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Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate how people of varying ages, generations and genders use a 

selection of Swedish words that occurs in the Finnish language that is spoken in Sweden. The 

informants examined are originated from Finland or has at least one parent from Finland and speaks 

Finnish. In order to answer the aim and research questions for this study a quantitative method has 

been used and a survey with 277 replies has been accomplished. The result of the study shows that 

the Sweden Finns are using the investigated Sweden Finnish words. Some variations occurred due to 

age, generation and gender but despite these variations the words are overall used to a greater degree 

in relative to the investigated aspects. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras kortfattat hur relationen mellan Sverige och Finland 

ser ut och har sett ut. Därefter följer en beskrivning av finskan som minoritetsspråk och 

sverigefinnar som nationell minoritet i Sverige. Slutligen belyses uppkomsten och 

användningen av sverigefinska ord och landar i varför detta arbete skrivs. 

Det finns i nuläget flera hundra tusen finsktalande i Sverige. Enligt en 

undersökning som Sveriges Radio Sisuradio fått fram via Statistiska centralbyrån SCB 

(2016) har 719 179 personer av befolkningen i Sverige finländskt ursprung. Det utgör 

ungefär 7,2 % av Sveriges befolkning och omfattar personer som är födda i Finland och 

bosatta i Sverige, samt personer som är födda i Sverige och har minst en förälder eller 

minst en far- eller morförälder som är född i Finland (Dahl 2007, 142; Karlsson, 

Laitinen och Vuonokari, 2017). Sverige och Finland har en lång gemensam historia då 

det var ett gemensamt rike i flera århundraden, vilket har bidragit till finsktalande i 

Sverige, så kallade sverigefinnar, samt svensktalande i Finland, så kallade 

finlandssvenskar. Den främsta anledningen till att så många finländare finns i Sverige 

sägs vara på grund av arbetskraftsinvandringen som inträffade under andra halvan av 

1900-talet (Dahl 2007, 142; Meinander 2014, 61–63).  

Sveriges riksdag röstade år 2000 igenom erkännandet av finska språket som ett 

nationellt minoritetsspråk samt sverigefinnar som en nationell minoritet. År 2010 

röstades en ny minoritetslag igenom där sverigefinnarnas rättigheter förstärktes, främst 

inom förvaltningsområden för finska (Melakari 2012, 1–3). Samma år stärktes 

sverigefinnarnas minoritet vidare av att de fick en egen nationaldag som firas den 

24 februari. För att förstärka den sverigefinländska identiteten ytterligare fanns en 

önskan om en sverigefinsk flagga1. Åsikterna gick där isär om det verkligen var 

nödvändigt med en egen flagga men år 2014 röstades tillslut den egna flaggan igenom 

av sverigefinländarnas delegation med intentionen att synliggöra den nationella 

minoriteten och öka sverigefinnarnas status (Institutet för språk och folkminnen, 2014). 

Det som utgjorde meningsskiljaktigheterna om flaggan var mellan yngre och äldre 

sverigefinnar. De äldre och främst första generationens sverigefinnar kände tillhörighet 

med den finska flaggan medans den yngre och främst andra generationens sverigefinnar 

har en annan bakgrund då de är födda i Sverige och får en annan slags identitet, därav 

den ökade lusten efter en egen flagga. Sedan var sverigefinländare en av få minoriteter 

som inte hade en egen flagga tillskillnad från samerna, romerna och finlandssvenskarna 

(Ojala, 2013). Eftersom många av finsk härkomst är bosatta i Sverige är det av stor 

relevans att upplysa, uppmärksamma och ta hand om den stora minoritet det faktiskt är.  

I Sverige finns finska språkvårdare på Institutet för språk och folkminnen i 

Stockholm som jobbar för att försöka hålla finskan i Sverige så likt finskan i Finland 

som möjligt med syftet att finskspråkiga från båda sidorna av Östersjön ska kunna förstå 

varandra. Dessa språkvårdare har även hjälpt till att skapa nödvändiga ord för att 

                                                 
1 Den sverigefinska flaggan har en vit bakgrund med ett blått kors omgiven av ett gult kors och är ritad av 

Andreas Jonasson (Institutet för språk och folkminnen, 2014) 
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underlätta så att finnar bosatta i Sverige kan kommunicera på sitt eget språk om det 

svenska samhället och svenska samhällsfenomen på ett smidigare vis. Ett exempel på ett 

sådant ord är maakäräjät ’landsting’, som har blivit skapat då landsting inte existerar i 

Finland (Heikkilä 2015, 44–51). Förutom dessa nödvändiga ord som skapas uppstår 

även spontana ord och uttryck i samband med svenska företeelser som inte förekommer 

i Finland och det är dessa typer av ord som har väckt mitt intresse för den här studien. 

Den så kallade svenskinfluerade finskan i Sverige kallas också för sverigefinska och ett 

exempel på ett sådant ord är mobiili ’mobil’ och i jämförelse med den finska som talas i 

Finland sägs istället kännykkä (Heikkilä 2015, 44–51; Laitinen, 2017). Jag kommer i 

detta arbete att fördjupa mig i hur sverigefinska ord används i förhållande mellan ålder, 

kön och mellan första- och andragenerationens sverigefinnar. Forskningen av 

finskspråkiga i Sverige är för mig intressant då jag själv kan relatera till ämnet. Hela 

min uppväxt har präglats av både finsk och svensk kultur med en finskspråkig pappa 

ifrån Finland och en svenskspråkig mamma ifrån Sverige. Den finska kulturen har 

därmed kommit att kännas viktig för min egen identitet.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att utifrån ett lingvistiskt perspektiv undersöka hur 

informanter med varierande ålder, generation och kön använder svenska ord som 

förekommer i sverigefinskan. Informanterna som ska undersökas härstammar från 

Finland, alternativt har minst en förälder från Finland och talar finska. 

Frågeställningarna som jag vill få svar på är: 

 

• Används sverigefinska ord av både ungdomar och äldre? 

• Används sverigefinska ord av både första- och andragenerationens 

sverigefinnar? 

• Används sverigefinska ord på samma vis oberoende kön? 
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3 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel kartläggs, motiveras och presenteras en forskningsbakgrund som fungerar 

som ett fundament för det här arbetet. Jag kommer att ta upp tidigare forskning som 

behandlar sverigefinskan, språkkontakt, genusperspektiv, kodväxling, lånord och 

finskans status i Sverige. Jag kommer också att presentera och diskutera olika teoretiska 

perspektiv om språk i förhållande till ålder och kön samt hur språk överförs mellan 

generationer som är relevanta för det här arbetets kontext följt av en redovisning av de 

mest centrala begreppen som används i denna studie. 

3.1 Tidigare forskning 

Den finska som talas i Sverige och den finska som talas i Finland har samma uttal, 

grammatik och stavningsregler. Skillnader som kan uppstå mellan språkformerna 

förekommer i terminologin. Svenska språket påverkar högst sannolikt den finska som 

används och talas i Sverige i form av lånade ord och uttryck2. En skillnad som uppstår 

mellan sverigefinska och standardfinska är till exempel när fenomen i Sverige inte finns 

i Finland, då utvecklas istället ett sverigefinskt ord för att underlätta kommunikationen 

på finska om svenska företeelser i samhället (Hietala Johansson, 2016). Företeelser som 

existerar i båda länder, till exempel att dricka kaffe, kan ändå få olika uttryck. Ett 

populärt ord bland sverigefinnar är verbet fiikata ’att fika’, vilket är ett ord som inte 

används i standardfinskan, utan då sägs snarare mennä kahville ’ta en kaffe’ 

(Laitinen, 2017). Finskans och svenskans ljudstruktur är tämligen olika varandra. 

Finskan kunde ursprungligen inte ha två eller tre konsonanter i början av ett ord så när 

ett ord lånades in i finskan förlorades generellt alla initiala konsonanter utom den sista 

som exempelvis peili ’spegel’ och nikkari ’snickare’ (Koponen, 2014). Detta har att 

göra med att finskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och svenskan klassas in till 

den indoeuropeiska språkfamiljen, vilket innebär att språken är helt obesläktade med 

varandra. Finskan har en mindre komplex stavelsestruktur än svenskan, betoningen 

ligger alltid på ordets första stavelse, samt att vokal- och konsonantlängd i finskan 

spelar en större roll (Andersson 2001, 68; Engstrand 2004, 177). Ursprungligen var de 

tonande3 konsonanterna b, d och g helt främmande för finskan och ersattes under en 

lång tid med de tonlösa4 konsonanterna p, t och k. Det var först under 1800-talet när det 

började strömma in internationella lånord som innehöll b, d och g som det blev normen 

i standarduttalet. Bland de europeiska språken är finskan det enda språket som oftast 

inte gör en särskiljande kontrast på exempelvis konsonanterna t och d, eller b och p 

(Engstrand 2004, 125). Många finnar anser därmed fortfarande att ordet bussi ’buss’, 

kan uttalas på samma vis som ordet pussi ’påse’, då en tonlös konsonant formas 

naturligare i munnen hos en finskspråkig talare (Koponen, 2014). 

                                                 
2 Larsson, Tarja. Språkrådet. E-mail 24 september 2018. <finska@sprakochfolkminnen.se>.   
3 Tonande konsonant (även kallat klusil) innebär att stämläpparna vibrerar när man uttalar konsonanten. 
4 Tonlös konsonant (även kallat klusil) innebär att konsonanten bildas utan vibrationen från stämläpparna 

(Engstrand 2004, 121–123).  
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När olika språk möts uppstår en språkkontakt som innebär ett läge där språken 

potentiellt påverkar varandra i olika grader. Språkkontakten kan uppstå antingen via 

tvåvägskommunikation som när exempelvis individer med olika modersmål umgås 

tillsammans, eller också genom en väg som exempelvis via musik, film och litteratur. 

Konsekvensen av språkkontakt kan visa sig i form av stavning, uttal, ordförråd, 

ordbildning och böjning. Den vanligaste påverkan av språk är oftast lexikala lån. 

Enklast och för det mesta lånas nya ord ihop med ett nytt fenomen, som exempelvis 

blogg på svenska. Däremot krävs det mycket större språklig påverkan för att ord ifrån 

grundförrådet ska lånas in, däribland menas: räkneorden, konjunktioner eller 

prepositioner. Alla former av språkkontakt leder till någon form av språkpåverkan. 

Språkpåverkan kan utspela sig på olika sätt och ha olika konsekvenser och är en 

nödvändighet då ett språk som förändras ständigt visar på ett gott tecken att språket är 

levande (Martola, Mattfolk och Sandström, 2014; Kotilainen 2009, 11–12). 

Tidigare har forskning gjorts på något som kallats ”kvinnligt” och ”manligt” språk 

på grund av en föreställning om att det existerar språkliga skillnader mellan kvinnor och 

män och därmed befogat att dela in dem i två distinkta grupper. Ett kvinnligt och 

manligt språk är inte rimligt att tala om ur ett språkvetenskapligt perspektiv på grund av 

att alla vuxna infödda talare av svenska har ett gemensamt språksystem. Språksystemet 

innefattar ordförrådet, böjningssystemet, syntaxen och ljudsystemet. Däremot kan det 

finnas skillnader i hur individer använder språksystemet i praktiken. Dessa skillnader 

uppstår exempelvis mellan en talares geografiska hemvist, ålder och även 

könstillhörighet kan spegla skillnader i språkbruket (Norrby och Håkansson 2010, 

121, 169).  I tidigare studier har kön setts som en statisk och relativt oproblematisk 

kategori. Alltmer har forskare börjat betrakta kön som en socialt konstruerad kategori, 

snarare än en biologisk skillnad. Kön som social konstruktion är det som uppfattas som 

manligt eller kvinnligt beteende enligt rådande normer i en viss tid eller kultur (Norrby 

och Håkansson 2010, 128, 166–167). 

Personer som är flerspråkiga kan ibland använda sig av mer än ett språk i ett och 

samma samtal, förutsatt att lyssnaren också behärskar de talade språken. Detta fenomen 

kallas för kodväxling och är ett sätt att markera sin identitet och samtidigt leka med 

språk. När man under ett samtal på ett språk tar in ett ord från ett annat språk uppstår 

möjligheten att utnyttja ordens olika laddningar i språken, som exempelvis svordomar. 

Kodväxling kan också uppstå när en talare av två språk råkar glömma av ett ord i ena 

språket, eller så kan det handla om att ordet för ett slags begrepp man är ute efter inte 

existerar på det andra språket. Exempelvis finns inget motsvarande ord i finskan för 

kallsup (badande som ofrivilligt får i sig en klunk vatten) eller motsvarande ord i 

svenskan för tuppisuu (person som är tystlåten). Däremot går det oftast att uttrycka 

samma innebörd på båda språken via olika strukturer. Det som kan vara svårt att 

uttrycka på ett annat språk är kulturella fenomen som är specifika för en viss kultur 

(Martola, Mattfolk och Sandström, 2014). Ett exempel på en kodväxling mellan svenska 

och finska går att se i följande citat ur en låttext av Mika Olavi Tahvanainen: ”Kun en 

tiedä kuka oon, lite svensk, lagom lixom mut en ihan Eriksson, enkä Virtanen..” och kan 
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översättas till: ’När jag inte vet vem jag är, lite svensk, lagom liksom. Men jag är varken 

en Eriksson eller Virtanen’. Texten beskriver den sverigefinska identitetskrisen, när man 

inte riktigt vet om man är finsk, svensk eller något där emellan (Popula, 2018). Lånord 

kan ofta förväxlas med begreppet kodväxling då gränsdragningen där emellan ibland är 

svår. Norrby och Håkansson (2010, 226–227) förklarar begreppen genom en process. 

Ett ord kan börja som en kodväxling, som exempelvis ordet chat och ordet mail som 

kodväxlats i svenskan. Sedan har orden blivit morfologiskt och fonologiskt integrerade 

genom att man böjer orden på svenskt sätt, till exempel chatta, mejlet - och blir därmed 

lånord. Samma fenomen sker inom finska språket i Sverige. Finskan är ett 

agglutinerande5 språk vilket innebär att när sverigefinskan anammar svenska lånord får 

de en viss form för att enklare anpassas till finskans komplexa böjningssystem 

(Andersson 2001, 28–29; Heikkilä 2015, 44–51). Ett uttryck som förklaras med tre ord 

på svenska kan därmed på finska förklaras med ett ord. Det är på så vis möjligt att bilda 

mycket långa ord i finskan. Tabell 1 ger en inblick på hur en del av böjningssystemet 

ser ut och visar hur ändelserna fogas på varandra en efter en.  
 

Tabell 1. Inblick i finskans böjningssystem. 

talo hus 

talo-ssa i huset 

talo-sta från huset 

talo-sta-ni från mitt hus 
 

Redan under 1100-talet började svenska språket påverka finskan med lånord och 

några exempel på medeltida svenska lån som tagit sig in i standardfinskan är lääkäri 

’läkare’, yrtti ’ört’ och kori ’korg’ (Koponen, 2014). Vad gäller nutida svenska lånord 

har exempelvis det svenska ordet för rulltrappor integrerats in i sverigefinskan och blivit 

rullarappuset eller rullaportaat medan rulltrappor på standardfinska heter liukuportaat. 

Även det svenska slangordet för mellanmål, mellis, har fått en sverigefinsk morfologisk 

böjning och kan användas på detta vis: Haluatko mellistä? ’Vill du ha mellis?’. Dessa 

svenska ord som uppträder i finskan kallas svecismer och är något som främst 

förekommer i talspråket och anpassas till finskans språksystem. (Heikkilä 2015, 44–51).  

Ett språks status kan uppfattas på olika vis av olika grupper av talare (Martola, 

Mattfolk och Sandström, 2014). Finska språket har under en period råkat ut för en hel 

del främlingsfientlighet och motgång i Sverige. Språket har dock på senare tid fått ett 

uppsving och gått från att vara fult att prata till ett innespråk (Lindroos, 2016). Sedan 

har också finskans attityd till svenskan varit motsträvig då svecismer ansetts vara något 

som bör undvikas med syftet att behålla någon form av språklig purism. Det har även 

givits ut språkhandböcker vars huvudsyfte i princip varit att motverka svecismerna i 

finskan (Hällström-Reijonen, 2014). Detta ger en aspekt till mina frågeställningar då 

attityden till språket verkar ha ändrats med tiden. 

                                                 
5 Typologi för hur ett språk hanterar sina prefix och suffix. Finskan använder sig av böjningar som fogas 

till ordets grundform och bildar på så vis längre ord i språket. Turkiskan är ett annat exempel på ett 

agglutinerande språk (Andersson 2001, 24; Heikkilä 2015, 44–51). 
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3.2 Teoribeskrivning 

Förhållandet mellan språk och ålder går att granska på två sätt enligt Norrby och 

Håkansson (2010, 170–171). Den ena utgångspunkten är att individer förändrar sitt 

språkbruk med tiden, att man anammar andra sätt att uttrycka sig på när man blir äldre. 

Den andra utgångspunkten utgår från ett generationsbundet språk och innefattar att vissa 

språkliga drag endast används under en begränsad fas i livet. Något som utmärker sig 

från kategorin språk och ålder är ungdomsspråk. I flera studier har ungdomsspråkets 

nyskapande aspekter uppmärksammats då ungdomar ses som lingvistiska innovatörer ur 

flera språkliga nivåer enligt både svensk och internationell forskning (Norrby och 

Håkansson 2010, 172–173, 199–200). Det finns inget allmänt accepterat åldersintervall 

som kategoriserar ungdomar men en vanlig indelningsgrund är 13–24 år, däremot är 

gränserna tänjbara. Vissa språkliga drag som uppstår inom en viss ungdomsgeneration 

kan antingen försvinna medan andra lever vidare till kommande ungdomsgenerationer. 

En tidigare ungdomsgeneration kunde exempelvis använda förledet bauta-, och säga 

bautastor, medan en senare ungdomsgeneration istället valde att säga sjukt stor eller 

värsta grejen, för att förstärka ordet, som syftet varit med uttrycken ifrån båda 

ungdomsgenerationerna (Christner Riad, 2007; Norrby och Håkansson 2010, 172). 

Vissa av dessa nya ord som uppstår kan också leva kvar i vuxen ålder. Orden kan på så 

vis till en början uppfattas som slang men gå över till att betraktas som ett helt vanligt 

ord som etablerats in i språket, däribland också lånord (Nationalencyklopedin, u.å). Två 

ord med rötter i ungdomsspråket som introducerades in i Svenska Akademiens ordlista 

2007 är ordet guss ’flicka’ som kommer ifrån turkiskan och ordet keff ’dåligt’ som 

kommer ifrån arabiskan (Christner Riad, 2007). Det går att konstatera att språkbruket 

mellan ungdomar och vuxna sällan låter likadant. Detta för att ungdomar har ett behov 

av att skapa något eget som markerar identitet med sin åldersgrupp. Ungdomarna är 

därmed en bidragande faktor till att talspråket förändras generation för generation 

(Norrby och Håkansson 2010, 172–173; Nationalencyklopedin, u.å). 

Dahl (2007, 53–56) tar upp fenomenet om hur släktskapsrelationer mellan språk 

kan se ut. Han beskriver först en överföringsprocess genom horisontella och vertikala 

led. Det horisontella ledet representerar informationsöverföring ifrån samma generation 

och det vertikala ledet representerar informationsöverföring ifrån en tidigare generation 

(Dahl 2007, 38). När det gäller just språk talar Dahl (2007, 53) om att språk snarare 

överförs vertikalt än horisontellt. Alla människor ingår i en språkgemenskap, vilket 

innebär en grupp människor som talar samma språk. För att språkgemenskapen ska 

ärvas vidare från generation till generation behövs språket höras och talas av andra 

modersmålstalare i tillräckligt tidig ålder och därmed överföras vertikalt (Dahl 2007, 

46). Han beskriver normalsituationen för överföring av språk ur tre olika perspektiv. 

Först beskrivs en språkgemenskap där generation ett överför språket genom 

modersmålsinlärning till generation två och symboliserar en vertikal överföring. Sedan 

läggs det till en ytterligare aspekt ur den grundbeskrivningen genom att lägga till den 

yttre påverkan av språk, den så kallade horisontella överföringen. Det innefattar kontakt 

med utomstående och i den kategorin infaller också lånorden. Den horisontella påverkan 
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av ett språk är relativt marginell i de flesta fallen. Den tredje aspekten som beskrivs är 

när ett språkbyte äger rum i en språkgemenskap och bryter mönstret i den vertikala 

överföringskedjan. Ett språkbyte innebär grupper som övergår från ett språk till ett 

annat (Dahl 2007, 159). En ny språkgemenskap kan också skapas genom att olika 

etniska grupper kommer samman. Då kan överföringen av språk bli sådan att generation 

ett talar ett språk och för över det till generation två som lär sig ett annat språk 

horisontellt och generation tre blir den generation som lär sig det horisontella språket 

vertikalt (Dahl 2007, 55). Varje generation skapar om språket och några nyskapelser tar 

sig längre fram än andra (Christner Riad 2007).  

Språklig variation kan hänga samman med talares könstillhörigheter och har länge 

intresserat sociolingvister. Många sociolingvistiska undersökningar i såväl dåtid som 

nutid har visat att kvinnor i jämförelse med män använder sig av ett standardspråkligt 

uttal, ordval och ordböjning i högre utsträckning. Dels har det betraktats vara finare att 

tala standardspråkligt och varför kvinnor tenderar att använda det mer än män kan 

förklaras med hur det har sett ut i samhället. Män har inte haft samma krav på att följa 

en norm, då normen utgått ifrån mannen. Ett språkbruk som innehar dialekt, slang och 

svordomar och avviker ifrån den standardspråkliga normen har associerats med 

manlighet och tuffa tag medan kvinnor värderats efter hur de sett ut och uppträtt och 

språkbruket speglats därefter. Trots ett mer jämställt samhälle idag visar nutida studier 

att den språkliga variationen mellan könen lever kvar (Norrby och Håkansson 2010, 

130–133). Detta tankesätt om kön och dess konstruktioner kan kopplas till 

skillnadshypotesen. Hypotesen menar att kvinnor och män socialiseras in i skilda 

världar i tidig ålder där det råder olika interaktionella regler för umgänget i de olika 

könsgrupperingarna. Då äldre hypoteser6 om språk och kön ansett att kvinnors 

språkbruk skulle vara bristfälligt är essensen av skillnadshypotesen att kvinnor och män 

är olika, samt lika mycket värda (Norrby och Håkansson 2010, 127–128). Kan de 

sverigefinska orden jag vill undersöka blivit allmänt etablerade i det finska språket i 

Sverige eller tillhör orden en viss ålder, generation eller kön? 

3.3 Definition av nyckelbegrepp 

I detta avsnitt beskrivs de mest centrala begreppen som används i den här studien. 
 

Fennicism och svecism 

Med begreppet fennicism, även kallad finlandism (på finska fennismi) menas att ett 

finskt ord eller uttryck uppträder eller efterbildas i ett annat språk. Det motsatta 

begreppet är svecism, även kallad sveticism (på finska svetisismi), som är ett svenskt 

ord eller uttryck som uppträder eller efterbildas i annat språk (Hällström-

Reijonen, 2014). Ett exempel på en svecism i finskan kan vara ordet systeemi 

                                                 
6 Bristhypotesen: En hypotes där kvinnors språkbruk ansågs vara en bristfällig version av det manliga 

idealet. Dominanshypotesen: En hypotes där maktobalansen mellan könen tvingar kvinnor till att 

uttrycka sig på ett visst sätt (Norrby och Håkansson 2010, 123–127). 
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’systembolaget, systemet’, som lånat ordet från svenskan och fått en mer finskanpassad 

form. 
 

Första, andra- och tredjegenerationens personer med finsk bakgrund i Sverige 

Första generationen: född i Finland. Andra generationen: har minst en förälder som är 

född i Finland. Tredje generationen: har minst en far- eller morförälder som är född i 

Finland (Karlsson, Laitinen och Vuonokari, 2017). 
 

Kodväxling och lånord 

Kodväxling innebär ett växlande bruk mellan exempelvis två eller fler språk eller 

dialekter under ett och samma samtal. Det kan förekomma mitt i en mening, mellan 

meningar samt vid byte av ämne eller talare (Nationalencyklopedin, u.å).  

Lånord är ord som lånats in från andra språk. Det finns olika typer av lånord som 

beter sig på olika vis i språket. Det vanliga är att det sker en anpassning av lånorden till 

språket, antingen till uttalet och/eller stavningen (Norrby och Håkansson 2010, 226–

227) Till exempel det svenska ordet för nejlika har på finska blivit neilikka (Koponen 

2014). 
 

Minoritetsspråk och majoritetsspråk 

Ett språk som talas av en språklig minoritet i ett samhälle där majoriteten talar flera 

språk kallas för minoritetsspråk. En minoritetsspråkstalare har bland annat rätt till att få 

använda sitt modersmål i kommunikation med exempelvis myndigheter och rätt till att 

få utbildning på det talade språket. I Sverige räknas samiska, finska, meänkieli, romani 

och jiddisch som minoritetsspråk.  

Majoritetsspråk används av den dominerande befolkningsgruppen i ett flerspråkigt 

samhälle. Majoritetsspråket används i både formella och informella språkliga situationer 

i ett samhälle (Dahl 2007, 140–141; Nationalencyklopedin, u.å). 
 

Språkkontakt 

Förekommer när två språk kommer i kontakt via personer som känner till varandras 

språk och hamnar i ett läge där språken troligtvis blir påverkade av varandra. Påverkan 

beror på talarnas förhållande till varandra och språkens dominansförhållanden 

(Nationalencyklopedin, u.å).  
 

Sverigefinnar och sverigefinländare 

Det görs skillnad på begreppen sverigefinnar och sverigefinländare. Skillnaden är att 

med begreppet sverigefinne menas någon som antingen är född i Sverige eller har 

invandrat till Sverige och är finskspråkig. Begreppet sverigefinländare är ett slags 

samlingsbegrepp för både svenskspråkiga och finskspråkiga finländare, bosatta i 

Sverige (Nationalencyklopedin, u.å). Att vara sverigefinne innebär att vara en del av två 

kulturer och språk. Däremot är det inte alla finnar bosatta i Sverige som vill identifiera 

sig som sverigefinne. Sverigefinnarna är en erkänd nationell minoritet och enligt lagen 

har kommuner och myndigheter ansvar över att främja sverigefinsk kultur. Detta 

rättfärdigas då den finska kulturen har i över tusen år varit en del av den svenska 

kulturen (Fingal, 2016). 
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Sverigefinska och finlandssvenska 

Finskan som talas i Sverige kallas för sverigefinska. Finlandssvenska är den svenska 

som talas i Finland (Heikkilä 2015, 44–51). I Sverige ses finskan som ett 

minoritetsspråk och i Finland ses svenskan som ett nationalspråk. 
 

Standardfinska 

Det är den finska som talas i Finland. Inom det här begreppet räknas även talspråk, 

dialekter och slang (Kotilainen 2009, 49).  
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4 Material och metod 

I detta kapitel redogörs vilken metod som använts för insamling av data och fortsätter 

med en beskrivning av informanterna och etiska principer. Sedan presenteras en 

beskrivning av studiens material samt hur resultatet av materialet analyserats och 

sammanställts. 

4.1 Kvantitativ metod 

Jag har valt att göra en kvantitativ studie och som metod för att få svar på mina 

forskningsfrågor har jag utformat en språkvetenskaplig enkätundersökning. En 

kvantitativ forskning innebär att jag har använt mig av frågor som ger tydliga och 

mätbara resultat. Vid mätningen av information om resultaten har jag haft ett objektivt 

perspektiv som utgångsläge. Nackdelen med en enkätundersökning är att det har funnits 

risk för bortfall och en möjlig svårighet att motivera en stor och anonym grupp att delta. 

För att minska risken för bortfall utförde jag ett strukturerat frågeformulär med 

fastställda svarsalternativ för att också göra det enklare att svara (Stukát 2009, 43–44). I 

slutet av formuläret har jag gett utrymme för egna synpunkter, kompletteringar och 

kommentarer. Eftersom enkätundersökningen utfördes digitalt visste jag inte hur många 

svar jag eventuellt skulle få in. Det går inte heller att kontrollera ifall frågorna har 

uppfattats korrekt. Fördelen med denna valda metod är att jag har kunnat nå fler än vad 

som är möjligt vid intervjuer, en kvalitativ metod, vilket har bidragit till möjligheten att 

generalisera resultaten och på ett statistiskt vis bearbeta resultaten. (Stukát 2009, 42–

43). En kvantitativ studie har därmed känts mer passande för detta arbete. Resultaten 

har analyserats och beskrivits i form av olika diagram som jag har tagit fram.  

4.2 Informanterna 

Målgruppen för studien är personer som härstammar från Finland, alternativt har minst 

en förälder från Finland och talar finska. För att begränsa studien infördes en 

åldersgräns från 15 år. Detta för att låta personer svara som har ålder inne utan att 

behöva kräva samtycke från vårdnadshavare. Enkäterna skickades ut via mail och 

sociala medier till några utvalda institutioner, bland annat sverigefinska 

ungdomsförbundet, Fin I Väst, GSN – Göteborgin suomalaiset nuoret (Göteborgs finska 

ungdomar), samt bekanta som hör till målgruppen. 

4.3 Etiska principer 

Det finns olika forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till vid utförandet av ett 

forskningsarbete. Deltagandet i enkätundersökningen har varit helt frivilligt och 

deltagandet har kunnat avbrytas. De som valde att delta blev informerade om studiens 

syfte och typ av arbete, samt var studien kommer att finnas tillgänglig efter avslutad 

examination. Informanterna bestämde själva över sin medverkan. Undersökningen är 
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helt anonym och de uppgifter som samlats in kommer inte att kunna identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet 2002, 7–15). 

4.4 Materialbeskrivning 

Sveriges Radio Sisuradio har under två års tid anordnat en tävling för sverigefinnar att 

rösta fram årets sverigefinska ord (Laitinen, 2018). Tävlingen har gått till på så vis att 

lyssnare fått lämna in förslag på ord, därefter har två språkvårdare från Språkrådet valt 

ut tio finalistord. Lyssnarna har sedan fått rösta fram en vinnare genom en omröstning 

på Sisuradios hemsida. Syftet med tävlingen är att belysa ett flerspråkigt och 

mångkulturellt samhälle på ett fyndigt vis (Laitinen, 2017). Tabell 2 och 3 visar vilka 

ord som blev finalister i tävlingen för år 2016 och 2017. 

 

Tabell 2. Sverigefinska ord 2016            Tabell 3. Sverigefinska ord 2017 

  

Orden som har undersökts i den här studien är ett urval hämtade från tabell 2 och 

3. För att begränsa studien har jag valt ut tio av tjugo ord ifrån Sveriges Radio 

Sisuradios listor. De sverigefinska orden valdes ut slumpmässigt genom att orden skrevs 

ner på papper och blundandes pekade jag ut tio utav de tjugo nedskrivna orden som fick 

                                                 
7 Det finns ingen exakt motsvarighet på standardfinska men myhäillä beskriver något likvärdigt enligt 

ordboken MOT ruotsi-suomi.  
8 Ordet missata finns i standardfinskan men anses enligt Kielitoimiston sanakirja att vara vardagligt. 
9 Talspråklig version av vapaa-ajankoti. 

Källa till fotnot 7, 8 och 9: Larsson, Tarja. Språkrådet. E-mail 24 september 2018. 

<finska@sprakochfolkminnen.se>. 

svenska sverigefinska standardfinska 

att fika fiikata kahvitella 

att mysa myyssata myhäillä7 

behå tutteliivit rintaliivit 

cyklist syklaaja pyöräilijä 

lussekatt lussekatti luciapulla 

mjölk mölökki maito 

mobil mobiili kännykkä 

pendeltåg pendeli lähijuna 

rulltrappor rullarappuset liukuportaat 

sminka 

sig 

sminkata meikata 

svenska sverigefinska standardfinska 

att fixa fiksata järjestää, korjata 

att missa missata missata8 

att skoja skoijata vitsailla, pilailla, 

kujeilla, leikkiä 

bankomat bankomaatti pankkiautomaatti 

fritids 

(fritidshem) 

vappis9 koululaisten 

päiväkoti 

lagom laagomi sopiva 

mellanmjölk väli- eller 

keskimaito 

kevytmaito 

träna treenata harjoitella, 

treenata 

tunnelbana tunnelbaana metro 

vila viilata levätä 
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utgöra urvalet till enkätundersökningen. För att kunna sammankoppla till mina 

frågeställningar, tidigare forskning och teorier har jag undersökt om det finns några 

eventuella skillnader i användningar av orden mellan olika åldersgrupper, kön, första- 

och andragenerationens sverigefinnar samt när personen, eller personens 

förälder/föräldrar flyttat till Sverige. Orden som har undersökts redovisas i tabell 4. 
 

Tabell 4. Slumpmässigt utvalda sverigefinska ord ifrån tabell 2 och 3. 
 

svenska sverigefinska standardfinska 

att fika fiikata kahvitella 

att mysa myyssata myhäillä 

att skoja skoijata vitsailla, pilailla, kujeilla, leikkiä 

cyklist syklaaja pyöräilijä 

lagom laagomi sopiva 

lussekatt lussekatti luciapulla 

mjölk mölökki maito 

rulltrappor rullarappuset liukuportaat 

sminka sig sminkata meikata 

vila viilata levätä 

 

Enkäten är utformad i två delar och är snabb, smidig och enkel att utföra. Tanken 

med det har varit för att eventuellt locka fler att utföra undersökningen. Första delen 

berör frågor om ålder, kön, vilken generation man tillhör samt när personen, eller 

personens förälder/föräldrar flyttat till Sverige. I den andra delen listas de tio 

sverigefinska orden där informanterna fått ange om de använder något av orden och i så 

fall vilka. Det har huvudsakligen varit frågor med fastställda svarsalternativ. Totalt 

deltog 277 personer i enkätundersökningen. 

4.5 Sammanställning av material  

Enkätundersökningen genomfördes genom Google Docs och den data som insamlades 

var kopplad till Excel. I Excel bearbetades resultaten genom att nya flikar skapades i 

samma dokument och jag kunde föra över den data som inkommit till olika kategorier 

för att kunna ge svar på mina frågeställningar och därigenom sammanställa olika 

anpassade diagram. Resultaten presenteras succesivt efter hur frågorna var ställda i 

enkätformuläret. Analysen av resultaten har bearbetats genom att sammanföra den 

tidigare forskningen samt teoribeskrivningen och framställs med hjälp av diagram.  

 

 

  



18 

5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen genom olika typer av 

diagram. Till varje figur kommenteras kortfattat likheter och olikheter, samt att det mest 

relevanta och utmärkande i enkätsvaren betonas. Inledningsvis sammanfattas vilka 

åldersgrupper som finns representerade. Därefter presenteras antal svar utifrån kön följt 

av vilken generation informanterna tillhör samt när informanten, alternativt 

informantens förälder/föräldrar flyttat från Finland till Sverige. Slutligen redovisas 

användandet av de undersökta sverigefinska orden. För enkäten, se bilaga 1.  

5.1 Åldersgrupper 

På enkätens första fråga fick informanterna svara på vilken åldersgrupp de tillhörde. Det 

fanns svarsalternativ mellan nio olika åldersgrupper och jag har fått in svar ifrån åtta av 

dessa. Grupperna bestod av åldrarna 15–20, 21–25, 26–30, 31–40, 41–50, 51–60, 61–

70, 71–80 och 80+. Åldersgruppen som inte finns representerad är personer över 80 år. I 

figur 1 visas antalet och andelen i cirkeldiagrammet och åldersgrupperna har fått olika 

färgkategorier. Jag har fått in flest svar ifrån personer mellan 61–70 år och minst svar 

ifrån personer mellan 15–20 år. Den blåa delen som representerar 15–20 åringar är 

antalet 8 (2,9 %) och den orangea delen representerar 26–30 åringar och antalet är 13 

(4,7 %). Av de åtta representerade åldersgrupperna utgör två av grupperna, 51–60 och 

61–70, nära hälften av svaren som inkommit. 

  

 

Figur 1. Analys av åldersgrupperna. 
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5.2 Kön 

På enkätens andra fråga fick informanterna ange könstillhörighet. Svarsalternativen 

bestod av följande tre alternativ: man, kvinna eller annat. En större andel som besvarat 

enkäten är kvinnor. En person (0,4 %) angav att den identifierar sig med något annat än 

kvinna eller man. 
 
 

 
 

Figur 2. Könsfördelningen av informanterna 

5.3 Generation 

Syftet med den tredje enkätfrågan var att få fram informanternas generationstillhörighet. 

Personerna fick antingen ange om de var födda i Finland och bosatta i Sverige, eller 

födda och bosatta i Sverige och har en förälder, alternativt båda föräldrar från Finland. 

På så vis fick jag fram vilka som tillhörde första- respektive andragenerationens 

sverigefinnar. En större andel som besvarat enkäten anger sig vara ifrån den första 

generationen. 

 
 
 

 
 

Figur 3. Informanternas generationstillhörighet 
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5.4 Tidsperiod 

På den fjärde enkätfrågan fick informanterna ange när en själv, alternativt ens 

förälder/föräldrar flyttat från Finland till Sverige. Det fanns svarsalternativ ifrån tio 

årtionden plus en övrigt-ruta ifall de förifyllda alternativen inte skulle vara tillräckliga. 

Jag har fått in svar ifrån åtta av dessa. Årtiondena som fanns som alternativ var: 1920, 

1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 och övrigt. Årtiondena som inte 

finns representerade är 1920- och 1930-talet. I övrigt-rutan angav två personer alternativ 

som passade in i de årtiondena som fanns som valmöjlighet. En angav internordiskt 

flyttintyg 4.12.1969 och en annan angav 2017. Dessa personers svar har jag placerat in 

och räknat med i respektive årtionde.  

I figur 4 visas antal och andel i cirkeldiagrammet samt att årtiondena har fått olika 

färgkategorier. Diagrammet visar att de flesta som svarat har koppling till den stora 

arbetskraftsinvandringen på 1960- och 1970-talet. Minst svar fick jag in ifrån 

informanter med kopplingar till 1940- och 1950 talet, samt 1990- och 2000-talet. Den 

orangea delen som representerar 40-talet utgör 1 person (0,4 %). Den gröna delen som 

representerar 50-talet utgör 5 personer (1,8 %). Den ljusgröna delen som representerar 

1990-talet utgör 5 st. (1,8 %). Den röda delen som representerar 2000-talet utgör 10 

personer. (3,6 %). 

 

 

 
 
Figur 4. Tidsperiod på när informanterna, alternativt informanternas förälder/föräldrar flyttat till Sverige 

5.5 Svecismerna 

Till den femte och sista frågan i enkäten fick informanterna kryssa för något eller några 

av de tio utvalda sverigefinska orden (se avsnitt 4.4, tabell 4) som de använder sig av 

eller inte. Till denna fråga fick jag totalt tre bortfall då två personer angav att de 

använder några av orden samtidigt som de kryssade för alternativet använder inget av 
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dessa ord. En tredje person angav ingenting. Då jag inte kan avgöra om de använder 

orden de kryssade i eller inte har jag räknat deras svar som bortfall. Flest personer av de 

som svarat använder sig av den förfinskade varianten fiikata av det svenska ordet fika. 

Ordet som personer angav sig använda minst var den förfinskade varianten syklaaja av 

det svenska ordet cyklist. 

 
Figur 5. Informanternas användning av de tio utvalda svecismerna.  

 

Under en sista punkt i enkäten lämnade jag utrymme för egna synpunkter och 

kommentarer. Där nämnde några ett par ytterligare sverigefinska ord som de använder, 

som exempelvis ordet blöija ’blöja’ (på standardfinska vaippa), som kan få 

pluraländelsen t och användas på detta vis: Ovatko blöijat mukana? ’har du med 

blöjorna?’. Andra förslag på ord som folk angett är: tiskipenkki ’diskbänk’ (på 

standardfinska tiskipöytä), päivä-äiti ’dagmamma’, skissi ’skiss’ (på standardfinska 

luonnos), volyymi ’volym’ (på standardfinska voimakkuus). 

Ett par av dem som inte använder sig av något av orden har kommenterat med 

anledningen att de tycker att det låter illa eller att de föredrar det standardfinska ordet, 

medan andra anger att de föredrar att blanda svenska och finska. Några anger även att 

de kodväxlar till svenska ifall man inte kommer på det finska ordet, förutsatt att 

personen de pratar med också kan svenska. Någon anger att det känns som att de 

sverigefinska orden berikar språket. En nämner också att ordet skoijata ’skoja’, är 

vanligt i så kallad stadsslang i Finland. 

Angående ordet viilata har jag upptäckt i efterhand att ordet har två olika 

betydelser. Ordet betyder vila ’viilata’ (på standardfinska levätä) i den sverigefinska 

bemärkelsen och fila ’viilata’ i den standardfinska bemärkelsen. Några har angett i 

kommentarerna att de använder ordet viilata i bemärkelsen ’fila’ och inte ’vila’. Jag kan 

därför inte analysera i vilket av betydelserna informanterna använder sig av.   
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten utifrån den tidigare forskningen (avsnitt 3.1) och 

teoribeskrivningen (avsnitt 3.2). Respektive frågeställning besvaras systematiskt för att 

förtydliga studiens resultat. Inledningsvis redovisas en analys på hur de utvalda 

svecismerna (se tabell 4) används i förhållande till ålder. Därefter framförs en analys på 

svecismerna utifrån hur de används i förhållande mellan första- och andragenerationens 

sverigefinnar. Slutligen presenteras en analys på hur svecismerna används i förhållande 

mellan kön. 

6.1 Användningar av svecismerna mellan olika åldersgrupper 

Nedan har svaren sammanställts från de olika åldersgrupperna som var representerade i 

enkätundersökningen. De olika åldrarna har indelats i grupper om tre för att ge ett 

tydligt och mätbart resultat. I avsnitt 3.2 nämns en riktlinje för ålderskategorisering av 

ungdomar som är mellan 13–24 år. Då det är en tänjbar riktlinje har uppdelningen blivit 

kategoriserad i staplarna 15–30 år, 31–60 år och 61–80 år. 

På orden fiikata ’fika’, laagomi ’lagom’ och myyssata ’mysa’ går det att utläsa att 

orden används i högre grad i åldersgruppen 15–30 år och blir succesivt mindre populära 

i de äldre åldersgrupperna. På orden sminkata ’sminka’, lussekatti ’lussekatt’, skoijata 

’skoja’ och syklaaja ’cyklist’ går det istället att utläsa motsatsen, att orden är mest 

populära i åldersgruppen 61–80 år och minskar gradvis i de yngre åldersgrupperna. 

Närmare 40 % av åldersgrupperna 31–60 samt 61–80 använder sig av ordet 

rullarappuset ’rulltrappor’ och endast 8 % i åldrarna 15–30 använder sig av det ordet. 

Ordet mölökki ’mjölk’ är enligt enkätundersökningens resultat ett av de mindre använda 

orden men av informanterana som angett att de använder sig av ordet förekommer det i 

högre grad av personer mellan 61–80 år. Figur 6 visar att 70 % av åldersgruppen 15–30 

samt 61–80 använder minst ett av de tio undersökta orden och 80 % av åldersgruppen 

31–60 använder minst ett av de tio undersökta orden. Svecismerna verkar därmed ha 

etablerats in i språket till den grad att de betraktas som helt vanliga ord (se avsnitt 3.2). 

 
Figur 6. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord mellan de representerade åldersgrupperna. 



23 

6.1.1 Ungdomsspråk 

I teoribeskrivningen (3.2) nämns ett konstaterande om att språkbruket mellan ungdomar 

och vuxna sällan är likadant (Norrby och Håkansson 2010, 172–173; 

Nationalencyklopedin, u.å). Eftersom många av de sverigefinska orden används i hög 

grad av både ungdomar och vuxna enligt denna undersökning, motbevisas teorin om att 

lånorden skulle användas av en viss åldersgrupp. 

En annan aspekt från ungdomsspråket som framställs i figur 7 är ordanvändningen 

hos finskspråkiga sverigefinska ungdomar mellan 15–30 år beroende på om de är födda 

och uppväxta i Sverige eller födda i Finland och bosatta i Sverige. Enligt 

enkätundersökningens resultat används orden fiikata ’fika’, laagomi ’lagom’, myyssata 

’mysa’ i högre grad av första generationens sverigefinska ungdomar. Orden sminkata 

’sminka sig’, lussekatti ’lussekatt’, rullarappuset ’rulltrappor’, mölökki ’mjölk’ och 

skoijata ’skoja’ används i högre grad av andra generationens sverigefinska ungdomar. 

Det framgår av resultatet att orden är olika mycket populära beroende på 

generationstillhörigheten hos ungdomarna men främst används svecismerna av 

ungdomar ifrån andra generationen.  

Ungdomarnas bakgrund speglar olika typer av språkkontakt (se avsnitt 3.1 och 

3.3). Det innebär ett läge där språken potentiellt påverkat varandra i olika grader 

beroende på talarnas förhållande till varandra och språkens dominansförhållanden 

(Martola et al. 2014; Nationalencyklopedin, u.å). Exempelvis om en talare har många 

finskspråkiga i sin umgängeskrets och omgivning påverkar det språkbruket på ett annat 

vis än en annan talare med en mer svenskspråkig umgängeskrets. Att första 

generationens sverigefinska ungdomar inte använder svecismerna i lika stor 

utsträckning som andra generationen kan förklaras genom att andra generationen utsatts 

och därmed påverkats mer av svenska språket som är det dominerande språket i Sverige. 

Första generationens ungdomar har troligtvis också stött på det svenska språket i 

Finland med skillnaden att svenskan är i minoritet där. 
 

 
Figur 7. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord mellan första- och andragenerationens 

sverigefinska ungdomar. 
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6.2 Användningar av svecismerna mellan olika generationer 

I detta avsnitt presenteras jämförelser mellan första- och andragenerationens 

sverigefinnars svar ifrån enkätundersökningen. Figur 8 visar att de sverigefinska orden 

används i hög grad av sverigefinnar från både första och andra generationen. Detta 

innebär att den yttre påverkan av språk skett till båda generationerna via en horisontell 

överföring enligt Dahls (2007, 53–56) teorier om släktskapsrelationer mellan språk (se 

avsnitt 3.2). Det förekommer också personer ifrån båda generationerna som anger att de 

inte använder orden alls, och sverigefinnar ifrån första generationen utgör ca 10 % mer 

på den punkten. Inga personer ifrån andra generationen angav att de använde sig av 

ordet syklaaja ’cyklist’. En utstickare ifrån diagrammet är ordet rullarappuset 

’rulltrappor’ som används i dubbelt så hög utsträckning av andra generationens 

sverigefinnar. I övrigt presenterar undersökningens resultat av orden ett relativt jämt 

svar mellan generationerna. 
 

 
Figur 8. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord mellan första- och andragenerationens 

sverigefinnar. 

6.2.1 Finskans attityd och släktskapsrelation till svecismerna 

För att vidareutveckla enkätresultatet mellan första och andra generationen presenterar 

detta delavsnitt ännu en aspekt ur sverigefinnarnas ordanvändning. Avsnittet visar 

skillnader mellan generationerna samt inom samma generation utifrån de olika 

årtiondena som fanns representerade i enkätresultatet (se avsnitt 5.4). Resultaten speglar 

finskans attityd till de sverigefinska orden (se avsnitt 3.1) samt hur Dahls (2007, 53–56) 

teori om hur släktskapsrelationen mellan språk kan se ut (se avsnitt 3.2). 

Figur 9 visar en översikt på ordanvändningen mellan första generationens 

sverigefinnar beroende på när de flyttat till Sverige. Årtiondena är uppdelade i grupper 

om två, 1940–1970 (grön) samt 1980–2010 (lila), för att ge ett tydligt och mätbart 

resultat. Personer som flyttat till Sverige mellan 1980- och 2010-talet använder sig av 
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ordet fiikata ’fika’ mer än de som flyttat hit mellan 1940- och 1970-talet. Utöver det 

används de flesta orden i större omfattning av första generationens sverigefinnar som 

flyttat hit mellan 1940- och 1970-talet. Varför svecismerna används i högre grad av 

första generationen som flyttat till Sverige mellan 1940- och 1970-talet kan förklaras 

genom att den yttre påverkan av språk (se avsnitt 3.2) skett under en längre tidsperiod 

än de som flyttat hit senare och därmed gett dem mer tid att påverkas av det svenska 

språket. Attityden till svecismerna är positiva då 72 % av informanterna ifrån båda 

tidsperioderna använder minst en utav de tio utvalda svecismerna.  
 
 

 

Figur 9. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord mellan första generationens sverigefinnar 

beroende på när de flyttat till Sverige. 

 

I figur 10 och figur 11 redovisas hur ordanvändningen på svecismerna ser ut mellan 

första och andra generationen som har kopplingar till arbetskraftsinvandringen på 1960- 

och 1970-talet. Finska språket har på senare tid fått ett uppsving enligt Lindroos (2016) 

och blivit ett slags innespråk (se avsnitt 3.1). Tidsperioden är därför relevant att 

analysera för att tydliggöra en trolig attitydförändring till svecismer mellan 

generationerna. 
 

 

Figur 10. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord mellan första generationens sverigefinnar som 

flyttat till Sverige under arbetskraftsinvandringen på 1960- och 1970-talet.  
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Orden fiikata ’fika’, myyssata ’mysa’ och skoijata ’skoja’ utmärker sig ifrån 

svaren mellan första generationens sverigefinnar och används främst av personer som 

flyttat till Sverige på 1970-talet. Utöver det är det relativt jämt mellan svaren men 

informanter som flyttat till Sverige på 1970-talet använder svecismerna i något högre 

grad än de som flyttat till Sverige på 1960-talet.  

Mellan andra generationens sverigefinnars svar i figur 11 går det att utläsa att 

orden sminkata ’sminka sig’, lussekatti ’lussekatt’, rullarappuset ’rulltrappor’ och 

myyssata ’mysa’ används över 10 % mer av andra generationens sverigefinnar vars 

förälder/föräldrar flyttat till Sverige på 1970-talet än de vars förälder/föräldrar flyttat till 

Sverige på 1960-talet. Resultaten visar att attityden till svecismerna ökar i användandet i 

förhållande till tidsaspekten. 69 % av informanterna ifrån första generationen som flyttat 

till Sverige på 1960-talet använder minst en av tio från de utvalda svecismerna. 75 % av 

informanterna ifrån första generationen som flyttat till Sverige på 1970-talet använder 

minst en av tio från de utvalda svecismerna. 77 % av informanterna ifrån andra 

generationen vars förälder/föräldrar flyttat till Sverige på 1960-talet använder minst en 

av tio från de utvalda svecismerna och 87 % av informanterna ifrån andra generationen 

vars förälder/föräldrar flyttat till Sverige på 1970-talet använder minst en av tio från de 

utvalda svecismerna.  

 
 

Figur 11. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord mellan andra generationens sverigefinnar vars 

förälder/föräldrar flyttat till Sverige under arbetskraftsinvandringen på 1960- och 1970-talet. 
 

Båda generationerna har fått en horisontell yttre påverkan i samband med 

lånorden enligt Dahl (2007, 159). Första generationens sverigefinnar har enligt Dahl 

(2007, 55) lärt sig ett annat språk, i det här fallet svenska, horisontellt (se avsnitt 3.2). 

Andra generationens sverigefinnar har då blivit den generation som lärt sig det 

horisontella språket vertikalt, vilket innebär en starkare relation till svenska språket. 

Detta ger en förklaring till varför andra generationen använder de undersökta orden i 

högre grad än första generationen.  

Finskans attityd till svenskan har tidigare varit motsträvig och svecismer har 

ansetts vara något som inte bör användas (se avsnitt 3.1). Ett par av de som besvarade 

enkätundersökningen som inte använde sig de undersökta orden nämnde i en 
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kommentar att de ansåg att det låter illa eller att det standardfinska ordet föredras (se 

avsnitt 5.5). Enligt enkätundersökningens resultat går det att utläsa att den motsträviga 

attityden till svecismerna är i minoritet.  

6.3 Användningar av svecismerna mellan kön 

I detta avsnitt visas skillnader i ordanvändningen mellan informanterna som angett sig 

vara kvinnor och män i denna studie. Då endast en person angav ’annat’ på frågan om 

könstillhörighet har jag inte räknat med detta i figur 12. 

Av de utvalda svecismerna är sminkata ’sminka sig’ och syklaaja ’cyklist’ de 

enda orden som de sverigefinska kvinnliga informanterna använder sig av i högre grad 

än de sverigefinska manliga informanterna. Ordet fiikata ’fika’ används likvärdigt 

mellan könen. Resterande ord används i högre grad av de som angett sig vara män i 

enkätundersökningen. 73 % av kvinnorna använder minst ett utav de tio utvalda 

svecismerna och 76 % av männen använder minst ett utav de tio utvalda svecismerna. 

Resultaten i figur 12 visar att männen använder de undersökta orden i högre grad 

än kvinnorna. Däremot är det inte stora marginaler mellan könen. Precis som många 

sociolingvistiska undersökningar påvisat (se avsnitt 3.2), bekräftas därmed teorin i 

denna studie om att kvinnor i jämförelse med män brukar ett mer standardspråkligt 

ordval. Trots ett mer jämställt samhälle idag finns den språkliga variationen mellan 

könen kvar (Norrby och Håkansson 2010, 130–133). 

 
Figur 12. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord mellan kön. 

6.3.1 Åldersaspekten på ordanvändningen mellan kön 

För att vidareutveckla analysen som berör språk och kön redovisas åldersaspekten på 

hur svecismerna används mellan könen i detta delavsnitt. Figur 13 och figur 14 visar 

skillnader på hur åldern spelar in beroende kön utifrån åldersgrupperna som finns 

representerade i figur 6 (se avsnitt 6.1). Resultaten speglar teorin om huruvida kvinnligt 

och manligt språkbruk kan se ut från ett åldersperspektiv (se avsnitt 3.1 och 3.2). 

Enligt figur 13 visar resultaten att orden fiikata ’fika’, laagomi ’lagom’ och 

myyssata ’mysa’ används i högre grad av kvinnor i åldersgruppen 15–30. En majoritet 

av orden används i högre grad av kvinnor mellan 61–80 år och blir mindre populära i de 
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yngre åldersgrupperna. Rullarappuset ’rulltrappor’ som tillhör en av de mer använda 

svecismerna enligt enkätundersökningen (se figur 5) används endast av 5 % utav 

kvinnor mellan 15–30 år. 

 
Figur 13. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord från kvinnor mellan 15–80 år. 
 

I figur 14 går det att utläsa ett varierat resultat mellan män i förhållande till ålder. 

Främst används de undersökta orden av män i åldersgruppen 31–60. Undersökningens 

resultat visar att 56 % av män mellan 15–30 år använder minst ett utav de tio undersökta 

svecismerna. 65 % mellan 61–80 år anger att de använder minst ett utav de tio 

undersökta svecismerna och hela 94 % av män mellan 31–60 år använder minst ett utav 

de tio undersökta svecismerna. 

 
Figur 14. Jämförelse på användningen av sverigefinska ord från män mellan 15–80 år. 
 

I förhållande till teoribeskrivningen (3.2) och den tidigare forskningen (3.1) 

skildrar detta avsnitt hur informanternas språksystem skiljer sig åt. Skillnaderna som 

uppstått är i enighet med Norrby och Håkansson (2010, 121; 169) där könstillhörigheten 

och ålder är exempel på två faktorer som påverkar olika talares språksystem (se avsnitt 

3.1). Det har gjort att figur 12 visar resultaten utifrån ena aspekten och figur 13 och 

figur 14 visar skillnaden när en annan faktor läggs in i beräkningen och har bidragit till 

ett varierat resultat i denna analys.  
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7 Sammanfattande slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas undersökningens huvudsakliga resultat där jag besvarar 

studiens syfte och frågeställningar. Det görs jämförelser med tidigare forskning, 

studiens tillvägagångssätt och begränsningar diskuteras och slutligen görs en reflektion 

kring den valda metoden. 

Syftet med det här arbetet har varit att utifrån ett lingvistiskt perspektiv undersöka 

hur informanter med varierande ålder och kön använder svenska ord som förekommer i 

sverigefinskan. Informanterna som har undersökts härstammar från Finland, alternativt 

har minst en förälder från Finland och talar finska. Nedan redovisas och besvaras 

frågeställningarna.  
 

• Används sverigefinska ord av både ungdomar och äldre? 
 

Det har visat sig att de sverigefinska orden som undersökts inte används av en 

specifik åldersgrupp. Enligt analysen (se avsnitt 6.1 och 6.1.1) används svecismerna i 

högre grad av andra generationens sverigefinska ungdomar mellan 15–30 år i jämförelse 

med första generationens sverigefinska ungdomar. Mellan 70–80 % ifrån de 

representerade åldersgrupperna använder minst ett utav de tio utvalda svecismerna.  

Orden har blivit integrerade i finska språket i Sverige och används av sverigefinnar i 

varierade åldrar. 
 

• Används sverigefinska ord av både första- och andragenerationens 

sverigefinnar? 
 

De undersökta orden används av båda generationerna. Enligt analysen (se avsnitt 

6.2 och 6.2.1) varierar användningen beroende på när informanten, alternativt 

informantens förälder/föräldrar flyttat till Sverige. Resultaten visar att svecismerna 

används i högre grad av andra generationens sverigefinnar. 72 % ifrån första 

generationens sverigefinnar använder minst ett utav de tio utvalda svecismerna och 

81 % ifrån andra generationens sverigefinnar använder minst ett utav de tio utvalda 

svecismerna.  
 

• Används sverigefinska ord på samma vis oberoende kön? 
 

Enligt enkätundersökningens resultat visar det sig att de sverigefinska 

informanterna som angett att de är män använder de undersökta orden i högre grad än 

kvinnor (se avsnitt 6.3). Däremot är skillnaden i ordanvändningen mellan könen relativt 

marginell. När ålderaspekten analyserades gentemot kön (se avsnitt 6.3.1) i 

ordanvändningen visade det sig att män i åldersgruppen 31–60 använder svecismerna 

mest men att kvinnorna i åldersgruppen 15–30 och 61–80 använder svecismerna mer än 

män i samma åldersgrupp. 

Resultaten visar att informanternas ordanvändning av de undersökta svecismerna 

varierar gentemot åldersgrupper, generationer och kön. Trots dessa variationer används 

sverigefinska ord överlag i hög grad i förhållande till de undersökta aspekterna. 
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Den tidigare forskningen speglar en bakgrund till sverigefinskan och dess struktur 

samt ger en förståelse kring hur nya ord kan skapas och integreras in i språket. 

Resultaten visar att sverigefinnar gärna kommunicerar med sverigefinska ord och 

företeelser som att fika, åka rulltrappa och mysa, som blivit fonologiskt och 

morfologiskt integrerade till dess sverigefinska motsvarigheter fiikata, rullarappuset 

och myyssata. Alla föredrar inte de undersökta orden utan då föredras istället de 

standardfinska motsvarigheterna, alternativt att ordet sägs på svenska förutsatt att den 

som talas med också behärskar språket. I den tidigare forskningen tas även 

språkkontakt, kodväxling och lånord upp. Svenskan har påverkat finskan med lexikala 

lån och kommer troligtvis att fortsätta göra det så länge finskan är ett minoritetsspråk i 

Sverige. Detta är ett gott tecken eftersom ett språk som är i ständig förändring 

kännetecknar ett levande språk, vilket innebär att finskan ur den aspekten mår bra i 

nuläget i Sverige. Attityden kring sverigefinskan är varierad men det går att konstatera 

via resultatet av denna studie att finskans attityd till svecismer är positiv. 

Den valda metoden av en kvantitativ undersökning gav totalt 277 enkätsvar varav 

endast tre svar föll bort. Studien begränsades genom flera avsiktliga val som var 

nödvändiga för att studien inte skulle bli för abstrakt. Dels valdes endast tio 

sverigefinska ord ut till undersökningen, dels var enkätformuläret kort och koncist med 

fastställda svarsalternativ vilket resulterade i att den var snabb att utföra och lockade 

därmed många att svara. Då enkäten utfördes digitalt kunde svaren registreras direkt via 

ett anslutet Exceldokument där resultaten smidigt kunde bearbetas för att få fram rätt 

typ av diagram. Angående enkätundersökningens frågor valdes frågan om vilken 

generationstillhörighet informanterna tillhörde att inte formuleras till är du första 

generationens sverigefinne? Eller är du andra generationens sverigefinne? (se avsnitt 

5.3, figur 3). Alla identifierar sig inte som sverigefinne och jag ville inte att betoningen 

skulle syfta till vad man definierar sig som utan istället fokusera på vilka ord som 

informanterna använder eller inte använder sig av i sin finska. I efterhand hade jag velat 

utforma svarsalternativen till de undersökta orden på ett annat vis. En orsak till det var 

att ordet viilata ’vila’ skapade förvirring i undersökningen då det inte framgick om det 

syftades på den standardfinska betydelsen fila eller sverigefinska betydelsen vila. Det 

fanns även kommentarer som bekräftade att informanterna använde ordet i den 

standardfinska betydelsen och jag kan därmed inte bedöma resultatet av det ordet 

eftersom det inte går att kontrollera i vilken betydelse som ordet uppfattats. Istället hade 

jag kunnat utforma svarsalternativen annorlunda för att göra undersökningen 

begripligare. Exempelvis hade jag kunnat skriva ut den standardfinska motsvarigheten 

bredvid de undersökta orden för att göra det begripligare för informanterna att kryssa 

för orden de använder eller inte. 
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8 Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet av den här studien, de slutsatser som kan 

dras kommer nämnas och vilka praktiska betydelser det kan ha för vidare forskning. 

Resultatet av undersökningen visade varierade resultat bland de undersökta orden 

i förhållande till ålder, generation och kön. En gemensam nämnare var att andelen som 

använder svecismerna är hög oavsett bakgrundsaspekten som undersökts. En kontrast 

som uppstod var att en större andel som besvarade enkäten var sverigefinnar från första 

generationen gentemot andra generationen. En anledning till det kan vara på grund av 

att många sverigefinnar ifrån andra generationen kanske inte har lärt sig finska och då 

studien riktade sig till finsktalande kan det påverkat att resultatet blev ojämnt. Jag 

funderade även på ifall det hade varit av relevans att veta ifall andra generationens 

sverigefinne hade ena eller båda föräldrarna ifrån Finland och hur det i så fall påverkat 

och influerat det finska språkbruket. En annan skillnad som uppstod var att en betydligt 

större andel kvinnor än män svarade på enkätundersökningen. Det är även värt att notera 

att större delen av enkäten spreds via sociala medier och jag fick flest svar av 

pensionärer och minst svar ifrån ungdomar, något jag inte förväntade mig. Jag antog att 

svaren skulle bli raka motsatsen men blev motbevisad. 

För vidare forskning hade det varit intressant att ta reda på ifall några av de 

undersökta orden är dialektala i Sverige. Något av orden kanske är mer populärt i södra 

Sverige än i norra Sverige till exempel. I slutet av enkätformuläret gav jag utrymme för 

egna synpunkter och kommentarer. Det gav mig kompletterande information till studien 

då flera personer angav ytterligare sverigefinska ord som de använde sig av. Dessa ord 

skulle exempelvis kunna undersökas och användas i en vidare forskning. Något som jag 

upptäckte under studiens gång när jag sökte efter artiklar och litteratur var att en 

betydligt större andel forskning finns om finlandssvenskan och svenskans status i 

Finland och betydligt mindre om sverigefinskan och dess status i Sverige. Det hade 

varit intressant med mer studier om finskan i Sverige då det är ett så pass stort 

minoritetsspråk. 
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