter i det finska urvalet var antingen helt eller ganska eniga 
med påståendet att de kunde tänka sig att gifta sig med en finlandssvensk från 
Åland, var endast tre helt eller ganska oeniga med samma påstående. 

Sjutton respondenter i det finska urvalet var antingen helt eller ganska eniga 
med påståendet att de kunde tänka sig att gifta sig med en finskspråkig från det 
fasta Finland, medan sex respondenter i urvalet var antingen helt eller ganska 
oeniga med samma påstående.  

Skillnaderna i åsikterna gällande att kunna tänka sig att gifta sig med finsksprå-
kiga från Åland och från Finland är signifikanta mellan det finska urvalet och 
resten av respondenterna, båda på 0,001-nivån. Skillnaderna i att kunna tänka sig 
att gifta sig med andra grupper är inte signifikanta mellan grupperna. 
 
7.5.6 Är språkliga minoriteter respektive tvåspråkighet en tillgång? 
 

Respondenternas syn på individens två- eller flerspråkighet var även i det finska 
urvalet mera positiv än deras syn på två- eller flerspråkigheten som tillgång för ett 
samhälle. Den allmänna attityden till båda fenomenen var dock ännu mer positiv 
bland det finska urvalet än i hela årskullen. Medeltalen i åsikter mellan det finska 
urvalet respektive hela årskullen varierade med knappt 0,2 ifråga om individuell 
tvåspråkighet och knappt 0,4 ifråga om samhällelig tvåpspråkighet. De valda 
svarsalternativen varierade i fråga om samhällelig tvåspråkighet från ena ändan till 
den andra på skalan också för det finska urvalet, medan de enbart varierade mellan 
att vara helt enig med påståendet om tvåspråkighet som en tillgång för individen 
och att varken vara eniga eller oeniga.  

Det är rimligt att kalla respondenterna i det finska urvalet för tvåspråkiga och 
därför är det också speciellt rimligt att de ser positivt på fenomenet.  

Det vanligaste värdet, typvärdet, i fråga om båda typerna av två- eller flersprå-
kighet är att respondenterna är ’helt eniga’ i att tvåspråkighet är en tillgång både 
för individen och samhället. Medianvärdet är ’helt enig’ för tvåspråkighet på 
individnivå och ’ganska enig’ för tvåspråkighet på samhällsnivå. Medeltalet för att 
se tvåspråkighet på individnivå som en tillgång är 1,2 och för att se tvåspråkighet 
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Tabell 171. Inställning till två- eller flerspråkighet. Det finska urvalet. 
 

”Tvåspråkighet är en tillgång” 
Statistiska mått FÖR FÖR 

på samhällsnivån som en tillgång är 1,7, dvs. påfallande positivt. För att jämföra 
skillnaderna i åsikterna ifråga om tvåspråkighet som en tillgång för individen 
respektive samhället har teckentestet använts. Skillnaderna är signifikanta på 0,02-
nivån. 

22 av de 32 respondenterna i det finska urvalet anger samma svar på båda 
frågorna. 19 är helt eniga med att både individuell och samhällelig tvåspråkighet 
är en tillgång, två är ganska eniga med båda påståendena och en är varken enig 
eller oenig i båda fallen. 

Utöver dessa 22 respondenter som svarat identiskt på både frågan om individu-
ell och samhällelig tvåspråkighet finns enbart sju som svarat på båda frågorna och 
då svarat olika. Samtliga dessa sju är helt eniga med påståendet att tvåspråkighet 
är en tillgång för individen, dvs. de är alla mer eniga med påståendet att tvåsprå-
kighet är en tillgång för individen än för samhället. Av dessa sju är en helt oenig 
med påståendet att det skulle vara det för samhället, fem är varken eniga eller 
oeniga med påståendet att samhällelig tvåspråkighet är en tillgång och en är 
ganska enig med påståendet.  

Det finska urvalet ser något mer negativt på samtliga de fyra namngivna språk-
grupperna som tillgångar för sina samhällen än de allmänt svarar på påståendet om 

INDIVIDEN SAMHÄLLET 
N Valida 31 29
  Saknas 1 3
Medeltal 1,16 1,66
Median 1,00 1,00
Typvärde 1 1
Minimum 1 1
Maximum 3 5

 
Tabell 172. ”Tvåspråkighet är en tillgång för individen” korstabulerat med ”Tvåspråkighet är en tillgång för 
samhället”. Det finska urvalet. 
 

”Tvåspråkighet är en tillgång för samhället” Total 

VARKEN 

  
  

HELT 
ENIG 

GANSKA 
ENIG 

ENIG HELT  ELLER OENIG 
OENIG 

HELT ENIG 19 1 5 1 26

GANSKA ENIG 0 2 0 0 2
”Tvåspråkighet 
är en tillgång 
för individen” 

VARKEN ENIG 0 0 1 0 1ELLER OENIG 

Totalt 19 3 6 1 29
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Tabell 173. Inställningen till namngivna språkgrupper som en tillgång för sina 
samhällen. Det finska urvalet. 
 

tvåspråkighet som en tillgång för samhället. Å andra sidan varierar synen på de 
olika enskilda språkgrupperna mindre i det finska urvalet än i hela årskullen. 
Medan variationsintervallet för medeltalen för hela årskullen var närmare 1 (för 
inställningen till finlandssvenskarna respektive sverigefinnarna) var variations-
intervallet för medeltalen som störst i det finska urvalet mellan finlandssvenskarna 
respektive de ryskspråkiga i Estland, knappt 0,6. Denna skillnad är inte signifi-
kant. Inga åsiktsskillnader i fråga om enskilda namngivna grupper är signifikanta i 
det finska urvalet. Det är ändå rimligt att påstå att man även i det finska urvalet är 
något mer positiva till påståendet att finlandssvenskarna är en tillgång än att de 
ryskspråkiga i Estland är det.  

Skillnaderna mellan det finska urvalets allmänna åsikter om tvåspråkighet som 
en tillgång för samhället och detta urvals syn på de enskilda namngivna språk-
grupperna som tillgångar för sina samhällen är enligt utförda teckentest signifi-
kanta på 0,025-nivån för samtliga förutom för finlandssvenskarnas del (i 
förhållande till den allmänna åsikten om tvåspråkighetens värde i samhället). Det 
förefaller med andra ord även för denna grupp som att respondenternas bild av 
tvåspråkighet som en tillgång för samhällets del allmänt taget är positiv. Men när 
det gäller att bedöma namngivna grupper som tillgång för sina samhällen krockar 
ändå ofta denna allmänt positiva syn med den syn de har av dessa grupper, och 
t.o.m. för den grupp som de själva kan sägas ingå i, de finskspråkiga på Åland. Det 
är ändå sannolikt att de allra flesta i det finska urvalet inte ser sig själva som finsk-
språkiga primärt, utan som svensk- eller möjligen just tvåspråkiga.  

Det nonparametriska Mann-Whitney U-testet har dessutom utförts för att 
jämföra det finska urvalets åsikter om tvåspråkighet och enskilda språkgrupper 
med resten av respondenternas (som inte har föräldrar som talar finska med dem). 
Enbart skillnaderna i åsikt mellan grupperna i fråga om inställningen till de namn-
givna finskspråkiga grupperna är signifikanta. Skillnaderna i fråga om åsikterna 
hos de båda nämnda grupperna av respondenter är i förhållande till de finsksprå-

Statistiska mått 
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N Valida 29 30 30 23 
  Saknas 3 2 2 9 
Medeltal 2,00 2,43 2,33 2,57 
Median 2,00 2,00 2,00 3,00 
Typvärde 1 3 3 3 
Minimum 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 
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Tabell 174. Acceptans av andra undervisningsspråk än svenska på Åland. 
Det finska urvalet. 
 

Kan acceptera undervisning på språket på Åland 

Statistiska mått 

kiga på Åland signifikanta på 0,025-nivån och till de finskspråkiga i Sverige på 
0,03 –nivån. Det finska urvalet kan alltså påstås vara positivare inställd till finsk-
språkiga i både Sverige och på Åland. 
 
7.5.7 Acceptans av andra undervisningsspråk 
 

Redan en snabb blick på tabell 174 över det finska urvalets acceptans av engelska 
och finska som undervisningsspråk på Åland ger vid handen att skillnaderna i 
acceptans av de båda språken som undervisningsspråk är betydligt mindre än i 
hela årskullen. Medeltalet för acceptans av engelska som undervisningsspråk är 
2,6 och för finska 3,1 dvs. skillnaden i acceptans av dessa två språk som undervis-
ningsspråk är 0,5, medan den för hela årskullen var hela 1,75. Skillnaden mellan 
acceptansen av engelska hos det finska urvalet i förhållande till hela årskullen är 
marginell (medeltalen skiljer sig åt med 0,1) medan skillnaden mellan acceptansen 
av finska hos det finska urvalet i förhållande till hela årskullen är stor, dvs. 
medeltalen skiljer sig åt med 1,2. Medianen är i båda fallen i det finska urvalet 3, 
dvs. ”Varken enig eller oenig”. Typvärdet för engelska som undervisningsspråk är 
dock såväl ”Helt enig” som ”Varken enig eller oenig” medan det för finska är 
”Helt oenig”. Även det finska urvalet förefaller alltså ha en något mindre 
acceptans av finska som undervisningsspråk på Åland än engelska, men skillna-
derna är inte signifikanta enligt det utförda teckentestet. 

Tabellerna 175 och 176 visar att 15 respondenter i det finska urvalet är antingen 
helt eller ganska eniga med påståendet att de kan acceptera undervisning på 
engelska medan sju är antingen helt eller ganska eniga. Nettoacceptansen är med 
andra ord sju individer. Gällande tanken om finska som undervisningsspråk är 
sammanlagt 14 respondenter i det finska urvalet antingen helt eller ganska eniga, 
medan 13 är helt eller ganska oeniga, dvs. fortfarande är en mer positivt inställd än 
negativ.  

Totalt 12 av respondenterna i det finska urvalet har identisk acceptans av både 
engelska och finska som undervisningsspråk på Åland. Sju av dessa är antingen 

  
PÅ ENGELSKA PÅ FINSKA 

  
N Valida 31 30
  Saknas 1 2
Medeltal 2,58 3,10
Median 3,00 3,00
Typvärde 1 5
Minimum 1 1
Maximum 5 5
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Tabell 175. Inställning till: Kan acceptera undervisning på engelska på Åland. Det finska urvalet.  
 

helt eller ganska eniga med påståendet att de kan tänka sig dessa språk som under-
visningsspråk medan tre är (helt) oeniga. 

Det nonparametriska Mann-Whitney U-testet har dessutom utförts för att 
jämföra det finska urvalets åsikter om engelska och finska som undervisningsspråk 
på Åland med resten av respondenternas (som inte har föräldrar som talar finska 
med dem). Skillnaderna är inte signifikanta för engelskans del men däremot för 
finskan. Det finska urvalet är alltså positivare inställd till finska som undervis-
ningsspråk på Åland. 
 
 7.5.8 Olika språks ställning och roll i olika miljöer och domäner 
 

7.5.8.1 Allmänt 
 

Det finska urvalets inställning till att ge svenskan en starkare ställning i Finland, 
engelska en starkare ställning på Åland, i Finland respektive i Sverige samt till att 
ge finskan en starkare inställning på Åland och i Sverige framgår av tabell 178. 

Medan medeltalen för de olika åsikterna i detta fall varierade mellan 1,7 och 
3,8, dvs. med 2,1 steg hos samtliga respondenter, är det finska urvalets åsikter mer 
komprimerade och varierar mellan 2,1 och 3,1, dvs. 1 steg, i stort mellan ”Ganska 
enig” och ”Varken enig eller oenig”. Det finska urvalet är dels mindre benäget att 
stärka svenskan och engelskan i Finland än hela gruppen och dels mer benäget att 

”Kan acceptera undervisning 
på engelska på Åland” Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida HELT ENIG 9 28,1 29,0 29,0 
  GANSKA ENIG 6 18,8 19,4 48,4 

  VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 9 28,1 29,0 77,4 

  GANSKA OENIG 3 9,4 9,7 87,1 
  HELT OENIG 4 12,5 12,9 100,0 
  Totalt 31 96,9 100,0   
Saknas VET INTE 1 3,1    
Totalt 32 100,0    

 
Tabell 176. Inställning till: Kan acceptera undervisning på finska på Åland. Det finska urvalet.  
 

”Kan acceptera undervisning Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent på finska på Åland” Procent 

Valida HELT ENIG 6 18,8 20,0 20,0 
  GANSKA ENIG 8 25,0 26,7 46,7 

VARKEN ENIG   3 9,4 10,0 56,7 ELLER OENIG 
  GANSKA OENIG 3 9,4 10,0 66,7 
  HELT OENIG 10 31,3 33,3 100,0 
  Totalt 30 93,8 100,0   
Saknas VET INTE 2 6,3    
Totalt 32 100,0    
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Tabell 177. Acceptansen av engelska som undervisningsspråk korstabulerat med acceptansen av finska 
som undervisningsspråk på Åland. Det finska urvalet. 
 

stärka engelskan både på Åland och i Sverige, men i synnerhet finskan i Sverige 
respektive på Åland. Ordningsföljden i åsikterna från de mest positiva åsikterna 
till de mest negativa till att stärka svenska, engelska respektive finska i dessa 
miljöer är samma som för samtliga respondenter med ett undantag. Medan hela 
årskullen anser behovet av att stärka finskan på Åland som näst minst (M = 3,71, 
nära ”Ganska oenig”) så anser det finska urvalet detta behov vara det tredje största 
(M = 2,32, nära ”Ganska enig”). Även för det finska urvalets del anges dock 
behovet av att stärka finskan i Sverige som minst. Medianvärdet för att stärka 
svenskan i Finland, engelskan i Finland och finskan på Åland är 2 och typvärdet i 
fråga om att stärka svenskan i Finland respektive finskan på Åland är rentav 1 = 
”Helt enig”. 

Signifikanta skillnader mellan det finska urvalet och resten av respondenterna 
finns i fråga om åsikten av att stärka finskans ställning i båda de angivna 
miljöerna, på Åland respektive i Sverige (på nivån 0,001) medan skillnaderna i 
åsikter om engelska och svenska inte är signifikanta mellan grupperna. 

Medan skillnaderna mellan respondenternas åsikter i fråga om att stärka de 
olika språken i olika miljöer skiljde sig signifikant i 14 av de 15 möjliga kombina-
tionerna av de sex olika påståendena om att stärka olika språks ställning så är 
skillnaderna signifikanta i nio fall i det finska urvalet. Skillnaden mellan åsikterna 
i fråga om fyra av kombinationerna är signifikanta på 0,01-nivån och fem på 0,05-
nivån. Se tabell 179. 

Fyra av de 32 respondenterna i det finska urvalet hade identisk åsikt i alla de 
sex frågorna om att stärka olika språks ställning i olika miljöer. Två svarade att det 
var helt eniga med påståendena att stärka samtliga språks ställning och två att de 
varken var eniga eller oeniga (över hela linjen). 

”Kan acceptera undervisning på finska på Åland” 

 
HELT 
ENIG 

GANSKA 
ENIG 

VARKEN 
ENIG 

ELLER 
OENIG 

GANSKA 
OENIG 

Totalt 
  HELT 

OENIG 

HELT ENIG 5 2 0 0 2 9

GANSKA ENIG 0 2 0 0 3 5

VARKEN ENIG 
ELLER OENIG 1 2 2 3 1 9

GANSKA 
OENIG 0 2 0 0 1 3
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HELT OENIG 0 0 1 0 3 4

Totalt 6 8 3 3 10 30
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Tabell 178. Inställningen till huruvida  engelskan och finskan/svenskan borde få en starkare ställning 
på Åland, i Sverige och i Finland. Det finska urvalet. 
 

Femton (dvs. 11 andra än de redan nämnda) av de 32 respondenterna i det 
finska urvalet hade identisk inställning till alla frågor om engelskans ställning i de 
tre miljöerna. Fyra svarade att de var helt eniga, nio var varken eniga eller oeniga, 
en var ganska enig och en helt oenig i fråga om alla frågorna om att stärka 
engelskans ställning. Ytterligare en svarade vet inte över hela linjen i fråga om 
engelskan.  

Tolv (dvs. åtta fler än de som svarat identiskt på alla de sex språkställnings-
frågorna) av de 32 respondenterna i det finska urvalet hade identisk inställning till 
alla frågor om finskans ställning på Åland och i Sverige. Tre svarade att de var 
helt eniga, fem var varken eniga eller oeniga, en var ganska enig, en ganska oenig 
och två helt oeniga i fråga om alla frågorna om att stärka finskans ställning. 
Ytterligare en svarade vet inte över hela linjen i fråga om finskan.  

Liksom för respondenterna i gemen var frågorna om olika språks roll i i 
världen, i Östersjöområdet och på olika områden svåra för det finska urvalet i så 

Statistiska mått 
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N Valida 31 31 29 30 30 31
  Saknas 1 1 3 2 2 1
Medeltal 2,52 2,32 2,62 3,07 2,20 2,06
Median 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00
Typvärde 3 1 3 3 3 1
Minimum 1 1 1 1 1 1
Maximum 5 5 5 5 5 5

 
Tabell 179. Signifikanta skillnader mellan åsikterna till att stärka svenskans, engelskans 
och finskans ställning i olika miljöer. Det finska urvalet. * = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001. 
 

Svenska i  
Finland 

Finska på 
Åland 

Finska Engelska Engelska Engelska  i Sverige på  Åland i Sverige i Finland 
Svenska i 
Finland ** ** *     
Finska på 
Åland *    
Finska * * **  I Sverige  
engelska 
på Åland **   
Engelska i 
Sverige *   
Engelska i 
Finland     
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Tabell 180. Identisk inställning till engelskans,finskans/svenskans ställning på Åland, i Sverige och 
i Finland respektive till samtliga språkställningsfrågor. Det finska urvalet. 
 

IDENTISK IDENTISK IDENTISK INSTÄLLNING TILL  

måtto att ganska många antingen angav att de inte visste eller så att de svarade 
identiskt i fråga om en del av språkrollsfrågorna. Detta märks också i det att 
medeltalen i åsikterna inte varierar speciellt mycket. Det var dock bara två som 
svarade att de inte visste på samtliga dessa 12 frågor och en svarade över hela 
linjen på alla dessa 12 frågor att språkens roll var lagom stor. 
 
7.5.8.2 Olika språks roll i världen 
 

Tabell 181 ger en allmän bild av läget gällande frågorna om de tre världsspråken 
engelska, franska och spanska.  

Två respondenter svarade att de inte visste i fråga om engelskans roll i världen 
medan 23 eller över 70 % inte visste i fråga om franskans roll i världen och 20 
eller knappt två tredjedelar inte visste ifråga om spanskan roll i världssamfundet.  

Dessutom svarade åtta identiskt i fråga om dessa tre språks roll i världssamfun-
det, sex svarade att den var lagom stor för alla de tre språken, en att den var 
alldeles för begränsad och en att den var för begränsad. 

I medeltal angav det finska urvalet att man ansåg världsspråkens roll vara 
mellan lagom stor och för begränsad, dock närmare det förra. Det vanligaste 
värdet, typvärdet, var i samtliga fall 3, dvs. ”Lagom stor”. Spanskan hade ett 
medelvärde på 2,6 franskan på 2,7 och engelskan på 2,8. Skillnaderna i åsikter om 
dessa världsspråk var inte signifikanta i det finska urvalet. För samtliga frågor var 
”Alldeles för begränsad” (= 1) minimivärdet medan maximivärdet för engelskans 
del var ”För omfattande” (= 4) och för franskans och spanskans del var ”Alldeles 
för omfattande” (= 5). 

Statistiska mått SPRÅK-
STÄLLNINGS-
FRÅGORNA 

INSTÄLLNING TILL INSTÄLLNING TILL 
ENGELSKANS FINSKANS 

STÄLLNING STÄLLNING 

N Valid 4 15 12 
  Saknas 28 17 20 
Minimum 1 1 1 

 
Tabell 181. Inställning till olika världsspråks roll. Det finska urvalet. 
 

Statistiska mått ENGELSKAN FRANSKAN SPANSKAN 

N Valida 30 23 20
  Saknas 2 9 12
Medeltal 2,80 2,70 2,55
Median 3,00 3,00 3,00
Typvärdet 3 3 3
Minimum 1 1 1
Maximum 4 5 5
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Tabell 182. Attityderna till olika språks roll i Östersjöområdet. Det finska urvalet. 
 

 
7.5.8.3 Olika språks roll i Östersjöregionen 
 

Respondenterna tillfrågades om sin inställning till engelskans, tyskans, ryskans 
och svenskans roll i Östersjöområdet. Åtta respondenter svarade att de inte visste i 
fråga om engelskans roll i Östersjöregionen, elva att de inte visste om tyskans roll, 
13 att de inte visste ifråga om ryskans roll och återigen åtta att de inte visste om 
svenskans roll i Östersjöregionen. Åtta respondenter i det finska urvalet svarade 
”Vet inte” över hela linjen i dessa fyra frågor om olika språks roll i Östersjöregio-
nen. Dessutom svarade åtta identiskt i fråga om dessa fyra språks roll i Östersjö-
regionen, nämligen att den var lagom stor.  

I medeltal angav det finska urvalet att man ansåg dessa fyra språks roll i Öster-
sjöregionen vara mellan lagom stor och för begränsad, dock närmare det förra. Det 
vanligaste värdet, typvärdet, var i samtliga fall 3, dvs. ”Lagom stor”, liksom 
medianen. Engelskan hade ett medelvärde på 2,5, ryskan på 2,6 och både tyskan 
och svenskan på 2,8. Skillnaderna i åsikter om dessa språks roll i Östersjöregionen 
var inte signifikanta i det finska urvalet. För samtliga frågor var ”För begränsad” 
(= 1) minimivärdet medan maximivärdet för engelskans del var ”Lagom stor” (= 
3) och för de andra ”Alldeles för omfattande” (= 5). 
 
7.5.8.4 Engelskans roll i olika domäner 
 

I fråga om engelskans roll i olika domäner, på IT-området, inom populärkulturen 
samt inom åländsk handel och sjöfart var det två som svarade att de inte visste på 
de två förstnämnda frågorna och sju som svarade så i fråga om den sista. 
Dessutom fanns en respondent i det finska urvalet som kryssat för två alternativ, 
dvs. som svarade motstridigt i fråga om engelskans ställning inom åländsk handel 
och sjöfart.  

Dessutom svarade 15 identiskt i fråga om engelskans roll i dessa tre domäner, 
13 svarade att den var lagom stor för alla dessa tre domäner och två att den var 
alldeles för begränsad. 

Statistiska mått 

ENGELSKANS SVENSKANS TYSKANS ROLL RYSKANS  ROLL ROLL I ROLL I 
ÖSTERSJÖ-
REGIONEN 

I ÖSTERSJÖ- I ÖSTERSJÖ- ÖSTERSJÖ-REGIONEN REGIONEN REGIONEN 

N Valida 24 21 19 24
  Saknas 8 11 13 8
Medeltal 2,54 2,81 2,63 2,83
Median 3,00 3,00 3,00 3,00
Typvärde 3 3 3 3
Minimum 1 1 1 1
Maximum 3 5 5 5
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Tabell 183. Inställningen till engelskans roll i olika domäner. Det finska urvalet. 
 

I medeltal angav det finska urvalet att man ansåg engelskans roll i de tre 
angivna domänerna vara mellan lagom stor och för begränsad, dock närmare det 
förra. Det vanligaste värdet, typvärdet, var i samtliga fall 3, dvs. ”Lagom stor”, 
liksom medianen. Engelskans roll inom åländsk handel och sjöfart hade ett 
medelvärde på 2,6, inom populärkulturen på 2,7 och inom IT-området på 2,8. 
Skillnaderna i åsikter om engelskans roll i dessa domäner var inte signifikanta i 
det finska urvalet.  

För samtliga frågor var ”För begränsad” (= 1) minimivärdet medan maximi-
värdet för engelskan roll inom populärkulturen var ”Lagom stor” (= 3), för 
engelskans roll inom åländsk handel och sjöfart var ”För omfattande” (= 4) och 
inom IT-området var det ”Alldeles för omfattande” (= 5). 
 
7.5.8.5 Svenskans roll inom EU och på IT-området på Åland 
 

Enkätens två sista frågor handlade om svenskans roll inom EU och på IT-området 
på Åland (frågorna 111 och 112). 

Gällande svenskans roll i EU svarade sju respondenter att de inte vet, en 
respondent svarade inte och 12 angav att den är lagom stor, dvs. 19 respondenter 
eller något över hälften av respondenterna i det finska urvalet gav ett ”neutralt 
svar”. Gällande svenskans roll inom IT-området på Åland svarade sju att de inte 
vet och 11 att den är lagom stor, dvs. 18 eller över hälften av samtliga responden-
ter gav ett neutralt svar.  

Dessutom svarade tio identiskt i fråga om dessa två frågor om svenskans roll, 
sex svarade att den var lagom stor för båda frågorna, två att den var för begränsad 
och ytterligare en att den var alldeles för begränsad, medan en svarade att den var 
alldeles för omfattande för båda frågorna.  

I medeltal angav det finska urvalet att man ansåg svenskans roll inom EU 
respektive på IT-området på Åland vara mellan lagom stor och för begränsad. Det 
vanligaste värdet, typvärdet, var i båda fallen 3, dvs. ”Lagom stor”, liksom 
medianen. Inställningen till svenskans roll inom EU hade ett medelvärde på 2,5 
och till svenskans roll inom IT-området på Åland 2,8. Skillnaderna i åsikterna var 
inte signifikanta i det finska urvalet.  

Statistiska mått 
FÖR ÅLÄNDSK INOM PÅ IT-OMRÅDET HANDEL OCH POPKULTUREN SJÖFART 

N Valida 30 30 24 
  Saknas 2 2 8 
Medeltal 2,83 2,73 2,58 
Median 3,00 3,00 3,00 
Typvärde 3 3 3 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 3 4 
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Tabell 184. Inställningen till svenskans roll inom EU respektive IT-
området på Åland. Det finska urvalet.  
 

PÅ IT-OMRÅDET Statistiska mått INOM EU PÅ ÅLAND 

N Valida 24 25
  Saknas 8 7
Medeltal 2,50 2,84
Median 3,00 3,00
Typvärde 3 3
Minimum 1 1
Maximum 5 5

 
 

För båda dessa frågor var ”För begränsad” (= 1) minimivärdet och maximi-
värdet var för båda frågorna ”Alldeles för omfattande” (= 5). 

Bland alla dessa 12 variabler fanns det enbart en där det fanns signifikanta 
skillnader i åsikterna hos det finska urvalet i förhållande till de andra responden-
terna. Skillnaderna mellan gruppernas åsikter om engelskans roll inom populär-
kulturen var signifikant på 0,5-nivån.  

Några slutsatser på basen av resultaten i detta kapitel dras i kapitel 9. 

  



 

 
 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 8  
 

Resultatredovisning, lyceisterna 
 
 
 
 
Detta kapitel är framförallt skrivet kontrastivt, dvs. gymnasieelevernas svar 
beskrivs mest i ljuset av påtaliga eller signifikanta skillnader gentemot grundskol-
elevernas svar (årskurs 9). Även resultaten för den grupp bland respondenterna i 
Ålands lyceum som har föräldrar som talar finska med dem tas upp separat. 
 
8.1 Allmänt 
 

Eleverna i Ålands lyceum, Ålands enda (teoretiska) gymnasium utgjorde mellan 
en fjärdedel och en tredjedel av alla elever i skoltyper som bygger på grundskolan 
(Statistisk årsbok för Åland 2002, tabell 13.11 för höstterminen 1998). De utgör 
alltså redan som sådana ett urval av alla i samma ålder på Åland. 

Ibland kontrasteras eleverna inom Lycéet i fråga om vilken linje de valt, 
Student- eller Gymnasielinjen. Studentlinjen leder till en finländsk traditionell 
studentexamen (med såväl ett s.k. dimissionsbetyg utfärdat av skolan som ett 
studentexamensbetyg utfärdat av Studentexamensnämnden) och har obligatorisk 
finska, antingen s.k. lång eller medellång kurs) medan Gymnasielinjen leder till 
gymnasieexamen, och har ett valbart s.k. B-språk som obligatoriskt språk 
(www.lyceum.aland.fi/). Även gymnasielinjen ger dock behörighet till studier vid 
t.ex. Åbo akademi, dvs. det svenskspråkiga universitetet i Åbo (med en del av 
verksamheten förlagd i Vasa). 

I den aktuella studien deltog 45 informanter från vardera linjen. Dessa 90 
informanter representerar ca 82 % av samtliga 110 som i huvudsak gick andra året 
i Lycéet.58 Några av dessa 110 hade dock hoppat av sina studier, några befann sig 
utomlands som utbytesstudenter och resten var av andra skäl frånvarande vid 
tillfället. De 90 utgör därmed en mycket stor del av Ålands lyceister som studerar 
andra året. 
 
 
 

                                                 
58 Eftersom gymnasiet i Finland i princip kan avläggas på båda kortare och längre tid än 3 år och 
kurser väljs mycket självständigt av eleverna, är det inte alltid lätt att säga vilken årskurs de går i. 
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Tabell 185. Lyceisternas linjetyp. 
 

Linje i Lycéet Frekvens Procent 

Valida STUDENTLINJE 45 50,0
  GYMNASIELINJE 45 50,0
  Totalt 90 100,0

 
Tabell 186. Respondenternas födelseår. Lyceisterna. 
 

Kumulativ Födelseår Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

8.2 Bakgrundsvariabler 
 

8.2.1 Allmänna bakgrundsfakta om respondenterna och deras skolor 
 

Största delen, runt 85 %, av respondenterna i Ålands lyceum i denna studie är 
födda 1981, medan 10 % är födda året innan. En respondent är född 1979 och två 
1982. Två respondenter besvarade inte frågan om födelseår. 

Den 31.12 1998 fanns det 275 stycken 17-åringar, dvs. födda året 1981 på 
Åland, 309 16-åringar (födda 1982) och 333 18-åringar (födda 1980). Urvalet 
representerar med andra ord ca 28 % av årskullen född 1981. 

Knappt 59 % av respondenterna i gymnasiet är (unga) kvinnor, 53 av 90. Detta 
är något fler än bland grundskoleleverna och förenligt med det faktum att det är 
fler kvinnor än män som läser vidare i gymnasiet i Finland. 

Något färre av respondenterna i Lycéet bor med båda sina föräldrar än grund-
skoleleverna. Ca tre fjärdedelar av gymnasisterna gör det. 

 
8.2.2 Elevernas och deras föräldrars födelseorter 
 

Medan över 91 % av grundskoleleverna själva är födda på Åland är något färre av 
lyceisterna det, eller knappt 85 %. Av de 14 som är födda utanför Åland är hälften 
födda i Sverige, en i övriga Norden och sex i Svenskfinland. 

Valida 1979 1 1,1 1,1 1,1 
  1980 9 10,0 10,2 11,4 
  1981 76 84,4 86,4 97,7 
  1982 2 2,2 2,3 100,0 
  Total 88 97,8 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 2 2,2    
Totalt 90 100,0    

 
Tabell 187. Informanternas kön. Lyceisterna. 
 

Kön Frekvens Procent 

Valida KVINNA 53 58,9
  MAN 37 41,1
  Totalt 90 100,0
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Tabell 188. Respondenten bor tillsammans med båda sina föräldrar (samtidigt). Lyceisterna. 
 

Av lyceistrespondenternas mödrar är 51 eller ca 57 % födda på Åland, vilket 
mycket nära motsvarar andelen hos respondenterna i grundskolan.  

De 39 mödrar som inte är födda på Åland är något oftare födda i Finland än vad 
som var fallet bland mödrarna till respondenterna i grundskolan. Cirka 64 % är 
födda i Svenskfinland och sammanlagt knappt 80 % i Finland medan motsvarande 
värden för grundskolelevernas mödrar var knappt 56 % respektive drygt 73 %. 
Fyra av lyceisternas mödrar var födda i Sverige eller drygt tio procent, medan 
motsvarande värde för grundskolelevernas mödrar var över 20 %.  

Liksom i fråga om grundskolelevernas mödrar var Nyland kraftigt underrepre-
senterat bland de mödrar som var födda i Svenskfinland (sju mödrar av tjugofem) 
och Åboland var klart överrepresenterat (också sju mödrar) medan Österbotten 
också var något överrepresenterat (elva mödrar) i förhållande till var finlands-
svenskarna bor på det fasta Finland. Fem mödrar var födda i Åbo. 

Av lyceisternas fäder var 55 eller ca 61 % födda på Åland, dvs. aningen fler än 
bland lyceisternas mödrar men en något mindre andel än bland grundskolelevernas 
fäder.  

De av lyceisternas fäder som var födda utanför Åland är till knappt två tredje-
delar (22 stycken) födda i Svenskfinland, och sammanlagt är ca 71 % födda i 
Finland. Detta motsvarar i stort situationen gällande grundskolelevernas fäder. 
Över en fjärdedel eller nio stycken av de utanför Åland födda fäderna är födda i 
Sverige, vilket är en något högre andel än grundskolelevernas fäder. Bland lyceist-

Boende med båda 
föräldrarna Frekvens Kumulativ Procent Giltig Procent Procent 

Valida JA 67 74,4 75,3 75,3 
  NEJ 22 24,4 24,7 100,0 
  Total 89 98,9 100,0   
Saknas INTE ANGETT 1 1,1    
Totalt 90 100,0    

 
Tabell 189. Andelen Ålandsfödda bland lyceisterna. 
 

Ålandsfödd Frekvens Procent 

Valida JA 76 84,4
  NEJ 14 15,6
  Totalt 90 100,0

 
Tabell 190. Är respondenternas mödrar födda på Åland? Lyceisterna. 
 

Ålandsfödd mor Frekvens Procent 

Valida JA 51 56,7
  NEJ 39 43,3
  Totalt 90 100,0
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respondenterna gäller tydligt att det är vanligare att deras far än mor är födda i 
Sverige. 

De fäder som är födda i Svenskfinland uppvisar samma mönster som mödrarna, 
Åboland är kraftigt överrepresenterat (8 eller ca 36 %) och även Österbotten är 
överrepresenterat (9 st eller 41 %) medan Nyland är starkt underrepresenterat. 

Tabell 191. Födelseort för respondenternas mödrar. Lyceisterna. 
 

Moderns födelseort Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida SVENSKFINLAND 25 27,8 64,1 64,1 
  FINSKA FINLAND 4 4,4 10,3 74,4 
  FINLAND 2 2,2 5,1 79,5 
  SVERIGE 4 4,4 10,3 89,7 
  NORDEN I ÖVRIGT 1 1,1 2,6 92,3 
  VÄSTEUROPA 1 1,1 2,6 94,9 

  FORNA 
ÖSTEUROPA 1 1,1 2,6 97,4 

  AFRIKA 1 1,1 2,6 100,0 
  Total 39 43,3 100,0   
Saknas ÅLAND 51 56,7    
Totalt 90 100,0    

 
Tabell 192. Är respondenternas fäder födda på Åland? Lyceisterna. 
 

Ålandsfödd far Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida JA 55 61,1 61,1 61,1 
  NEJ 35 38,9 38,9 100,0 
  Totalt 90 100,0 100,0   

 
Tabell 193. Födelseort för respondenternas fäder. Lyceisterna. 
 

Faderns födelseort Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida SVENSKFINLAND 22 24,4 62,9 62,9 
  FINSKA FINLAND 2 2,2 5,7 68,6 
  FINLAND 1 1,1 2,9 71,4 
  SVERIGE 9 10,0 25,7 97,1 
  VÄSTEUROPA 1 1,1 2,9 100,0 
  Total 35 38,9 100,0   
Saknas ÅLAND 55 61,1    
Totalt 90 100,0    

 
Tabell 194. Är respondenternas föräldrar Ålandsfödda? Lyceisterna. 
 

Ålandsfödda föräldrar Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 
Procent 

Valida BÅDA FÖRÄLDRARNA  34 37,8 37,8 37,8 

  ENA FÖRÄLDERN  38 42,2 42,2 80,0 

  INGENDERA 
FÖRÄLDERN  18 20,0 20,0 100,0 

  Totalt 90 100,0 100,0   
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Tabell 195. Föräldrarnas högsta utbildning. 
 

Bara fem eller 23 % av fäderna födda i Svenskfinland är födda i Nyland mot att 
över hälften av alla finlandssvenskar bor i Nyland. Sex av fäderna födda i Åboland 
kommer från den åboländska skärgården, en är från Pargas och en från Åbo.  

För lyceisterna är det vanligaste mönstret att den ena föräldern är Ålandsfödd 
och den andra inte (ca 42 %). Nästvanligast är att båda föräldrarna är Ålandsfödda 
(38 %) och ovanligast att ingendera föräldern är det (20%). För respondenterna i 
grundskolan gäller också det sistnämnda men vanligast för dessa är att båda 
föräldrarna är Ålandsfödda (ca 44 %).  
 
8.2.3 Föräldrarnas utbildning 
 

För lyceisternas gäller att nästan två femtedelar har åtminstone en förälder med en 
akademisk examen medan motsvarande för grundskoleleverna var drygt en 
femtedel. Vanligast är ändå att lyceisterna föräldrar har en högsta utbildning på 
mellannivån (57 %) men detta gäller för en mindre andel än för grundskolelever-
nas föräldrar (drygt två tredjedelar). Mycket få lyceister har föräldrar som inte har 
högre utbildning än på grundnivån, knappt 4 % mot ca 10 % bland respondenterna 
i grundskolan. Det är väntat att det bland de studenter som gått vidare i ett 
teoretiskt gymnasium finns fler föräldrar med akademisk examen. Skillnaderna i 
föräldrarnas utbildning mellan lyceisterna och grundskoleleverna är signifikant på 
0,001-nivån. Däremot är inte skillnaderna i utbildningsnivå hos föräldrarna till 

Föräldrarnas utbildning Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

Valida FOLKSKOLA /GRUNDSKOLA 3 3,3 3,6 3,6
MELLANNIVÅ: GYMNASIUM, 

  YRKESSKOLA, FOLKHÖGSK 47 52,2 56,6 60,2
O DYL 

  AKADEMISK EXAMEN 33 36,7 39,8 100,0
  Totalt 83 92,2 100,0  
Saknas  7 7,8    
Totalt 90 100,0    

 
Tabell 196. Skillnader i utbildningsnivå hos respondenternas föräldrar beroende på skoltyp. 
 

Föräldrarnas högsta utbildning 
 

Respondentens 
skola FOLKSKOLA/ 

GRUNDSKOLA 

MELLANNIVÅ: 
GYMNASIUM, 

YRKESSKOLA, 
FOLKHÖGSKOLA 

O DYL 

Totalt 
  AKADEMISK 

EXAMEN 

GRUND-SKOLA 22 153 50 225
% 9,8% 68,0% 22,2% 100,0%
ÅLANDS LYCEUM 3 47 33 83
% 3,6% 56,6% 39,8% 100,0%
Totalt 25 200 83 308
% 8,1% 64,9% 26,9% 100,0%
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Tabell 197. Högsta avslutade utbildning för respondenternas mödrar. Lyceisterna. 
 

lyceister på student- respektive gymnasielinjen speciellt stora och dessa är inte 
heller signifikanta. Detta redovisas inte närmare här. 

Även de enskilda föräldrarnas utbildningsnivå är signifikant högre än motsva-
rande hos föräldrarna till grundskoleleverna, men på 0,05-nivån. 

Var fjärde mor till respondenterna i Lycéet har akademisk utbildning medan 
motsvarande gäller för knappt var sjätte av mödrarna till respondenterna i årskurs 
9 i grundskolan. Andelen mödrar till lyceisterna med utbildning på enbart grund-
nivån eller mellannivån är ca fem procentenheter mindre än hos mödrarna till 
grundskoleleverna. 

Lyceisternas fäder har ännu oftare en akademisk slutexamen. Detta gäller var 
tredje far till lyceisterna medan drygt var sjätte far till respondenterna i årskurs 9 

Moderns utbildning Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 

FOLKSKOLA/ Valida 9 10,0 11,8 11,8 GRUNDSKOLA 

MELLANNIVÅ: 
GYMNASIUM, 

  YRKESSKOLA, 48 53,3 63,2 75,0 
FOLKHÖGSKOLA 
O DYL 

AKADEMISK   19 21,1 25,0 100,0 EXAMEN 

  Total 76 84,4 100,0   
Saknas VET EJ 10 11,1    

MOTSTRIDIGA   4 4,4    UPPGIFTER 
  Totalt 14 15,6    
Totalt 90 100,0    

 
Tabell 198. Respondenternas fäders högsta avslutade utbildning. Lyceisterna. 
 

Kumulativ Faderns utbildning Frekvens Procent Giltig Procent Procent 
Valida FOLKSKOLA/ 

GRUNDSKOLA 11 12,2 14,3 14,3 

MELLANNIVÅ: 
GYMNASIUM, 

  YRKESSKOLA ,  40 44,4 51,9 66,2 
FOLKHÖGSKOLA  
O DYL 

  AKADEMISK 
EXAMEN 26 28,9 33,8 100,0 

  Total 77 85,6 100,0   
Saknas INTE ANGIVIT 1 1,1    
  VET EJ 7 7,8    

MOTSTRIDIGA   5 5,6    UPPGIFTER 
  Totalt 13 14,4    
Totalt 90 100,0    
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har en sådan. På motsvarande sätt är andelen fäder med utbildning på grund- eller 
mellannivån färre än hos grundskoleleverna. 
 
8.2.4 Släkt utanför Åland 
 

Av lyceisterna har 86 % eller 77 angett att de har nära släktingar boende utanför 
Åland, dvs. något färre än hos grundskoleleverna, men dessa skillnader är inte 
signifikanta.59

                                                 
59 Chi2-test har utförts. 

Tabell 199. Har respondenterna nära släktingar boende utanför Åland. Lyceisterna. 
 

Nära släktingar 
utanför Åland Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida JA 77 85,6 85,6 85,6 
  NEJ 13 14,4 14,4 100,0 
  Totalt 90 100,0 100,0   

 
Tabell 200. Vilka är de närmaste släktingarna som bor utanför Åland. Lyceisterna. 
 

Vilka släktingar bor utanför 
Åland Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida SYSKON 5 5,6 6,8 6,8 

  MORFÖRÄLDRAR, 
FARFÖRÄLDRAR 32 35,6 43,2 50,0 

  
MORS ELLER 
FARS SYSKON, 
KUSINER 

31 34,4 41,9 91,9 

  MER AVLÄGSNA 6 6,7 8,1 100,0 
  Total 74 82,2 100,0   
Saknas 
 
 

INGEN NÄRA 
SLÄKT UTANFÖR 
ÅLAND 

13 14,4    

  INTE ANGETT 3 3,3    
  Totalt 16 17,8    
Totalt 90 100,0    

 
Tabell 201. Ort där de närmaste släktingarna bor utanför Åland. Lyceisterna. 
 

Boendeort för släktingar 
utanför Åland Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valida SVENSKFINLAND 29 32,2 37,7 37,7 
  FINSKA FINLAND 3 3,3 3,9 41,6 
  FINLAND 6 6,7 7,8 49,4 
  SVERIGE 36 40,0 46,8 96,1 
  VÄSTEUROPA 1 1,1 1,3 97,4 

  FORNA 
ÖSTEUROPA 1 1,1 1,3 98,7 

  NORDAMERIKA 1 1,1 1,3 100,0 
  Total 77 85,6 100,0   
Saknas 
 
 

INGEN SÅDAN 
SLÄKT, INGEN 
SÅDAN ORT 

13 14,4    

Totalt 90 100,0    
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Tabell 202. Antal gånger respondenten varit i Finland (utanför Åland). Lyceisterna. 
 

Andelen lyceistrespondenter som har antingen syskon eller mor- eller farföräld-
rar boende utanför Åland är 37 eller ca 43 % av dem som angett vilka släktingar 
det är fråga om. Motsvarande andel för grundskoleleverna var drygt 40 % så inte 
heller här skiljer sig grupperna åt nämnvärt. 

Lyceisterna har i något högre grad än grundskoleleverna de närmaste släkting-
arna boende i Svenskfinland och i Finland generellt. Knappt 38 % av lyceisterna 
har de närmaste släktingarna utanför Åland boende i Svenskfinland (medan knappt 
30 % av grundskoleleverna hade detta) och nästan hälften av lyceisterna har de 
närmaste släktingarna boende i Finland (mot knappt 44 % av grundskoleleverna). 
Detta är helt i linje med att lyceisterna hade en större andel föräldrar födda i 
Svenskfinland och i Finland överlag.  
 
8.2.5 Besök i Finland och Sverige samt språkanvändningen i Finland 
 

Lyceisterna har besökt både Finland och Sverige oftare än grundskoleleverna. 
Redan i kraft av sin något högre ålder är det att vänta att vissa skillnader finns. 
Skillnaderna mellan lyceisterna och grundskoleleverna är här signifikanta både 
vad gäller besök i Finland (på 0,05-nivån) och i Sverige (på 0,01-nivån).  

Alla lyceister i urvalet har någon gång besökt Finland utanför Åland. 23 
lyceister har besökt Finland tio gånger eller färre, dvs. ungefär var fjärde lyceist 
medan två av fem grundskolelever besökt Finland så sällan. Tjugo gånger eller fler 
har 50 av lyceisterna varit i Finland (utanför Åland), dvs. detta gäller för 56 % av 
dessa. Bland grundskoleleverna hade knappt 44 % besökt Finland så ofta. 

Bland lyceisterna finns endast en respondent som har besökt Sverige färre än tio 
gånger (drygt 1 %) medan detta gällde för ca nio procent av grundskoleleverna. Ca 
93 % eller 84 lyceister har varit i Sverige över 20 gånger medan motsvarande 
gällde för ca 80 % av grundskoleleverna.  

Det finns inte signifikanta skillnader mellan lyceisterna på de två linjerna 
gällande antalet besök i Sverige och Finland. Däremot har de lyceister som har 
föräldrar som talar finska med dem besökt Finland oftare. Samtliga lyceister med 
föräldrar som talar finska med dem (se avsnitt 8.3.1) har besökt Finland tjugo 
gånger eller fler.  

Antal besök i Finland 
(utanför Åland) 

Kumulativ Frekvens Procent Procent 

Valida MINDRE ÄN FEM GÅNGER 14 15,6 15,6

MELLAN FEM OCH TIO   9 10,0 25,6GÅNGER 
MER ÄN TIO GÅNGER MEN   17 18,9 44,4FÄRRE ÄN TJUGO 
TJUGO GÅNGER ELLER   50 55,6 100,0MER 

  Totalt 90 100,0  
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Tabell 203. Antal gånger respondenten varit i Sverige. Lyceisterna. 
 

Det finns inte signifikanta skillnader mellan grundskoleleverna och lyceisterna 
gällande deras bruk av finska och engelska i Finland. Ungefär 60 % talar aldrig 
finska när de besöker Finland i båda grupperna. Det finns en något större andel 
lyceister som anger att de talar finska varje gång i Finland, 14 st eller 16 % mot ca 
9 % av grundskoleleverna. 

50 eller ca 56 % av lyceisterna talar aldrig finska när de besöker Finland. 
Samma gäller för knappt hälften av grundskoleleverna. Det finns en något större 
andel lyceister som anger att de talar engelska varje gång de är i Finland, 7 st eller 
knappt 8 % mot ca 4 % av grundskoleleverna. 

Hur mycket respondenterna använder finska respektive engelska i Finland 
varierar däremot med vilken gymnasielinje de går på. Dessa skillnader är signifi-
kanta på 0,05-nivån respektive 0,01-nivån så att respondenterna på studentlinjen 
talar mer finska och mindre engelska än respondenterna på gymnasielinjen då de 
besöker Finland. Sannolikt är detta dels en funktion av alla respondenter så när 
som på en av dem som (i Lycéet) har föräldrar som talar finska med dem går på 

Antal besök i Sverige Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent Procent 
Valida MELLAN FEM OCH TIO 

1 1,1 1,1 1,1 GÅNGER 
  MER ÄN TIO GÅNGER 

4 4,4 4,5 5,6 MEN FÄRRE ÄN TJUGO 
  TJUGO GÅNGER ELLER 

84 93,3 94,4 100,0 MER 
  Totalt 89 98,9 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 1,1     
Totalt 90 100,0     

 
Tabell 204. Bruk av finska i Finland. Lyceisterna. 
 

Bruk av finska i Finland Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent (utanför Åland) Procent 

Valida NEJ, ALDRIG 55 61,1 61,8 61,8 
  NÅGON GÅNG 20 22,2 22,5 84,3 
  VARJE GÅNG 14 15,6 15,7 100,0 
  Totalt 89 98,9 100,0   
Saknas SVAR SAKNAS 1 1,1     
Totalt 90 100,0     

 
Tabell 205. Bruk av engelska i Finland. Lyceisterna. 
 

Bruk av engelska Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent i Finland (utanför Åland) Procent 

Valida NEJ, ALDRIG 50 55,6 55,6 55,6 
  NÅGON GÅNG 33 36,7 36,7 92,2 
  VARJE GÅNG 7 7,8 7,8 100,0 
  Totalt 90 100,0 100,0   
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Tabell 206. Elever vars föräldrar talar finska hemma. 
Lyceisterna. 
 

  Pappa   
  JA NEJ TOT 

Mamma JA 1 9 10
 NEJ 3   3
 TOT 4 9 13

 
Tabell 207. Elever vars föräldrar ofta talar finska hemma. 
Lyceisterna. 
 

  Pappa   
  JA NEJ TOT 

Mamma JA 0 9  9
 NEJ 1 1  
 TOT 1 9 10

 

studentlinjen (se nästa avsnitt) och dels av att alla studerande på studentlinjen läser 
obligatorisk finska.  
 
8.3 Språkval (i skolan och utanför) 
 

8.3.1 Språkval i familjen 
 

17 av respondenterna i Lycéet eller knappt 19 % har föräldrar som talar något 
annat språk med dem. För en av dem gäller att båda föräldrarna gör det och det är 
då fråga om finska. Liksom för grundskoleleverna gäller att det oftare är mödrarna 
som talar något annat språk med respondenten.  

I Lycéet uppger 14 respondenter, dvs. knappt 16 % att deras mor (även) talar 
något annat språk med dem än svenska. I ett fall anger inte respondenten vilket 
språket är men anger däremot att det sker en gång i veckan. För de andra 13 gäller 
att tio mödrar talar finska, två engelska och en ungerska med respondenten. Tolv 
av mödrarna talar dessa andra språk relativt ofta, dvs. antingen dagligen eller flera 
gånger i veckan. En gör det en gång i veckan ungefär och en ytterligt sällan dvs. 
mer sällan än en gång per månad.  

Fyra av lyceisterna anger att deras far (även) talar något annat språk än svenska, 
dvs. drygt fyra procent. Det är i samtliga fall fråga om finska. Fäderna talar också 
mer sällan finska med respondenterna i Lycéet, bara en gör det dagligen medan två 
gör det en gång per månad och en ännu mer sällan än så. 

Det är alltså sammanlagt 13 respondenter i Lycéet, eller drygt 14 % som har 
(åtminstone) en förälder som talar finska med dem.60 För en lyceist gäller att båda 
föräldrarna talar finska. Se tabell 206.  

Av de 13 lyceister som har föräldrar som talar finska med dem har tio sådana 
som talar finska ofta med dem, dvs. åtminstone flera gånger i veckan. I nio fall är 

                                                 
60 Denna grupp av respondenter kallas ibland i fortsättningen för det finska urvalet (bland lyceis-
terna). 
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det lyceisternas mödrar som gör det, sex av dessa dagligen och tre flera gånger i 
veckan, medan det finns en far som dagligen talar finska med sitt barn. För den 
respondent vars båda föräldrar talar finska med sitt barn talar modern detta flera 
gånger i veckan medan fadern gör det ytterst sällan, dvs. mer sällan än en gång per 
månad. 

Tolv av de informanter som har föräldrar som talar finska hemma går på 
studentlinjen, där läsandet av finska är obligatoriskt och bara en på gymnasie-
linjen, där det är frivilligt. Av respondenterna på studentlinjen är med andra ord 
mer än var fjärde elev sådan som har en förälder som talar finska hemma medan 
detta gäller bara en av 45 på gymnasielinjen, dvs. ca 2 %. Denna respondent (på 
gymnasielinjen) har dock läst finska under alla de år det varit möjligt i skolan, 
trots att det inte hade varit obligatoriskt där.  
 
8.3.2 Språkval i skolan 
 

Respondenterna i Lycéet bör i allmänhet ha läst åtminstone fyra år finska 
sammanlagt i sina liv eftersom finskan var obligatoriskt ämne fram till det år de 
flesta av dessa respondenter gick sista året i högstadiet. Undantag kan dock finnas 
eftersom 14 av lyceisterna var inflyttade, dvs. inte Ålandsfödda. Respondenterna 
på Studentlinjen bör dessutom även ha läst finska i Lycéet. Engelska bör respon-
denterna ha läst ännu fler år i grundskolan, fr.o.m. den tredje årskursen. Återigen 
bör det beaktas att variationer kan förekomma i synnerhet hos de respondenter 
som är inflyttade till Åland. 

En förkrossande majoritet eller 85 st, dvs. 94 % av lyceisterna anger att de läst 
engelska i sammanlagt 9 år,61 dvs. de började i årskurs 3 i lågstadiet. En anger sig 
ha läst engelska elva år och fyra anger att de sammanlagt läst mellan sex till åtta år 
engelska. På Lycéet anger alla förutom en att de läst engelska i två år medan en 
anger att engelska inte alls lästs på Lycéet. Respondenterna har i medeltal läst 
engelska i knappt nio år. 

En stor majoritet anger att de har läst finska i sammanlagt sju år, dvs. de började 
i årskurs 5. 67 st eller ungefär tre av fyra anger att de läst finska sammanlagt sju 
år, sex anger att de gjort så i åtta år, en i sex år, elva i fem år och fem respondenter 
anger färre antal år än så. I medeltal har respondenterna läst finska i drygt sex och 
ett halvt år sammanlagt. Samtliga 45 respondenter på Studentlinjen anger att de 
har läst finska i två år på Lycéet medan 27 eller 60 % av dem som går på Gymna-
sielinjen gjort det. På denna linje anger en respondent tre års studier i finska på 
Lycéet (vilket är möjligt eftersom gymnasiet är årskurslöst), en anger ett års 
studier i finska och 16 (eller ca 36 % av linjens respondenter) att de inte alls läst 
finska på Lycéet. Sammanlagt har alltså 73 st eller över 80 % av alla respondenter 
i Lycéet läst finska alla år de gått på gymnasiet. Respondenterna ombads däremot 
inte ange hur omfattande kurser de läst. 

                                                 
61 Det pågående året medräknas för enkelhetens skull som ett helt år i redovisningarna här. 
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Tabell 208. Antal år lyceisterna sammanlagt läst olika språk i skolan. 
 

Antal år respondenten läst olika 

I medeltal har respondenterna läst drygt två år tyska sammanlagt. 34 respon-
denter anger att de inte alls läst tyska, en anger ett års studier i språket och 50 
respondenter, dvs. drygt 55 % har läst mellan två och fyra år tyska sammanlagt 
under sin skoltid. Fem lyceister har sammanlagt läst mer än fyra år. 52 av respon-
denterna har läst tyska på Lycéet, 48 av dem i två år. 38 respondenter eller ca 42 
% har däremot inte alls läst språket på Lycéet. 

I medeltal har respondenterna läst drygt ett år franska sammanlagt. 59 eller 
knappt två tredjedelar av respondenterna i gymnasiet anger att de inte alls läst 
franska under sin skoltid, elva anger ett-två års studier i språket och 20 respon-
denter, dvs. drygt 22 % har läst franska sammanlagt tre år eller mer under sin 
skoltid. Det vanligaste antal år de respondenter som läst språket gjort detta är 
sammanlagt fyra år vilket 13 respondenter gjort. 25 av respondenterna eller ca 28 
% har läst franska på Lycéet, 19 av dem i två år medan 65 respondenter eller ca 72 
% däremot inte alls har läst språket på Lycéet. 16 respondenter eller ca 18 % har 
läst spanska på Lycéet, elva av dem i två år. Latin har elva lyceister eller drygt 12 
% läst, sex i två år.  

I allmänhet har fler på studentlinjen läst språk, undantaget är spanska som lästs 
av 12 på gymnasielinjen och fyra på studentlinjen. Sammanlagt har responden-
terna på studentlinjen läst olika språk i nästan 20 år (19,8) i medeltal, medan 
respondenterna på gymnasielinjen läst olika språk i sammanlagt 18, 4 år. 
Skillnaden är signifikant på 0,01-nivån. Skillnaderna i antalet år respondenterna på 
de båda linjerna läst olika språk sammanlagt är signifikanta för finska (på 0,001-
nivån), tyska (på 0,05-nivån) och spanska (på 0,01-nivån), där respondenterna på 
studentlinjen läst signifikant mer finska och tyska och respondenterna på gymna-
sielinjen signifikant mer spanska. Läsandet av finska är som nämnts tidigare 
obligatoriskt på studentlinjen. 
 
8.3.3 Språkval på fritiden  
 

Lyceisterna använder andra språk än svenska utanför skolan i högre grad än 
grundskoleleverna. Skillnaderna för alla delmoment förutom i att lyssna till andra 

språk i skolan sammanlagt- ENGELSKA FINSKA FRANSKA TYSKA 
Statistiska mått 

N Valida 90 90 90 90 
  Saknas 0 0 0 0 
Medeltal 8,93 6,58 1,12 2,06 
Median 9,00 7,00 ,00 2,00 
Typvärde 9 7 0 0 
Minimum 6 0 0 0 
Maximum 11 8 5 7 
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språk än svenska är signifikanta,62 i att läsa och tala på 0,001-nivån och i att skriva 
på 0,01-nivån.  

Lyceisterna följer samma mönster som grundskoleleverna i att de till överväldi-
gande del alla lyssnar till andra språk utanför skolan. 87 lyceister eller 97 % av 
dessa anger att de lyssnar till andra språk på fritiden. För grundskoleleverna var 
siffran 90 %. Hos lyceisterna är det också en majoritet som såväl läser på, talar 
eller skriver andra språk än svenska på fritiden. 66 stycken eller 73 % läser (47 % i 
grundskolan), och drygt respektive knappt två tredjedelar av lyceisterna talar (62 st 
eller 69%) respektive skriver på (58 st eller 65 %) andra språk på fritiden. I 
samtliga fall förutom i fråga om att skriva på andra språk är det vanligt att samma 
respondent använder flera olika språk. 

Chi2-test utfördes dessutom för engelskans och finskans del för samtliga 
delmoment. För tyskans del utfördes chi2-test i fråga om att lyssna till tyska men 
inte för de andra delmomenten. För dessa sistnämnda och för franska utfördes 
detta inte eftersom villkoren inte hade uppfyllts för genomförandet av testen. 

För engelskans del var resultaten signifikanta för alla delmoment, dvs. 
lyceisterna läste mer (engelska) än grundskoleleverna (signifikant på 0,001-nivån), 
lyssnade mer till det (signifikant på 0,05-nivån), talade det mer (signifikant på 
0,01-nivån) och skrev mer engelska (signifikant på 0,05-nivån). 

84 lyceister eller 93 % anger att de lyssnar till engelska (mot 87 % för grund-
skoleleverna), 60 st eller 67 % anger att de läser det (mot 46 % för grundskolele-
verna), 46 st eller 51 % anger att de talar engelska (mot 39 % för grundskolele-
verna) och 46 st eller 51 % anger att de skriver på engelska utanför skolan (mot 43 
% för grundskoleleverna).  

För finskans del var skillnaderna mellan lyceisterna och grundskoleleverna 
signifikanta i fråga om att tala finska (på 0,001-nivån) respektive i fråga om att 
läsa finska (på 0,01-nivån) medan skillnaderna inte var signifikanta i fråga om att 
lyssna till finska respektive att skriva på finska. Medan 18 % av grundskoleleverna 
angav att de talade finska utanför skolan gällde detta för 28 lyceister eller 32 % av 
dessa. 11 % av grundskoleleverna angav att de läste finska utanför skolan och 23 
% (eller 21 st) lyceister gjorde detta.  

För tyskans del var skillnaden mellan lyceisterna och grundskoleleverna signi-
fikant i fråga om att det delmoment för vilket testet utfördes dvs. i fråga om att 
lyssna till tyska. 11 % av grundskoleleverna angav att de gjorde detta medan 22 % 
av lyceisterna (eller 20 st) uppgav detta. Se tabellerna 209 och 210. 

Chi2-test utfördes även på skillnaderna i användande av engelska och finska 
utanför skolan för lyceister från de båda olika linjerna i de fall testvillkoren 
uppfylldes. Eftersom så få inte lyssnade till engelska utanför skolan var detta inte 
möjligt för detta delmoment. Skillnaderna i användningen av engelska mellan de 
båda linjetyperna var heller inte signifikanta för de övriga delmomenten (läsa, tala 
och skriva på). För finskans del var de för få som skrev på finska för att utföra 

                                                 
62 Chi2-test har utförts. 
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Tabell 209. Sammanställning av antalet som använder engelska, finska, tyska, 
franska eller spanska utanför skolan. Lyceisterna (n = 90). 
 

SPRÅK LÄSER LYSSNAR TALAR SKRIVER 

Engelska 60 84 46 46
Finska 21 29 28   9
Tyska   3 20   8   1
Franska   3   6   4   2
Spanska   3   3   -   -

 
Tabell 210. Sammanställning av antalet som använder engelska, finska, tyska, 
franska eller spanska utanför skolan. Procent. Lyceisterna. 
 

SPRÅK LÄSER LYSSNAR TALAR SKRIVER 

Engelska 67 93 51 51
Finska 23 32 32 10
Tyska   3 22   9   1
Franska   3   7   4   2
Spanska   3   3   -   -

 

testet men i fråga om de övriga delmomenten var skillnaderna mellan lyceisterna 
på de båda olika linjerna signifikanta. Skillnaderna var signifikanta på 0,001-nivån 
i fråga om att tala finska och på 0,01-nivån i fråga om att läsa och lyssna till finska 
utanför skolan. 51 % av eleverna på studentlinjen talade finska utanför skolan 
medan bara 14 % på gymnasielinjen gjorde motsvarande. 36 % läste finska på 
studentlinjen men bara 12 % på gymnasielinjen. 48 % lyssnade till finska på 
studentlinjen men bara 19 % på gymnasielinjen. 
 
8.3.4 Massmediebruk 
 

I fråga om bruk av rikssvenska medier anger alla lyceister att de använder sådana. 
Här skiljer de inte sig nämnvärt från grundskoleleverna, varav 97 % angav att de 
använder sådana. Fler lyceister än grundskolelever använder däremot finlands-
svenska medier. 78 eller 87 % av lyceisterna angav att de använde sådana mot 76 
% av grundskoleleverna. Denna skillnad är signifikant på 0,05-nivån.  

Liksom var fallet med grundskoleleverna anger den största gruppen bland 
lyceisterna att det främst är rikssvensk TV de ser på, och den näststörsta gruppen 
anger rikssvensk radio som förstahandsvalet. Bland lyceisterna är läsandet av 
finlandssvenska tidningar vanligare än hos grundskoleleverna. Den största 
gruppen (35 stycken) bland lyceisterna anger att det är just finlandssvenska 
tidningar de använder mest av finlandssvenska medier. Den näststörsta gruppen 
bland lyceisterna (26 stycken) använder finlandssvensk radio som sitt första-
handsval bland de finlandssvenska medierna. Dessa två mediatyper har ombytta 
roller hos grundskoleleverna, den största gruppen av dessa använder radio.  

Lyceisterna anger att de använder sig av fler mediatyper än grundskoleleverna. 
Medan lyceisterna i medeltal använder 2,8 olika typers rikssvenska medier 
använder grundskoleleverna i medeltal 2,4. För finlandssvenska medier är 
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Tabell 211. Oftast omnämnda finlandssvenska medier. Lyceisterna. (Inga 
medier som omnämnts av endast en respondent är medtagna i tabellen.) 
 

FINLANDSSVENSKT MEDIABRUK  
Antal brukare Procent av 65  

Hbl 44 68
X3M (Radio Extrem) 32 49
TV-Nytt 13 20
Radio Vega 1 1,5
Vbl (Vasabladet) 1 1,5
Jakobstadstidningen 1 1,5
N 92

 

motsvarande värden 1,4 olika mediatyper för lyceisterna respektive 1,1 för grund-
skoleleverna. Skillnaden i antalet mediatyper som används är signifikant på 0,001-
nivån i fråga om de rikssvenska medierna och 0,01-nivån för de finlandssvenska.  

Skillnaderna i hur ofta de lyceister respektive grundskolelever som använder 
rikssvenska och/eller finlandssvenska medier gör detta är inte signifikant. Också 
för lyceisterna liksom för grundskoleleverna förefaller bruket av rikssvenska 
medier närmast ske på daglig nivå eller flera gånger i veckan medan bruket av 
finlandssvenska medier är mindre frekvent och det verkar vara vanligare att detta 
sker några gånger i månaden. 

65 av de 78 lyceister som anger sig använda finlandssvenska media nämner 
sådana vid namn. Några nämner flera olika media. Lyceisternas topplista över 
använda finlandssvenska media framgår av tabell 211. 

Hufvudstadsbladet (Hbl) leder för lyceisternas del ligan över enskilda medier 
som nämns. Av de 65 som överhuvudtaget nämner något media vid namn nämner 
två tredjedelar Hbl. Ungefär hälften nämner Radio Extrem (X3M) och ungefär var 
femte TV-Nytt. 
 
8.4 Skattning av den egna kompetensen i olika språk 
 

Den subjektiva medelkompetensen (medeltalet av de fyra delkompetenserna, 
förstå talat språk, kunna tala, förstå skrivet språk, kunna skriva) i engelska, finska, 
tyska och franska är för lyceisterna något högre än för grundskoleleverna. 
Medelvärdet för engelskan är 4,2 mot 4,0 för grundskoleleverna, för finskan 2,6 
mot 2,5, för tyskan 2,4 mot 2,0 och för franskan 1,5 mot 1,3 för grundskol-
eleverna. Skillnaderna mellan lyceisterna och grundskoleleverna är signifikanta 
för alla språk förutom finskan dvs. språkförmågan är enligt respondenternas egen 
åsikt bättre i gymnasiet i dessa språk. För tyskans del är skillnaderna signifikanta 
på 0,01-nivån och för engelskan och franskan på 0,05-nivån.  

Beaktar man enbart de lyceister som läst tyska respektive franska i skolan 
(liksom ju är fallet för engelskans och finskans del för samtliga respondenter), 
åtminstone ett år, stiger det upplevda medelvärdet för lyceisterna till 3,1, dvs. över 
den upplevda kompetensen i finska. För franskans del upplever de lyceister som 
läst franska sig också kunna språket bättre och för dessa är medelvärdet 2,4, dvs. 
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Tabell 212. Subjektiv kompetens i fyra färdigheter. Statistiska mått. 
 

SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV 
Statistiska mått 

nära medelvärdet för finskan. De grundskolelever som läst franska upplevde dock 
sig kunna franska något bättre, medeltalet för dessa är 2,5. Skillnaderna i upplevd 
kompetens i tyska respektive franska är inte heller signifikanta mellan skoltyperna 
för de respondenter som läst språken i skolan. Att skillnaderna i upplevd kompe-
tens i både tyska och franska mellan lyceister och grundskolelever är signifikanta 
då samtliga respondenter beaktas beror sannolikt på att en betydligt högre andel 
faktiskt läst språken i skolan bland lyceisterna.  

Den subjektiva medelkompetensen (medeltalet av de fyra delkompetenserna, 
förstå talat språk, kunna tala, förstå skrivet språk, kunna skriva) i engelska, finska, 
tyska och franska jämfördes också mellan de två olika linjetyperna i Lycéet. Se 
tabell 213. 

Också om det finns små skillnader i den upplevda språkkompetensen mellan 
linjerna så är det enbart i fråga om finskan de är signifikanta. Alla de fyra delkom-
petenserna i finska ger signifikanta utslag. Detta är fallet trots att 27 av de 45 
studenterna på gymnasielinjen också de läst finska i två år (medan samtliga på 
studentlinjen gjort detta). 

De 13 lyceister som har föräldrar som talar finska med dem anser sig kunna 
finska betydligt bättre än de som inte har detta. Medelvärdet är 4,0 för dessa 

KOMPETENS I 
ENGELSKA 

KOMPETENS I 
FINSKA 

KOMPETENS I KOMPETENS I 
TYSKA FRANSKA 

N Valida 89 90 88 89
  Saknas 1 0 2 1
Medeltal 4,1910 2,5889 2,3977 1,4831
Minimum 2,00 1,00 1,00 1,00
Maximum 5,00 5,00 4,25 4,00

 
Tabell 213. Subjektiv kompetens i fyra färdigheter. Lyceisterna på de båda linjerna. 
 

SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV SUBJEKTIV 
LINJETYP KOMPETENS I 

ENGELSKA 
KOMPETENS I 

FINSKA 
KOMPETENS I KOMPETENS I 

TYSKA FRANSKA 

STUDENTLINJE Medeltal 4,2167 2,9500 2,5170 1,4889
  N 45 45 44 45
GYMNASIELINJE Medeltal 4,1648 2,2278 2,2784 1,4773
  N 44 45 44 44
Total Medeltal 4,1910 2,5889 2,3977 1,4831
  N 89 90 88 89

 
Tabell 214. Subjektiv kompetens i finska. Lyceister med och utan finskt hemspråk. 
 

Förälder talar finska med 
respondenten 

Standard-Medeltal N avvikelse 

JA 3,9615 13 ,96742 
NEJ 2,3571 77 ,78265 
Total 2,5889 90 ,98536 
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Tabell 215. Viktiga språk för respondenterna. Lyceisterna. 
 

Språk % N 

Engelska 98 88
Svenska   94 85
Finska 68 61
Tyska 62 56
Franska 30 27
Spanska 17 15
Ryska   4   4
Estniska   2   2

 
Tabell 216. Rangordning av de fyra viktigaste språkens vikt. Statistiska mått. Lyceisterna. 
 

E
N

G
E

LS
K

A
 

S
V

E
N

S
K

A
 

S
P

A
N

S
K

A
 

FR
A

N
S

K
A

 

FI
N

S
K

A
 

R
Y

S
K

A
 

TY
S

K
A

 

Statistiska mått 

N Valida 85 90 65 58 26 15 1 
  Saknas 5 0 25 32 64 75 89 
Medeltal 1,41 1,78 3,09 3,53 3,31 3,40 4,00 
Median 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 
Typvärde 1 2 3 4 3 4 4 
Minimum 1 1 1 2 2 2 4 
Maximum 3 3 4 4 4 4 4 

 
 

respondenter vilket är signifikant bättre (på 0,001-nivån) än de andra lyceisternas 
självskattade kompetens i finska. Även skillnaderna för samtliga delkompetenser 
är signifikant bättre på 0,001-nivån för de lyceister som har föräldrar som talar 
finska med dem. 
 
8.5 Språkliga attityder 
 

8.5.1 Åsikter om vilka språk som är viktiga för informanten 
 

Lyceisterna väljer i stort samma språk som grundskoleleverna när de får välja de 
fyra de tror att kommer att vara viktigast för dem själva att kunna. Nästan alla, 
väljer engelska och svenska, något fler engelska. 98 % anger engelska och 94 % 
svenska. Drygt två tredjedelar väljer finska och över tre av fem väljer tyska. Efter 
det är ett långt hopp till franska som väljs av ca 30 % av lyceister som ett av de 
fyra viktigaste i deras liv. 

Frågan där respondenterna ombads rangordna de fyra viktigaste språken visar 
dock att lyceisterna rangordnar dessa i stort på samma sätt som grundskoleleverna. 
Viktigast är svenskan, därnäst engelskan, tredje viktigast finskan, sedan franskan, 
spanskan, tyskan och ryskan sist. De små skillnader som förekommer mellan 
grundskolelevernas och lyceisternas rangordningar är inte signifikanta. 

De respondenter i Lycéet som har föräldrar som talar finska hemma rangordnar 
språkens vikt något annorlunda än de andra lyceisterna. I deras fall framträder 
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Tabell 217. Rangordning av de fyra viktigaste språken. Lyceisterna. Finska hemma eller inte. 
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Förälder talar finska 
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Statistiska mått med respondenten 

JA Medeltal 1,83 1,69 2,75 3,67 3,40 3,00   
  N 12 13 12 6 5 2   
NEJ Medeltal 1,34 1,79 3,17 3,52 3,29 3,46 4,00 
  N 73 77 53 52 21 13 1 
Totalt Medeltal 1,41 1,78 3,09 3,53 3,31 3,40 4,00 
  N 85 90 65 58 26 15 1 

 

engelskan som det viktigaste språket, svenskan som näst viktigast men finskan 
anges fortfarande som tredje viktigast, dock något tydligare än för de övriga 
lyceisterna. Det är dock enbart skillnaderna i rangordningen för svenskans del som 
är signifikant (på 0,01-nivån) mellan det finska urvalet i Lycéet och resten av 
lyceisterna. Den mindre viktiga rangordning svenskan får hos det finska urvalet 
bland lyceisterna leder alltså inte enbart till att finskan uppfattas som viktigare 
utan även engelskan. Då båda dessa språk så att sägatar del av den ”minskade” 
vikt (i förhållande till de övriga lyceisterna) som det finska urvalet ger svenskan, 
är det inte oväntat att skillnaderna vare sig för engelskans eller för finskans del 
enskilt är signifikanta mellan grupperna (det finska urvalet bland lyceisterna och 
resten av lyceisterna). Se tabell 217. 

Engelskan har hos det finska urvalet typvärdet 1 och uppfattas som allra 
viktigast av sju dvs. en majoritet i detta urval. Svenskan uppfattas som viktigast av 
fyra av respondenterna i det finska urvalet i Lycéet samt finskan av två. Svenskans 
typvärde är 2, dvs. näst viktigast, vilket sex respondenter i Lycéets finska urval (13 
personer) placerar den som och finskans typvärde är 3 (fem respondenter).  
 
8.5.2 Samhörighetskänslor med olika geografiska enheter 
 

Lyceisterna uppvisar i stort samma samhörighetsmönster som grundskoleleverna. 
Det finns inga signifikanta skillnader mellan respondenterna i de båda skoltyperna 
ifråga om samhörighetskänslor med olika enheter. 

Respondenterna i Lycéet känner liksom grundskoleleverna den klart högsta 
samhörigheten med Åland, medelvärdet är 1,66, dvs. ligger mellan svarsalternati-
ven att vara ”Helt enig” och ”Ganska enig” med påståendet. Medelvärdet för 
grundskoleleverna var 1,65. Sedan följer Norden, Europa, Östersjöområdet, 
Sverige, Svenskfinland och Finland, med sakta avklingande grader av samhörig-
het. Alla regioner förutom Åland får även för lyceisterna liksom för grundskolele-
verna medelvärden inom intervallet ”Ganska enig” och ”Varken enig eller oenig”. 
Norden får 2,17, dvs. rätt nära ”Ganska enig” medan de övriga ligger mellan 2,56 
(för Europa) och 2,84 (för Finland) dvs. närmare ”Varken enig eller oenig”.  
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Tabell 218. Respondenternas samhörighetskänslor med olika geografiska enheter. Lyceisterna. 
 

Skillnaderna i samhörighetskänslan för Åland och samtliga andra enheter är 
signifikanta på 0,001-nivån. På samma sätt är skillnaderna i samhörighetskänslan 
för Norden och samtliga andra enheter signifikanta på 0,001-nivån medan skillna-
derna inte är signifikanta i något fall för olika kombinationer av de övriga 
enheterna. 

Samhörighetskänslorna för Finland varierar signifikant (på 0,001-nivån) bland 
lyceisterna i det finska urvalet i förhållande till resten av lyceisterna samt mellan 
lyceisterna på de båda linjerna i Lycéet. Samhörighetskänslorna med övriga 
enheter varierar inte signifikant mellan dessa grupper av lyceister.  

Nästan alla, dvs. 12 av 13 lyceister i det finska urvalet är antingen helt eller 
ganska eniga med påståendet att de känner samhörighet med Finland medan bara 
39 % (30 individer) av de övriga 77 känner på samma sätt. En majoritet av det 
finska urvalet, sju av de 13 är rentav helt eniga med påståendet medan samma 
enbart gäller för 12 % eller nio av de övriga respondenterna i Lycéet. Det finska 
urvalet känner den starkaste samhörigheten med Finland (M = 1,62) men 
skillnaden till samhörighetskänslan med Åland är inte signifikant (M = 1,92).  

Knappt två tredjedelar eller 29 respondenter av 45 på studentlinjen i Lycéet är 
antingen helt eller ganska eniga med påståendet att de känner samhörighet med 
Finland medan samma gäller under en tredjedel (13 individer) av de 45 lyceisterna 
på gymnasielinjen.  

Återigen, liksom var fallet för grundskoleleverna, ger fråga 86 i frågeformulä-
ret, där respondenterna ombeds rangordna sina samhörighetskänslor med olika 
enheter från den starkaste (1) till den svagaste (6) en något annan bild än frågorna 
58-64 som redovisades ovan, där respondenterna ombads ta ställning till hur eniga 
de var med påståendena ”Jag känner samhörighet med …” men ingen rangordning 
mellan enheterna krävdes och samma svar kunde ges för flera enheter. 

Rangordningen är för lyceisterna identisk med grundskolelevernas: Åland (M = 
1,35), Finland (M = 2,65), Sverige (M = 3,10), Norden (M = 3,97), Östersjöområ-
det (M = 4,71) och Europa (M = 5,17) från den starkaste samhörigheten till den 
svagaste. Typvärdet, dvs. det oftast angivna svaret är 1 för Åland, 2 för Finland 
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N Valida 90 90 89 87 90 86 88 
  Saknas 0 0 1 3 0 4 2 
Medeltal 1,66 2,84 2,79 2,76 2,17 2,62 2,56 
Median 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
Typvärde 1 2 2 2 2 3 3 
Minimum 1 1 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 
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Tabell 219. Respondenternas rangordning av samhörighetskänslorna med olika geografiska 
enheter. Lyceisterna. 
 

och Sverige, 4 för Norden, 5 för Östersjöområdet och 6 för Europa. Skillnaderna i 
rangordning mellan grundskoleleverna och lyceisterna är enbart signifikanta för 
Europas del (på 0,05-nivån) där grundskoleleverna känner något starkare samhö-
righet (M = 4,9) än lyceisterna (M = 5,2). 

Man kan spekulera i om inte det trots allt är så att när det kommer till kritan 
(och samma svarsalternativ inte kan anges för olika enheter) är samhörigheten 
med Finland men också med Sverige starkare än för de större geografiska enheter 
(Norden, Östersjöområdet, Europa) som Åland själv ingår i. Eller kan det vara så 
att stater (eller statsrättsliga enheter såsom Åland) framstår som viktigare då en 
sådan rangordning skall företas? 

Det finska urvalet uppvisar samma ordningsföljd i rangordningen som 
lyceisterna i gemen, men enbart Finland har typvärdet 2 och medeltalet i det finska 
urvalets rangordning för Finland är 1,69, dvs. nästan ett mindre (dvs. starkare) än 
för samtliga lyceister. Det finska urvalets rangordning av samhörighetskänslan för 

Statistiska mått 
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N Valida 89 89 89 89 89 89 
  Saknas 1 1 1 1 1 1 
Medeltal 1,35 2,65 3,10 3,97 4,71 5,17 
Median 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
Typvärde 1 2 2 4 5 6 
Minimum 1 1 1 2 2 1 
Maximum 6 6 6 6 6 6 

 
Tabell 220. Respondenternas rangordning av samhörighetskänslorna med olika geografiska 
enheter. Det finska urvalet. Lyceister. 
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N Valida 13 13 13 13 13 13 
  Saknas 0 0 0 0 0 0 
Medeltal 1,46 1,69 3,46 3,69 4,92 5,54 
Median 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
Typvärde 1 2 3 3 5 6 
Minimum 1 1 2 3 3 4 
Maximum 4 3 6 5 6 6 
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Tabell 221. Hemlandskänslor. Lyceisterna. 
 

HÅLLER PÅ I SER FINLAND SER ÅLAND SOM LANDSKAMPER Statistiska mått SOM MITT 

Finland är signifikant annorlunda (på 0,001-nivån) än de övriga lyceisternas 
medan rangordningen av andra enheter inte skiljer sig signifikant mellan det finska 
urvalet och resten av lyceisterna.  

Även på linjenivå är skillnaden mellan rangordningen av samhörighetskäns-
lorna enbart signifikant för Finland (på 0,01-nivån), så att respondenterna på 
studentlinjen känner starkare samhörighet med Finland (M = 2,30) än de på 
gymnasielinjen (M = 3,0). 
 
8.5.3 Hemlandsbegreppet 
 

Lyceisterna uppvisar likartade svarsmönster som grundskoleleverna i fråga om 
huruvida de ser Åland och Finland som hemland, och vilketdera landet de hejar på 
i landskamper mellan Finland och Sverige. De små skillnader som finns mellan 
respondenterna i de olika skoltyperna är inte heller signifikanta. 

Av tabell 221 framgår även för lyceisterna liksom av samhörighetsvariablerna 
att samhörigheten med Åland är stark. Medelvärdet för påståendet ”Jag ser Åland 
som mitt ”hemland” ligger mellan helt respektive ganska enig. Median- och 
typvärdena är båda ”Helt enig”. Även med påståendet att man ser Finland som sitt 
hemland är respondenterna förhållandevis eniga, också om bilden är mer splittrad. 
Medeltalet ligger mitt emellan ”Ganska enig” och ”Varken enig eller oenig”, 
typvärdet är ”Helt enig” och medianen ”Ganska enig”. Vid landskamper mellan 
Finland och Sverige hejar man mer på Finland så att såväl det vanligaste svaret 
som medianen är att man alltid håller på Finland, och medelvärdet ligger mellan 
att man alltid håller på Finland och oftare håller på Finland än Sverige.  

Det finska urvalet skiljer sig signifikant från resten av lyceisterna i fråga om 
huruvida de ser Åland som sitt ”hemland” (på 0,05-nivån) och ifråga om huruvida 
de ser Finland som sitt hemland (på den starkare 0,001-nivån). Respondenterna på 
studentlinjen uppvisar samma signifikanta skillnader med respondenterna på 
gymnasielinjen som det finska urvalet uppvisar till resten av lyceisterna men 
dessutom hejar man signifikant mer (på 0,05-nivån) på Finland på studentlinjen. 

MITT "HEMLAND" MELLAN FINLAND HEMLAND OCH SVERIGE 

N Valida 90 90 88 
  Saknas 0 0 2 
Medeltal 1,72 2,57 1,86 
Median 1,00 2,00 1,00 
Typvärde 1 1 1 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 
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Det finska urvalet bland lyceisterna är mer enigt med påståendet att de ser 
Finland som sitt hemland än Åland som sådant. Både det vanligaste värdet och 
medianen ligger på att de är helt eniga med att se Finland som sitt hemland, medan 
både det vanligaste värdet och medianen för att se Åland som sitt hemland är 
”Ganska enig”. Samtliga 13 respondenter i det finska urvalet är antingen helt eller 
ganska eniga med påståendet att se Finland som sitt hemland medan detta gäller 
drygt hälften bland de andra lyceisterna. Av dessa lyceister (där föräldrarna inte 
talar finska med dem) är över en femtedel helt oeniga med att se Finland som sitt 
hemland och över en tredjedel av dessa är antingen helt eller ganska oeniga med 
detta påstående. 

Skillnaden mellan det finska urvalet och de övriga lyceisterna i fråga om att se 
Åland som hemland är mindre. Medan drygt 80 % av dem som inte har föräldrar 
som talar finska hemma är antingen helt eller ganska eniga med att se Åland som 
hemland gäller detta också tio av 13 i det finska urvalet (77%). Den stora 
skillnaden mellan grupperna ligger i fördelningen över kategorierna ”Helt enig” 
respektive ”Ganska enig”. I det finska urvalet är man oftare ”Ganska enig”, detta 
gäller sex av de tio medan man bland resten av lyceisterna oftast är ”Helt enig”, 
vilket gäller drygt två tredjedelar av de lyceister som inte tillhör det finska urvalet.  

Skillnaderna mellan linjetyperna liknar förhållandet mellan det finska urvalet 
och resten av lyceisterna. Åland upplevs som hemland av respondenter på båda 
linjerna, både typvärdet och medianen är för respondenter på båda linjerna att de 
är helt eniga med påståendet. Men medan 73 % på gymnasielinjen är helt eniga 
med påståendet är 53 % på studentlinjen det. Medelvärdet blir på studentlinjen 
nära ”Ganska enig” (M = 1,98) medan det på gymnasielinjen blir mitt emellan helt 
och ganska enig (M = 1,47).  

I fråga om att se Finland som hemlandet är skillnaderna större mellan linje-
typerna. Medelvärdet är för lyceisterna på studentlinjen vid ”Ganska enig” (M = 
1,96) medan den för respondenterna på gymnasielinjen är på den oeniga sidan av 
att varken vara enig eller oenig (M = 3,17). På studentlinjen är typvärdet ”Helt 
enig” medan det på gymnasielinjen är ”Helt oenig”. Medianen, det mellersta 
värdet, är vid ”Ganska enig” på studentlinjen och vid ”Varken enig eller oenig” på 
gymnasielinjen. Tre av fyra på studentlinjen är antingen helt eller ganska eniga 
med påståendet medan detta gäller ca 42 % på gymnasielinjen. 

Medan 42 av 45 lyceister, dvs. 93 % av lyceisterna på studentlinjen antingen 
alltid håller på Finland eller i varje fall oftare än på Sverige gäller detta 27 av 45 
eller 63 % på studentlinjen. Det är med andra ord närmast styrkan i engagemanget 
för Finland som skiljer mellan de båda linjerna.  
 
8.5.4 Ålands relation till Finland och EU 
 

Lyceisterna anser betydligt mer sällan än grundskoleleverna att Åland bör sträva 
efter självständighet. De anser också mer sällan än grundskoleleverna att vare sig 
Åland eller Finland bör gå ur EU. Dessa skillnader mellan respondenterna i de 
båda skoltyperna är signifikanta, för självständighetsfrågeställningen på 0,01-nivå, 
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Tabell 222. Relationen Åland-Finland respektive Åland-EU och Finland-EU. Lyceisterna. 
 

för frågan om Åland bör gå ut ur EU på 0,001-nivå och för frågan om Finland bör 
gå ut ur EU på 0,05-nivån. 

För alla dessa tre påståendens del är typvärdet ”Helt oenig”, medianen (det 
mellersta svaret i gruppen) ligger på ”Ganska oenig” ifråga om huruvida Åland 
bör sträva efter självständighet och på ”Varken enig eller oenig” för de två andra 
påståendena. Medelvärdena är mellan ”Varken enig eller oenig” och ”Ganska 
oenig”. 

Medan nästan tre femtedelar är (helt eller ganska) oeniga med en strävan efter 
självständighet är knappt en femtedel (helt eller ganska) eniga och den sista 
femtedelen är varken enig eller oenig. 

Litet fler än var fjärde lyceist är eniga (helt eller ganska) med påståendet att 
Åland bör gå ur EU och knappt 30 % är eniga i fråga om samma påstående för 
Finlands del. 

Det finska urvalet vill mer sällan att Åland skall sträva efter självständighet än 
övriga lyceister liksom studentlinjens respondenter vill det mindre ofta än gymna-
sielinjens. Den förstnämnda skillnaden är signifikant på 0,01-nivån och det andra 
på 0,05-nivån. I fråga om de två påståendena om en utgång ur EU finns inte signi-
fikanta skillnader på basen av hemspråk respektive linje i skolan. 

Tio av tretton lyceister i det finska urvalet är helt oeniga med påståendet om en 
strävan efter självständighet och ingen är (vare sig helt eller ganska) enig. 
Respondenterna på de olika linjerna i skolan uppvisar också de olika attityder i 
frågan. Över hälften (ca 56 %) på studentlinjen är helt oeniga med påståendet om 
en strävan efter självständighet medan ca 30 % är det på gymnasielinjen. 
Åsikterna mot en strävan efter självständighet är dock starka på båda linjerna, (helt 
eller ganska) oeniga är 65 % på studentlinjen och över hälften på gymnasielinjen. 
På gymnasielinjen är ytterligare en fjärdedel varken eniga eller oeniga medan 
knappt var femte är det på studentlinjen. 
 
 
 

Statistiska mått 

ÅLAND BÖR 
ÅLAND BÖR GÅ FINLAND BÖR GÅ STRÄVA EFTER 

SJÄLVSTÄN-
DIGHET 

UR EU UR EU 

N Valida 86 82 78 
  Saknas 4 8 12 
Medeltal 3,73 3,41 3,31 
Median 4,00 3,00 3,00 
Typvärdet 5 5 5 
Minimum 1 1 1 
Maximum 5 5 5 
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Tabell 223. Respondenternas benägenhet att tänka sig vistelser i Finland, 
Sverige och tredje land. Lyceisterna. 
 

I TREDJE Statistiska mått I FINLAND I SVERIGE LAND 

N Valida 84 90 87
  Saknas 6 0 3
Medeltal 3,1667 1,5296 1,6130
Typvärde 5,00 1,00 1,00
Minimum 1,00 1,00 1,00
Maximum 5,00 4,33 4,33

 
 

8.5.5 Subjektiva potentiella handlingsmönster 
 

8.5.5.1 Kan tänka sig Finland, Sverige och tredje land 
 

Lyceisterna visar en större beredskap än grundskoleleverna när det gäller att kunna 
tänka sig (att flytta till, bo i och studera i) Sverige och i tredje land. Av dessa är 
det framför allt tanken att bo i och studera i som skiljer lyceisterna från grundskol-
eleverna. Dessa skillnader är signifikanta på 0,001-nivån medan beredskapen att 
tänka sig Finland för all del har ökat något också men inte varierar signifikant 
mellan respondenterna i de båda skoltyperna. Möjligen är förklaringen så enkel 
som att lyceisterna är något äldre och snart blir tvungna ta ställning till vad de 
skall göra efter gymnasiestudierna. De vet att det finns många saker man inte kan 
studera till på Åland och därmed är man tvungen att studera i, dvs. också att bo 
någon annanstans åtminstone en tid. Förmodligen är tanken att bo längre ifrån inte 
lika främmande heller med stigande ålder. Däremot signalerar alltså lyceisterna 
inte en signifikant större beredskap att tänka sig att göra detta i Finland än vad 
grundskoleleverna gör, utan enbart i fråga om Sverige och i synnerhet i ett tredje 
land. Gapet mellan att tänka sig att studera i (och bo i) Finland och att göra detta i 
Sverige eller någon annanstans har därmed ökat när en sådan situation kommit 
närmare. 

Här redovisas enbart kombinationsvariablerna Kan tänka sig Finland, Kan tänka 
sig Sverige och Kan tänka sig ett tredje land63 kort. Liksom det var fallet hos 9-
klassisterna är medelvärdet mellan ”Varken enig eller oenig” och ”Ganska oenig” 
i fråga om Finland och mellan ”Ganska enig” och ”Varken enig eller oenig” för 
Sverige, medan lyceisternas svar för tredje land nu närmar sig Sveriges så att 
lyceisternas svar i medeltal ligger inom samma intervall och mycket nära svaren 
för Sverige. 

Det finska urvalet skiljer sig signifikant från de övriga lyceisterna i fråga om 
huruvida de kan tänka sig (att flytta till, bo i, studera i) Finland på 0,001-nivån och 
i fråga om huruvida de kan tänka sig ett tredje land på 0,05-nivån. De facto kan de 
även något oftare tänka sig Sverige men dessa skillnader (till de övriga 

                                                 
63 Se avsnitt 5.2. 
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Tabell 224. Respondenternas benägenhet att tänka sig vistelser i Finland, Sverige och 
tredje land. Lyceisterna. Det finska urvalet och de övriga lyceisterna. 
 

Förälder talar finska I TREDJE Statistiska mått I FINLAND I SVERIGE 

lyceisterna) är inte signifikanta. Åsikterna hos det finska urvalet i fråga om 
huruvida de kan tänka sig Finland närmar sig de allmänt positiva åsikter som finns 
i fråga om att tänka sig Sverige eller ett tredje land men även dessa har litet lättare 
att tänka sig Sverige eller ett tredje land än Finland. Hos det finska urvalet ligger 
medelvärdet för samtliga de tre sammanräknade Kan tänka sig-variablerna mellan 
att vara helt respektive ganska eniga med påståendena. 

För de övriga lyceisterna (utan föräldrar som talar finska med dem) gäller detta 
för Sverige och tredje land medan medelvärdet för Finland ligger mitt emellan att 
de varken är eniga eller oeniga respektive att de är ganska oeniga med påståen-
dena. 

Lyceisterna på studentlinjen (med obligatorisk finska) skiljer sig signifikant 
från lyceisterna på gymnasielinjen i fråga om huruvida de kan tänka sig (att flytta 
till, bo i, studera i) Finland på 0,001-nivån men inte ifråga om huruvida de kan 
tänka sig Sverige eller ett tredje land. Åsikterna i fråga om huruvida de kan tänka 
sig Finland är inte lika positiva som det finska urvalets men ligger mellan ”Ganska 
enig” och ”Varken enig eller oenig” medan lyceisterna på studentlinjen i denna 
fråga placerar sig mellan ”Varken enig eller oenig” och ”Ganska oenig”, och 
närmare det senare.  
 
8.5.5.2 Tanken att potentiellt gifta sig med andra än svenskspråkiga ålänningar  
 

Lyceisterna är generellt i högre grad än grundskoleleverna giftermålsbenägna dvs. 
beredda att tänka sig giftermål. Detta gäller oberoende av vilken grupp partnern 
kommer ifrån. Vid samtliga fem frågor om detta skiljer sig lyceisternas svar signi-
fikant från grundskolelevernas, ifråga om rikssvenskar och finlandssvenskar på 

med respondenten LAND 

JA Medeltal 1,5897 1,2051 1,2308 
  N 13 13 13 
  Median 1,3333 1,0000 1,0000 
  Minimum 1,00 1,00 1,00 
  Maximum 3,33 2,00 2,33 
NEJ Medeltal 3,4554 1,5844 1,6802 
  N 71 77 74 
  Median 3,6667 1,3333 1,3333 
  Minimum 1,00 1,00 1,00 
  Maximum 5,00 4,33 4,33 
Totalt Medeltal 3,1667 1,5296 1,6130 
  N 84 90 87 
  Median 3,3333 1,3333 1,3333 
  Minimum 1,00 1,00 1,00 
  Maximum 5,00 4,33 4,33 
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Tabell 225. Respondenternas benägenhet att tänka sig vistelser i Finland, Sverige och 
tredje land. Lyceisterna på de olika linjerna. 
 

Respondentens I TREDJE Statistiska mått I FINLAND I SVERIGE 

0,01-nivån och ifråga om de tre övriga på 0,001-nivån. Ordningsföljden mellan 
grupperna förblir dock densamma hos lyceisterna som hos grundskoleleverna. De 
kan allra mest tänka sig att gifta sig med rikssvenskar, sedan följer engelsksprå-
kiga personer, sedan finlandssvenskar, sedan finskspråkiga på Åland och minst 
kan de tänka sig att gifta sig med finskspråkiga från det fasta Finland, av de 
grupper som här angivits som alternativ. För de tre förstnämnda grupperna 
placerar sig lyceisternas svar i medeltal mellan att de är helt eniga och ganska 
eniga med en sådan tanke och för de två finskspråkiga grupperna mellan att de är 
ganska eniga och varken eniga eller oeniga med tanken. Mest skiljer sig lyceister-
nas sätt att se på finskspråkiga från Finland som potentiella giftersmålspartners. 
Grundskoleleverna placerade in dessa halvvägs mellan att de varken var eniga 
eller oeniga med tanken och ganska oeniga. 

Det är några fler som låtit bli att svara i fråga om de finskspråkiga grupperna, 
fem respektive sex respondenter mot två till fyra som inte svarat på de andra tre 
frågorna av samma typ. Följaktligen är de valida svaren något färre för dessa 
grupper i tabell 226. Det vanligaste svaret är för lyceisterna i fråga om samtliga de 
namngivna grupperna som giftersmålspartners att de är helt eniga med tanken att 
kunna gifta sig. Det mellersta värdet, medianen, är likaså ”Helt enig” i fråga om 
rikssvenskar, engelskspråkiga och finlandssvenskar medan den är ”Varken enig 
eller oenig” för de båda finskspråkiga grupperna. För grundskoleleverna var det 
vanligaste värdet visavi de finskspråkiga grupperna däremot ”Helt oenig” och 
medianen var ”Helt enig” enbart för rikssvenskar. För finskspråkiga från Finland 
som makar var medianen bland grundskoleleverna ”Ganska oenig”. 

Det är måhända inte oväntat att de något äldre lyceisterna i högre grad generellt 
kan tänka sig giftermål än grundskoleleverna. Lyceisterna avger också dubbelt så 

linje LAND 

STUDENTLINJE Medeltal 2,4729 1,5630 1,6818 
  N 43 45 44 
  Median 2,3333 1,3333 1,3333 
  Minimum 1,00 1,00 1,00 
  Maximum 5,00 4,33 4,33 
GYMNASIELINJE Medeltal 3,8943 1,4963 1,5426 
  N 41 45 43 
  Median 4,3333 1,3333 1,3333 
  Minimum 1,00 1,00 1,00 
  Maximum 5,00 3,00 3,33 
Totat Medeltal 3,1667 1,5296 1,6130 
  N 84 90 87 
  Median 3,3333 1,3333 1,3333 
  Minimum 1,00 1,00 1,00 
  Maximum 5,00 4,33 4,33 
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Tabell 226. Potentiell giftasbenägenhet med olika grupper. Lyceisterna. 
 

ofta som grundskoleleverna identiska svar för sin benägenhet att gifta sig med 
personer ur samtliga grupper. Detta gäller nästan två av fem lyceister (knappt 39 
%) medan det gäller knappt en av fem grundskolelever. 80 % av de lyceister som 
svarar samma för alla dessa fem frågor svarar att de är helt eniga med tanken att 
gifta sig med en person ur samtliga grupper, medan resten svarar att de varken är 
eniga eller oeniga på alla frågor så när som på en respondent som svarar ”Vet inte” 
över hela linjen. 

Den höga andelen med identiska ”Helt enig” svar bland lyceisterna är en viktig 
del av förklaringen till att skillnaden mellan grundskolelevernas och lyceisternas 
svar blir så stor speciellt i fråga om finskspråkiga från Finland. 28 av 33 respon-
denter i Lycéet som säger sig vara helt eniga med tanken att gifta sig med en 
finskspråkig från Finland tillhör dem som svarat så i fråga om samtliga grupper. 
Detta kan jämföras med tanken att kunna gifta sig med en rikssvensk som 64 
lyceister säger sig vara helt eniga med (varav alltså mindre än hälften eller 28 
tillhör de respondenter som svarat så över hela linjen). 

Det finska urvalet är ännu mer positivt till giftermål oberoende av grupp. Åtta 
av de tretton som har föräldrar som talar finska hemma svarar att de är helt eniga 
med tanken att gifta sig med personer ur samtliga grupper och ytterligare en svarar 
”Varken enig eller oenig” över hela linjen. Såväl typvärdet som medianen blir 

Statistiska mått 
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N Valida 88 87 86 84 85
  Saknas 2 3 4 6 5
Medeltal 1,42 1,49 1,92 2,48 2,64
Median 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00
Typvärde 1 1 1 1 1
Minimum 1 1 1 1 1
Maximum 3 5 5 5 5

 
Tabell 227. Respondenten med samma giftermålsberedskap med samtliga grupper. Lyceisterna. 
 

 Frekvens Procent Kumulativ Giltig Procent Procent 
Valida HELT ENIG 28 31,1 82,4 82,4 

VARKEN ENIG   6 6,7 17,6 100,0 ELLER OENIG 
  Totalt 34 37,8 100,0   
Saknas VET INTE 1 1,1    
  System 55 61,1    
  Totalt 56 62,2    
Total 90 100,0    
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därmed ”Helt enig” över hela linjen och medeltalet för svaren i det finska urvalet 
håller sig för samtliga de fem frågorna om giftasbenägenhet mellan ”Helt enig och 
”Ganska enig”. Skillnaderna mellan svaren för det finska urvalet och resten av 
lyceisterna är signifikanta enbart ifråga om finskspråkiga från Finland som poten-
tiell maka/make (på 0,01-nivån). 

Det finska urvalets topplista skiljer sig också från resten av lyceisternas (som är 
identisk med den allmänna som beskrevs ovan) och är från den grupp de mest kan 
tänka sig att deras make/maka kommer ifrån till den de minst kan tänka detta om: 
engelskspråkiga, finskspråkiga från Finland, rikssvenskar, finlandssvenskar och 
finskspråkiga från Åland. Att just denna sistnämnda grupp kommer sist är oväntat 
men en respondent i det finska urvalet avger just här ett ”Helt oenig” svar, vilket 
är det enda dylika i hela det finska urvalets grupp (13 personer) på dessa fem 
frågor. Ändå är alltså skillnaderna i det finska urvalets syn på individer ur de fem 
namngivna grupperna som potentiella makor/makar mycket små och inte signifi-
kanta sinsemellan. Det finska urvalet framstår alltså som det mest positivt inställda 
till giftermål. Möjligen beror det på att de inte upplever någon av dessa grupper 
som främmande vare sig språkligt eller kulturellt medan de övriga sannolikt dels 
kan sämre finska och dels känner sig mer främmande för (fastlandet) Finland. 

Lyceisterna på studentlinjen och gymnasielinjen följer båda den allmänna 
”topplistan” för individer ur vilka grupper man är benägen att tänka sig giftermål 
med. Svaren mellan respondenter från de båda linjerna skiljer sig signifikant åt 
enbart i fråga om finskspråkiga från Finland (på 0,05-nivån). Näst mest skiljer sig 
svaren mellan linjerna åt i fråga om finskspråkiga från Åland som potentiella 
makar/makor. Medan 21 av 45 på studentlinjen är helt eniga med tanken på en 
finskspråkig från Finland som make/maka är 12 av 45 på gymnasielinjen det. Över 
hälften på studentlinjen, 24 respondenter är antingen helt eller ganska eniga med 
denna tanke medan 17 är detta på gymnasielinjen. 

Typvärdet, dvs. det vanligaste svaret på båda linjerna i fråga om samtliga 
grupper följer det allmänna mönstret i Lycéet med ett undantag. Medan typvärdet 
över hela linjen i gymnasiet är ”Helt enig” som svar på dessa fem frågor är det 
vanligaste svaret respondenterna på gymnasielinjer ger i fråga om finskspråkiga på 
Åland ”Varken enig eller oenig”.  

Medianen tar bland respondenterna på studentlinjen ett steg i mer tänkbar 
riktning för de båda grupperna av finskspråkiga (i förhållande till hela lyceistgrup-
pens svar redovisade överst i detta avsnitt) och är ”Ganska enig”. På gymnasielin-
jen tar däremot medianen för svaren gällande finlandssvenskar som makar/makor 
ett steg i mindre tänkbar riktning (återigen i förhållande till hela lyceistgruppens 
svar redovisade överst i detta avsnitt) och är ”Ganska enig”.  

På motsvarande sätt blir medeltalet för gymnasielinjens svar gällande finlands-
svenskarna högre, dvs. mindre favorabel och ligger emellan ”Ganska enig” och 
”Varken enig eller oenig” medan samma grupps svar (uttryckt i medeltalet) 
gällande finskspråkiga i Finland också i medeltal går i mindre tänkbar riktning och 
hamnar emellan ”Varken enig eller oenig” och ”Ganska oenig”. 



Resultatredovisning, lyceisterna 209

Tabell 228. Inställning till två- eller flerspråkighet. Lyceisterna. 
 

”Tvåspråkighet är en tillgång” 
Statistiska mått 

FÖR FÖR 

 
8.5.6 Är språkliga minoriteter respektive tvåspråkighet en tillgång? 
 

Lyceisternas syn på tvåspråkighet som en tillgång är ännu mer positiv än grund-
skolelevernas. Samtliga 90 lyceister är helt eniga med påståendet att tvåspråkighet 
är en tillgång för individen. Bland respondenterna i grundskolan gällde detta ca 
fyra av fem. Denna skillnad mellan lyceisterna och grundskoleleverna är signifi-
kant på 0,001-nivån.  

Lyceisterna är också aningen mer benägna att se tvåspråkighet även som en 
tillgång för samhället. Såväl typvärdet som medianen är bland lyceisterna att de är 
helt eniga med påståendet medan medianen bland grundskoleleverna var att de var 
ganska eniga med påståendet. Medeltalet av alla svar skiljer sig dock mycket litet 
mellan de olika skoltyperna och är i båda fallen runt 2 dvs. vid svarsalternativet 
”Ganska enig”. De små skillnader som finns mellan respondenterna i de båda 
skoltyperna är inte signifikanta.  

Lyceisterna förhåller sig rätt likartat med grundskoleleverna till påståendena att 
de fyra namngivna grupperna är tillgångar för sina samhällen. Skillnaderna mellan 

INDIVIDEN SAMHÄLLET 

N Valida 90 88
  Saknas 0 2
Medeltal 1,00 1,97
Median 1,00 1,00
Typvärde 1 1
Minimum 1 1
Maximum 1 5

 
Tabell 229. Inställningen till namngivna språkgrupper som en tillgång för sina 
samhällen. Lyceisterna. 
 

Statistiska mått 
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N Valida 83 83 86 59
  Saknas 7 7 4 31
Medeltal 1,82 2,69 2,50 2,66
Median 2,00 3,00 2,00 3,00
Typvärde 1 3 1 3
Minimum 1 1 1 1
Maximum 4 5 5 5
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respondenterna i de båda skoltyperna är endast signifikant (på 0,05) nivån i fråga 
om att se de finskspråkiga på Åland som en tillgång. Lyceisterna är litet positivare, 
dvs. litet mer benägna att göra detta. Det vanligaste svaret i Lycéet är att man är 
helt enig med detta påstående. I grundskolan är det vanligast svaret ”Varken enig 
eller oenig”. Det mellersta svaret i Lycéet är att man är ”Ganska enig” medan det i 
grundskolan är ”Varken enig eller oenig”. 

Det finska urvalet skiljer sig inte signifikant från sina gymnasiekamrater i vare 
sig synen på tvåspråkighet som en tillgång för individen eller för samhället. I det 
förstnämnda fallet är det rentav omöjligt eftersom alla gymnasieelever svarat 
identiskt. 

Det finska urvalet i Lycéet är något mera benäget att hålla med om att de fyra 
namngivna grupperna är en tillgång för sina samhällen än de övriga responden-
terna i Lycéet men enbart i frågan om synen på de finskspråkiga på Åland skiljer 
sig synsätten tillräckligt mycket för att vara signifikant (på 0,05-nivån). Nio av 13 
i det finska urvalet är helt eniga med påståendet att finskspråkiga på Åland är en 
tillgång, dvs. såväl typvärde som medianen antar detta värde i det finska urvalet 
för denna variabel. De fyra övriga respondenterna i det finska urvalet är varken 
eniga eller oeniga med påståendet.  

Respondenterna på de båda linjerna i gymnasiet uppvisar inte några signifikanta 
skillnader sinsemellan i fråga om dessa sex frågor. 
 
8.5.7 Acceptans av andra undervisningsspråk 
 

Lyceisterna är mer benägna att acceptera såväl engelska som finska som undervis-
ningsspråk på Åland än grundskoleleverna men enbart skillnaderna i benägenheten 
att acceptera engelska är signifikanta (på 0,001-nivån) mellan eleverna i de båda 
skoltyperna. Skillnaderna i acceptans av de båda språken som undervisningsspråk 
består alltså i gymnasiet. Engelska accepteras medan inställningen till finska som 
undervisningsspråk är mycket negativa.  

I fråga om engelska som undervisningsspråk är det såväl det vanligaste svaret 
som medianvärdet att lyceisterna är helt eniga med tanken (medan medianen för 
grundskoleleverna var att de vara ganska eniga). Medeltalet i gymnasiet ligger 
mellan helt och ganska enig medan det bland respondenterna i grundskolan låg 
mellan ”Ganska enig” och ”Varken enig eller oenig”. 81 % av lyceisterna är 
antingen helt eller ganska eniga med tanken på engelska som undervisningsspråk 
medan motsvarande siffra bland grundskoleleverna var 57 %. 

Andelen lyceister som svarade identiskt på de båda frågorna om undervisnings-
språk var ungefär lika stor i Lycéet som i grundskolan. 22 av 90 lyceister svarar på 
samma sätt på båda frågorna, dvs. ungefär var fjärde. 

Endast två lyceister är mer benägna att acceptera finska än engelska som under-
visningsspråk än de är engelska medan det motsatta gäller för 64 av responden-
terna i Lycéet. En respondent hade lämnat frågan om engelska som undervisnings-
språk obesvarad och en (annan) frågan om finska som undervisningsspråk 
obesvarad. 
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Tabell 230. Acceptans av andra undervisningsspråk än 
svenska på Åland. Lyceisterna. 
 

Kan acceptera undervisning på 
språket på Åland 

Statistiska mått 
PÅ PÅ 

Det finska urvalet inom lyceisterna är mer benäget att acceptera såväl engelska 
som finska som undervisningsspråk än lyceisterna är i gemen. Endast skillnaden i 
fråga om finskan är signifikant (på 0,001-nivån). Medan medeltalet i gymnasiet 
för denna variabel var 3,89, dvs. närmast svaret ”Ganska oenig” är medeltalet av 
svaren för det finska urvalet i gymnasiet 2,08 dvs. närmast ”Ganska enig”. Sju av 
de 13, dvs. en majoritet, är helt eniga med påståendet om att acceptera finska som 
undervisningsspråk på Åland och ytterligare två är ganska eniga. Två är varken 
eniga eller oeniga medan två är helt oeniga med påståendet. Bara den ena av de två 
respondenter som är mer benägen att acceptera finska än engelska som undervis-
ningsspråk tillhör det finska urvalet.  

Lyceisterna på de båda linjerna skiljer sig likaså signifikant åt i synen på finska 
som undervisningsspråk på 0,001-nivån medan de inte skiljer sig signifikant ifråga 
om synen på engelskan som undervisningsspråk utan snarast svarar påfallande 
likartat. Medan såväl medianen som typvärdet för frågan om finska som undervis-
ningsspråk för samtliga lyceister var ”Helt oenig” ligger medianen för responden-
terna på studentlinjen på ”Ganska oenig”, dvs. något positivare. Medeltalet av 
svaren på studentlinjen är 3,4 (dvs. närmast svaret ”Varken enig eller oenig”) 
medan den är 4,4 på gymnasielinjen, dvs. närmast svaret ”Ganska oenig”. Det 
allmänna medeltalet bland lyceisterna på denna fråga är 3,9. En av de två respon-

ENGELSKA FINSKA 

N Valida 89 89
  Saknas 1 1
Medeltal 1,75 3,89
Median 1,00 5,00
Typvärde 1 5
Minimum 1 1
Maximum 5 5

 
Tabell 231. Kan acceptera undervisning på engelska på Åland. Lyceisterna. 
 

”Kan acceptera undervisning Kumulativ Frekvens Procent Giltig Procent på engelska på Åland” Procent 

Valida HELT ENIG 47 52,2 52,8 52,8 
  GANSKA ENIG 25 27,8 28,1 80,9 

VARKEN ENIG   13 14,4 14,6 95,5 ELLER OENIG 
  HELT OENIG 4 4,4 4,5 100,0 
  Total 89 98,9 100,0   
Saknas VET INTE 1 1,1    
Totalt 90 100,0    
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Tabell 232. Acceptans av andra undervisningsspråk än svenska på 
Åland. Det finska urvalet bland lyceisterna. 
 

Kan acceptera undervisning på 
språket på Åland 

Statistiska mått 
PÅ ENGELSKA PÅ FINSKA 

N Valida 13 13
  Saknas 0 0
Medeltal 1,46 2,08
Median 1,00 1,00
Typvärde 1 1
Minimum 1 1
Maximum 3 5

 
 

denter som är mer positiv till finska som undervisningsspråk än till engelska som 
sådant går dock på gymnasielinjen.64  
 
8.5.8 Olika språks ställning och roll i olika miljöer och domäner 
 

8.5.8.1 Allmänt 
 

Lyceisternas svar på påståendena (nr 89-94 i enkäten) om att engelskan borde få 
en starkare ställning i Sverige, Finland och på Åland, att finskan borde få en 
starkare ställning i Sverige och på Åland och att svenskan borde få en starkare 
ställning i Finland följer i stort samma mönster som svaren bland grundskol-
eleverna. Mest eniga är man med påståendet att stärka svenskan i Finland, därnäst 
följer engelskan i Finland och sedan engelskan på Åland. Inställningen till dessa 
tre påståenden har en övervikt av att lyceisterna är eniga med detta. För de tre 
följande påståendena gäller att tonvikten i lyceisternas svar ligger på att man är 
oeniga med påståendena om att stärka dessa: engelskan i Sverige, finskan på 
Åland och mest oenig är man med påståendet att stärka finskan i Sverige. Grund-
skolelevernas svar på dessa frågor följde samma rangordning men man var också 
på den eniga sidan med att engelskan i Sverige borde stärkas.  

Enbart i fråga om engelskan i Finland är lyceisterna mer benägna att hålla med 
om att språket behöver stärkas i förhållande till vad grundskoleleverna anser. För 
de övriga fem frågorna gäller motsatsen. Signifikanta skillnader (på 0,05-nivån i 
båda fallen) mellan lyceisterna och grundskoleleverna finns enbart i fråga om 
engelskan och finskan i Sverige där alltså lyceisterna är mer oeniga med 
påståendena om att dessa språk skulle behöva stärkas i Sverige. Medan medianen, 
dvs. det mellersta värdet i fråga om att finskan borde få en starkare ställning i 
Sverige är ”Ganska oenig” bland grundskoleleverna är den ”Helt oenig” bland 

                                                 
64 Denna respondent (nr 36 i Lycéet) har en mor född på en finskspråkig ort i Finland, har besökt 
Finland mer än tjugo gånger och skattar också sin egen kompetens i finska högre än vad som 
allmänt är fallet i Lycéet. 
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Tabell 233. Viktiga statistiska mått i fråga om huruvida engelskan och finskan/svenskan borde få en 
starkare ställning på Åland, i Sverige och i Finland. Lyceisterna. 
 

lyceisterna. Nettoattityden65 till att ge engelskan en starkare ställning i Sverige är 
positiv bland grundskoleleverna (19,1 %-enheter) medan den är svagt negativ 
bland lyceisterna (-1,3 %-enheter).  

Det finska urvalet bland lyceisterna skiljer sig signifikant från de andra 
lyceisterna i fråga om finskans ställning såväl på Åland som i Sverige (på 0,01-
nivån) samt i fråga om svenskans ställning i Finland (på 0,05-nivån). Det finska 
urvalet är mer benäget att hålla med om att finskan behöver stärkas än de övriga 
lyceisterna men t.o.m. bland dessa är medianen ”Varken enig eller oenig” och 
medeltalet ligger i vartdera fallet närmast detta svarsalternativ. Gällande påståen-
det att svenskan borde få en starkare ställning i Finland är man mindre benägen att 
hålla med än resten av lyceisterna. Medianen ligger på ”Ganska enig” med 
påståendet (medan den för de övriga lyceisterna liksom för lyceisterna i allmänhet 
är ”Helt enig”). 

Det finns signifikanta skillnader mellan respondenternas svar på dessa frågor 
mellan de båda linjetyperna. Endast i fråga om engelskans ställning i Sverige kan 
inte sådana uppmätas. Respondenterna på gymnasielinjen är mer positiva till att 
stärka engelskan i Finland och på Åland (skillnaden är signifikant på 0,01-nivån i 
båda fallen) och till att stärka svenskan i Finland (på 0,05-nivån) medan respon-
denterna på studentlinjen är mer positiva till att stärka finskan såväl på Åland som 
i Sverige (signifikant på 0,05-nivån). 

Respondenterna på studentlinjen har en mer likartad eller sammanhållen syn på 
språken i de olika miljöerna. Medianen för svaren om språkens (svenskans och 
engelskans) behov av förstärkning i Finland är ”Ganska enig”, medianen för 

                                                 
65 Se fotnot i avsnitt 6.5.8 för en beskrivning av begreppet nettoattityd. 

Statistiska mått 
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N Valida 90 90 83 89 89 90
  Saknas 0 0 7 1 1 0
Medeltal 2,86 3,84 3,04 4,18 2,02 1,86
Median 3,00 4,00 3,00 5,00 2,00 1,00
Typvärde 3 5 3 5 1 1
Minimum 1 1 1 2 1 1
Maximum 5 5 5 5 5 5
Nettoattityd (%- 7,8 -46,6 -1,3 -46 60,6 63,4enheter) 
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Tabell 234. Viktiga statistiska mått i fråga om huruvida engelskan och finskan/svenskan borde få en starkare 
ställning på Åland, i Sverige och i Finland. Det finska urvalet bland lyceisterna. 
 

svaren om språkens (finskans och engelskans) behov av förstärkning på Åland 
samt engelskans behov av stöd i Sverige ”Varken enig eller oenig” medan 
medianen i fråga om finskans behov av förstärkning på Åland är ”Ganska oenig”. 

På gymnasielinjen har två frågor medianen ”Helt enig” och två medianen ”Helt 
oenig” medan de två resterande har medianen ”Varken enig eller oenig”, dvs. 
åsikterna om språkens behov av förstärkning i de olika länderna är mer disparat. 
Medianen för svaren om både svenskans och engelskans behov av förstärkning i 
Finland är ”Helt enig”, medianen för svaren om finskans behov av förstärkning på 
Åland och i Sverige är ”Helt oenig” medan medianen för svaren om engelskans 
behov av förstärkning både på Åland och i Sverige är ”Varken enig eller oenig”. 

Statistiska mått 
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N Valida 13 13 12 13 13 13
  Saknas 0 0 1 0 0 0
Medeltal 3,38 3,00 3,17 3,38 2,00 2,46
Median 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00
Typvärde 3 3                3 2 2 1
Minimum 1 1 1 2 1 1
Maximum 5 5 5 5 3 5

 
Tabell 235. Viktiga statistiska mått i fråga om huruvida engelskan och finskan/svenskan borde få en starkare 
ställning på Åland, i Sverige och i Finland. Studentlinjen. Lyceisterna 
 

Statistiska mått 
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N Valida 45 45 41 44 44 45
  Saknas 0 0 4 1 1 0
Medeltal 3,20 3,53 3,17 3,93 2,27 2,09
Median 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00
Typvärde 3 3 3 5 3 1
Minimum 1 1 1 2 1 1
Maximum 5 5 5 5 5 5
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Tabell 236. Viktiga statistiska mått i fråga om huruvida engelskan och finskan/svenskan borde få en 
starkare ställning på Åland, i Sverige och i Finland. Gymnasielinjen. Lyceisterna. 
 

 
8.5.8.2 Olika språks roll i världen 
 

Lyceisterna valde liksom grundskoleleverna påfallande ofta antingen det neutrala 
svarsalternativet ”Lagom stor” eller alternativet ”Vet inte” i fråga om frågorna om 
engelskans, franskans och spanskans roll i världen. Av tabell 237 syns att åtta 
valde att svara att det inte vet i fråga om engelskan men så många som 26 i fråga 
om franskan och nästan hälften av de 90 lyceisterna, dvs. 43 i fråga om spanskan. 
Dessutom valde 68 alternativet ”Lagom stor” för engelskan, 30 detta för franskan 
och 29 samma för spanskan. Sammanlagt valde 26 respondenter att svar identiskt 
för alla tre språken, varav 18 svarade ”lagom stor” och åtta ”Vet inte”.  

Lyceisterna håller sig även i övrigt nära grundskolelevernas svar. Såväl 
medianen som typvärdet är för alla tre språken ”Lagom stor” och alla tre medel-
talen ligger nära detta. Liksom för grundskoleleverna antyder svaren att också 
lyceisterna något oftare tenderar att anse att engelskans roll är för begränsad än att 
anse detta om franskan och spanskan. Skillnaden mellan svaren för engelskans del 
i de båda skoltyperna är svagt signifikant (på 0,05-nivån). Lyceisterna är inte lika 
ofta som grundskoleleverna benägna att anse att engelskans roll är för begränsad. 
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N Valida 45 45 42 45 45 45
  Saknas 0 0 3 0 0 0
Medeltal 2,51 4,16 2,90 4,42 1,78 1,62
Median 3,00 5,00 3,00 5,00 1,00 1,00
Typvärde 3 5 3 5 1 1
Minimum 1 1 1 2 1 1
Maximum 5 5 5 5 5 5

 
Tabell 237. Inställning till olika världsspråks roll. Lyceisterna. 
 

Statistiska mått ENGELSKAN FRANSKAN SPANSKAN 

N Valida 82 64 47 
  Saknas 8 26 43 
Medeltal 2,93 3,17 3,04 
Median 3,00 3,00 3,00 
Typvärde 3 3 3 
Minimum 1 2 1 
Maximum 5 5 5 
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Tabell 238. Attityderna till olika språks roll i Östersjöområdet.lyceisterna. 
 

 
8.5.8.3 Olika språks roll i Östersjöregionen 
 

Frågorna om olika språks roll i Östersjöområdet (frågorna 107-110 i enkäten) var 
på samma sätt som frågorna om världsspråkens ställning allmänt dels svåra att ta 
ställning till också för lyceisterna och dels sådana som för dem som inte svarade 
”Vet inte” oftast ledde till svaret ”Lagom stor”. Antalet ”Vet inte” svar varierade 
mellan 22 (engelskan) och 43 (ryskan). 17 lyceister svarade ”Vet inte” på alla 
dessa fyra frågor. Vidare varierade antalet ”Lagom stor” svar mellan 28 för 
engelskan och 49 för svenskan med tyskan och ryskan mittemellan med 35 sådana 
svar vardera. 15 lyceister svarade ”Lagom stor” på alla fyra frågorna.  

Liksom hos grundskoleleverna finns det hos lyceisterna en svag tendens till att 
något oftare anse att engelskans roll i Östersjöområdet är för begränsad än att anse 
detta om de andra tre namngivna språken. Såväl medianen som typvärdet är för 
engelskans del ”För begränsad” medan dessa värden för de andra tre språken är 
”Lagom stor”. Medeltalet är lägst för engelskan. Det föreligger inga statistiskt 
signifikanta skillnader i åsikterna mellan eleverna i de båda skoltyperna. 
 
8.5.8.4 Engelskans roll i olika domäner 
 

På samma sätt som grundskoleleverna upplever uppenbarligen lyceisterna att det 
är lättare att ta ställning till frågorna om engelskans roll i IT-världen och inom 
åländsk populärkultur än inom åländsk handel och sjöfart. Ingen lyceist svarar att 
de inte vet gällande de två förstnämnda frågorna medan 27 svarar så för den 
sistnämnda. Däremot är valet av alternativet ”Lagom stor” påfallande. 69 väljer 
detta för frågan om engelskans roll på IT-området, 72 för frågan om engelskans 
roll inom åländsk populärkultur och 41 detta för frågan om engelskans roll inom 
åländsk handel och sjöfart. 27 respondenter väljer att svara identiskt på alla tre 
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N Valida 68 52 47 67 15
  Saknas 22 38 43 23 75
Medeltal 2,50 2,77 2,94 2,82 3,00
Median 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Typvärde 2 3 3 3 3
Minimum 1 1 1 2 3
Maximum 4 4 5 4 3
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Tabell 239. Inställningen till engelskans roll i olika domäner. Lyceisterna. 
 

IDENTISK ACCEP-FÖR TANS TILL PÅ INOM ÅLÄNDSK Statistiska mått ENGELSKANS 

frågor, varav 26 svarar ”Lagom stor” och en ”För begränsad” på samtliga tre 
frågor. 

Den allmänna tendensen bland dem som besvarat frågorna är också neutral. 
Såväl medianen som typvärdet är för alla tre frågorna ”Lagom stor”. Engelskans 
roll inom handeln och sjöfarten på Åland anses något oftare vara för begränsad än 
inom IT-området eller populärkulturen.  

Statistiskt signifikanta skillnader finns mellan eleverna i de båda skoltyperna 
för frågan om engelskans roll inom åländsk popkultur (på 0,001-nivån). Grund-
skoleleverna anser oftare än lyceisterna att engelskans roll på detta område är för 
begränsad. 
 
8.5.8.5 Svenskans roll inom EU och på IT-området på Åland 
 

Även för frågorna om svenskans roll inom EU respektive inom IT-området på 
Åland svarar många lyceister att de inte vet. Av de 65 respektive 74 lyceister som 
tagit ställning är tendensen i båda fallen att anse svenskans roll som något för 
begränsad, speciellt i fråga om rollen inom EU. Såväl medianen som typvärdet är 
för denna fråga ”För begränsad” och medeltalet av alla avgivna svar ligger 
närmast detta svarsalternativ. Svenskans roll inom IT-området anses mer lagom. 
Såväl median som typvärde är ”Lagom stor” för denna fråga och medeltalet av alla 

ITOMRÅDET POPKULTUR HANDEL OCH ROLL INOM OLIKA SJÖFART DOMÄNER 

N Valida 90 90 63 27
  Saknas 0 0 27 63
Medeltal 3,12 3,21 2,65 2,96
Median 3,00 3,00 3,00 3,00
Typvärde 3 3 3 3
Minimum 1 2 1 2
Maximum 5 5 4 3

 
Tabell 240. Inställningen till svenskans roll inom EU respektive It-området på Åland 
Lyceisterna. 
 

SVENSKANS ROLL PÅ Statistiska mått INOM EU IT-OMRÅDET PÅ ÅLAND 

N Valida 65 74 
  Saknas 25 16 
Medeltal 2,35 2,58 
Median 2,00 3,00 
Typvärde 2 3 
Minimum 1 1 
Maximum 4 5 
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avgivna svar ligger närmast detta svarsalternativ. Det finns inga signifikanta 
skillnader mellan svaren bland grundskoleleverna och lyceisterna.  

I nästa kapitel dras slutsatser på basen av resultaten i den empiriska undersök-
ningen. 

 
 



 

 
 
 
 
 

Kapitel 9  
 

Sammanfattning och slutsatser 
 
 
 
 
Den aktuella studien redovisar resultat av enkätundersökningar ifyllda av 
tonåringar på Åland för snart tio år sedan. Av olika skäl har redovisningen dröjt 
och det är klart att en upprepad likadan studie idag förmodligen skulle ge vissa 
resultat som var annorlunda än de nu redovisade. I grunden har dock inte större 
förändringar skett på Åland som språksamhälle idag. Det politiska partiet Ålands 
framtid, som är för åländsk självständighet, har lyckats ta plats i Ålands lagting 
men inte med fler än två av de 30 platserna. Vid en opinionsundersökning utförd 
av Tidningen Åland 2002 förespråkade drygt 10 % av de tillfrågade självständig-
het. Debatten om Ålands relation till finska språket har fortsatt. Den s.k. 
hemspråkslistan överlämnades av finskspråkiga föräldrar år 2002 till myndighe-
terna, men ledde inte till någon utökad undervisning i finska för barn med finskt 
hemspråk eller förstaspråk. Inte heller verkar oron över engelskans allt starkare 
dominans i olika domäner ha satt djupare spår. Studiebenägenheten i Sverige efter 
grundskolan har ökat men redan i slutet av 90-talet var Sverige populärare än 
Finland som studieort på högre nivå. Ungdomars internetanvändning har säkert 
ökat ytterligare och därmed exponeringen för olika språk men kanske främst 
engelska. 

Studien visar att det finns påvisbara (statistiskt signifikanta) skillnader ifråga 
om språkliga attityder mellan ungdomar på Åland på basen av huruvida de 
åtminstone i någon mån i hemmet tilltalas på finska eller inte. Det finns också 
många skillnader mellan gymnasieelever som går på sådan linje där finska är ett 
obligatoriskt språk och sådana som inte gör det.  

Här sammanfattas kort de allmänna resultaten av enkäten för respondenterna i 
årskurs 9. Drygt nio av tio (91 %) respondenter är födda på Åland medan nästan 
lika många (88 %) har åtminstone en förälder som är det. Det är dock mindre än 
hälften av respondenterna vars båda föräldrar är födda på Åland. Närmare 90 % av 
eleverna har också nära släktingar som bor utanför Åland. Föräldrarnas vanligaste 
utbildningsnivå är mellannivån, dvs. viss utbildning efter grundskolan såsom 
gymnasium, yrkesskola eller folkhögskola. 

Eleverna har besökt Sverige fler gånger än Finland. Över tre fjärdedelar har 
dock besökt Finland åtminstone fem gånger. Påfallande ofta talar respondenterna 
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engelska i Finland. Tre av fem hade aldrig talat finska i Finland, medan motsva-
rande gällde för hälften i fråga om engelska. Det var dock fler som alltid talade 
finska i Finland än som alltid talade engelska, 9 % mot 4 %.  

43 respondenter av 257 eller 17 % hade åtminstone en förälder som talade något 
annat språk än svenska med dem, åtminstone ibland. 32 elever eller 12,5 % av 
svararna hade föräldrar som talade finska med dem och för tjugo gällde detta 
relativt ofta, dvs. åtminstone flera gånger i veckan.  

Nio av tio respondenter hade valt att läsa finska också på högstadiet fastän det 
blivit frivilligt språk i skolan. Utanför skolan angav sig 87 % lyssna till engelska 
(som är ett obligatoriskt språk i skolan) och 31 % till finska och 11 % till tyska. 
Aktiv egen användning av andra språk än svenska på fritiden var ovanligare men 
43 % angav sig skriva på engelska, 39 % sig tala på engelska och 18 % sig tala på 
finska. 

Nästan alla respondenter använde rikssvenska medier åtminstone ibland medan 
motsvarande gällde för tre av fyra i fråga om finlandssvenska medier. 

Engelska upplevde sig respondenterna kunna ganska bra medan de självskattade 
kunskaperna i finska hamnade någonstans mitt emellan dåligt och någorlunda. De 
som läst tyska upplevde sig kunna tyska på motsvarande nivå. 

Medan så gott som alla eller 96 % trodde att engelska skulle vara ett viktigt 
språk i deras liv, gällde detta för 69 % i fråga om finska. Vid en rangordning av 
språkens viktighet blev ordningen svenska, engelska, finska. 

Ungdomarna är starkt åländska till sin identitet. 62 % är helt eniga med 
påståendet att de känner samhörighet med Åland och över fyra av fem (81%) är 
helt eller ganska eniga. Av sju namngivna statliga eller geografiska enheter är 
Norden den som har nästmest helt eniga svar men detta gäller för ca 26 %. Europa 
får 22 % helt eniga svar och Finland 20 %. Vid en rankning av respondenternas 
samhörighetskänslor får man dock listan Åland, Finland, Sverige, Norden. Det är 
svårt att veta om detta är en punkt där Sverige vid en ny undersökning skulle gå 
om Finland, i takt med att allt fler ungdomar väljer att studera där. 

72 % av respondenterna är helt eniga med påståendet att se Åland som sitt 
hemland och ytterligare 11 % ganska eniga. Motsvarande värden för att se Finland 
som hemlandet är 27 % respektive 23 %. Ändå håller 64 % alltid på Finland i 
landskamper mellan Sverige och Finland och ytterligare 17 % oftare på Finland än 
på Sverige.  

Nästan en tredjedel av grundskoleleverna är antingen helt (22 %) eller ganska 
(11 %) eniga om att Åland bör sträva efter självständighet, vilket är en anmärk-
ningsvärt hög siffra. Drygt var tredje är helt eniga om att Åland bör gå ut ur EU 
och ytterligare 11 % ganska eniga. Andelen som är emot detta är betydligt mindre. 
Fler är också eniga med påståendet om att Finland bör gå ut ur EU än de som är 
oeniga. Sammanlagt 35 % är helt eller ganska eniga.  

Till tanken att flytta till, studera i eller bo i Finland, Sverige eller tredje land blir 
rangordningen i samtliga fall den är att respondenterna mest kan tänka sig Sverige, 
sedan tredje land och sist Finland. Medan 82 % är helt eller ganska eniga med 
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påståendet att de kan tänka sig att studera i Sverige gäller detta bara för 36 % i 
fråga om Finland men 64 % i ett tredje (icke namngivet) land.  

De mest eftertraktade på äktenskapsmarknaden för respondenterna från de högst 
attraktiva till de lägst dito är rikssvenskar, engelskspråkiga personer, finlands-
svenskar, finskspråkiga på Åland och minst eftertraktade är finskspråkiga i 
Finland.  

Nästan nio av tio (88 %) är helt eller ganska eniga med påståendet att tvåsprå-
kighet är en tillgång för individen. Nästan fyra av fem är helt eniga. Att tvåsprå-
kighet är en tillgång för ett samhälle anser färre men ändå två av tre. Helt eniga 
om detta är knappt hälften (48%). Respondenternas attityd till huruvida vissa 
namngivna minoriteter eller språkgrupper är en tillgång för sina länder eller 
samhällen är dock med ett undantag något mer negativ än värdena för samhällelig 
tvåspråkighet. Undantaget är finlandssvenskarna i Finland. Såväl det vanligaste 
svaret som medianen för sverigefinnarna som en tillgång för Sverige, finsksprå-
kiga som en tillgång för Åland respektive ryskspråkiga som en tillgång för Estland 
är ’varken enig eller oenig’. Det vanligaste värdet för respondenternas syn på 
finlandssvenskarna som en tillgång för Finland är att de är helt eniga med detta. 
Median är ’ganska enig’ i detta fall. 

Medan närmare tre av fem (57 %) var eniga (helt eller ganska) med påståendet 
att de kunde tänka sig att undervisas på engelska på Åland gällde detta enbart 14 
% i fråga om finska. Frågeställningen var sådan att det uttryckligen handlade om 
huruvida de kunde tänka sig att själva undervisas på dessa språk, varför antagligen 
även språkfärdigheten inverkar utöver respondenternas attityder till fenomenet.  

Eleverna tillfrågades om sin inställning till att stärka engelskans och finskans 
ställning på Åland och i Sverige och svenskan och engelskan i Finland. 
Attityderna är starkt positiva till att stärka svenskan i Finland, därnäst positiva till 
att stärka engelskan i Finland. De negativa attityderna överväger dock starkt ifråga 
om att stärka finskan på Åland eller i Sverige. 9 % var ändå helt eniga om att 
stärka finskan på Åland och ytterligare 11 % ganska eniga. Helt oeniga var dock 
betydligt fler eller 41 % och ganska oeniga ytterligare 18 %. Samtidigt var 43 % 
helt eller ganska eniga om att stärka engelskan på Åland medan knappt 17 % var 
helt eller ganska oeniga.  

Frågorna om olika språks roll i världssamfundet eller i olika geografiska enheter 
och/eller domäner genererade påfallande många svar av karaktären ”lagom stor”. 
Av tolv sådana frågeställningar var såväl det vanligaste svaret som medianen 
”lagom stor” i tio fall. Såväl det vanligaste svaret som medianen för hurudan 
svenskans roll är i EU var dock ”för begränsad”. Också medianen för hurudan 
svenskans roll är på IT-området på Åland var ”för begränsad”. 

Attityderna till många språkliga fenomen och speciellt till finskan och till 
Finland skiljer sig signifikant åt mellan å ena sidan respondenterna i årskurs 9 från 
hem där åtminstone en förälder talar finska med dem (”det finska urvalet” eller 
”den finska gruppen”) åtminstone i någon mån och å andra sidan resten av respon-
denterna från årskurs 9. Var åttonde respondent eller 12,5 % dvs. 32 elever 
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kommer från dessa ”finskspråkiga” hem. De är i lika hög grad som sina jämnåriga 
födda på Åland själva, men den finsktalande föräldern är oftare född i Finland än 
vad allmänt är fallet för föräldrarna till samtliga respondenter. Ändå kommer även 
tre fjärdedelar av ”det finska urvalet” från hem där åtminstone en förälder är 
Ålandsfödd.  

Eleverna från (även) finskspråkiga hem har besökt Finland (signifikant) oftare 
än sina jämnåriga skolkamrater. De talar också signifikant oftare finska vid besök i 
Finland.  

Den finska gruppen använder engelska, tyska och franska på sin fritid i stort i 
samma utsträckning som resten av respondenterna men avviker markant i sitt bruk 
av finska. Tio av de 32 respondenter som tidigare i enkäten angett att de tilltalas på 
finska av en eller båda föräldrarna har vid dessa öppna frågor inte angett att de 
lyssnar till finska. Möjligen har de inte kommit att tänka på att även direkt tilltal är 
att lyssna till språket. Siffran bör alltså vara 100 % i fråga om lyssna till språket 
fastän enbart 69 % svarat detta i det finska urvalet. I det icke-finska urvalet är 
motsvarande siffra 25 %. 53 % i den finska gruppen har angett att de själva talar 
finska (mot 18 % av samtliga respondenter och 13 % av dem som inte tilltalas på 
finska hemma). 28 % i den finska gruppen har angett att de läser på finska på 
fritiden mot 8 % av det icke-finska urvalet, och 34 % att de skriver på finska mot 6 
% av det icke-finska urvalet. 

Bruket av finlandssvenska medier var något högre i den finska gruppen än hos 
de övriga respondenterna. Men det bör påpekas att användningen av finskspråkiga 
medier inte efterfrågades. 

Det finska urvalet redovisar inte oväntat en signifikant högre skattning av sina 
färdigheter i finska än resten av respondenterna. Skillnaderna är signifikanta i 
fråga om samtliga fyra delkompetenser medan den finska gruppen inte skiljer sig 
från mängden i fråga om självskattningen av andra språk. Även den finska 
gruppen skattar dock sina färdigheter i engelska högre än sina färdigheter i finska, 
men dessa ligger relativt nära varandra för den finska gruppens del. Medan de i 
medeltal anser sig kunna engelska ganska bra anser de sig kunna finska mitt 
emellan ganska bra och någorlunda.  

Den finska gruppen rangordnar liksom resten av eleverna i årskurs 9 svenskan 
som det viktigaste språket, engelska som det näst viktigaste och finskan som det 
tredje viktigaste i deras liv. Här föreligger inga signifikanta skillnader gentemot 
resten av respondenterna.  

Den finska gruppen rangordnar liksom resten av respondenterna sin samhörig-
hetskänsla med Åland som den högsta och sedan Finland, Sverige och Norden. 
Samhörighetskänslan för Finland är dock betydligt starkare än i resten av gruppen 
(signifikant skillnad mellan grupperna på 0,001-nivån) och närmar sig samhörig-
hetskänslan med Åland. Skillnaderna i samhörighetskänsla mellan det finska 
urvalet och resten av respondenterna är inte signifikanta för någon annan geogra-
fisk enhet (än Finland). 
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Den finska gruppen ser liksom de övriga grundskoleleverna oftare Åland som 
sitt hemland än Finland. Finland kommer dock för den finska gruppen nära Åland 
i hemlandskänsla: 72 är eniga med att Åland är deras hemland (56 % helt eniga) 
och 66 % eniga med att Finland är deras hemland (47 % helt eniga). Hemlands-
känslan för Åland är något svagare i den finska gruppen än i den icke-finska 
gruppen och hemlandskänslan för Finland starkare än i den icke-finska gruppen. 
Båda dessa skillnader mellan grupperna är signifikanta (på 0,05-nivån). 

Den finska gruppen håller också ännu oftare än resten av respondenterna på 
Finland i landskamper mellan Sverige och Finland. Även denna skillnad är signi-
fikant mellan grupperna. 

Det finska urvalet är mer negativt såväl till tanken på åländsk självständighet 
som på att Finland eller Åland skulle gå ur EU. Skillnaderna mellan de finska och 
de icke-finska grupperna är signifikanta för samtliga tre variabler. 

Den finska gruppen kan oftare än resten av grundskoleleverna tänka sig att bo i, 
studera i eller flytta till Finland och dessa skillnader är signifikanta mellan den 
finska och den icke-finska gruppen. Det finns däremot inte signifikanta skillnader 
mellan de båda grupperna i fråga om dessa aspekter vad gäller Sverige och tredje 
land. Också det finska urvalet kan mest av allt tänka sig Sverige, och därnäst tredje 
land men värdena för Finland ligger närmare de övriga enheterna inom den finska 
gruppen. 52 % inom den finska gruppen är helt ( 45%) eller ganska eniga med 
tanken på att studera i Finland mot 36 % för samtliga grundskolelever. 

Det finska urvalet kan oftare än resten av respondenterna tänka sig att gifta sig 
med finskspråkiga från Åland och Finland och dessa skillnader mellan den finska 
och den icke-finska gruppen är signifikanta medan det inte finns signifikanta 
skillnader i giftasbenägenhet med individer ur de andra namngivna grupperna. 
Mest attraktiva som giftermålspartners för respondenter i det finska urvalet är 
liksom för de övriga respondenterna rikssvenskar. För den finska gruppens del 
följs dessa av finlandssvenskar, finskspråkiga på Åland, engelskspråkiga och sist 
finskspråkiga i Finland, i den ordningen. Skillnaden i rangordning för alla respon-
denter är att de engelskspråkiga degraderats till att vara den fjärde mest attraktiva 
gruppen för det finska urvalet (i stället för den näst mest attraktiva gruppen), men 
skillnaderna i giftasbenägenhet mellan individer från olika grupper är rätt små i det 
finska urvalet. 

Även det finska urvalet liksom respondenterna i allmänhet är positivare till 
tvåspråkighet på individnivå än på samhällsnivå. Det finska urvalet är vidare 
(signifikant) positivare inställd till finskspråkiga i både Sverige och på Åland än 
resten av eleverna i årskurs 9.  

Det finska urvalet är signifikant positivare inställd till finska som undervis-
ningsspråk på Åland än resten av respondenterna i grundskolan, medan det inte 
föreligger signifikanta skillnader mellan grupperna visavi engelska som undervis-
ningsspråk. 

Signifikanta skillnader mellan det finska urvalet och resten av respondenterna 
finns vidare i fråga om åsikten av att stärka finskans ställning både på Åland och i 
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Sverige (på nivån 0,001) medan det inte finns signifikanta skillnader mellan 
grupperna i åsikterna om att stärka engelskan (på Åland, i Sverige eller i Finland) 
eller att stärka svenskan i Finland. 

Bland alla de tolv frågorna om olika språks roll i olika geografiska enheter eller 
domäner/situationer fanns det enbart en där det fanns signifikanta skillnader i 
åsikterna hos det finska urvalet i förhållande till de andra respondenterna. 
Skillnaderna mellan gruppernas åsikter om engelskans roll inom popkulturen var 
signifikant på 0,5-nivån så att den finska ansåg den vara något mer begränsad än 
de andra respondenterna.  

Lyceisterna har i stora drag likartade attityder som grundskoleleverna. De är 
dock signifikant mindre benägna att förorda åländsk självständighet. Samtliga 90 
respondenter i Ålands lyceum ser vidare tvåspråkighet på individnivå som en 
tillgång. De skillnader som fanns mellan den finska gruppen och den icke-finska 
gruppen i grundskolan består i stort på gymnasienivån så att den finska gruppen 
bland lyceisterna i många frågor gällande finska eller Finland uppvisar ett signifi-
kant positivare synsätt än resten av lyceisterna. Samma gäller mellan de båda 
linjerna på gymnasiet, där studentlinjens elever med obligatorisk finska på 
schemat, tenderar att uppvisa likartade attityder som det finska urvalet, medan 
gymnasielinjens elever utan obligatorisk finska på schemat tenderar att uppvisa 
likartade attityder som den icke-finska gruppen. 

Den allmänna hypotesen i kapitel två var att Ålandssvenskheten som en grupp 
med hög etnisk profil kommer att färga av sig också på ungdomarnas attityder på 
Åland. Här följer en kort genomgång av hypoteserna och de slutsatser som kan 
dras på basen av ovanredovisade resultat. 

 
Hypotes 1:  
Åländska ungdomar beter sig som en osäker majoritet på Åland och  
håller en hög profil gentemot minoriteter på Åland, framför allt finsksprå-
kiga. 

 
De redovisade resultaten från studien stödjer överlag denna hypotes. Ungdomarna 
är i allmänhet inte positivt inställda till att stärka finskans ställning på Åland, till 
att gifta sig med finskspråkiga på Åland eller till att undervisas på finska på Åland. 
Det bör dock tilläggas att de inte härutöver tillfrågats om sina attityder till andra 
grupper på Åland än engelskspråkiga.  
 

Hypotes 2: 
Ungdomarna på Åland är inte lika negativa till andra språk som till finska. 

 
Resultaten både stödjer och inte stödjer hypotesen. Ungdomarna är definitivt mer 
positivt inställda till engelska men det går inte definitivt på basen av denna under-
sökning att säga mer. Finskan är för ungdomarna generellt det tredje viktigaste 
språket efter svenskan och engelskan. 
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Hypotes 3: 
Ålandssvenskhetens allmänt höga etniska profil ger visst skydd mot alltför 
positiva attityder till engelskan. Ungdomarna på Åland är inte lika odelat 
positiva till engelskan som svenska ungdomar (och finländska ungdomar i 
övrigt).  

 
Denna hypotes kan inte verifieras med resultaten i denna undersökning, utan 
attityderna gentemot engelskan är överlag påfallande positiva hos ungdomarna på 
Åland. Man kan i hög grad tänka sig att gifta sig med engelskspråkiga, att undervi-
sas på engelska och fler anser att engelskans ställning borde stärkas på Åland än 
tvärtom. En hög etnisk profil verkar därmed inte automatiskt ge skydd mot det 
verkliga maktspråket i världen, engelskan.  

 
Hypotes 4: 
Åländska ungdomar beter sig som säker minoritet i Finland och håller hög 
profil på sina rättighetskrav. Ungdomar på Åland accepterar fortfarande 
Finland som moderlandet men vänder sig alltmer gentemot Sverige som 
rollmodell. 

 
Det är rimligt att påpeka att få frågor i enkäten kan ge svar på den första delen av 
denna hypotes. Det faktum att enbart svenskspråkiga i Finland bemöts med samma 
positiva attityder som samhällelig tvåspråkighet i allmänhet är dock en slags 
bekräftelse liksom det att man anser att svenskans ställning i Finland bör stärkas. 

Finland är fortfarande rollmodell för ungdomarna i denna undersökning i och 
med att Finland rankas som den enhet man näst Åland känner mest samhörighet 
med. Man håller även överlag på Finland i landskamper mellan Finland och 
Sverige. Men Sverige är definitivt attraktivare bland ungdomarna som land att 
studera i, flytta till eller bo i. 
 

Hypotes 5:  
Finskspråkiga ungdomar på Åland håller även de en hög etnisk profil och är 
överlag positiva till användning av finska på Åland. 

 
Denna hypotes verifieras genom resultaten från flera av variablerna där de 
ungdomar som även möter finska hemma signifikant skiljer sig i sina attityder från 
resten av ungdomarna i undersökningen ifråga om finska språket, finsktalande 
grupper men även Finland som enhet. Det är snarast oväntat att resultaten så 
rätlinjigt påvisar dessa skillnader mellan de ”finskspråkiga” ungdomarna och 
resten. 
 

Hypotes nr 6 på basen av IAM-modellen formuleras som följer: 
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Åländska ungdomars attityder gentemot finska tyder på en assimilationistisk 
ackulturationsorientering både hos ungdomar från den lokala majoriteten 
och från den finskspråkiga minoritetsgruppen. 

 
Resultaten är inte rätlinjiga eller helt lätta att tolka visavi denna hypotes. Att 
åländska ungdomar generellt så litet kan tänka sig finskspråkiga på Åland som 
giftermålspartners tyder snarast på en segregationistisk hållning eller möjligen 
t.o.m. lutande åt exklusion. Många av de redovisade resultaten tyder dock på att 
det är just assimilation som förespråkas. Man har negativa attityder till att stärka 
finskans ställning på Åland, kan inte tänka sig att undervisas på finska och ser inte 
finskspråkiga på Åland som en tillgång.  

För ungdomarna från den finskspråkiga gruppen är det rimligt att hävda att 
hypotesen entydigt har falsifierats. Hypotesen byggde här på tanken att även dessa 
ungdomar från till en del finskspråkiga hem i allmänhet är födda på Åland och 
socialiserade in i de allmänna språkliga attitydklimat som råder på Åland. Enkäten 
ifylldes också före den s.k. hemspråkslistan. Resultaten visar dock att finkspråkiga 
ungdomar på Åland har en stark samhörighet med Åland och med det svenska 
språket men också en stark känsla för finskspråkiga på Åland och för det finska 
språkets ställning där. Den finska ungdomsgruppens ackulturationsorientering är 
med andra ord närmast integrativ, man förespråkar såväl svenska som finska på 
Åland. 

Det kan tilläggas att denna åsiktskonflikt mellan majoritets- respektive minori-
tetsungdomarnas synsätt förutspås i IA-modellen (majoritetsorientering assimila-
tionistisk och minoritetsorientering integrativ) leda till en problematisk situation, 
men dock inte till en regelrätt konfliktfylld situation (Bourhis, 2001: 21-27).  

En generell slutsats ifråga om ungdomar från åtminstone till en del finsksprå-
kiga hem på Åland är dock att de är så gott som lika stora anhängare av Åland som 
sina jämnåriga. Man kan dock dra slutsatsen att de inte i lika hög grad som 
ungdomar på Åland i övrigt vänder sig mot Sverige i andra hand utan den finsk-
språkiga ungdomsgruppen känner också en tydlig dragning till Finland och det 
finska språket. Detta är måhända en resurs som bättre borde tas till vara på Åland. 

Att ungdomsgenerationen på Åland överlag har starkt positiva åsikter gentemot 
engelska förefaller vara ett faktum. En dubbel – både som majoritet och som 
minoritet – hög etnisk profil enligt modellen över säkra och osäkra majoritets- och 
minoritetsgrupper (se avsnitt 3.2) verkar inte automatiskt göra det sannolikt att 
reflektera över att även det starka världsspråket engelska kan riskera att ta över 
funktionsdomäner från svenskan även på Åland. Kanske det i avsnitt 3.1 nämnda 
mere exposure-fenomenet liksom teorier om goda kunskaper i ett språk här till en 
del kan förklara situationen.  

Det finns många öppna avenyer för fortsatta studier över de språkliga 
attityderna på Åland. Skiljer sig ungdomarna från den vuxna befolkningen på 
Åland t.ex. i fråga om inriktning mot Sverige snarare än Finland? Har attityderna 
förändrats mycket på tio år? Skiljer sig attityderna till engelska åt mellan genera-
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tionerna? Går det överhuvudtaget att påvisa skillnader inom Norden i fråga om 
attityderna till engelska? Skiljer sig de svenskspråkiga grupperna i Sverige, 
Finland och på Åland åt i t.ex. denna fråga? Beter de sig som (riks)svenskar, 
finländare, ålänningar allmänt taget och på ett likartat sätt som nordbor, eller sätter 
skillnaderna i det egna förstaspråkets ställning något spår även i attityderna till 
engelskan? Detta är enbart några förslag på ytterligare språkliga attitydfrågor som 
kunde undersökas. 

 

  



 



 

English Summary 
 
 
 
 
The Åland Islands as a Language Environment 
Languages and Language Attitudes from an Adolescent Perspective 
 
 
1. Introductory 
 

This thesis deals with Åland, i.e. the Åland Islands as a language environment. Its 
main focus is on the language attitudes of adolescents. The status, role and use of 
Swedish, English and Finnish are topical. Its main part consists of an empirical 
study, which is based on an extensive questionnaire answered by students in the 
last grade (grade 9) of primary school and in the second grade of the only 
(theoretical) secondary school in Åland, called Ålands Lyceum. The empirical part 
thus is a quantitative study of language attitudes among adolescents in the Åland 
Islands. 

The thesis begins with a chapter briefly describing Åland as an autonomous 
region of Finland. It also gives an outline of the contents of the book. Chapter 2 
describes Åland as a language community by giving a short introduction to the 
legal framework of the Ålandic autonomy and comparing language policies in 
Åland with those of Sweden and Finland (outside of Åland). This chapter also 
briefly describes the Swedish variety spoken on the Åland Islands. The chapter 
further describes educational policies in Åland and the language political debate in 
Åland in recent years. 

Chapter 3 sets the thesis in an environment of two descriptive models in the 
intersection of linguistics and social psychology. The first one describes the ethnic 
profile of language majorities and minorities as high or low depending on whether 
they can be described as secure or insecure (Liebkind, 1997). The other one is 
called the Interactive Acculturation Model (Bourhis 2001). The background 
description in combination with the models generate six hypotheses about 
language attitudes among Ålandic adolescents. Chapter 3 also gives a brief 
introduction to the study of language attitudes and some reflections about the role 
of English in Åland and its neighbouring environments. 

Chapter 4 accounts for other language attitude studies in Åland but also in 
Finland – especially in the Swedish-speaking language group – and in Sweden to 
some extent. 

Chapter 5 describes the empirical study. It gives details of the questionnaires 
and describes how they were distributed and filled in. It also describes the statisti-
cal measures that were applied in the study. 
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Chapters 6 through 8 give the results from the empirical study. Chapters 6 and 7 
treat the questionnaires filled in by students in grade 9. Chapter 6 gives the results 
from the 9th -graders in general, whereas chapter 7 focuses on those pupils in grade 
9 who have at least one parent who speaks Finnish with them regularly, at least to 
some degree. Chapter 8 treats the results from the students in secondary school. 
Chapters 7 and 8 take a comparative approach and especially account for statisti-
cally significant differences between 9th -graders in general on the one hand and 
the students with parents who speak Finnish to them in grade 9 (chapter 7) as well 
as secondary school students on the other hand (chapter 8). Chapter 8 also 
describes attitudinal differences between high school students following the 
Finnish Baccalaureate program and students following a general program. The 
students on the Baccalaureate program study Finnish as a compulsory language 
and in addition to general school tests also take part in and have to pass the 
Finnish statewide matriculation examination in at least four subjects. 

Finally, chapter 9 summarizes the results and reviews the hypotheses. It also 
suggests some new avenues of research. 

This English summary gives a cursory treatment on parts of this thesis that can 
be studied in other publications and focuses on the present empirical study.  
 
2. Åland as a language environment in brief 
 

Åland is an autonomous region within Finland with international as well as 
constitutional guarantees in Finland for remaining a Swedish-speaking and 
demilitarised region. The population of Åland is 27 000 and geographically the 
group of islands that make up Åland is situated between Sweden and Finland in 
the Baltic Sea. Åland has its own parliament and government for matters that are 
deemed to be under Ålandic jurisdiction. The most important sector with regard to 
language policies is undoubtedly educational and cultural matters (Åland – An 
autonomus region, 2008).  

The language situation in Åland can be said to be paradoxical. The formal 
status of Swedish is very strong but many Ålanders feel threatened by Finnish in 
different ways (Jansson, 2001: 14-15). Finnish-speaking parents recently 
petitioned for increasing their children’s possibilities to learn Finnish at school in 
Åland. Finnish is not a compulsory subject today in Ålandic schools but it is 
possible to study Finnish there. However, no extra support is given to pupils with 
Finnish as (one of) the language(s) of the family. Some political parties in Åland 
feel that the need for knowledge of Finnish is too great in the Ålandic environment 
and that this need is structurally induced by factors such as the progressing power 
of the Finnish language over the Swedish language in practice in Finland despite 
the constitution and laws etc. (Ålands landskapsstyrelse, 2003; Ålands lagting, 
2008)  

Support for the idea that Åland should be a completely independent state is 
formulated by only one party in the Ålandic parliament, Lagtinget, with two of the 
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30 representatives. But there are other groups that support the need for developing 
Ålandic autonomy in part based on perceived linguistic matters.   

The study compares language laws and policies in Finland (outside of Åland) 
and in Sweden as well as recent developments in both countries with the situation 
in Åland. It also examines the importance of two treaties of the European council 
dealing with regional or minority languages (European Council, Treaty 148) and 
national minorities (European Council, Treaty 157) in these countries and 
concludes that it would be difficult for Åland to maintain some of its linguistic 
policies, for instance the negative position on giving Finnish-speaking children 
extra L1 support in school, as an independent state. 

 
3. The theoretical models and other studies on language attitudes in Åland 
 

Five hypothesie were postulated based on the general study and description of the 
Åland island as a language society in conjunction with the model concerning 
secure and insecure majorities and minorities respectively. A sixth hypothesis was 
postulated based on the Interactive Acculturation Model (IAM). The hypotheses 
are treated in part 6 (Conclusions) in this study.  

Cultural and linguistic minority and majorities respectively usually differ in the 
degree of awareness concerning their linguistic and cultural identity. One 
dimension is the factual or objective status related to among other things 
demographical matters, i. e. whether they are a majority or a minority. Both types 
of groups can also be secure or insecure if they are regarded from the dimension of 
their subjective feelings towards their status. In the intersection of these 
dimensions the models predicts that insecure majorities and secure minorities will 
display a high ethnic profile, whereas secure majorities and insecure minorities 
will display a low ethnic profile. The different ethnical profiles are predicted to 
have different consequences. A majority group with a low ethnic profile (a secure 
group) is more prone to take the needs of minority groups into consideration 
whereas a majority group with a high ethnic profile (an insecure group) will act 
more disobligingly towards minorities (Liebkind, 1997: 44-48). On the basis of 
this description a figure66 with four fields was created. In another figure67 different 
Finnish- and Swedish-speaking groups in Åland, Finland and Sweden were 
positioned according to this model. It is claimed that the majority group in Åland, 
i.e. Swedish-speaking Ålanders have a double identity as an insecure majority in 
the setting of Åland as well as a secure identity as a minority in Finland. Both 
identities result in a high ethnical profile. The Finnish-speaking minority in Åland 
is claimed to be on the move from a more insecure identity to a more secure one. It 
has features of both a high and a low ethnic profile. 

The Interactive Acculturation Model predicts that the relational outcomes 
between the dominant majority community and the immigrant or minority groups 

                                                 
66 Figure 2 in this thesis. 
67 Figure 3 in this thesis. 
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will be consensual, problematic or conflictual depending among other things on 
the acculturation orientation of these groups. Acculturation deals with the adapta-
tion which is the result of groups existing in contact situations. The crossing of the 
five different acculturation orientations considered to be possible for each group 
results in 25 different combinations, twelve of which are considered to be 
conflictual, ten problematic and only 3 consensual.  

The underlying acculturation orientations for minorities as well as majorities 
are also products of two dimensions, which are originally attributed to Berry 
(1980): For the dominant majority one dimension is accepting that minori-
ties/immigrants adopt the cultural identity of the majority and the other dimension 
is accepting that the minority/immigrants maintain their cultural identity. If both 
cultural identities are accepted (for the minorities) the majority orientation is one 
of integration. If the majority only accepts that the minority maintains its own 
cultural identity (but not adopts the majority identity) the majority orientation is 
one of segregation. It the majority only accepts that the minority relinquishes its 
own cultural identity and adopts the one of the majority, the resulting majority 
orientation is called assimilation. If the majority neither accepts the adopting of 
the majority identity by the minority nor that they retain their own cultural identity 
the orientation of the majority is called exclusion. A fifth possibility is called 
individualism, where the group characters and identities are not important, but 
rather the characteristics of individuals.  

For the minority group one dimension is considering it to be of value to adopt to 
the cultural identity of the majority and the other dimension is considering it to be 
of value to maintain its own cultural (minority) identity. If both are accepted the 
minority orientation is one of integration. If the minority only accepts that it 
maintains its own cultural identity (but not adopts the majority identity) the 
minority orientation is called separatism. It the minority only accepts that the 
minority relinquishes its own cultural identity and adopts the one of the majority, 
the resulting minority orientation is called assilmilation. If the minority neither 
accepts the adopting of the majority identity nor that they retain their own cultural 
identity the orientation of the minority is called marginalisation. These orienta-
tions are e.g. described in detail in Bourhis , (2001). 

There are no previous major studies claiming to be statistically sampled 
quantitative studies of the language attitudes of adolescents in Åland. van Gessel 
(1998) however conducted a study with 21 students with various Finnish-language 
backgrounds in Ålands Lyceum, the theoretical secondary school in Mariehamn. 
The results are not wholly possible to compare with this study, but one of the 
important findings was that the group used quite a lot of Swedish within its own 
age group whereas the use of Finnish often was reserved for older generations. 
They mostly considered themselves to be Ålandic but at the same time it was 
important to know Finnish in Åland and for them personally. 

Statistics and Research Åland, ÅSUB, conducted a postal survey concerning 
language attitudes and identity in Åland in the beginning of 1999. The target age 
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group was 18 year olds and older. The survey was sent to a representative statisti-
cal sample of around 800 individuals. 52 % of this group completed the form. The 
survey showed that the population in Åland was very Ålandic in their identity, 
much in the same way as the present study indicates is the case for the adolescents. 
Many of the questions in the mentioned survey were not highlighted in the present 
study. The respondents in the ÅSUB survey were asked to judge how important 15 
different features are for Ålandic identity. The Swedish language was considered 
the most important (Radar, 1999). 

The present thesis also summarizes some results from studies conducted within 
the whole Swedish-speaking population in Finland, including the population in 
Åland. (See Herberts, 2008; McRae, 1999, and Ståhlberg, 1995a, for some 
important studies.) Some language attitudinal studies in Sweden are also included 
as a background. (See Wingstedt, 1998; Andersson 2002a; Andersson 2002b.) 
 
4. The empirical study. The questionnaires, data collection and statistical methods 
 

All seven schools in Åland with a 9th grade participated in the study. The 
questionnaires were filled in by the students during school hours so that two 
consecutive lessons were allotted for the purpose. This was also the case in Ålands 
Lyceum. The questionnaires were filled in in December 1998 by the 9th-graders 
and in March 1999 by the secondary school students. 

257 pupils completed the questionnaires in grade 9 and 90 second year students 
in secondary school. 9th grade is still compulsory. Of the total of 294 9th -graders 
in Åland that school year (1998-1999) 87 % of all possible respondents answered 
it. Secondary school is not compulsory and approximately 30 % of the whole age 
group in question continued to Ålands Lyceum the school year in question. There 
were 110 second year students in Ålands Lyceum in the academic year 1998-98. 
82 % of the targeted students filled in the questionnaire. 

The questionnaires68 were almost identical in both school types, except for a 
few background questions pertaining to school choices. There were 112 questions 
all in all. After some background questions about the respondents and their parents 
the questionnaires contained questions relating to language choice (in school and 
outside of it), media habits, subjective estimations of the respondents’ own 
language competence as well as questions relating to language attitudes in a broad 
sense. This attitudinal part included questions about the affinity the respondents 
felt towards different geographical (and state) units, about the membership of 
Finland as well as Åland in the European Union, about the potential action pattern 
of the respondents in different situations, the respondents thoughts on which 
languages would be important to them in the future and attitudes pertaining to the 
role and status of languages in different domains and units. 

                                                 
68 The questionnaires are includes as Appendices 2 (9th grade version) and 3 (secondary school 
version) whereas the first page explaining that it was gathered for academic purposes is Appendix 
1. This was identical for both types of schools. 
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Most of the 112 questions had multiple choice alternatives but some were of an 
open answer type. The questions about language attitudes were constructed as 
statements that the respondent were asked to relate to on a Likert scale (Bijvoet, 
2007, 123-125). There are 40 questions with this type of scale and with the 
alternatives ranging from “I agree completely”, “I agree more than I disagree”, “I 
neither agree nor disagree”, “ I disagree more than I agree” to “I disagree 
completely”. “I don’t know” was also given as a possibility. 12 questions have a 
different scale ranging from “Way too restricted”, “Too restricted”, “Suitable”, 
“Too extensive”, “”Way too extensive” and relate to questions covering the role of 
different languages in different domains or geographical units. 

The 347 questionnaires were coded using the statistics program SPSS which 
resulted in 256 variables in the case of the 9th-grade questionnaire and 262 for the 
secondary school one. With the exception of only a few, the variables were 
identical for both school types. The large number of variables is a result of the 
open questions, which each was coded with many variables, whereas the attitudi-
nal questions were coded as one variable each. SPSS gives a possibility to use 
different statistical tools. Uni-, bi- and multivariate procedures were applied.  
 
5. Results of the empirical study 
 

In general the study shows that there are many statistically significant differences 
between the language attitudes of adolescents in Åland depending on whether they 
come from homes where at least one parent speaks Finnish to them at least to 
some extent, or not. There are also statistically significant differences between 
secondary school students who follow the two different programs.  

A short summary of the results of the data regarding 9th-graders is given first: 
91 % of the respondents in grade 9 (257 pupils) are born in Åland and almost as 
many, 88 % , have at least one parent who is. However, less than half of the pupils 
come from families where both parents are born in Åland. Almost 90 % of the 
respondents have close relatives living outside of Åland. The most common 
educational level among the parents of the pupils is an intermediary one, i.e. with 
some form of additional training or education on top of the 9 compulsory school 
years, e. g. a secondary school diploma or some vocational training.  

The pupils have visited Sweden more often than they have visited Finland 
(outside of Åland) but more than 75 % have visited Finland at least five times. 
Three out of five have never spoken Finnish in Finland proper and half of the 
respondents have never spoken English there. Only 9 % state that they always 
speak Finnish when visiting Finland, whereas 4 % always speak English.  

43 of the 257 pupils in 9th grade or 17 % stated that at least one of their parents 
speaks another language than Swedish to them, at least to some extent. 32 respon-
dents had at least one parent who speaks Finnish to them and for 20 pupils this 
was the case relatively often, at least many times a week. 

Nine out of ten respondents had chosen to continue studying Finnish throughout 
primary school, although regulations had been changed so Finnish no longer is a 
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compulsory subject. Out of school 87 % of the pupils state that they listened to 
English, 31 % to Finnish and 11 % to German. Active use of these languages 
wasn’t as common. 43 % state they wrote in English some time, 39 % spoke 
English some time and 18 % spoke Finnish.  

The pupils feel they know English fairly well, with a mean around 4 on a scale 
from 1-5, where 5 is the highest score. The mean for their subjectively felt Finnish 
competence was lower, around 2,5. Those who have studied some German at 
school feel they have a somewhat better language ability in German than in 
Finnish, with a mean around 2,9.  

The adolescents have a very strong Ålandic identity. 62 % agree completely 
with the statement that they feel an affinity for Åland and 81 % agree either 
completely or somewhat, i.e. they agree more than they disagree. The unit with the 
second most answers in the “I agree completely” category is the Nordic countries, 
which 26 % of the respondents stated. When students were asked to rate their 
feelings of affinity the list starts with Åland and continues with Finland, Sweden 
and the Nordic countries. 

72 % of the respondents agree completely with seeing Åland as their homeland 
and 11 % on top of this agree more than they disagree. The numbers for Finland 
are 27 % and 23 % respectively. Even so, 64 % of the pupils state that they always 
support Finland in sports competitions between Finland and Sweden and 17 % that 
they more often support Finland than Sweden.  

Almost one third of the respondents in grade 9 say that they agree with the 
statement that Åland should strive for complete independence. This is a remarka-
bly high number in view of surveys among adults in Åland and parliamentary 
support for the matter on Åland. 

The respondents were asked whether they could imagine moving to, studying in 
or living in Finland proper, Sweden or a third country (not named). For all three 
types of visits (more permanent or temporary) Sweden came up as the country 
they could imagine being in the most and Finland the least. 82 % agree completely 
or agree more than they disagree with the idea of studying in Sweden whereas this 
applies for only 36 % in the case of Finland and 64 % for a third country.  

The most sought after marriage partners (of five given groups) were Swedes 
(from Sweden), followed by English speakers (in general), then Swedish-speaking 
Finns and trailed by Finnish-speaking Ålanders and Finns from Finland as the 
least attractive. 

88 % of the respondents took a positive stance (either agreed completely or 
agreed more than they disagreed) with the statement that bilingualism is an asset 
to an individual. The statement that bilingualism is an asset to a society meets a 
positive stance from 68 % of the respondents. When it was stated that particular 
minority groups69 are an asset to their societies, attitudes are generally not as 
positive, with the exception of the Swedish-speaking Finns. The mode and median 
                                                 
69 The Swedish speaking Finns are not a minority group by law since Swedish is an official 
language in Finland but in demographic numbers and in reality they are a minority. 
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answer for the three other groups, Finnish-speaking Swedes, Finnish-speaking 
Ålanders and Russian-speakers in Estonia is “I neither agree nor disagree”.  

57 % of the pupils in 9th grade took a positive stance to the thought of English 
as the medium of instruction in Ålandic schools but only 14 % in the case of 
Finnish. 

The respondents were asked whether they felt the role of English and/or Finnish 
should be strengthened in Åland and in Sweden and the same for Swedish and/or 
English in Finland. The respondents were predominantly positive to the thought of 
strengthening Swedish in Finland, English in Finland, English in Åland and 
English in Sweden arranged in the order of support starting with the language that 
most felt needed strengthening (Swedish in Finland). The feelings were predomi-
nantly negative towards the thought of strengthening Finnish in either Åland or 
Sweden.  

The twelve questions covering the role of different languages in different 
domains or geographical units generated high amounts of answers in the 
“Suitable” category. Ten of these questions gave back “Suitable” as their median 
and mode. The only case where either one or both of these statistical measures was 
“Too restricted” related to the role of Swedish. The role of Swedish in the 
European Union resulted in both measures (mode, i.e. the most commonly given 
answer, and median, i.e. the “middle” answer) as “Too restricted. The median of 
the role Swedish was felt to have in the IT (information technology) sector in 
Åland was also “Too restricted”.  

The group of 32 respondents who had at least one parent who spoke Finnish to 
them to some extent often had statistically significant differences in their language 
attitudes when compared with the rest of the 9th-graders. In particular this was the 
case regarding attitudes towards Finnish, Finnish-speakers and Finland.  

This “Finnish group” of 32 respondents as it is somewhat inexactly called here, 
was born in Åland as often as the rest of the 9th-graders but the parent who spoke 
Finnish at home was more often born in Finland than was the case in general. But 
even the Finnish group of respondents in the great majority of cases (three out of 
four respondents in the Finnish group) came from homes where at least one parent 
was born in Åland. 

The Finnish group has visited Finland more often and they more often speak 
Finnish when visiting Finland than the rest of the respondents. The use of English, 
German and French in their spare time is about the same in both groups but the use 
of Finnish is remarkably higher in the Finnish group. For instance: 53 % of these 
say they speak Finnish out of school whereas this applies for 18 % of all 9th 
graders.  

The Finnish group feels that they know Finnish better than the rest of the 9th-
graders do. The differences are significant for all four different aspects of their 
Finnish language abilities (understanding spoken Finnish, understanding written 
Finnish, speaking Finnish and writing Finnish) but there are no such differences 
regarding other languages between the groups. 
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The Finnish group does not rate, form a statistical point of view, the importance 
of Finnish in their lives significantly differently than the rest of the respondents in 
grade 9. For both groups Swedish is regarded as the most important language, 
English second most important and Finnish as the third most important. 

The Finnish group rates its affinity with Åland as the strongest one, just as the 
9th-graders in general. The only unit where statistically significant attitudinal 
diffrerences can be found between the Finnish group and the rest of the 9th graders 
is regarding the affinity felt towards Finland. The Finnish group feels a stronger 
affinity for Finland than the rest of the 9th-graders. The affinity felt towards 
Finland within the Finnish group is almost as strong as the affinity felt for Åland. 

The respondents in the Finnish group act like the rest of the respondents in 9th 
grade in that they feel that Åland is their homeland more often than they feel this 
regarding Finland. However, the respondents in the Finnish group show a bit less 
support for the thought of Åland as their homeland than the rest of the 9th-graders 
and a bit more support for the notion of Finland as their homeland than the rest of 
the 9th-graders do. These two differences between the groups are significant. The 
Finnish group also supports Finland more often in sports competitions than the rest 
of the 9th-graders do. 

The Finnish group feels like the rest of 9th-graders in rating Sweden first as a 
place it would be possible to move to, to live in or to study in. They also act like 
the rest of the 9th-graders in rating a third country (an unnamed such third country) 
second and Finland only third in this respect. However, the Finnish group does 
more often than the rest of the respondents in 9 th grade imagine themselves 
studying in, living in and moving to Finland. The figures for visiting Finland in 
these different ways are closer to the figures for Sweden or “a third country” 
among the respondents in the Finnish group than is the case for the rest of the 9th-
graders. The differences between the Finnish group and the rest are statistically 
significant regarding thoughts on visiting Finland. 

The Finnish group also has a statistically significant different approach towards 
the thought of marrying Finnish-speakers from Åland or Finland. The Finnish 
group is more open to this thought. However, it is till the case for the Finnish 
group also, that the most attractive potential marriage partner (of the groups given) 
is a Swede from Sweden. 

Other statistically significant differences between the attitudes of the Finnish 
group and the rest of the 9th-graders are: The Finnish group more often accepts 
Finnish as a medium for instruction in Åland. The Finnish group more often than 
the rest of the 9th-graders wants to strengthen the position of Finnish in Åland and 
in Sweden. The Finnish group considers the role of English in popular culture to 
be more restricted than the rest of the 9th-graders do. 

The secondary school students hold similar views as the 9th -graders. They are 
significantly less inclined to support independence for Åland. All of of the secon-
dary school respondents regard bilingualism as being an asset for the individual. In 
general the differences that can be found in the attitudes of the Finnish group 
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among the 9th -graders and the rest of the 9th -graders can also be found in the 
same way among secondary school students with a parent that speaks Finnish to 
them and the rest of the secondary school students. The differences in attitudes 
among secondary school students in the two different programs, i.e. students 
following the Finnish Baccalaureate program and students following a general 
program, were similar to the differences stated above: The Baccalaureate program 
with Finnish as a compulsory subject tended to act as the Finnish group. 
 
6. Conclusions 
 

Six hypotheses were postulated in the chapter about applicable theoretical models. 
They are given a cursory treatment here:  

Hypothesis 1 stated that Ålandic adolescents act as an insecure majority on 
Åland and hold a high ethnical profile towards minorities, above all Finnish-
speakers. It is claimed that the results validate this in that the attitudes toward 
Finnish, Finnish-speakers and Finland often were quite negative. 

Hypothesis 2 stated that Ålandic adolescents do not feel as negatively towards 
other languages as the do towards Finnish. It’s not possible to take a stance on this 
on the basis of the results. The respondents are more positive to English but 
Finnish is regarded as the third most important language (after Swedish and 
English). 

Hypothesis 3 postulated that the generally speaking high ethnical profile of the 
Swedish language on Åland would prevent the Ålandic adolescents from regarding 
English too positively. This would especially be the case when comparing Ålandic 
with Swedish and Finnish adolescents in general. Since the study does not include 
any data from Sweden or Finland it is difficult to validate or disvalidate this claim. 
However, the attitudes towards the English language as well as towards English-
speakers are generally speaking very positive. In this sense the hypothesis cannot 
be validated. 

Hypothesis 4 postulated that adolescents in Åland act as a secure minority 
towards Finland proper and hold a high ethnical profile in their claims on Finland. 
In the second part of this hypothesis regarding how adolescents in Åland relate to 
Finland it was claimed that they still hold Finland as a homeland but that Sweden 
is gaining ground as a role model. The first part of the hypothesis was felt to be 
validated by the views held on Swedish and the Swedish-speaking group in 
Finland. The second part of the hypothesis was also felt to be validated by the 
rating of Finland regarding feelings of affinity and in that Finland is given support 
in sports competitions above Sweden. However, the respondents were turning 
more to Sweden when asked about potentially living in, moving to or studying in 
Sweden or Finland. 

Hypothesis 5 postulated that adolescents in Åland with a partly Finnish-speak-
ing background keep a high ethnical profile and are generally positive towards the 
use of Finnish in Åland. This hypothesis was clearly validated by the results. 
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Hypothesis 6 postulated that adolescents in Åland in general as well as 
adolescents in Åland with a partly Finnish-speaking background would adopt an 
assimilationist acculturation strategy. The results are not straightforward regarding 
this. Some of the results can be interpreted as showing that adolescents belonging 
to the majority lean towards segregation or even possibly exclusion as an accul-
turation orientation. But some results can also be treated as assimilationist. 
Regarding the Finnish group in Åland the hypothesis is claimed to be disvalidated. 
The adolescents hold a remarkably high profile regarding the Finnish language on 
Åland (as well as in Sweden) and seem to lean towards an integrative approach. 
They do not seem to be strongly affected by the general language attitudes in 
Åland in this sense, as was believed. 

It can be added that a majority assimilationist view combined with a minority 
integrative view is predicted to be problematic, but not conflictual, according to 
the IAM model (Bourhis, Moise, Pereault & Senécal, 1997: 382). However, if the 
results of the majority respondents are interpreted as leaning towards segregation 
or exclusion the model predicts a conflictual outcome. There are also signs of this 
emerging in the language debates in the Åland Islands. It is fair to say that the 
profile of Finnish-speakers in Åland has been raised in recent years. 

Despite this, however, even the adolescents with a partly Finnish-speaking 
background in Åland are very Ålandic in their approach to life. 
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Bilagor 
 
 
 
 
Bilaga 1 
 
 2008-08-18 
Hej! 
 
Om Du är intresserad av att på förhand veta vad det här frågeformuläret innehåller för typ 
av frågor och varför jag ber Dig fylla i det kan Du läsa mera om det här nedanför. Om Du 
bara vill börja fylla i formuläret så läs följande stycke innan Du vänder bladet för att 
börja.  
 
Du deltar fullständigt anonymt i den här studien, dvs Du behöver inte ange Ditt namn, 
och behöver inte vara orolig för att det ur den studie jag skriver om Åland skall gå att få 
reda på vad just Du har svarat. Det kommer det inte att göra. Det finns mestadels 
flervalsfrågor i det här formuläret men ibland ber jag Dig också skriva ner något. Enkäten 
börjar med några frågor om Din bakgrund. Stort tack för hjälpen! 
 
Mera information om frågeformuläret: 
 
Du håller i Din hand ett frågeformulär, en enkät, som berör olika saker som har att 
göra med de språk Du kan, t ex hur mycket Du använder Dig av dem på fritiden, hur bra 
Du själv upplever att Du kan dem och  vilka språk Du idag tror att Du kommer att 
behöva i Ditt liv i framtiden. Dessutom finns det frågor som berör Dina åsikter om saker 
som mera direkt eller indirekt  har med språk att göra.  
 
Jag som skriver detta heter Barbro Allardt Ljunggren och kommer ursprungligen från 
Helsingfors. Jag har en filosofie licentiat-examen från Helsingfors universitet och håller 
nu på och jobbar med min doktorsavhandling vid Stockholms universitet. Min avhandling 
handlar om det svenska språkets roll i Östersjöområdet i förhållande till andra språk, dvs 
svenskan i Sverige, på Åland, i Finland och också litet i Estland där det sedan gammalt 
har funnits en estlandssvensk grupp. Jag är t ex intresserad av hur mycket engelska man 
använder i databranschen och vad olika människor tycker om det. Din ifyllda enkät och 
de andra jag hoppas få in från andra skolor på Åland kommer analyserade att vara 
ytterst värdefulla för den del av min avhandling som berör Åland. Jag är alltså mycket 
tacksam över att Du medverkar. 
 
Det är viktigt att Du förstår att det här frågeformuläret inte är något kunskapsprov. Det 
finns inga rätta svar på åsiktsfrågor utan det viktiga är just vad Du känner och tycker 
utifrån det Du själv vet eller tror Dig veta om omvärlden. Jag hoppas att Du också skall 
strunta i vad andra kan tänkas tycka och därför bara svarar utgående från Dina egna 
erfarenheter och åsikter.  
 
Stort tack för Din medverkan hälsar  
 
Barbro Allardt Ljunggren 



Bilaga 2 
SKOLENKÄT/ Årskurs 9 

 
Det här frågeformuläret omfattar många sidor och kan därför ta rätt lång tid att fylla i. 
Jag är mycket tacksam för att Du ändå gör det. Jag hoppas att Du struntar i vad andra kan tänkas 
tycka och fyller i vad just Du tycker och känner. Stort tack för Din medverkan.  

 
Först några bakgrundsfrågor om Dig själv och Din skolgång: 
 
För alternativfrågornas del: Sätt ett kryss i den ruta som passar in på Dig  
För de övriga frågorna: Skriv svaret på det angivna utrymmet (eller strax intill om utrymmet är för litet) 
 
Skola:_________________________________Klass:_____________________ 

1 Vilket år är Du född? 
____________ 

2 Vilket kön är Du 
     Kvinna      Man 

3  Är Du född på Åland? 
  Ja        Nej 

 (Vid ja-svar, gå vidare till fråga 6) 

4  Om Du inte är född på Åland ange var (ort och land) Du är född 
    _________________________ 

5 Om Du inte är född på Åland ange när Du flyttade till Åland (årtal) 
    _________________________ 

6 Har Du vistats eller bott utanför Åland i mer än en månad i följd? 
  Ja        Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 9) 

7  Om Du har gjort det, försök att så noga Du kan ange hur länge sammanlagt 
   _________________________________ 

8  Ange för varje gång för hur lång tid, vid vilken ålder ungefär och var 
   (t ex 3 mån vid 10 års ålder i Nynäshamn i Sverige) 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 

9   Är Din Mamma född på Åland? 
  Ja            Nej 

 (Vid ja-svar, gå vidare till fråga 12) 

10   Om inte, ange var (ort och land), så noga Du kan 
   ________________________________ 
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11  Om inte, ange när hon kom till Åland (ungefärligt årtal, så noga Du kan) 
   ________________________________ 

12  Är Din Pappa född på Åland? 
     Ja            Nej 

 (Vid ja-svar, gå vidare till fråga 15) 

13   Om inte, ange var (ort och land), så noga Du kan 
   ________________________________ 

14  Om inte, ange när han kom till Åland (ungefärligt årtal, så noga Du kan) 
   ________________________________ 

15   Talar Din Mamma något annat språk med Dig än svenska? 
     Ja , ange vilket ___________    Nej 
 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 17) 

16   Om ja, hur ofta? 
   Dagligen         Flera gånger i veckan 
   En gång i veckan       En gång i månaden 
   Ännu mera sällan än en gång i månaden 

17   Talar Din Pappa något annat språk med Dig än svenska? 
     Ja , ange vilket ___________    Nej 
 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 19) 

18   Om ja, hur ofta? 
   Dagligen         Flera gånger i veckan 
   En gång i veckan       En gång i månaden 
   Ännu mera sällan än en gång i månaden 

19   Bor Du tillsammans med båda Dina föräldrar (samtidigt)?  
   Ja             Nej 

20  Ange, om Du kan, den högsta avslutade utbildningen Din Mamma har 
   Folkskola/grundskola 
   Folkhögskola/yrkesskola el liknande 
   Gymnasium 
   Akademisk examen 
  Vet ej 

21  Ange, om Du kan, den högsta avslutade utbildningen Din Pappa har 
   Folkskola/grundskola 
   Folkhögskola/yrkesskola el liknande 
   Gymnasium 
   Akademisk examen 
  Vet ej 

22   Har Du nära släktingar som bor utanför Åland? 
   Ja       Nej 
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 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 25) 

23  Om ja, ange vem/vilka dvs hur Du är släkt med denna/dessa personer 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 

24  Ange dessutom var Din släkting/dina släktingar bor (ort/land)? 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 

25   Har Du varit i Finland (utanför Åland?) 
   Ja, tjugo gånger eller mer 
   Ja, mer än tio gånger men färre än tjugo 
   Ja, mellan fem och tio gånger 
   Ja, mindre än fem gånger 
   Nej, aldrig 

26   Om Du har varit i Finland, brukar Du tala finska med någon där? 
   Ja, varje gång jag besöker Finland 
   Ja, någon gång 
   Nej, aldrig 

27  Om Du har varit i Finland, brukar Du tala engelska med någon där? 
   Ja, varje gång jag besöker Finland 
   Ja, någon gång 
  Nej, aldrig 

28  Har Du varit i Sverige? 
   Ja, tjugo gånger eller mer 
   Ja, mer än tio gånger men färre än tjugo 
   Ja, mellan fem och tio gånger 
  Ja, mindre än fem gånger 

     Nej, aldrig 

29  Började Du läsa finska på lågstadiet?  
  Ja         Nej 

30  Kryssa för det eller de språk, dvs alla språk, Du läser eller har läst 
på högstadiet och ange  i vilka årskurser Du läst det språket (t ex 7,8 eller 7,8,9) 

  engelska, i årskurs(erna)________________ 
  finska,  i årskurs(erna)________________ 
  tyska,   i årskurs(erna)________________ 
  franska,   i årskurs(erna)________________ 

31  Händer det att Du läser på ett annat/andra språk än svenska (utöver skolarbetet?) 
   Ja         Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 33) 
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32  Om ja, ange för varje språk, hur ofta och vad Du läser 
( t ex engelska dagligen på Internet, tyska genom veckotidning, finska böcker någon gång per år 
osv.) 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

33   Händer det att Du lyssnar till andra språk än svenska (utöver skolarbetet?) 
      Ja         Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 35) 

34   Om, ja, ange för varje språk, hur ofta och vad Du lyssnar på 
(t ex engelska dagligen via CD-skivor, MTV, på radion, tyska ca en gång i veckan genom TV-
filmer, finska en gång i månaden med min mormor osv) 

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

35   Händer det att Du talar något annat språk än svenska (utöver skollektionerna)? 
   Ja        Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 37) 

36  Om, ja, ange för varje språk, hur ofta och med vem Du talar  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

37  Händer det att Du skriver på andra språk än svenska (utöver skolarbetet)? 
   Ja         Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 39) 

38  Om, ja, ange för varje språk, hur ofta och i vilket sammanhang, med vem 
( t ex engelska ca varje månad med en brevvän, finska i e-post (mail/mejl) varje vecka med mina 
kusiner i Finland)  

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
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39  Beskriv hur ofta Du använder Dig av rikssvenska massmedier och vilka dessa är, 
så noggrant som möjligt 
(t ex: läser en svensk veckotidning, Kamratposten, en gång i veckan, lyssnar dagligen på radio från 
Sverige, oftast P3, ser dagligen på svensk TV, oftast sportprogram/ eller inte alls om så är fallet) 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

40  Beskriv hur ofta Du använder Dig av finlandssvenska (inte åländska) massmedier 
och vilka dessa är ,så noggrant som möjligt 
(t ex: läser en finlandssvensk tidning , oftast Hufvudstadsbladet (Hbl) ca en gång i månaden, 
lyssnar dagligen på Radio Extrem, ser finlandssvenska TV-program, oftast TV-Nytt, ca varannan 
vecka/ eller inte alls om så är fallet) 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 

41  Vid landskamper mellan Finland och Sverige i olika sporter håller jag 
  alltid på Finland 
  oftare på Finland än på Sverige 
  lika mycket på båda 
  oftare på Sverige än Finland 
  alltid på Sverige 
  vet inte 

 
 Försök för varje språk och för varje delmoment (varje fråga) nedan göra en bedömning 

av Dina egna språkkunskaper på följande skala från ”Mycket bra” till ”Inte alls”. 
Kryssa för varje påstående för den ruta som Du upplever stämmer bäst in på Dig. 

         Mycket  Ganska  Någor-   Illa  Inte alls 
          bra   bra  lunda 
Engelska  

42   Jag förstår talad engelska 
                            

43   Jag förstår skriven engelska 
                            

44   Jag kan tala engelska 
                            

45   Jag kan skriva engelska 
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• Kryssa för varje påstående för den ruta som Du upplever stämmer bäst in på Dig. 
 
         Mycket  Ganska  Någor-   Illa  Inte alls 
          bra   bra  lunda 
 
Finska 

46   Jag förstår talad finska 
                            

47   Jag förstår skriven finska 
                            

48   Jag kan tala finska 
                            

49   Jag kan skriva finska 
                            

 
 

Tyska 

50   Jag förstår talad tyska 
                            

51   Jag förstår skriven tyska 
                            

52   Jag kan tala tyska 
                            

53   Jag kan skriva tyska 
                            
 
 
Franska 

54   Jag förstår talad franska 
                            

55   Jag förstår skriven franska 
                            

56   Jag kan tala franska 
                            

57   Jag kan skriva franska 
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Nu följer påståenden som Du skall bedöma utifrån Dina egna åsikter. Det finns alltså inga 
”rätta” svar. Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet, dvs Du instämmer helt, 
och 5 betyder att Du är helt oenig med påståendet, att Du inte alls instämmer i påståendet. Väljer 
Du nummer 3 på skalan så är Du varken enig eller oenig med påståendet utan ”neutral”, mitt 
emellan,  medan en 2:a betyder att Du är mera enig än oenig och en 4:a att Du är mera oenig än 
enig. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du alternativet Vet inte, men 
försök helst placera in Din åsikt på skalan 1-5. 
 
   Helt       Varken      Helt    Vet 
   enig      enig eller oenig    oenig   inte 
 
    1    2    3    4    5 

58  Jag känner samhörig- 
 het med Åland                         

59  Jag känner samhörig- 
 het med Finland                         

60  Jag känner samhörig- 
 het med Svenskfinland                       

61  Jag känner samhörig- 
 het med Sverige                         

62  Jag känner samhörig-  
  het med Östersjö- 

området                             

63  Jag känner samhörig- 
 het med Norden                         

64  Jag känner samhörig- 
 het med Europa                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

65  Åland bör sträva 
 efter full självständighet                       

66  Åland bör gå ur EU                         

67  Finland bör gå ur EU                         
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet och 5 betyder att Du är 
helt oenig med påståendet. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du 
alternativet Vet inte, men försök helst placera in Din åsikt på skalan. 
  Helt       Varken      Helt    Vet 
  enig      enig eller oenig    oenig   inte 
   1    2    3    4    5 

68  Jag ser Åland som mitt                      
  ”hemland” 

69  Jag ser Finland som                        
  mitt hemland 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70  Som vuxen kan jag                        
tänka mig att flytta till 
riket, till (det fasta) Finland 

71  Som vuxen kan jag                         
 tänka mig att flytta 
 till Sverige 

72  Som vuxen kan jag                        
 tänka mig att flytta 
 till ett tredje land  

(utöver Finland och Sverige) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

73  Som vuxen kan jag                        
 tänka mig att bo några 
 år i riket, på fastlandet  
 (i Finland) 

74  Som vuxen kan jag                        
 tänka mig att bo några 
 år i Sverige 

75   Som vuxen kan jag                        
 tänka mig att bo några 
 år i ett tredje land (utanför  
 Finland och Sverige) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

76  Jag kan tänka mig                        
 att studera vidare 
  på fastlandet (i Finland) 
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet och 5 betyder att Du är 
helt oenig med påståendet. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du 
alternativet Vet inte, men försök helst placera in Din åsikt på skalan. 
  Helt       Varken      Helt    Vet 
  enig      enig eller oenig    oenig   inte 
   1    2    3    4    5 

77  Jag kan tänka mig                        
 att studera vidare 
 i Sverige 

78  Jag kan tänka mig                        
 att studera vidare 
 i andra länder (utanför 
 Finland och Sverige) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

79  Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 finlandssvensk 
  (från fastlandet i Finland) 

80  Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 finskspråkig person 
 från fasta Finland 

81  Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 finskspråkig bosatt 
 på Åland 

82   Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 rikssvensk 

83   Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 engelskspråkig person 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

84   Två- eller flerspråkig-                       
 het är en tillgång 
 för individen 

85   Två- eller flerspråkig-                       
 het är en tillgång 
 för ett land 
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86   Rangordna följande geografiska enheter på basen av den samhörighet Du känner 
med dem från den starkaste (1) till den svagaste (6). Skriv alltså in 1 framför den 
geografiska enhet som Du känner den starkaste samhörigheten med, 2 framför den 
geografiska enhet som Du känner den näststarkaste samhörigheten med osv. 

  
 Enheterna  är ordnade alfabetiskt nedan 
  ( ) Europa 
  ( ) Finland 
  ( ) Norden  
  ( ) Sverige 
  ( )  Åland 
  ( ) Östersjö-området 
 
 

87  Välj de fyra språk som Du tror kommer att vara viktigast för Dig att kunna i Ditt liv 
genom att kryssa för dessa fyra språk här nedanför. Om Du tycker att något viktigt 
eller några viktiga språk för Dig saknas så skriv in det (dem) på angivet ställe. Om 
Du tror Dig ha bruk för färre språk än fyra kan Du också kryssa för färre. 

 
    arabiska     engelska       estniska  
 
    finska      franska       ryska   
 
    spanska      svenska      tyska  
 

   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ 
 
 

88  Försök rangordna de fyra viktigaste språken efter den betydelse Du tror de kommer 
att ha i Ditt liv framöver. Skriv det viktigaste språket (överst) på raden märkt (1), det näst 
viktigaste språket (nästöverst) på raden märkt (2) osv. 
 
Viktigast: (1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

      (2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      (3)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  Minst   (4)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 viktigt 
 (av dessa språk) 
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet och 5 betyder att Du är 
helt oenig med påståendet. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du 
alternativet Vet inte, men försök helst placera in Din åsikt på skalan. 
   
 Helt      Varken       Helt    Vet 
 enig     enig eller oenig     oenig   inte 
  1    2    3    4    5 

89  Engelskan borde få                       
 en starkare ställning 
 på Åland än den har idag 

90  Finskan borde få                        
 en starkare ställning 
 på Åland än den har idag 

91  Engelskan borde få                       
 en starkare ställning i 
 Sverige än den har idag 

92  Finskan borde få en                      
 starkare ställning i 
 Sverige än den har idag 

93  Engelskan borde få                       
 en starkare ställning i 
 Finland än den har idag 

94   Svenskan borde få                       
 en starkare ställning i 
 Finland än den har idag 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

95   Finlandssvenskarna                       
 är en tillgång 
 för Finland 

96   Sverigefinnarna                        
 (de finskspråkiga i 
 Sverige) är en tillgång 
 för Sverige 

97  De finskspråkiga                        
 ålänningarna är en 
 tillgång för Åland 

98  De ryskspråkiga                        
 i Estland är en 
 tillgång för Estland 
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet och 5 betyder att Du är 
helt oenig med påståendet. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du 
alternativet Vet inte, men försök helst placera in Din åsikt på skalan. 
   
 Helt      Varken       Helt    Vet 
 enig     enig eller oenig     oenig   inte 
  1    2    3    4    5 
 

99  Jag kunde tänka mig                      
 att gå i skola på engelska 
 (att undervisas på engelska 
 i olika ämnen) på Åland 

100  Jag kunde tänka mig                      
 att gå i skola på finska 
 (att undervisas på finska  
 i olika ämnen) på Åland 
 
Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst överens med Dina åsikter. Här gäller 
frågorna hur Du upplever olika språks roll i olika sammanhang, från ”Alldeles för begränsad”, 
dvs Du tycker att det språket borde användas mycket mer i det sammanhanget till ”Alldeles för 
omfattande”, dvs Du tycker att det språket borde användas mycket mindre i det sammanhanget. 
Du behöver inte veta vilken ställning ett språk faktiskt har, utan bara uttrycka Din åsikt . 
 
         Alldeles  För   Lagom  För   Alldeles  Vet 
          för  begrän-  stor  omfat-   för   inte 
        begränsad  sad      tande  omfattande 

101  Engelskans roll inom                      
 världssamfundet 
  (i internationella 
 sammanhang av olika 
 slag) är idag 

102 Franskans roll inom                      
 världssamfundet 
  (i internationella 
 sammanhang av olika 
 slag) är idag 

103 Spanskans roll inom                      
 världssamfundet 
  (i internationella 
 sammanhang av olika 
 slag) är idag 
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst överens med Dina åsikter. Här gäller 
frågorna hur Du upplever olika språks roll i olika sammanhang, från ”Alldeles för begränsad”, 
dvs Du tycker att det språket borde användas mycket mer i det sammanhanget till ”Alldeles för 
omfattande”, dvs Du tycker att det språket borde användas mycket mindre i det sammanhanget. 
Du behöver inte veta vilken ställning ett språk faktiskt har, utan bara uttrycka Din åsikt . 
         Alldeles  För   Lagom  För   Alldeles  Vet 
          för  begrän-  stor  omfat-   för   inte 
        begränsad  sad      tande  omfattande 
 

104  Engelskans roll på IT-                      
 området (inom 
 datavärlden) är idag  

105  Engelskans roll inom                      
 populärkulturen 
 (t ex musikvideor, filmer)       
 på Åland är idag  

106  Engelskans roll för                       
 åländsk handel och 
 sjöfart är idag 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

107  Engelskans roll                         
i Östersjöregionen 
är idag 

108 Tyskans roll                          
i Östersjöregionen 
är idag 

109 Ryskans roll                          
i Östersjöregionen 
är idag 

110 Svenskans roll                        
i Östersjöregionen 
är idag 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

111  Svenskans roll inom                      
EU är idag 

112  Svenskans roll på IT-                      
 området (inom data- 
 världen) på Åland 
 är idag 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3 
ENKÄT/ Ålands lyceum 

 
Det här frågeformuläret omfattar många sidor och kan därför ta rätt lång tid att fylla i. 
Jag är mycket tacksam för att Du ändå gör det. Jag hoppas att Du struntar i vad andra kan tänkas 
tycka och fyller i vad just Du tycker och känner. Stort tack för Din medverkan.  

 
Först några bakgrundsfrågor om Dig själv och Din skolgång: 
 
För alternativfrågornas del: Sätt ett kryss i den ruta som passar in på Dig  
För de övriga frågorna: Skriv svaret på det angivna utrymmet (eller strax intill om utrymmet är för litet) 
 
Linje:    Studentlinjen       Gymnasielinjen 

1 Vilket år är Du född? 
____________ 

2 Vilket kön är Du 
     Kvinna      Man 

3  Är Du född på Åland? 
  Ja        Nej 

 (Vid ja-svar, gå vidare till fråga 6) 

4  Om Du inte är född på Åland ange var (ort och land) Du är född 
    _________________________ 

5 Om Du inte är född på Åland ange när Du flyttade till Åland (årtal) 
    _________________________ 

6 Har Du vistats eller bott utanför Åland i mer än en månad i följd? 
  Ja        Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 9) 

7  Om Du har gjort det, försök att så noga Du kan ange hur länge sammanlagt 
   _________________________________ 

8  Ange för varje gång för hur lång tid, vid vilken ålder ungefär och var 
   (t ex 3 mån vid 10 års ålder i Nynäshamn i Sverige) 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 

9   Är Din Mamma född på Åland? 
  Ja            Nej 

 (Vid ja-svar, gå vidare till fråga 12) 

10   Om inte, ange var (ort och land), så noga Du kan 
   ________________________________ 
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11  Om inte, ange när hon kom till Åland (ungefärligt årtal, så noga Du kan) 
   ________________________________ 

12  Är Din Pappa född på Åland? 
     Ja            Nej 

 (Vid ja-svar, gå vidare till fråga 15) 

13   Om inte, ange var (ort och land), så noga Du kan 
   ________________________________ 

14  Om inte, ange när han kom till Åland (ungefärligt årtal, så noga Du kan) 
   ________________________________ 

15   Talar Din Mamma något annat språk med Dig än svenska? 
     Ja , ange vilket ___________    Nej 
 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 17) 

16   Om ja, hur ofta? 
   Dagligen         Flera gånger i veckan 
   En gång i veckan       En gång i månaden 
   Ännu mera sällan än en gång i månaden 

17   Talar Din Pappa något annat språk med Dig än svenska? 
     Ja , ange vilket ___________    Nej 
 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 19) 

18   Om ja, hur ofta? 
   Dagligen         Flera gånger i veckan 
   En gång i veckan       En gång i månaden 
   Ännu mera sällan än en gång i månaden 

19   Bor Du tillsammans med båda Dina föräldrar (samtidigt)?  
   Ja             Nej 

20  Ange, om Du kan, den högsta avslutade utbildningen Din Mamma har 
   Folkskola/grundskola 
   Folkhögskola/yrkesskola el liknande 
   Gymnasium 
   Akademisk examen 
  Vet ej 

21  Ange, om Du kan, den högsta avslutade utbildningen Din Pappa har 
   Folkskola/grundskola 
   Folkhögskola/yrkesskola el liknande 
   Gymnasium 
   Akademisk examen 
  Vet ej 

22   Har Du nära släktingar som bor utanför Åland? 
   Ja       Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 25) 
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23  Om ja, ange vem/vilka dvs hur Du är släkt med denna/dessa personer 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 

24  Ange dessutom var Din släkting/dina släktingar bor (ort/land)? 
   __________________________________________ 
   __________________________________________ 

25   Har Du varit i Finland (utanför Åland?) 
   Ja, tjugo gånger eller mer 
   Ja, mer än tio gånger men färre än tjugo 
   Ja, mellan fem och tio gånger 
   Ja, mindre än fem gånger 
   Nej, aldrig 

26   Om Du har varit i Finland, brukar Du tala finska med någon där? 
   Ja, varje gång jag besöker Finland 
   Ja, någon gång 
   Nej, aldrig 

27  Om Du har varit i Finland, brukar Du tala engelska med någon där? 
   Ja, varje gång jag besöker Finland 
   Ja, någon gång 
  Nej, aldrig 

28  Har Du varit i Sverige? 
   Ja, tjugo gånger eller mer 
   Ja, mer än tio gånger men färre än tjugo 
   Ja, mellan fem och tio gånger 
  Ja, mindre än fem gånger 

     Nej, aldrig 

29  Räkna upp alla språk som Du antingen läser nu eller hittills har läst under Din 
skolgång och ange  i vilka årskurser Du läst det språket. Använd gärna arabiska 
siffror för grundskolans årskurser (1-9) och latinska för åren Ålands lyceum (I, II). 
(t ex 7,8,9,I, II) 

  engelska, i årskurs(erna)________________ 
  finska,  i årskurs(erna)________________ 
  tyska,   i årskurs(erna)________________ 
  franska,   i årskurs(erna)________________ 
  _ _ _ _ _  i årskurs(erna)________________ 
  _ _ _ _ _  i årskurs(erna)________________ 

30  Har Du planerat att läsa ytterligare något språk i Ålands lyceum? 
      Ja, (ange vilket/vilka)______________________   Nej 

31  Händer det att Du läser på ett annat/andra språk än svenska (utöver skolarbetet?) 
   Ja         Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 33) 
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32  Om ja, ange för varje språk, hur ofta och vad Du läser 
( t ex engelska dagligen på Internet, tyska genom veckotidning, finska böcker någon gång per år 
osv.) 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

33   Händer det att Du lyssnar till andra språk än svenska (utöver skolarbetet?) 
      Ja         Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 35) 

34   Om, ja, ange för varje språk, hur ofta och vad Du lyssnar på 
(t ex engelska dagligen via CD-skivor, MTV, på radion, tyska ca en gång i veckan genom TV-
filmer, finska en gång i månaden med min mormor osv) 

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

35   Händer det att Du talar något annat språk än svenska (utöver skollektionerna)? 
   Ja        Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 37) 

36  Om, ja, ange för varje språk, hur ofta och med vem Du talar  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

37  Händer det att Du skriver på andra språk än svenska (utöver skolarbetet)? 
   Ja         Nej 

 (Vid nej-svar, gå vidare till fråga 39) 

38  Om, ja, ange för varje språk, hur ofta och i vilket sammanhang, med vem 
( t ex engelska ca varje månad med en brevvän, finska i e-post (mail/mejl) varje vecka med mina 
kusiner i Finland)  

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
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39  Beskriv hur ofta Du använder Dig av rikssvenska massmedier och vilka dessa är, 
så noggrant som möjligt 
(t ex: läser en svensk veckotidning, Kamratposten, en gång i veckan, lyssnar dagligen på radio från 
Sverige, oftast P3, ser dagligen på svensk TV, oftast sportprogram/ eller inte alls om så är fallet) 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

40  Beskriv hur ofta Du använder Dig av finlandssvenska (inte åländska) massmedier 
och vilka dessa är ,så noggrant som möjligt 
(t ex: läser en finlandssvensk tidning , oftast Hufvudstadsbladet (Hbl) ca en gång i månaden, 
lyssnar dagligen på Radio Extrem, ser finlandssvenska TV-program, oftast TV-Nytt, ca varannan 
vecka/ eller inte alls om så är fallet) 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 

41  Vid landskamper mellan Finland och Sverige i olika sporter håller jag 
  alltid på Finland 
  oftare på Finland än på Sverige 
  lika mycket på båda 
  oftare på Sverige än Finland 
  alltid på Sverige 
  vet inte 

 
 Försök för varje språk och för varje delmoment (varje fråga) nedan göra en bedömning 

av Dina egna språkkunskaper på följande skala från ”Mycket bra” till ”Inte alls”. 
Kryssa för varje påstående för den ruta som Du upplever stämmer bäst in på Dig. 

         Mycket  Ganska  Någor-   Illa  Inte alls 
          bra   bra  lunda 
Engelska  

42   Jag förstår talad engelska 
                            

43   Jag förstår skriven engelska 
                            

44   Jag kan tala engelska 
                            

45   Jag kan skriva engelska 
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• Kryssa för varje påstående för den ruta som Du upplever stämmer bäst in på Dig. 
 
         Mycket  Ganska  Någor-   Illa  Inte alls 
          bra   bra  lunda 
 
Finska 

46   Jag förstår talad finska 
                            

47   Jag förstår skriven finska 
                            

48   Jag kan tala finska 
                            

49   Jag kan skriva finska 
                            

 
 

Tyska 

50   Jag förstår talad tyska 
                            

51   Jag förstår skriven tyska 
                            

52   Jag kan tala tyska 
                            

53   Jag kan skriva tyska 
                            
 
 
Franska 

54   Jag förstår talad franska 
                            

55   Jag förstår skriven franska 
                            

56   Jag kan tala franska 
                            

57   Jag kan skriva franska 
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Nu följer påståenden som Du skall bedöma utifrån Dina egna åsikter. Det finns alltså inga 
”rätta” svar. Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet, dvs Du instämmer helt, 
och 5 betyder att Du är helt oenig med påståendet, att Du inte alls instämmer i påståendet. Väljer 
Du nummer 3 på skalan så är Du varken enig eller oenig med påståendet utan ”neutral”, mitt 
emellan,  medan en 2:a betyder att Du är mera enig än oenig och en 4:a att Du är mera oenig än 
enig. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du alternativet Vet inte, men 
försök helst placera in Din åsikt på skalan 1-5. 
 
   Helt       Varken      Helt    Vet 
   enig      enig eller oenig    oenig   inte 
 
    1    2    3    4    5 

58  Jag känner samhörig- 
 het med Åland                         

59  Jag känner samhörig- 
 het med Finland                         

60  Jag känner samhörig- 
 het med Svenskfinland                       

61  Jag känner samhörig- 
 het med Sverige                         

62  Jag känner samhörig-  
  het med Östersjö- 

området                             

63  Jag känner samhörig- 
 het med Norden                         

64  Jag känner samhörig- 
 het med Europa                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

65  Åland bör sträva 
 efter full självständighet                       

66  Åland bör gå ur EU                         

67  Finland bör gå ur EU                         
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet och 5 betyder att Du är 
helt oenig med påståendet. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du 
alternativet Vet inte, men försök helst placera in Din åsikt på skalan. 
  Helt       Varken      Helt    Vet 
  enig      enig eller oenig    oenig   inte 
   1    2    3    4    5 

68  Jag ser Åland som mitt                      
  ”hemland” 

69  Jag ser Finland som                        
  mitt hemland 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70  Som vuxen kan jag                        
tänka mig att flytta till 
riket, till (det fasta) Finland 

71  Som vuxen kan jag                         
 tänka mig att flytta 
 till Sverige 

72  Som vuxen kan jag                        
 tänka mig att flytta 
 till ett tredje land  

(utöver Finland och Sverige) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

73  Som vuxen kan jag                        
 tänka mig att bo några 
 år i riket, på fastlandet  
 (i Finland) 

74  Som vuxen kan jag                        
 tänka mig att bo några 
 år i Sverige 

75   Som vuxen kan jag                        
 tänka mig att bo några 
 år i ett tredje land (utanför  
 Finland och Sverige) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

76  Jag kan tänka mig                        
 att studera vidare 
  på fastlandet (i Finland) 
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet och 5 betyder att Du är 
helt oenig med påståendet. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du 
alternativet Vet inte, men försök helst placera in Din åsikt på skalan. 
  Helt       Varken      Helt    Vet 
  enig      enig eller oenig    oenig   inte 
   1    2    3    4    5 

77  Jag kan tänka mig                        
 att studera vidare 
 i Sverige 

78  Jag kan tänka mig                        
 att studera vidare 
 i andra länder (utanför 
 Finland och Sverige) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

79  Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 finlandssvensk 
  (från fastlandet i Finland) 

80  Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 finskspråkig person 
 från fasta Finland 

81  Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 finskspråkig bosatt 
 på Åland 

82   Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 rikssvensk 

83   Jag kan tänka mig                        
 att gifta mig med en 
 engelskspråkig person 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

84   Två- eller flerspråkig-                       
 het är en tillgång 
 för individen 

85   Två- eller flerspråkig-                       
 het är en tillgång 
 för ett land 
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86   Rangordna följande geografiska enheter på basen av den samhörighet Du känner 
med dem från den starkaste (1) till den svagaste (6). Skriv alltså in 1 framför den 
geografiska enhet som Du känner den starkaste samhörigheten med, 2 framför den 
geografiska enhet som Du känner den näststarkaste samhörigheten med osv. 

  
 Enheterna  är ordnade alfabetiskt nedan 
  ( ) Europa 
  ( ) Finland 
  ( ) Norden  
  ( ) Sverige 
  ( )  Åland 
  ( ) Östersjö-området 
 
 

87  Välj de fyra språk som Du tror kommer att vara viktigast för Dig att kunna i Ditt liv 
genom att kryssa för dessa fyra språk här nedanför. Om Du tycker att något viktigt 
eller några viktiga språk för Dig saknas så skriv in det (dem) på angivet ställe. Om 
Du tror Dig ha bruk för färre språk än fyra kan Du också kryssa för färre. 

 
    arabiska     engelska       estniska  
 
    finska      franska       ryska   
 
    spanska      svenska      tyska  
 

   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ 
 
 

88  Försök rangordna de fyra viktigaste språken efter den betydelse Du tror de kommer 
att ha i Ditt liv framöver. Skriv det viktigaste språket (överst) på raden märkt (1), det näst 
viktigaste språket (nästöverst) på raden märkt (2) osv. 
 
Viktigast: (1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

      (2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      (3)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  Minst   (4)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 viktigt 
 (av dessa språk) 
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet och 5 betyder att Du är 
helt oenig med påståendet. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du 
alternativet Vet inte, men försök helst placera in Din åsikt på skalan. 
   
 Helt      Varken       Helt    Vet 
 enig     enig eller oenig     oenig   inte 
  1    2    3    4    5 

89  Engelskan borde få                       
 en starkare ställning 
 på Åland än den har idag 

90  Finskan borde få                        
 en starkare ställning 
 på Åland än den har idag 

91  Engelskan borde få                       
 en starkare ställning i 
 Sverige än den har idag 

92  Finskan borde få en                      
 starkare ställning i 
 Sverige än den har idag 

93  Engelskan borde få                       
 en starkare ställning i 
 Finland än den har idag 

94   Svenskan borde få                       
 en starkare ställning i 
 Finland än den har idag 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

95   Finlandssvenskarna                       
 är en tillgång 
 för Finland 

96   Sverigefinnarna                        
 (de finskspråkiga i 
 Sverige) är en tillgång 
 för Sverige 

97  De finskspråkiga                        
 ålänningarna är en 
 tillgång för Åland 

98  De ryskspråkiga                        
 i Estland är en 
 tillgång för Estland 
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst med Dina åsikter. 
Skalan går  från 1 till 5 där 1 betyder att Du är helt enig med påståendet och 5 betyder att Du är 
helt oenig med påståendet. Om Du inte alls vet hur Du skall ställa Dig till frågan väljer Du 
alternativet Vet inte, men försök helst placera in Din åsikt på skalan. 
   
 Helt      Varken       Helt    Vet 
 enig     enig eller oenig     oenig   inte 
  1    2    3    4    5 
 

99  Jag kunde tänka mig                      
 att gå i skola på engelska 
 (att undervisas på engelska 
 i olika ämnen) på Åland 

100  Jag kunde tänka mig                      
 att gå i skola på finska 
 (att undervisas på finska  
 i olika ämnen) på Åland 
 
Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst överens med Dina åsikter. Här gäller 
frågorna hur Du upplever olika språks roll i olika sammanhang, från ”Alldeles för begränsad”, 
dvs Du tycker att det språket borde användas mycket mer i det sammanhanget till ”Alldeles för 
omfattande”, dvs Du tycker att det språket borde användas mycket mindre i det sammanhanget. 
Du behöver inte veta vilken ställning ett språk faktiskt har, utan bara uttrycka Din åsikt . 
 
         Alldeles  För   Lagom  För   Alldeles  Vet 
          för  begrän-  stor  omfat-   för   inte 
        begränsad  sad      tande  omfattande 

101  Engelskans roll inom                      
 världssamfundet 
  (i internationella 
 sammanhang av olika 
 slag) är idag 

102 Franskans roll inom                      
 världssamfundet 
  (i internationella 
 sammanhang av olika 
 slag) är idag 

103 Spanskans roll inom                      
 världssamfundet 
  (i internationella 
 sammanhang av olika 
 slag) är idag 
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Kryssa för varje påstående för den ruta som stämmer bäst överens med Dina åsikter. Här gäller 
frågorna hur Du upplever olika språks roll i olika sammanhang, från ”Alldeles för begränsad”, 
dvs Du tycker att det språket borde användas mycket mer i det sammanhanget till ”Alldeles för 
omfattande”, dvs Du tycker att det språket borde användas mycket mindre i det sammanhanget. 
Du behöver inte veta vilken ställning ett språk faktiskt har, utan bara uttrycka Din åsikt . 
         Alldeles  För   Lagom  För   Alldeles  Vet 
          för  begrän-  stor  omfat-   för   inte 
        begränsad  sad      tande  omfattande 
 

104  Engelskans roll på IT-                      
 området (inom 
 datavärlden) är idag  

105  Engelskans roll inom                      
 populärkulturen 
 (t ex musikvideor, filmer)       
 på Åland är idag  

106  Engelskans roll för                       
 åländsk handel och 
 sjöfart är idag 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

107  Engelskans roll                         
i Östersjöregionen 
är idag 

108 Tyskans roll                          
i Östersjöregionen 
är idag 

109 Ryskans roll                          
i Östersjöregionen 
är idag 

110 Svenskans roll                        
i Östersjöregionen 
är idag 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

111  Svenskans roll inom                      
EU är idag 

112  Svenskans roll på IT-                      
 området (inom data- 
 världen) på Åland 
 är idag 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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