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Abstract 

The aim of this dissertation is to describe the language choice among Saamis in Övre Soppero, 
and to relate their language choice to social and cultural factors in order to establish whether 
or not there exist systematic connections. 

The population studied (55 informants) consists of trilingual Saamis living in the village 
of Övre Soppero in the far north of Sweden. The informants all speak Saami, Swedish and 
Finnish. 

The study is based on interviews and observations, i.e. partly on information provided 
by the informants themselves concerning language choice in different discourse situations, 
and partly on my own observations of their language behaviour in different contexts. 

Language choice has been related both to domains and discourse situations and to the 
social backgrounds and attitudes of the informants. A description is given of the linguistic 
uncertainty in different discourse situations. 

A discourse situation comprises the following elements: interlocutors, the role relation
ship between them, and the scene and/or activity. The term "domain" is an abstraction of 
concrete discourse situations. By linguistic uncertainty, I mean the individual's use of more 
than one language in one and the same discourse situation. 

Discourse situations are divided into the following domains: family, circle of friends, 
casual acquaintances, religion, free time, social participation, consumer activity and public 
matters. All three languages occur in all domains. In the majority of domains, there is great 
variation in language choice depending on the discourse situation at hand. The degree of 
linguistic uncertainty also varies. 

Discourse situations have also been divided into groups according to the degree of 
linguistic uncertainty, and according to whether the situation is personal or transactional. 
Linguistic uncertainty is low, for example, when the interlocutors' roles are unambiguous 
and clearly established, whereas it is high when, for example, the interlocutors' roles are 
ambiguous and varied. 

Language choice has also been related to the age, profession, education and geographic 
mobility of the informants. The thing that most separates the different categories of 
informants from each other is the fact that the youngest group and those with unspecified 
professional category more often speak Swedish than the other groups. The former groups 
have a comparatively higher level of education and are socially and geographically mobile. 

The group that most often uses Saami is the professional category "reindeer herders". For 
this group, the Saami language is primarily a means of communication, whereas the youngest 
informants use the Saami language as an ethnic marker. 

The factors that seem to have the greatest influence on language choice are, for example, 
whether the discourse situation is public or private, and whether the relationship between 
the interlocutors is intimate or not, and whether it is intra- or inter-ethnic. Of crucial 
importance are also the sender's age, profession, social and geographical mobility, and the 
sender's degree of ethnic consciousness. 

Key words: multilingualism, language choice, Saami, discourse situation, domain, linguistic 
uncertainty. 



OM TRESPRÅKIGHET 



Helander, Elina: Om trespråkighet - en undersökning av språkvalet hos samerna i Övre 
Sopp ero. [Trilingualism. A Study of Language Choice among Saamis in Övre Sopp ero.] 
Swedish text with a summary in English and Saami. 

Department of Finnish and Saami, Umeå University 
Umeå 1984, 247 pp. Monograph 

Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 67 
ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7174-183-6 

Distributed by Almqvist & Wiksell International, Box 45150, 104 30 Stockholm, Sweden 

Abstract 

The aim of this dissertation is to describe the language choice among Saamis in Övre Soppero, 
and to relate their language choice to social and cultural factors in order to establish whether 
or not there exist systematic connections. 

The population studied (55 informants) consists of trilingual Saamis living in the village 
of Övre Soppero in the far north of Sweden. The informants all speak Saami, Swedish and 
Finnish. 

The study is based on interviews and observations, i.e. partly on information provided 
by the informants themselves concerning language choice in different discourse situations, 
and partly on my own observations of their language behaviour in different contexts. 

Language choice has been related both to domains and discourse situations and to the 
social backgrounds and attitudes of the informants. A description is given of the linguistic 
uncertainty in different discourse situations. 

A discourse situation comprises the following elements: interlocutors, the role relation
ship between them, and the scene and/or activity. The term "domain" is an abstraction of 
concrete discourse situations. By linguistic uncertainty, I mean the individual's use of more 
than one language in one and the same discourse situation. 

Discourse situations are divided into the following domains: family, circle of friends, 
casual acquaintances, religion, free time, social participation, consumer activity and public 
matters. All three languages occur in all domains. In the majority of domains, there is great 
variation in language choice depending on the discourse situation at hand. The degree of 
linguistic uncertainty also varies. 

Discourse situations have also been divided into groups according to the degree of 
linguistic uncertainty, and according to whether the situation is personal or transactional. 
Linguistic uncertainty is low, for example, when the interlocutors' roles are unambiguous 
and clearly established, whereas it is high when, for example, the interlocutors' roles are 
ambiguous and varied. 

Language choice has also been related to the age, profession, education and geographic 
mobility of the informants. The thing that most separates the different categories of 
informants from each other is the fact that the youngest group and those with unspecified 
professional category more often speak Swedish than the other groups. The former groups 
have a comparatively higher level of education and are socially and geographically mobile. 

The group that most often uses Saami is the professional category "reindeer herders". For 
this group, the Saami language is primarily a means of communication, whereas the youngest 
informants use the Saami language as an ethnic marker. 

The factors that seem to have the greatest influence on language choice are, for example, 
whether the discourse situation is public or private, and whether the relationship between 
the interlocutors is intimate or not, and whether it is intra- or inter-ethnic. Of crucial 
importance are also the sender's age, profession, social and geographical mobility, and the 
sender's degree of ethnic consciousness. 

Key words: multilingualism, language choice, Saami, discourse situation, domain, linguistic 
uncertainty. 



Acta Universitatis Umensis 
Umeå Studies in the Humanities 67 

Elina Helander 

OM TRESPRÅKIGHET 

En undersökning av 

språkvalet hos samerna 

i Övre Soppero 

Umeå 1984 
Almqvist & Wiksell International, Stockholm, Sweden 



Redaktion 
Per G Råberg 
Humanistiska fakulteten, Umeå universitet, S—901 87 Umeå 

Composersättning Marianne Nejati, Umeå universitet 

©Elina Helander 
Tryckt hos Reprocentralen, Humanisthuset, Umeå universitet 1984 
ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7174-183-6 



FÖRORD 

När jag nu lägger fram min avhandling, är det mänga personer som jag 
vill uttrycka min tacksamhet mot. Först och främst vill jag tacka 
mina informanter i Övre Soppero för deras vänliga bemötande och 
för deras stora tålamod med mig och mina frågor. 

Ett mycket varmt tack vill jag framföra till min handledare, profes
sor Karl-Hampus Dahlstedt, som under hela mitt avhandlingsarbete 
inspirerat mig och gett mig konstruktiv kritik och värdefulla syn
punkter, inte minst avseende de teoretiska delarna av avhandlingen. 

Ett innerligt tack riktas också till fil dr Göran Broström som be
arbetat materialet statistiskt och gjort allt dataarbete. Han har även 
hjälpt mig att fördjupa frågeställningarna och hans engagemang har 
betytt mycket för mig. Särskilt tacksam är jag mot fil dr Birgitta 
Hene som ägnat min avhandling mycken tid i arbetets slutskede. Hon 
har grundligt gått igenom hela manuskriptet och lämnat värdefulla 
synpunkter på innehåll och språklig utformning. 

Vid institutionen för finska och samiska har jag fått hjälp på många 
sätt, bla genom professorerna Tryggve Sköld och Olavi Korhonen. 
Vid institutionen för lingvistik och vid sociologiska institutionen har 
jag vid seminarier fått många betydelsefulla synpunkter på upplägg
ning och genomförande av mitt arbete. Till deltagarna vid dessa semi
narier riktas ett stort tack. 

Ett tack riktas också till John Hall som gjort den engelska översätt
ningen och till Anna-Lisa Pihlflyckt som renskrivit och korrekturläst 
delar av mitt manuskript. Marianne Nejati är jag skyldig ett hjärtligt 
tack för tålmodigt arbete med den slutliga utskriften. 

Alldeles särskilt vill jag tacka min sambo Nila, som från nära håll 
har följt mitt arbete och kontinuerligt gjort sakliga påpekanden, 
speciellt avseende de samiska förhållanden jag tar upp i avhandlingen. 
Med Nilas uppmuntran och stöd har det varit roligt att arbeta. 

Eadnäsan ja âhéôâsan lean éållån dân girjji. Vâidalahtti lea ahte 
såmegiela — gollegiela — geavahus ii lean vejolaé earägo éoahkkåigeasus. 

Umeå i september 1984 

Elina Helander 

v  





INNEHÅLL 

1. INLEDNING 1 

2. SPRÂKSOCIOLOGISKA MODELLER OCH BEGREPP 4 

3. MATERIAL OCH METOD 9 
3.1 Val av undersökningsort och informanter 9 
3.2 Undersökningsmetoder 10 

3.2.1 Intervjuer 10 
3.2.2 Observationer 11 

3.3 Datainsamling 12 
3.4 Databehandling 13 

4. DATA OM UNDERSÖKNINGSORTEN 16 
4.1 Övre Soppero och närliggande orter 16 
4.2 Samernas bosättning i Sverige och kontakter 

med andra nordbor 18 
4.3 Språk och dialekter 19 
4.4 Skolväsen 21 
4.5 Religiösa aktiviteter 22 
4.6 Samiska organisationer 23 

5. DATA OM INFORMANTERNA 27 
5.1 Etnisk identitet 27 

5.1.1 Allmänt 27 
5.1.2 Informanternas kriterier 30 

5.2 Social karakteristik 30 
5.2.1 Kön, ålder, yrke och utbildning 30 
5.2.2 Familjeförhållanden 32 
5.2.3 Deltagande i religiösa aktiviteter 33 
5.2.4 Deltagande i samiska aktiviteter 33 
5.2.5 Rörlighet 34 

5.3 Språkkunskaper 35 
5.3.1 Språk som behärskades vid skolstarten 35 
5.3.2 Språkfärdigheter 36 
5.3.3 Massmediakonsumtion och litteraturläsning 37 
5.3.4 Nuvarande hemspråk 40 

VII 



6. SPRÅKVALET 43 
6.1 Språkval och språklig osäkerhet inom olika domäner 43 

6.1.1 Familj 46 
6.1.1.1 Hemmet och sommarvistet 46 
6.1.1.2 Övriga scener och aktiviteter 49 
6.1.1.3 Observationer 50 

6.1.2 Bekantskapskrets 54 
6.1.2.1 Sommarvistet, fisketurer och hjortronplock

ning samt bensinstationen i Övre Soppero 56 
6.1.2.2 Affären och posten i Övre Soppero 56 
6.1.2.3 Restauranger 57 
6.1.2.4 Observationer 57 

6.1.3 Tillfälliga bekantskaper 61 
6.1.3.1 Sommarvistet, fisketurer och hjortronplock

ning samt samtal med obekanta 62 
6.1.3.2 Observationer 62 

6.1.4 Religion 62 
6.1.4.1 Kyrkan 63 
6.1.4.2 Lsestadianismen 63 
6.1.4.3 Korskyrkan 64 
6.1.4.4 Observationer 65 

6.1.5 Fritid 65 
6.1.5.1 Kurser 66 
6.1.5.2 Idrottsutövning 68 
6.1.5.3 Observationer 69 

6.1.6 Social participation 70 
6.1.6.1 Samiska möten 70 
6.1.6.2 Korskyrkans möten samt övriga möten 73 
6.1.6.3 Observationer 73 

6.1.7 Konsumtion 75 
6.1.7.1 Scener och aktiviteter i Övre Soppero 76 
6.1.7.2 Scener och aktiviteter på andra orter 76 
6.1.7.3 Observationer 77 

6.1.8 Offentliga ärenden 78 
6.1.8.1 Möten och enskilda samtal 79 
6.1.8.2 Observationer 79 

6.1.9 Sammanfattning 80 
6.2 Språklig osäkerhet i olika samtalssituationer 85 

6.2.1 Enspråkiga situationer 87 
6.2.1.1 Personliga situationer 87 
6.2.1.2 Personliga och transaktionella situationer 91 

VIII 



6.2.1.3 Transaktionella situationer 93 
6.2.1.4 Sammanfattning 94 

6.2.2 Flerspråkiga situationer 95 
6.2.2.1 Situationer med låg språklig osäkerhet 95 

6.2.2.1.1 Personliga situationer 95 
6.2.2.1.2 Personliga och transaktionella 

situationer 99 
6.2.2.1.3 Transaktionella situationer 99 
6.2.2.1.4 Sammanfattning 102 

6.2.2.2 Situationer med medelhög språklig 
osäkerhet 103 
6.2.2.2.1 Personliga situationer 103 
6.2.2.2.2 Personliga och transaktionella 

situationer 106 
6.2.2.2.3 Transaktionella situationer 107 
6.2.2.2.4 Sammanfattning 107 

6.2.2.3 Situationer med hög språklig osäkerhet 108 
6.2.2.3.1 Personliga situationer 108 
6.2.2.3.2 Personliga och transaktionella 

situationer 110 
6.2.2.3.3 Sammanfattning 111 

6.2.2.4 Sammanfattning 112 
6.3 Språkvalet relaterat till informanternas sociala bakgrund 116 

6.3.1 Ålder och yrke 116 
6.3.1.1 Domäner 118 

6.3.1.1.1 Familj 118 
6.3.1.1.2 Bekantskapskrets 119 
6.3.1.1.3 Tillfälliga bekantskaper 121 
6.3.1.1.4 Religion 122 
6.3.1.1.5 Fritid 123 
6.3.1.1.6 Social participation 124 
6.3.1.1.7 Konsumtion 125 
6.3.1.1.8 Offentliga ärenden 126 
6.3.1.1.9 Sammanfattning 127 

6.3.1.2 Scener 129 
6.3.1.2.1 Hemmet 129 
6.3.1.2.2 Sommarvistet 132 
6.3.1.2.3 Bensinstationen i Övre Soppero 133 
6.3.1.2.4 Kyrkan 135 
6.3.1.2.5 Lsestadianska bönemöten 136 
6.3.1.2.6 Korskyrkans bönemöten 137 

IX 



6.3.1.2.7 Posten i Övre Soppero 138 
6.3.1.2.8 Affären i Övre Soppero 139 
6.3.1.2.9 Affärer i finska Karesuando 139 
6.3.1.2.10 Affär i Vittangi 141 
6.3.1.2.11 Affär i Kiruna 142 
6.3.1.2.12 Sammanfattning 144 

6.3.1.3 Orter 146 
6.3.1.3.1 Fjällen 146 
6.3.1.3.2 Övre Soppero 147 
6.3.1.3.3 Finska Karesuando 148 
6.3.1.3.4 Vittangi 149 
6.3.1.3.5 Kiruna 150 
6.3.1.3.6 Obestämd ort 151 
6.3.1.3.7 Sammanfattning 152 

6.3.2 Utbildning och geografisk rörlighet 154 
6.3.3 Sammanfattande kommentar till olika ålders-

och yrkesgrupper 15 8 
6.3.4 Metodjämförelse 161 

6.3.4.1 Alla samtalssituationer totalt 161 
6.3.4.2 Observationer 162 
6.3.4.3 Intervjuer — observationer 165 

6.4 Språkvalet och attityder 166 
6.4.1 Attityder avseende intrakulturella frågor 166 

6.4.1.1 Barnens framtid 166 
6.4.1.2 Intrakulturella relationer och förhållanden 172 
6.4.1.3 Samiska språket och dess framtid 178 

6.4.2 Attityder avseende interkulturella frågor 182 
6.4.2.1 Olika språkgrupper 182 
6.4.2.2 Näringar och rättigheter 185 
6.4.2.3 Finska språket och dess framtid 187 
6.4.2.4 Svenska språket och lämpligt språk 

i kontakt med myndigheterna 190 

7. SAMMANFATTNING 193 

NOTER 202 

LITTERATUR 206 

SUMMARY 217 

COAHKKÄIGEASSU 226 

BILAGOR 235 

X 



1. INLEDNING 

Genom den omfattande immigrationen under de senaste decennierna 
har Sverige alltmer kommit att framstå som ett flerspråkigt och fler-
kulturellt samhälle, även om landet officiellt fortfarande är ensprå-
kigt och enkulturellt. Inom Sveriges gränser har det emellertid sedan 
länge funnits språkliga och kulturella minoriteter och flerspråkiga 
och flerkulturella miljöer. Jag syftar här på den samiska och finska 
befolkningen i norra Norrland, vilka genom kontakter sinsemellan 
och med majoritetsbefolkningen utvecklat en naturlig flerspråkighet. 

Flerspråkighet kan definieras som ett alternativt användande av två 
eller flera språk av en och samma individ (Mackey 1968:555 och 
Weinreich 1968:1). Det språk eller den dialekt som en individ väljer 
vid ett visst tillfälle kan sägas ha en social betydelse (Dahlstedt 1964: 
67 och 1973:236). Ett språkval berättar någonting om talarens sociala 
bakgrund oavsett om valet har gjorts medvetet eller inte. Vilket språk 
en individ väljer i en viss situation sammanhänger nämligen med en 
rad olika faktorer som t ex talarens ålder och yrke, vem man talar till, 
samtalsämnet osv. Vidare kan användning av ett språk hellre än ett 
annat ha en etnisk innebörd. Ett exempel på detta är att man väljer 
sitt modersmål för att värna om sin etniska iden titet (Ruong 1981:26). 

Som så många språksociologer har framhållit är det en viktig upp
gift för forskningen att visa på sambandet mellan språkanvändning 
och sociala och kulturella faktorer (se t ex Bright 1966:11, Fishman 
1971 <2:1 f och Thelander 1974:29). Man bör därvid studera hur olika 
språk används av olika talare och i olika samtalssituationer samt 
vilken attityd talarna har till de aktuella språken1 (Loman 1969:218, 
se även Fishman 1965:67 samt 19716:219 och 221). Vidare bör man 
söka finna mönster i den språkliga variationen och relatera eventuella 
mönster till utomspråkliga faktorer (Nordberg 1972:14 och Dahl
stedt 1982:21 f). Labov (1966a) har tex på ett systematiskt sätt 
undersökt sambandet mellan språklig variation och talarnas sociala 
bakgrund. 

Alla språk fyller inte samma funktion hos en talare (Ferguson 
1959, Drül^e-Dravina 1969:23), men en kartläggning av de olika språ
kens funktioner (Hymes 1962:23), dvs användningsområden, kan 
försvåras av att språkvanorna ständigt förändras, något som bl a 
Labov (19666) uppmärksammat (se också Gumperz 1958:676 och 
Fishman 1971a:4). Samhälleliga processer som tex modernisering 
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och urbanisering kan göra det svårare att urskilja funktionerna 
(Fishman 1980:5, jfr Thelander 1976:103 f). Vidare kan vissa för
ändringar i individens sociala position förorsaka lingvistisk osäkerhet 
(se Labov 1966a:475). 

Mot bakgrund av det som sagts ovan om flerspråkighet och språkval 
och med hänsyn till att det i Sverige till stor del saknas empirisk 
forskning om samernas nuvarande förhållanden (se Johansson 1977: 
35) har det förefallit angeläget att studera språkvalet hos flerspråkiga 
samer.2 Vidare har det setts som en brist att det fortfarande är få 
samer som ägnar sig åt sameforskning (Helander 1979<z:ll, 1983:55 
och Ruong 1981:32), vilket gör min undersökning än mer motiverad, 
eftersom jag själv är same. Undersökningen har begränsats till tre-
språkiga nordsamer som är hemmahörande i Övre Soppero. De under
sökningsmetoder som använts är intervjuer och observationer. 

Sammanfattningsvis är således syftet med denna avhandling att 
beskriva språkvalet hos trespråkiga samer hemmahörande i Övre 
Soppero och relatera språkvalet till sociala och kulturella faktorer för 
att utröna om det föreligger några systematiska samband. 

Avslutningsvis några ord om avhandlingens fortsatta disposition. 
I kapitel 2 behandlas de språksociologiska modeller och begrepp som 
är relevanta för denna undersökning. I kapitel 3 redogörs för valet av 
undersökningsort och informanter och för använda undersöknings
metoder. I kapitel 4 och 5 ges data om undersökningsorten resp 
informanterna. I kapitel 6 redovisas resultaten av undersökningen, dvs 
informanternas språkval och språkliga osäkerhet relateras till domäner 
och samtalssituationer och till informanternas sociala och kulturella 
bakgrund samt till deras attityder i vissa frågor. I kapitel 7 slutligen 
sammanfattas resultaten. 

Anmärkning: Pionjären i den forskning där en same undersöker en intragrupp3 är 
Ruong (1937), vars första arbete, en geografisk och etnografisk undersökning, 
handlar om fjällnomadismen i Jukkasjärviområdet, till vilket min undersöknings
ort, Övre Soppero, hör. Undersökningarna inom detta område är av flera slag. 
Collinder (1949) har beskrivit den samiska dialekt som talas där. Hansegård 
har undersökt finska lånord i Jukkasjärvisamiskan (1967) och utvecklingen från 
nomadism till bofasta former (1978). I Hansegårds arbeten finns även språk
sociologiska uppgifter om samiskan, finskan och svenskan. I nordöstra delen av 
Norrbotten har Arell (1983) undersökt markanvändning och näringsmässiga rela
tioner, ett arbete som även beskriver förhållanden i Övre Soppero. En mindre 
sociologisk studie har gjorts av Johansson & Wikström (1970) i några byar i 
samma område innefattande uppgifter om språkkunskaper hos befolkningen. 
Även denna studie omfattar Övre Soppero. 

En värdefull ljudhistorisk beskrivning av tornedalsfinskan gjordes redan 1912 
av Airila. Virtaranta (1982) har nyligen skrivit om den finska som talas i Kurra-
vaara. 
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En studie av allmänt intresse har utförts av Johansson (1977) om sameunder
visningen i Sverige.'I Tornedalen har större språksociologiska arbeten gjorts av 
Jaakkola (1969, se även 1973) och av Rönmark & Wikström (1980). Andra 
relevanta arbeten, även om de inte direkt berör mitt forskningsfält, är Tenerz 
(1962 och 1963) och Slunga (1965) om historia, folkupplysningsarbete och 
språkförhållanden i Norrbotten samt bla Wände (1983) om tornedalens skola. 
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2. SPRÅKSOCIOLOGISKA MODELLER OCH BEGREPP 

I en kommunikationssituation ingår en mängd olika komponenter, 
som i olika grad kan påverka en individs språkval. De komponenter 
som vanligtvis inräknas och som i olika omfattning även beaktas i 
denna undersökning är följande: 

1. sändare och mottagare (den som talar och den man talar till) 
2. rollrelationer mellan sändare och mottagare (t ex läkare—patient, 

förälder—barn) 
3. sändaregenskaper (kön, ålder, yrke, utbildning och geografisk rör

lighet) 
4. etnisk medvetenhet (hos sändaren) 
5. attityder (hos sändaren) 
6. samtalsämne 
7. åhörare (de närvarande personerna förutom sändare och mot

tagare) 
8. scen (plats för interaktionen, t ex hemmet, affären)1 

9. aktivitet (den art av verksamhet som pågår, t ex sammanträde, 
fiske) 

10. ort (där interaktionen äger rum, t ex Kiruna) 

Av de komponenter som räknats upp ovan har följande systema
tiskt relaterats till språkvalet: sändaren och mottagaren, sändaregen-
skaperna ålder, yrke, utbildning och geografisk rörlighet, attityder, 
scen, aktivitet och ort. Övriga komponenter kommenteras bara i vissa 
fall i den löpande framställningen, bla i samband med redovisningen 
av observationerna. 

Sändaren och mottagaren tillhör de grundläggande faktorer som 
enligt Hymes ( 1962:25) kan ha inverkan på språkvalet och som ingår i 
analys av talandets etnografi, dvs beskrivningen av hur ett språk 
används. Sändaren är den som, innan han tilltalar mottagaren, bedömer 
situationen för att kunna avgöra vilket språk som skall användas. Det 
språk han väljer behöver dock inte alltid vara detsamma som motta
garen sedan använder. Sändare och mottagare kallas här i enlighet 
med Ervin-Tripp (1968:194) för interlokutörer. 

Mellan interlokutörerna kan sägas föreligga en rollrelation. En roll 
är ett mönster för ett förväntat beteende som förknippas med en viss 
position i ett samhälle (Merrill 1965:175). En och samma individ kan 
ha en mängd olika roller, t ex far, renskötare och kund, och vilken av 

4 



dessa som främst aktualiseras beror på kommunikationssituationen. 
Rollrelationer mellan individer inbegriper ett ömsesidigt accepterande 
av erkända rättigheter och skyldigheter mellan medlemmarna i samma 
socio-kulturella system (Fishman 1971 <2:45). Ömsesidiga rättigheter 
och skyldigheter är därför den ram inom vilken deltagarna i en social 
interaktion förväntas bete sig (Goodenough 1965:3). Rollrelationerna 
varierar beroende på om rättigheterna och skyldigheterna hela tiden 
måste betonas eller inte. Gumperz ( 1964:149 ff) har delat in inter-
aktionen i två typer beroende på om deltagarna inordnar sig under 
dessa rättigheter och skyldigheter eller om de i stället framhäver sin 
individualitet. Den förra typen av interaktion kallar han transaktio
neli och den senare personlig. Denna indelning används också i före
liggande undersökning. En transaktioneil interaktion är uppgifts-
orienterad och interlokutörerna i en sådan interaktion gör avkall på 
sin individualitet för att kunna agera i enlighet med de ömsesidiga 
krav som finns i rollrelationen. I en personlig interaktion agerar del
tagarna däremot som individer i stället för att ta hänsyn till de speciella 
uppgifter eller skyldigheter som är förenade med interaktionen. 
Situationer som präglas av personlig interaktion, t ex umgänge med 
vänner, är alltså mer informella. Språkvalet anses också lättare att 
förutsäga i transaktionella interaktioner än i personliga (Cooper 
1971:201). 

Relationerna mellan interlokutörerna, och därmed den sociala 
situationen, kan också definieras med avseende på formalitet, vilket 
gjorts av bl a Barker ( 1947:195 f) som undersökt bilingvism i Tucson i 
Arizona, där talgemenskapen består av angloamerikaner och mexika
ner. I intima situationer används spanska, i formella situationer 
engelska och i informella situationer spanska och engelska. I anglo-
mexikanska relationer används däremot alltid engelska oavsett situa
tionens formalitetsgrad. Barber (1952:1 16), som har undersökt 
trespråkiga Yaqui-indianer i Arizona, använder samma kategorisering 
som Barker beträffande de relationer som finns mellan talarna. 
En social situation kan alltså karakteriseras med hjälp av dess for
malitet, vilket även många andra forskare har gjort. Stewart (1962: 
39) beskriver formellt beteende som »prescribed» och informellt 
beteende som »non-prescribed». Rubin (1968:96 och 105), som har 
utfört undersökningar av språkanvändningen i Paraquay har modi
fierat dessa termer och definierar formalitet som »a limited set of 
expected behaviour». I informella situationer förekommer »the 
normal range of permitted behaviours within a group». Formalitet 
är dock inte i alla samhällen en dikotom dimension, utan det kan 
finnas olika grader av formalitet (jfr Taylor & Clément 1974). Rubin 
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(1968:105) anknyter situationens formalitet till sk sociala identi
teter (Goodenough 1965:3 f) med vilka avses de rollrelationer som 
existerar mellan sändaren och mottagaren. Sociala identiteter som 
sätter begränsningar på ett beteende är enligt Rubin t ex relationen 
mellan läkare och patient eller mellan säljare och kund. Termen 
formalitet används i föreliggande arbete med samma innebörd som 
hos Rubin. 

Även skillnaden mellan privat och offentlig samt graden av intimitet 
är relevant i sammanhanget. Herman (1968:498) fann i sina under
sökningar i Israel att immigranter använder sitt eget språk i privat 
umgänge, t ex i hemmet, men när situationen är offentlig, t ex vid 
samtal i en buss, talar de hebreiska (jfr användningen av termerna 
privat och offentlig hos Stewart 1962:39f och Rubin 1968:96). Brown 
& Ford (1961:377) definierar intimitet som »the horizontal line 
between members of a dyad» (se också Tanner 1967:23). Faktorer som 
ökar intimiteten mellan två medlemmar i en dyad är släktskap, likhet 
i yrke, nationalitet mm samt frekventa kontakter. Status däremot 
syftar på olikheter med avseende på bl a yrke (jfr Rubin 1968:96). 

De sändaregenskaper som vanligen är aktuella i språksociologiska 
undersökningar är framförallt socialgrupp och ålder (se t ex Labov 
1966a:213 och Nordberg 1972:19 ff och 32 0- Vid indelning i social
grupper utgår man bl a från yrke och utbildning. Dessa komponenter 
behandlas dock i min undersökning separat liksom geografisk rörlig
het. Någon traditionell socialgruppsindelning har inte gjorts, eftersom 
en sådan indelning inte är meningsfull när det gäller de aktuella infor-
manterna.2 Interlokutörernas könstillhörighet har också visat sig 
betydelsefull, när det gäller språkanvändningen (se t ex Trudgill 
1975, Elert 1977, Gal 1978, Larson 1982 och Dahlstedt 1982:28) 
men har som nämnts ovan inte systematiskt relaterats till språkvalet. 
Motiveringen för detta är att en gruppering av informanterna efter 
kön skulle ha inneburit ytterligare kategorier i redovisningen, vilket 
inte föreföll ändamålsenligt, eftersom systematiska och tydliga köns
skillnader i språkvalet endast finns hos de yngsta informanterna. 

Även sändarens etniska medvetenhet och sändarens attityder kan 
ha betydelse för språkvalet. Så kan en ökad etnisk medvetenhet med
föra att en individ använder sitt modersmål i så många situationer 
som möjligt (Wolff 1967:22 ff). Vidare kan man välja olika språk för 
att markera vissa etniska aspekter (Bourhis 1979:124 ff). Attityder 
kan mätas och redovisas på olika sätt (se t ex Labov 1966a:482ff, 
Rubin 1968:46 ff och Nordberg 1982:113 ff). Jag har valt att fråga 
informanterna direkt om deras inställning i skilda frågor och har 
sedan relaterat dessa attityder till språkvalet inom familjen. 
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Ämne betraktas av Ervin-Tripp (1969:131) som en självständig 
faktor som bestämmer språkvalet. Fishman (19716:251) däremot 
ser ämnet som en komponent i kommunikationssituationen. Det 
föreföll dock på ett tidigt stadium i min undersökning som om 
samtalsämnet inte tillhörde de mest avgörande faktorerna för språk
valet i olika samtalssituationer. Mot bakgrund av detta och eftersom 
ett införande av samtalsämne som variabel i undersökningen skulle 
ha ökat antalet frågor i enkätdelen och antalet kategorier i redovis
ningen togs samtalsämnet inte med som fråga i frågeformulären 
(se kap 3 nedan). 

Åhörarna, dvs de närvarande personerna i en situation, är t ex i 
Hymes (1972:60) modell en komponent som kan ha inverkan på 
språkvalet (se också Grimshaw 1971:122). Närvaron av främlingar 
kan t ex bidra till att man väljer ett visst språk (Barber 1952:94 och 
118 samt Denison 1968:583). Åhörarna är emellertid en kategori 
som i beskrivningar av språkvalet egentligen behöver en närmare preci
sering, eftersom deras antal och egenskaper samt aktivitetsgrad i för
hållande till interaktionen kan variera. Det har dock inte förefallit 
nödvändigt att här göra denna precisering, utan åhörarna och deras 
betydelse kommenteras bara i relevanta fall i den löpande texten. 

Komponenterna scen, aktivitet och ort har också relevans för språk
valet (se tex Hymes 1962:25 och 1972:60, Blom & Gumperz 1972: 
422 f, och Rubin 1968:97). Scen är alltså den plats där interaktion 
sker, tex hemmet. Aktivitet syftar i föreliggande arbete på bla 
sammanträden och hjortronplockning (jfr Bock 1964:397). Även 
vilken ort interaktionen sker på relateras här systematiskt till språk
valet, nämligen förutom Övre Soppero bl a vissa närliggande orter som 
t ex Kiruna och Vittangi. 

För att beskriva språkvalet använder Fishman (1965:69 och 1971a: 
47) begreppet social situation. Han inkluderar dock inte alltid samma 
komponenter i detta begrepp. Ibland innefattas enbart rollrelationen 
mellan interlokutörerna, plats och tid (Fishman 1971a:47, jfr Bock 
1964:397), och ibland är också samtalsämnet med bland komponen
terna (Fishman 19710:251). I föreliggande arbete används termen 
samtalssituation, vari ingår komponenterna interlokutörer, rollrela
tionen mellan dem samt scen och/eller aktivitet. Med samtal avses 
verbal muntlig kommunikation mellan interlokutörerna. 

Det bör framhållas att en samtalssituation är en högre abstraktion 
av de enskilda komponenter som räknas till den, samtidigt som 
man genom att ange vilken samtalssituation som föreligger kan 
beskriva hur språkvalet sker i det konkreta mänskliga livet. En samtals
situation är också en socio-kulturell enhet (jfr Ervin-Tripp 1969:126), 
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vilket innebär att man måste ta hänsyn till lokala förhållanden när 
man avgränsar samtalssituationer (jfr Barber 1952:118 och Bock 
1964:398 ff). 

Avslutningsvis finns ytterligare ett begrepp som används i min 
undersökning, nämligen domän. Detta begrepp har sin utgångspunkt 
i konkreta empiriska verkligheter och ses i detta arbete som en abs
traktion av samtalssituationer, vilka i sin tur består av de ovannämnda 
komponenterna. Domän är emellertid ett mångfacetterat begrepp. 
Det kan definieras med sociala institutioner (t ex familj, religion) som 
utgångspunkt, utifrån språkbruket (ett visst språk måste då samman
hänga med en viss domän) eller utifrån socialpsykologiska aspekter 
(tex intimitet) (se Fishman 1965:75, 19710:255, 1972a:43f och 
1972^:442). 

Domäner grundade på samhälleliga institutioner förekommer i de 
flesta talgemenskaper (jfr Hoffman 1971:26 ff och Rönmark & Wik
ström 1980a:25 ff). Likaså går det att gradera domänerna i de flesta 
samhällen i enlighet med deras formalitet och offentlighet (Platt 
1977:369). Det finns dock variation avseende nämnda karakteristika 
hos domänerna även inom en enskild domän, vilket enligt Platt beror 
på olikheter avseende plats, ämne och relationen mellan interlokutö-
rerna. För att kunna handskas med denna variation delar Platt in 
domänerna i subdomäner, dvs mindre grupper av samtalssituationer 
inom en större domän som har minst en av de nämnda komponen
terna i en situation gemensamt (jfr Gross 1951:13 ff och Fishman 
1964:38). En annan lösning på problemet har Mansour (1980:282 
och 290), som gör en gruppering av kategorier, nämligen »primary 
domain duster» och »secondary domain duster». De förra represente
rar »all the basic social functions of language in the society», nämligen 
familj, arbete, traditionella sociala institutioner, religion mm. Den 
senare kategorin avser »all those domains of language behaviour 
which are the result of the development of statehood in the modern 
sense», dvs administration, modern ekonomisk sektor, utbildning osv. 

Givetvis finns det ytterligare termer och begrepp som förekommer 
i språksociologiska undersökningar, men jag har bara funnit anledning 
att behandla sådana som är direkt relevanta för min undersökning. 
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3. MATERIAL OCH METOD 

Som angavs i kapitel 1 ovan omfattar undersökningen trespråkiga 
samer hemmahörande i Övre Soppero. De informanter som utvalts 
för undersökningen är 28 män och 27 kvinnor i åldern 20—70 år, dvs 
55 personer. 

3.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSORT OCH INFORMANTER 

Att välja en lämplig ort för en undersökning kräver vissa övervägan
den. Valet måste ske mot bakgrund av undersökningens syfte och 
metoder, vilket i föreliggande arbete har inneburit hänsynstagande 
till följande aspekter: 

1. befolkningen på orten skulle vara flerspråkig och bestå av minst 
två etniska grupper, av vilka en skulle bestå av samer som kunde 
antas vara trespråkiga 

2. befolkningen på orten skulle vara tillräckligt stor för att undersök-
ningspopulationen skulle kunna urskiljas 

3. tillräcklig kommunikation skulle förekomma mellan de olika etnis
ka grupperna på orten 

4. vissa olikheter mellan individerna på orten skulle förekomma, så 
att grupperingar utifrån ålder, yrke och liknande var möjliga att 
åstadkomma 

5. en tillräcklig mängd verksamhet av varierande slag samt offentliga 
inrättningar skulle finnas på orten, t ex affär och post. 

En ort som uppfyllde dessa krav var Övre Soppero. En ytterligare 
fördel med denna ort är att den tillhör ett område där undersökningar 
av olika slag redan har utförts (se kap 1, anmärkning). Den språk
liga repertoaren på undersökningsorten består av samiska, svenska 
och finska, vilka är språk som jag själv behärskar.1 Jag är född och 
uppvuxen i en flerspråkig och flerkulturell miljö, nämligen i Utsjoki i 
norra Finland, med samiska som mitt första språk och finska som 
mitt andra språk och dessutom har jag senare lärt mig svenska. Jag 
hade därför förutsättningar att förstå och lära känna undersöknings
ortens språkliga och kulturella förhållanden redan innan jag före 
undersökningens början, bla genom personliga kontakter, skaffade 
mig information om befolkningen.2 

Nästa steg var att utvälja undersökningspopulation. Detta skedde 
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utifrån tre kriterier: bostadsort, ålder och etnisk tillhörighet. De till
tänkta informanterna skulle vara bosatta i Övre Soppero, vara i en 
ålder mellan 20 och 70 år och uppfatta sig själva som samer. De som 
var över 20 år kunde antas ha färdigheter i de tre språk som under
sökningen skulle omfatta. Antagandet baserade sig på min ortskänne
dom före undersökningens början och på de uppgifter som lämnats 
av Hansegård (1967). Vidare förutsätter en undersökning av språk
valet en viss mängd aktiviteter från informanternas sida. Det var i 
detta fall rimligt att utgå från att mycket gamla personer inte skulle 
uppvisa lika hög aktivitetsgrad som yngre, och att de inte heller skulle 
förmås att svara på ett stort antal frågor med den uppmärksamhet 
som detta kräver, särskilt om vissa frågor inte är relevanta eller aktu
ella för dem. Den etniska tillhörigheten skulle grunda sig på infor
manternas egen uppfattning om sin identitet. 

3.2 UNDERSÖKNINGSMETODER 

Bland de olika metoder som används i språksociologiska undersök
ningar finns såväl intervjuer eller enkäter som observationer. En del 
forskare anser att intervjuer och med dem jämförbara metoder inte 
mäter det de är avsedda att mäta i språksociologiska undersökningar, 
utan att de bara anger informanternas normer, grupptillhörighet eller 
liknande (se t ex Widmark 1977:247 och Neide 1978:24). Andra för
ordar observationer eller anser dem vara en bra metod tillsammans 
med enkäter och intervjuer (se tex Loman 1969:221, Hannerz 1972: 
196, Thelander 1982:165 och Agheyisi & Fishman 1970:150). Båda 
dessa metoder har använts i detta arbete, eftersom de kompletterar 
varandra (se också 6.3.4 nedan). 

3.2.1 INTERVJUER 

Intervjuer av olika slag är en vedertagen metod att samla material i 
språksociologiska undersökningar (se tex Rubin 1968, Jaakkola 
1969, Fishman 1971C, Jernudd 1979 och Lainio 1984). Denna 
metod innebär i mitt arbete att jag med hjälp av ett standardiserat 
frågeformulär har ställt muntliga frågor till informanterna, vilka har 
lämnat muntliga svar som sedan antecknats av mig på formuläret. 
Även kommentarer av informanterna noterades. Frågorna var i förväg 
formulerade på alla tre språken och ställdes på det språk som infor-
manten önskade vid intervjutillfället. De flesta av samerna önskade 
intervjun på samiska utom de yngsta, varav några föredrog svenska. 
De finskspråkiga3 intervjuades i regel på finska med undantag av de 
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yngsta som önskade användning av svenska. De som enbart kunde 
svenska intervjuades givetvis på svenska. I övrigt ställdes frågorna på 
samma sätt och i samma ordning till alla informanterna. Den över
vägande delen av alla intervjuerna gjordes utan närvaro av en tredje 
person. I Övre Soppero och andra liknande samhällen är hemmet, 
speciellt köket, en given samlingsplats för informell kommunikation 
inom familjen och med bekanta. Att bryta detta mönster kan tom 
uppfattas som onaturligt och formellt. En del av intervjuerna gjordes 
därför i närvaro av andra personer, dock aldrig i närvaro av sådana 
som inte tillhörde familjen. En tredje persons närvaro behöver för 
övrigt inte nödvändigtvis ha inverkan på de svar som lämnas av infor
manterna (se Pareek & Rao 1980:158). 

Syftet med den första delen av enkätundersökningen var att för
utom de sedvanliga bakgrundsuppgifterna om informanterna även 
samla information om deras aktiviteter och miljöer för att kunna göra 
upp planer för den fortsatta undersökningen. Redan formuleringen 
av den första enkäten förutsatte emellertid en viss ortskännedom. Ett 
viktigt syfte med den första intervjuomgången var också att ta reda 
på informanternas etniska tillhörighet. Detta var speciellt viktigt, 
eftersom den andra delen av undersökningen främst skulle inriktas på 
samer. Denna del av undersökningen omfattade framför allt frågor om 
språkvalet och attityder, men också vissa frågor om etnisk identitet. 

Förutom att frågorna skulle avse de komponenter som ingår i en 
kommunikationssituation och som kan tänkas ha betydelse för språk
valet (se kap 2 ovan) skulle vid urval och formulering hänsyn tas 
även till följande: Frågorna skulle basera sig på de aktiviteter som 
informanterna deltar i och den miljö de lever i samt i övrigt ta hänsyn 
till den tilltänkta populationen. Viss hänsyn togs också till att frågor
na skulle vara relevanta för informanterna, så att de skulle känna sig 
motiverade att svara på dem. Viktigt var också att frågornas karaktär 
var av sådan art att så många som möjligt, helst alla, skulle kunna 
svara på dem. De frågor som var lätta att svara på ställdes i början av 
resp frågeformulär, frågor av svårare art placerades i slutet. Frågorna 
ställdes i varierande ordning, inte nödvändigtvis gruppvis, för att de 
inte skulle trötta ut informanterna. Båda frågeformulären provades 
på några personer som inte tillhörde populationen, innan intervjuer
na gjordes med informanterna. 

3.2.2 OBSERVATIONER 

Den andra metoden, som jag använt mig av, är observation. Observa
tion är en metod som främst används av socialantropologer (se t ex 

11  



Spindler 1970, Braroe 1975 och Spradley 1980) men förekommer 
även i språksociologiska eller liknande undersökningar (jfr Barker 
1947:188, Barber 1952:18, Labov 1966a:70ff, Blom & Gumperz 
1972:426 ff och Rönmark & Wikström 1980b : 11 ). 

Observationer innebär i min undersökning bl a iakttagelser av in-
formanternas språkliga beteende i olika samtalssituationer och insam
ling av information genom umgänge med informanterna (jfr McGaw 
& Watson 1976:389f). För informanternas kännedom lämnades i 
undersökningens början upplysningen att mina studier skulle bedrivas 
även med andra metoder än intervjuer. Detta skedde dock på ett 
sådant sätt att informanternas kännedom om metoderna så lite som 
möjligt skulle påverka deras beteende. Anteckningar och noteringar 
gjordes aldrig i informanternas närvaro. 

Många observationer har gjorts i hemmen, men alla tillfällen ut
nyttjades för iakttagelser såväl i Övre Soppero som utanför. Jag har 
gjort flera besök på andra orter som ingår i undersökningen, t ex i 
finska Karesuando, Vittangi och Kiruna (se kap 4). Observationerna 
redovisas i form av allmänna påståenden eller i form av beskrivningar 
av enskilda personer och situationer (jfr Spradley 1980:162 ff).4 

3.3 DATAINSAMLING 

I slutet av augusti 1978 samlades uppgifter om befolkningen i Övre 
Soppero ur mantalslängderna. Befolkningen bestod av 249 personer, 
varav 152 personer mellan 20 och 70 år. Uppgifterna i längden var 
dock delvis inaktuella. Det visade sig nämligen att av de 152 personerna 
var det 32 som ej bodde i Övre Soppero. Av de 120 återstående 
personerna var nio ej aktuella pga sjukdom och åtta kunde ej vara 
med av andra skäl. 103 personer intervjuades för att få fram dels bak
grundsinformation dels etnisk identitet. Självidentifikationen skulle 
som nämnts ligga till grund för det slutliga urvalet. Som resultat 
erhölls att 63 personer ansåg sig vara samer, varav åtta ej kunde delta 
i den fortsatta undersökningen. Återstående 55 personer utgör 
undersökningspopulationen ,5 

År 1979 gjorde jag sedan min första intervjuresa till Övre Soppero 
för att med frågeformulär 1 (se bilaga 1) samla bakgrundsmaterial 
om informanterna och därigenom få underlag för vidare planering av 
undersökningen, vilket bla innebar utformandet av ett frågeformulär 
om språkval mm (frågeformulär 2, se bilaga 2). Denna andra del av 
intervjuundersökningen gjordes främst under 1980. Undersökningen 
kunde dock av praktiska skäl inte ske samtidigt med alla informanter, 
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varför den återstående delen av intervjuerna gjordes 1981 och i något 
fall 1982.6 Observationer och annan materialinsamling gjordes konti
nuerligt under dessa år. Sista besöket i Övre Soppero i syfte att göra 
observationer gjordes 1982. Även efter denna tidpunkt har uppgifter 
inhämtats direkt eller telefonledes från några informanter eller genom 
förmedling av personer med anknytning till Övre Soppero. 

3.4 DATABEHANDLING 

Alla insamlade uppgifter, utom observationerna, har behandlats statis
tiskt med hjälp av dator.6 Vilka beräkningar som utförts anges i 
anslutning till resultatredovisningen i kapitel 6. En variabellista (se 
bilaga 3) har utarbetats för att ordna uppgifterna ur frågeformulär 1 
och 2 för databehandling. Med en variabel avses ett begrepp som kan 
ha olika värden. Variabel 3—53 avser uppgifter om informanternas 
sociala och kulturella bakgrund och beteende (se bilaga 1 och 3). 
Variabel 54—144 avser informanternas språkval i olika samtalssitua
tioner, utom variabel 108, 110 och 112 samt 76—77. Variabel 145 — 
147 avser informanternas etniska identitet och variabel 148—177 
utom 151 — 152 olika attityder hos informanterna (se bilaga 3). 

13  



foarkgem
Maskinskriven text
Bild borttagenImage removed



foarkgem
Maskinskriven text
Bild borttagenImage removed



4. DATA OM UNDERSÖKNINGSORTEN 

I detta kapitel presenteras inledningsvis undersökningsorten Övre 
Soppero och de närliggande orter som är relevanta för undersök
ningen med avseende på folkmängd, serviceutbud odyl. Därefter ges 
ytterligare information om undersökningsorten men då i ett historiskt 
perspektiv och mot bakgrund av en mer övergripande beskrivning av 
samiska förhållanden, bla beträffande kontakter med andra nordbor, 
språk, organisationer osv. 

4.1 ÖVRE SOPPERO OCH NÄRLIGGANDE ORTER 

Övre Soppero ligger vid Lainioälven i nordöstra Norrbotten ca 12 mil 
från Kiruna, fem mil från Vittangi och fem mil från Karesuando (se 
karta 1). Byn tillhör Kiruna kommun och Vittangi församling. I 
språklig och kulturhistorisk bemärkelse tillhör Övre Soppero Jukkas-
järviområdet.1 

Folkmängden i Övre Soppero uppgick år 1978 till 249 personer.2 

På orten finns s k kommundelsservice på lägre nivå, bl a kommunal 
grundskola med låg- och mellanstadium.3 Andra offentliga inrätt
ningar i Övre Soppero är kapell, post och affär samt en bensinstation 
med kiosk. Vidare fanns fram till år 1981 även en bankfilial. 

Kiruna med 24 000 invånare erbjuder s k regioncentrumservice 
som täcker hela kommunen och dessutom i vissa fall även andra 
kommuner. Ett exempel på det sistnämnda är gymnasiet. 

I Vittangi tätort med 1 220 invånare erbjuds kommundelsservice 
bla inom skolväsendet och sjukvården. Grundskolan omfattar här 
även ett högstadium, vilket gör skolan i Vittangi till centrum för 
sådana närliggande byar som Övre Soppero. Även i Karesuando med 
342 invånare erbjuds kommundelsservice men i mindre omfattning. 

I undersökningen ingår också finska Karesuando (Kaaresuvanto) 
med ca 500 invånare. Finska Karesuando tillhör Enontekis kommun 
(Enontekiö) vars invånarantal är 2 356 personer, varav ca 400 samer 
(Siuriainen & Aikio 1977:16). 
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Karta 1. Övre Soppero och några andra i avhandlingen nämnda orter. 
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4.2 SAMERNAS BOSÄTTNING I SVERIGE OCH KONTAKTER 
MED ANDRA NORDBOR4 

Sammanlagt finns idagi Sverige ca 17 000 samer5 (SOU 1983:67, 13) 
men hur länge samerna har bott här är inte helt klarlagt. Man vet 
dock att det för två tusen år sedan bodde samer i hela det nuvarande 
Finland (inkl ryska Karelen) och på Kolahalvön och troligtvis fanns det 
vid samma tid samer även i Nordskandinavien (Hansegård 1967:26). 

Samerna var ursprungligen jägare och fiskare men började efterhand 
med tamrenskötsel, en näring som fick allt större betydelse. I Jukkas-
järviområdet genomgick fjällrenskötseln en expansion i början av 
1600-talet (Ruong 1937:19). Samerna var rörliga pga sina näringar 
och kom därigenom i kontakt med andra folk, men kontakter utveck
lades även på andra sätt. Framför allt var handeln en viktig faktor för 
samernas förbindelser med andra folkgrupper. Från Jukkasjärviområ-
det reste t ex samerna flera gånger varje vinter till Skibotn i Norge för 
att bedriva handel och man hade dessutom sedan gammalt gjort färder 
till Torneå. Till detta kom att ett visst antal kyrkobesök per år var 
obligatoriska, vilket bidrog till rörligheten. I och med järnvägens till
komst kom emellertid Gällivare att bli handelscentrum för samerna i 
Jukkasjärviområdet. Vidare innebar det en ny utveckling när Kiruna 
tätort växte upp, eftersom man då inte längre i samma utsträckning 
var motiverad att göra handelsresor till Norge. 

Inte heller beträffande finnarna finns det säkra uppgifter om hur 
länge de har bott i Sverige, t ex i de områden där tornefinska nu talas 
(se angående finska språkets utbredning i Sverige Hansegård 1967:36). 
I äldre skriftliga handlingar omtalas en viss kategori finnar, nämligen 
birkarlarna. Dessa var jägare och pälshandlare från Finland, vilka 
bedrev handel med samerna och beskattade dem. Detta privilegium 
stadfästes på 1300-talet av svenske kungen, men birkarlarna var troli
gen verksamma i de områden där finskspråkiga nu bor långt tidigare 
(Tenerz 1962:174). Den finskspråkiga befolkningen har enligt Slunga 
(1965:10) spelat en avgörande roll vid koloniseringen av norra Sverige. 

De tidigaste kontakterna mellan samer och skandinaver skedde 
enligt Hansegård (1967:39) i norra Norge, förmodligen i de områden 
där Jukkasjärvisamerna hade sina sommarbetesland. Koloniseringen 
av norra Sverige började mycket tidigt, redan före Gustav Vasa, som i 
likhet med sina efterföljare starkt främjade nybyggarverksamheten. 
Det som emellertid förde svenskar i större antal till lappmarkerna var 
gruvdrift och skogsbruk och alla de binäringar som följde därmed, 
t ex byggandet av järnvägen och verksamheten inom skola och kyrka. 

Soppero började bebyggas i slutet av 1600-talet och i början av 
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1700-talet fanns två nybyggare på orten (Tolonen 1938:294 och 
Hoppe 1944:86). Den kontakt som uppstod mellan samer och finsk
språkiga i området ledde till att en ömsesidig ekonomisk-social relation, 
ett sk verdeförhållande, mellan dem utvecklades.6 Detta kunde t ex 
ta sig uttryck i att en same skötte en nybyggares renar, hyrde in sig hos 
denne eller försåg nybyggaren med kött och andra varor (Whitaker 
1955:100, Hansegård 1967:58, Ruong 1982:75). Detta verdeförhål
lande upphörde efter att samerna blivit bofasta i Övre Soppero i 
början av 1960-talet. Ett normalt utbyte av tjänster finns dock i 
några enskilda fall, men det är inte fråga om ett strukturellt system 
som präglar hela byn. På 1960-talet byggdes också en väg till Pulsu-
järvi (se karta 1), vilket har fått stor betydelse för samerna i Övre 
Soppero bla därför att de därigenom kan bo en del av året i Järämä, 
ett gammalt samiskt viste i denna trakt. 

4.3 SPRÅK OCH DIALEKTER 

Redan för omkring ett tusen år sedan var samerna av allt att döma 
uppdelade i tre huvudgrupper; en nordlig-östlig, en central och en 
sydlig grupp.7 Dagens samiska varieteter8 återspeglar denna uppdel
ning (se karta 2). Samiskan kan nämligen med utgångspunkt i de 
nämnda områdena indelas i tre språk; östsamiska, centralsamiska och 
sydsamiska (Collinder 1953:59 och Hansegård 1967:10).9 Östsamiska 
talas av några hundra samer i Enare kommun i Finland och dessutom 
på Kolahalvön. Centralsamiska talas fr o m Utsjoki i Finland och mot
svarande områden i Norge och når via de nordliga delarna av Norge, 
Finland och Sverige söderut till Arjeplog, där centralsamiskan och 
sydsamiskan (i vidaste bemärkelse) möts. Till centralsamiskan räknas 
alltså nordsamiska, lulesamiska och pitesamiska mellan vilka förståe
lighet föreligger. Gränsen mellan nordsamiska och lulesamiska går i 
Sverige mellan Kiruna och Gällivare. Norr om Kai tumälven talas 
nordsamiska och söder därom i Jokkmokk- och Gällivareområdet 
lulesamiska. Genom nordsamisktalande renskötares flyttning söderut 
finns nordsamiska i många sydliga kommuner i Sverige.10 I Norge är 
den lulesamiska dialekten koncentrerad till Tysfjord, Hamaroy och 
Sorfold i Nordlands fylke. Pitesamiska talas främst i nordligaste delen 
av Arjeplog kommun i Sverige. Även umesamiska som tillhör syd
samiskan i vidaste bemärkelse talas främst i Sverige. Det sydsamiska 
området, vari alltså inkluderas umesamiska, sträcker sig från Arjeplog 
söderut ända till Idre i Dalarna och i motsvarande områden i Norge 
ända ner till Engerdal i Hedmark fylke. 
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Karta 2. Samiska språk och dialekter. 
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Enligt Korhonen (1984:16) talar uppskattningsvis 9000 av de 
17 000 samerna i Sverige samiska. Antalet nordsamisktalande är störst. 
Den nordsamiska dialekt som talas i Övre Soppero räknas av Hansegård 
( 1967:11 ) till jukkasjärvisamiskan (jfr Collinder 1949:1 ). Jukkasjärvi-
samiska talas i Jukkasjärvi och Vittangi församlingar samt av skogs-
samer i Pajala och Tärendö församlingar. 

Den finska som talas i nordligaste Sverige benämns vanligen torne
finska (se Hansegård 1967:11 och 36). Airila (1912:12 ff), som 
undersökt finska dialekter i Sverige, räknar emellertid inte hela det 
finsktalande området till tornefinskan utan urskiljer två dialekter: 
älvdalens finska (jokivarren murre) och vittangifinska. Den finska 
varietet som talas i Övre Soppero har förmodligen drag från båda 
dessa huvuddialekter. 

Svenska är i motsats till samiska och finska ett språk som många 
samer i Övre Soppero främst har lärt sig i skolan. Under den allra 
senaste tiden har dock också massmedierna, närheten till Kiruna, 
egna släktingar osv fått betydelse för förmedlingen av svenska språket. 
Svenskan som talas i Övre Soppero är påverkad av samiska och finska, 
åtminstone vad gäller uttalet. 

4.4 SKOLVÄSEN11 

Samiskt skolväsen går tillbaka till 1600-talet då den sk skytteanska 
skolan inrättades i Lycksele med uppgift att utbilda blivande präster. 
Fram till 1900-talet har skolornas uppgift vad gäller utbildning av 
samer främst varit att sprida kristendomskunskap och ge läsfärdig-
heter. Undervisningen gavs på samiska, finska och svenska eller på 
flera språk allt efter bestämmelserna och omständigheterna. 

I början av 1900-talet hade man fem olika skoltyper i Sverige för 
sameundervisningen, nämligen lappfolkskolor, kateketskolor, vinter
kurser, allmänna folkskolor samt missionsskolor. (En av de sista 
missionsskolorna var i Lannavaara, en by nära Övre Soppero.) Både 
fasta och vandrande skolor förekom och inrättades i närheten av 
samernas flyttningsvägar. Dessa sommarskolor upphörde i de nordli
gaste skoldistriktena först omkring 1950. Man hade också börjat 
bygga skolor i kyrkbyarna. Undervisningsspråket varierade fortfarande 
i början av 1900-talet, men efter 1913 års skolreform började man 
prioritera svenska som undervisningsspråk. Detta överensstämde 
egentligen inte med den grundsyn på sameundervisningen som då 
rådde bland myndigheterna och som gick ut på att samerna genom 
sin skolgång inte skulle fjärmas från sitt samiska liv. Bl a förordade 
man vandrande nomadskolor, vilka dock så småningom blev stationära. 
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Utbildningens längd hade sedan 1800-talet varit fem eller sex år. I 
början av 1900-talet gjordes invändningar både mot utbildningens 
längd och läsårets omfattning. I båda dessa hänseenden förbättrades 
nomadskolorna och läsåret 1959/60 fick Karesuando distrikt som 
sista distrikt en sjuårig skola. Då den nioåriga skolplikten infördes 
omfattade denna även samebarnen. 

Före 1962 var de nomadiserande samerna skyldiga att sända sina 
barn till nomadskolan. Numera står sameskolan öppen för alla 
samebarn och föräldrarna har möjlighet att välja mellan sameskolan 
och den reguljära grundskolan. Sammanlagt finns i dag sex verksamma 
sameskolor och dessutom pågår försöksverksamhet med integrerad 
samisk undervisning på låg- och mellanstadiet i Arjeplog och på hög
stadiet i Gällivare. Sameskolan leds av en särskild styrelse i vilken 
samer är i majoritet. 

Samebarnen har alltså rätt att fullgöra sin skolplikt i sameskolan i 
stället för i grundskolan, men av 2 500 samebarn i grundskoleåldern 
är det endast ca 5 % som utnyttjar denna möjlighet. De flesta av same
barnen fullgör således sin skolplikt i kommunala grundskolor. I same
skolan förekommer ämnet samiska i samtliga årskurser och dessutom 
har barn för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i 
hemmiljön rätt till hemspråksundervisning. Undervisning i samiska 
ges i dag 2—6 timmar per vecka efter behov och intresse. 

4.5 RELIGIÖSA AKTIVITETER 

De religiösa aktiviteterna i Övre Soppero är främst anknutna till den 
statliga lutheranska kyrkan, laestadianismen och korskyrkan.12 

Den laestadianska rörelsen har fått sitt namn efter upphovsmannen 
Lars Levi Laestadius (1800—1861), som verkade bla i Karesuando 
och Pajala (Boreman & Dahlbäck 1965:33, 72 och 189). Lasstadianis-
mens uppkomst var knuten till en moralisk-social resning i området 
(Boreman 1954:8 ff och 59 ff). Laestadianismen har i dag flera frak
tioner och flertalet Övre Soppero-bor tillhör den östlaestadianska 
riktningen. Karakteristiskt för laestadianismen är »liikutukset», ett 
starkt kollektivt känslotillstånd. Detta tillstånd hos den enskilde 
individen signalerar enligt Suolinna (1976:48) för andra att individen 
är religiös. Väckelserörelsen bidrog till att nära kontakter mellan 
samer och finskspråkiga uppstod eller intensifierades (se Hansegård 
1967:46 ff och 58 f). Laestadianismen uppmuntrade t ex samerna och 
nybyggarna att besöka varandra i hemmen. Genom laestadianismen 
har också skapats en gemenskapskänsla hos samer och finskspråkiga 
så att det har bildats en religiös vi-grupp (Whitaker 1955:1 10) och kon-
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takten dem emellan har i många avseenden utformat samernas språk
vanor. Gjessing (1953:100) ser å andra sidan lsestadianismen som ett 
kulturkonserverande element, som stärker den etniska självkänslan 
hos samerna. Lasstadianismen är nu på tillbakagång. 

Korskyrkan är en frikyrklig rörelse som trosmässigt står pingst
rörelsen nära. Korskyrkan tillhör Örebro-mission, som växte fram ur 
Svenska babtistsamfundet på 1890-talet (Bränström m fl 1983:50). 
Under de senaste åren har korskyrkan fått ett allt starkare fäste i övre 
Norrland med centrum i Idivuoma. 

4.6 SAMISKA ORGANISATIONER 

Den första sameföreningen i Sverige bildades 1904 och har följts av 
ett flertal samiska organisationer.13 De samiska organisationer som 
omnämns i denna undersökning är Nordiska Samerådet, Riksorgani
sationen Same-Ätnam (RSÄ), Svenska Samernas Riksförbund (SSR), 
riksungdomsförbundet Såminuorra och Soppero sameförening. Ytter
ligare en typ av organisation som tas upp är samebyn. 

Därutöver omnämns Världsrådet för urbefolkningar (WCIP), som 
är en global organisation som bildades 1975 i Port Alborni i Kanada 
för att säkerställa sammanhållningen mellan världens urbefolkningar 
och för att underlätta utbyte av kunskaper mellan urbefolkningarna 
och för att stärka urbefolkningarnas organisationer i de olika länderna 
(se vidare Lasko 1983:7). 

Den första nordiska samekonferensen hölls i Jokkmokk 1953. Tre 
år senare vid den andra nordiska samekonferensen i Karasjok i norra 
Norge bildades Nordiska Samerådet, som är samernas gemensamma 
politiska organ och samarbetsorgan för de samiska riksorganisationer
na (se Lasko 1983:2ff). Högsta beslutande organ för Samerådet 
utgör konferenserna, till vilka de samiska riksorganisationerna utser 
var sin delegation. Nordiska Samerådets uppgift är att tillvarata 
samernas intressen på ett med samernas resp medborgarskap förenligt 
sätt. Enligt Samerådets stadgar är Same-Ätnam och SSR medlemmar 
i rådet.14 

Same-Ätnam bildades redan 1945 och arbetar med samiska frågor 
som berör svenska samer utanför rennäringen, såväl i kulturellt som i 
socialt och ekonomiskt hänseende. Både enskilda samer och samiska 
sammanslutningar kan vara medlemmar. 

SSR bildades 1950 i Jokkmokk och är en sammanslutning av 
svenska samebyar och sameföreningar med uppgift att tillvarata och 
främja de svenska samernas intressen med särskild hänsyn till ren
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skötseln (se SSR Stadgar, § 1). SSR:s verkställande och förvaltande 
organ är styrelsen och dess beslutanderätt utövas av landsmötet 
genom valda ombud. 

Säminuorra är ett samiskt riksungdomsförbund. Förbundets upp
gift är framför allt att tillvarata och främja sameungdomens sociala 
och kulturella intressen i Sverige. Medlemskap kan innehas av både 
samebyar, föreningar och enskilda individer. 

Sameföreningarna tillvaratar främst de lokala samernas intressen 
även om de genom medlemskap i riksorganisationerna medverkar i 
beslut i frågor av mera allmän karaktär. Sameföreningarnas stadgar 
ger både renskötare och icke-renskötare rätt att vara medlemmar. 
Sameföreningar finns inte bara i de nordliga sameområdena utan på 
alla orter med ett större antal samer och även i södra delarna av 
Sverige. Soppero sameförening bildades i mitten av 1970-talet och 
arbetar främst lokalt med kultur-, idrotts- och näringsfrågor samt 
barn- och ungdomsverksamhet. 

Även samebyn är en typ av samisk organisation. En sameby beteck
nar en ekonomisk-administrativ enhet för renskötsel (se SFS 1971:437, 
§§ 9—10 och Rennäringen 1978:5). Till begreppet sameby anknöts i 
1975 års sameutredning förutom dess administrativa funktion inom 
rennäringen även aspekter på samebyn som ett geografiskt område 
(SOU 1975:100, 285 ff och 307 ff). Därvid har det uppkommit 
frågor bl a om dess betydelse som hemtrakt för de icke-renskötande 
samerna. Utöver detta ser man på samebyn som en befolkningsenhet 
för både renskötande och icke-renskötande samer. Samebyarna i 
Sverige har en särskild ekonomisk förvaltning med en byastämma och 
en styrelse. Medlemskap är obligatoriskt för samtliga renägare som 
vill bedriva renskötsel inom samebyns område. Alla samebyar där 
huvuddelen av antalet renar ägs av renskötselberättigade är medlem
mar i Svenska Samernas Riksförbund (Rennäringen 1978:6 och Rein-
driftnaeringen 1981:10).15 Sammanlagt finns det 43 fjäll-och skogs
samebyar i Sverige (Rennäringen 1978:6). Byarna i koncessionsområ
det är då inte medräknade. Den sameby som samerna i Övre Soppero 
tillhör heter Saarivuoma. 
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5. DATA OM INFORMANTERNA 

I detta kapitel diskuteras först allmänt etnisk identitet och därefter 
redogörs för informanternas egna kriterier för att betrakta sig som 
samer. Avslutningsvis ges en social karakteristik av informanterna. 

5.1 ETNISK IDENTITET 

5.1.1 ALLMÄNT 

Begreppet identitet syftar på egenskaper både hos en individ och en 
grupp (jfr Erikson 1981:19) och innebär ett slags mellanspel mellan 
dem. När en individ identifierar sig med en grupp menar han sig ha 
sådana egenskaper som den åsyftade gruppen karakteriseras med, var
vid han önskar bli eller förbli som de andra i gruppen (Liebkind 
1979:43). Individen får alltså genom gruppen vissa egenskaper, dvs 
en identitet (jfr Tajfel 1974:69). 

Man måste dock hålla i minnet att medlemmarna i en grupp har 
skilda perspektiv på sin identitet, vilket innebär att deras självupple
velse kan skilja sig från den kollektiva gruppidentifikationen, eller att 
de olika medlemmarna har sinsemellan skilda uppfattningar om iden
titetens exakta innebörd beroende på bl a vad de gör och var de vistas 
eller bor. Det kan också vara så att en och samma individ p g a tendens 
till anpassning varierar sin identitet beroende på t ex omgivningen, 
situationen eller interaktionen. (Jfr Barth 1969:12 f, Eidheim 1971, 
Hicks 1977:71 f och Helander 1980:26). 

Även olikheter har betydelse för en människas identitet (jfr Jacob-
son-Widding 1983:13). De personer som utvecklar en känsla av likhet 
med en grupp betraktar dem som inte tillhör gruppen som avvikande. 
Likheter och olikheter kan avse t ex härkomst och kulturella drag. 
Vidare kan en människa förankra sig socialt i en grupp, vilket bl a kan 
ske genom stärkande av sociala band (Allardt & Starck 1981:47) eller 
genom upprättande av en referensgrupp (Shibutani & Kwan 1965: 
44). En människa får dessutom trygghet i gruppen genom att den 
garanterar hennes överlevnad och historiska kontinuitet (de Vos 
1975:9 och 17). Identiteten har inte betydelse enbart för den enskilde 
individen utan också för gruppens inre sammanhållning. En grupps 
förmåga att agera som en enhet gentemot andra grupper beror till 
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stor del på i vilken grad dess medlemmar är medvetna om sin identitet 
(Shibutani & Kwan 1965:42). 

Etnisk identitet definieras vanligen som en individs tillhörighet till 
en viss grupp och brukar närmare preciseras med hjälp av vissa centrala 
element som självidentifikation, härkomst och kulturella särdrag. 
Individens egen identifikation räknas av många forskare som ett 
grundläggande kriterium vid definiering av etnisk identitet (jfr Moer-
man 1965:1222 och Barth 1969:10 ff). Självidentifikationen är 
speciellt viktig, därför att den uttrycker en individs vilja att tillhöra 
en viss grupp (se Allardt & Starck 1981:4s).1 Härkomst brukar 
också räknas till de viktigaste kriterierna och kan syfta på biologisk 
härkomst eller anknytning till en ort, nation eller liknande (se 
Hicks 1977:3). Fishman (1977:17ff) betraktar biologisk härkomst 
som det viktigaste kriteriet till vilket andra aspekter är knutna, 
relia särdrag är också ett centralt identitetskriterium vid fastställandet 
av etnisk tillhörighet. Till dessa brukar man räkna språket, som dock 
intar en alldeles särskilt viktig ställning för en människas etniska till
hörighet. Vissa forskare framhäver de kulturella särdragens betydelse 
gentemot andra kriterier (se tex Smolicz 1981:75 ff och Ruong 1981, 
jfr Berreman 1983:290), medan andra inte betraktar traditionella 
kulturella kännemärken som centrala (Barth 1969:13 ff och Stone 
1977:47). 

Förekomsten av formella organisationer och institutioner räknas 
också som ett etniskt kriterium (se Barth 1969:13 ff och Allardt & 
Starck 1981:45 ff, se även Helander 1982a:127). Allardt & Starck 
har funnit att härkomstens och de kulturella särdragens betydelse har 
minskat som kriterium för etnisk tillhörighet. I stället har självidenti
fikation och organisationer fått en stark ställning i sammanhanget. 
Under 1900-talet har samernas organisationer fått allt större vikt för 
samernas etniska identitet, såväl för den enskilde individen som för 
gruppen Gfr Eidheim 1968 och Sara 1974). 

För den samiska identitetens vidkommande framhäver Ruong 
(1980:15, se också 1982) starkt kulturdragens vikt och tenderar att 
likställa den samiska kulturens centrala element med samisk identitet. 
Som viktiga sådana kännetecken nämner Ruong bl a språket, miljön, 
rennäringen, kåtan och jojkningen. Även om vissa kulturella särdrag 
fortfarande kan utgöra ett viktigt kriterium för samernas etniska 
identitet och ha en gränsbevarande funktion, är dock dessa känne
tecken knappast relevanta för alla samer i dagens samhälle. Om man i 
vår tid vill mäta den samiska identiteten hos en individ förefaller det 
vara rimligt att undersöka förekomsten av komponenter ur de fyra 
nämnda huvudgrupperingarna (härkomst, självidentifikation, kultu-
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relia särdrag och organisationer) och på vilka sätt dessa kommer till 
uttryck. Då mäter man en individs samiska orientering, vilken dock 
kan antas komma fram även på andra sätt än i de fyra ovannämnda 
avseendena. 

Vilken uppfattning andra människor än de som tillhör den etniska 
gruppen har, är inte utan betydelse vid kategoriseringen. I Sverige 
brukar man räkna reninnehavet som ett centralt samiskt kriterium 
(se Johansson 1973a:8), vilket har sin grund i att man genom renbetes-
och rennäringslagstiftningen har jämställt begreppet same med ren
skötsel (se Helander 1981:152). Av de 17 000 samer som i dag finns i 
Sverige är dock endast ca 2 500 sysselsatta inom rennäringen (SOU 
1983:67, 13). Här är det fråga om extern identifikation som stegvis 
har internaliserats av många samer och på så sätt blivit intern identifi
kation, dvs den uppfattning man har om sig själv. 

Att extern identifikation kan få en stark inverkan på en grupps 
identitetsbildning kan till stor del bero på att gruppens organisations-
och institutionsverksamhet inte är tillräckligt utvecklad för att stärka 
identiteten. En grupps kollektiva identitet kan bäst formuleras genom 
att gruppens medlemmar kommer samman och kategoriserar sig 
själva. Detta skedde för samernas del först 1971 vid den sjunde 
nordiska samekonferensen i Gällivare genom det samepolitiska pro
gram som antogs där. Det är dock egentligen vid samernas konferens 
i Tromsö 1980 som samerna i Norden har preciserat sin etniska till
hörighet. Identiteten har därigenom utkristalliserats till några kon
kreta punkter (Sâmepolitihkalaé progrâmma 1980:4):2 

»[...] sâpmelaiian acino : 

— dat, gi sämegiela lea oahppan vuosttaå giellan, dahje gean eadni, dhóói, 
âhkku dahje åddja lea oahppan sämegiela vuosttaé giellan, 

dahje 

— dat, gi ie2as atna sâpmelaiian ja ollasit soahpa sâmi serwodaga lågadusaide, 
go sémi ovddasteaddji hâlddahus su dohkkeha säpmela22an, 

dahje 

— dat, geas goit nubbi vâhnen lea säpmelaå daid eavttuid mielde, mat ovdalis 
leat namahuwon.» 

Definitionen framhäver alltså språkets betydelse, härkomsten och 
såväl den enskilde individens som gruppens identifikation, samt en 
viss anpassning av den enskilde till gruppen. 
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5.1.2 INFORM ANTERN AS KRITERIER 

Som framgick i avsnitt 3.1 ovan betraktar informanterna sig själva 
som samer, vilket ju har varit ett av urvalskriterierna.3 

Informanterna har också tillfrågats varför de anser sig själva vara 
samer. Som första och viktigaste skäl för detta har en klar majoritet, 
47 personer, angett härkomst. De övriga åtta anger kulturdrag, vilka 
kommer först i andra hand för de flesta av informanterna. Några 
märkbara skillnader mellan ålders- och yrkeskategorierna förekommer 
inte annat än när det gäller renskötarna. För dessa är bl a renskötsel
yrket och medlemskap i samebyn något viktigare än för andra yrkes
kategorier. Medelålders informanter uppvisar samma tendens. 

På frågan om man tror att andra människor betraktar en som same 
svarade 52 informanter jakande, en nekande och två »vet ej». 

En fråga ställdes också om föräldrarnas och mor- och farföräldrar
nas härkomst. Samtliga informanter utom en har svarat att det enbart 
finns samer bland dessa. En person svarade »vet ej». 

Informanterna är alltså mycket homogena när det gäller uppfatt
ningen av den egna identiteten, vilket troligtvis sammanhänger med 
att de befinner sig i centrum av traditionella och erkända kulturella 
element. Övre Soppero är nämligen beläget i ett samiskt kärnområde 
och har en stark koncentration av samer med hållbara sociala band 
och frekvent kommunikation mellan dem som följd. De har dessutom 
möjligheter att utöva de traditionella näringarna och sysslorna och 
att använda det samiska språket i daglig interaktion. I de fall de är 
medlemmar i samebyn har de också vissa rättigheter och får stöd från 
samebyn. Stöd ernås även genom den lokala sameföreningen. Dessa 
faktorer måste innebära att samerna i Övre Soppero på ett självklart 
sätt kategoriserar sig som samer. 

5.2 SOCIAL KARAKTERISTIK 

I detta avsnitt beskrivs informanterna med avseende på kön, ålder, 
yrke, utbildning och familjeförhållanden samt beträffande deltagande 
i religiösa resp samiska aktiviteter och geografisk rörlighet. 

5.2.1 KÖN, ÅLDER, YRKE OCH UTBILDNING 

Av de 55 informanter som undersökningen omfattar är 28 män och 
27 kvinnor. Informanterna har delats in i tre åldersgrupper, de yngsta 
(20—37 år), en mellangrupp (38—55 år) och de äldsta (56—70 år). 
Till den yngsta kategorin hör 22 personer, till mellangruppen 19 och 
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till den äldsta 14 personer (se tabell 1). Som framgår av tabell 1 om
fattar den yngsta åldersgruppen fler män än kvinnor (14 resp 8), 
medan det i de andra åldersgrupperna är en relativt jämn könsfördel
ning. 

Tabell 1. Könsfördelning inom olika ålderskategorier. 

Ålder 

Kön 20-37 år 38-55 år 56-70 år Totalt 

Män 14 8 6 28 
Kvinnor 8 11 8 27 

Totalt 22 19 14 55 

Informanterna har också delats in i tre yrkeskategorier, nämligen 
renskötare, hemmafruar och övriga. Uppgifter om informanternas 
yrke har inhämtats genom intervjusvaren. 19 informanter, alla män, 
räknar sig som renskötare och 20 informanter uppger sig vara hemma
fruar (se tabell 2). Utöver dessa kategorier finns en grupp informanter 
på 16 personer som räknats till kategorin övriga. Bland dessa finns 
lärare, kontorister, studerande, pensionärer, arbetslösa m fl. Fördelen 
med att inordna dessa i en grupp är dels att man får en kategori som 
proportionellt är lika stor som de andra yrkeskategorierna, dels att 
man inte kan peka ut enskilda individer. Som framgår av tabell 2 är 
renskötarna relativt jämnt fördelade på de olika åldersgrupperna, 
medan de flesta av hemmafruarna tillhör mellangruppen eller de äldsta 
och informanterna i kategorin övriga främst den yngsta åldersgruppen. 

Tabell 2. Yrken inom olika ålderskategorier. 

Ålder 

Yrke 20-37 år 38-55 år 56-70 år Totalt 

Renskötare 8 6 5 19 
Hemmafruar 3 10 7 20 
Övriga 11 3 2 16 

Totalt 22 19 14 55 

Det kan i samband med informanternas yrke också nämnas att de 
flesta uppger renskötare som yrke för sin far (52 personer) och 
hemmafru som yrke för sin mor (45 personer). Endast sex informan-
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ter uppger att modern är renskötare. Det förefaller alltså som om 
renskötaryrket är ett typiskt mansyrke, åtminstone bland samerna i 
Övre Soppero. 

Informanterna har också intervjuats beträffande sin utbildning, 
men någon differentiering avseende olika typer av skolor eller utbild
ningens exakta längd har inte gjorts. Som tabell 3 visar har 35 infor
manter en utbildning motsvarande folkskola och 20 informanter, 
samtliga tillhörande den yngsta åldersgruppen, en högre utbildning, 
vilket ungefär motsvarar gymnasieutbildning. Endast två av dessa har 
eftergymnasial utbildning. Av hemmafruarna (20) är det endast två 
som har mer än folkskola, medan motsvarande antal såväl för ren
skötarna som för kategorin övriga är nio (av 19 resp 16 informanter). 

Tabell 3. Utbildning inom olika ålderskategorier. 

Utbildning 

Ålder 

Totalt Utbildning 20-37 år 38—55 år 56-70 år Totalt 

Folkskola 2 19 14 35 
Mer än folk 20 0 0 20 

skola 

Totalt 22 19 14 55 

5.2.2 FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 

Av de 55 informanterna är 37 gifta eller sammanboende och 18 en
samstående, dvs tidigare gifta (2) eller ogifta/ej sammanboende. Till 
gruppen ensamstående hör främst män i den yngsta åldersgruppen, 
vilka bor kvar i hemmet. Detta speglar de faktiska förhållandena 
bland den samiska befolkningen på orten, nämligen att unga kvinnor 
flyttar hemifrån och till annan ort i betydligt större utsträckning än 
unga män. 

Hushållen består ofta av över sex personer, nästan hälften av infor-
manterna uppger sig tillhöra ett sådant hushåll. Vidare är barnantalet 
relativt stort, hälften av de personer som har barn uppger sig ha fler 
än fem barn. Hushållen består främst av kärnfamiljen, bara i ett par 
hushåll bodde personer (släktingar) som inte tillhörde den närmaste 
familjen. 
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5.2.3 DELTAGANDE I RELIGIÖSA AKTIVITETER 

I det kapell som finns i Övre Soppero (se 4.1 ovan) hålls i regel guds
tjänst en gång per månad. Ibland håller också samekyrkoherden samisk 
gudstjänst i kapellet. Under högsommaren håller han gudstjänst i 
Järämä och besöker dessutom svenska samer i deras sommarviste i 
norska fjällen. Vidare anordnar lsestadianska rörelsen och korskyrkan 
bönemöten i Övre Soppero. Gudstjänsterna liksom de lsestadianska 
bönemötena hålls både på svenska och finska, vilket informanterna 
också har uppgivit. Korskyrkans bönemöten däremot hålls bara på 
svenska (se också 4.5 ovan). 

48 informanter hade under den tid undersökningen gäller bevistat de 
lutheranska gudstjänsterna, 36 informanter hade besökt lsestadianska 
bönemöten och 5 informanter korskyrkans bönemöten. Informan
terna tillfrågades också om de ansåg sig vara religiösa. 31 informanter, 
varav 15 hemmafruar, har svarat jakande på denna fråga, 21 informan
ter, varav 13 i den yngsta åldersgruppen, har svarat nekande och tre 
informanter »vet ej». 

5.2.4 DELTAGANDE I SAMISKA AKTIVITETER 

De frågor som ställdes till informanterna om deltagande i olika samis
ka aktiviteter gällde samiska organisationers möten samt samiska 
idrottsarrangemang. Dessutom ställdes en fråga om samisk musikakti
vitet, dvs om man brukar jojka någon gång. 

De samiska organisationer som är aktuella är Världsrådet för ur
befolkningar, Nordiska Samerådet och Svenska Samernas Riksför
bund (SSR) (se 4.6 ovan). 22 informanter har deltagit i SSR:s lands
möten och något flera, 24 personer, i andra samiska konferenser. Det 
är således endast nio informanter som inte alls deltagit i dessa möten. 

15 informanter, därav tolv tillhörande den yngsta ålderskategorin, 
har närvarat vid eller deltagit i samiska idrottsarrangemang. Yrkes
mässigt tillhör nio av dessa kategorin övriga. 

Den samiska musikformen jojkning är en aktivitet som delvis sker i 
ensamhet, delvis i andras närvaro och kan tom räknas som ett sätt 
att kommunicera med andra människor. 15 informanter, varav nio är 
renskötare, har uppgivit att de jojkar någon gång. Tio av dem som 
brukar jojka tillhör åldersmässigt den yngsta gruppen, medan ingen 
av de äldsta har uppgett sig jojka. I kommentarer har de flesta sagt 
att de jojkar i fjällen, även om jojkning sker också i hemmen. 
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5.2.5 RÖRLIGHET 

Med rörlighet avses här dels om informanterna vistats ett år eller 
mera på annan ort (geografisk rörlighet), dels om de brukar besöka 
andra närliggande orter i olika ärenden. Av tabell 4 och 5 framgår att 
38 av informanterna har bott enbart i Övre Soppero och att de flesta 
av dem åldersmässigt tillhör mellangruppen (18) eller de äldsta (14) 
och yrkesmässigt hemmafruarna (18) eller renskötarna (14). De som i 
detta avseende är mest rörliga är således de yngsta informanterna i 
yrkeskategorin övriga (jfr 4.4 ovan om skolväsen). 14 informanter 
har som ort för vistelsen uppgett Kiruna tätort, men även andra orter 
som Jokkmokk och Gällivare nämns samt kustlandskapet och orter 
söder om Västerbottens län. 

Tabell 4. Geografisk rörlighet inom olika ålderskategorier. 

Ålder 

rörlighet 20-37 år 38-55 år 56-70 år Totalt 

Bott enbart i 6 18 14 38 
Övre Soppero 

Bott även utan 16 1 0 17 
för Övre Soppero 

Totalt 22 19 14 55 

Tabell 5. Geografisk rörlighet inom olika yrkeskategorier. 

Geografisk 
rörlighet 

Yrke 

Renskötare Hemmafruar Övriga Totalt 

Bott enbart i 14 
Övre Soppero 

Bott även utan- 5 
för Övre Soppero 

Totalt 19 

18 

2 

20 

6 

10 

16 

38 

17 

55 

När det gäller tillfälliga besök på andra orter är det däremot ingen 
skillnad mellan olika ålders- och yrkeskategorier. Alla informanter 
har haft ärenden till Vittangi och Kiruna och nästan alla (54) till 
Karesuando och de flesta (41) också till Gällivare (jfr 4.1 ovan om 
serviceutbudet i Övre Soppero). 
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5.3 SPRÅKKUNSKAPER 

I kapitel 1 har flerspråkighet definierats som ett alternativt användan
de av flera språk. Det är alltså en definition som utgår från språkens 
funktioner snarare än från individens färdigheter. Det råder dock 
olika uppfattningar om vilken kompetensgrad en individ skall ha i de 
olika språken för att kunna räknas som flerspråkig. Haugen (1953:7) 
menar t ex att tvåspråkighet börjar då en talare av ett språk kan 
producera fullständiga meningsfulla yttranden på ett annat språk. 
Diebold (1961:99) däremot inkluderar det initiala inlärningsstadiet i 
begreppet. Macnamara (1967:59 och 1971:82) räknar upp fyra del
färdigheter, nämligen förmåga att tala, förstå, läsa och skriva och 
menar att man är bilingval om man har färdigheter i minst ett av dessa 
delområden (se vidare Skutnabb-Kangas 1981 för en diskussion av 
begreppet tvåspråkighet). 

I detta avsnitt redovisas vilka språk informanterna uppger sig kunna 
och vilka olika färdigheter de anser sig ha i resp språk. Detta ger en 
uppfattning om vilka förutsättningar som föreligger hos informanterna 
för att de skall kunna använda sin språkliga repertoar i interaktion 
med andra människor. 

5.3.1 SPRÅK SOM BEHÄRSKADES VID SKOLSTARTEN 

Med språkbehärskning avses här färdighet i att tala och förstå, efter
som det ofta är så att bilingvala barn inte kan läsa eller skriva på sina 
språk vid skolans böljan (jfr Macnamara 1971:81). 

Alla de 55 informanterna har uppgett att det språk som de först 
lärde sig i sin barndom var samiska. Tabell 6 visar att 19 informanter 
fortfarande var enspråkiga vid skolstarten, medan en klar majoritet, 
36 personer, däremot kunde flera språk. Den språkkombination som 
det då rörde sig om var för de flesta (28) samiska och finska, medan 

Tabell 6. Språk som behärskades vid skolstarten inom olika ålderskategorier. 

Ålder 

Språk 20-37 år 38—55 år 56—70 år Totalt 

Samiska 6 10 3 19 
Samiska och svenska 2 0 0 2 
Samiska och finska 8 9 11 28 
Samiska, finska 6 0 0 6 

och svenska 

Totalt 22 19 14 55 

35 



endast ett fåtal (8) kunde svenska. Samtliga som uppgett sig kunna 
svenska vid skolstarten tillhör den yngsta ålderskategorin. Av tabell 7 
framgår att de yrkesmässigt tillhör kategorierna renskötare och övriga. 

Tabell 7. Språk som behärskades vid skolstarten inom olika yrkeskategorier. 

Yrke 

Språk Renskötare Hemmafruar Övriga Totalt 

Samiska 7 7 5 19 
Samiska och svenska 0 0 2 2 
Samiska och finska 9 13 6 28 
Samiska, finska 3 0 3 6 

och svenska 

Totalt 19 20 16 55 

5.3.2 SPRÅKFÄRDIGHETER 

Uppgifterna om språkfärdigheter baserar sig på informanternas egen 
uppfattning om sin förmåga att tala, förstå, läsa och skriva. Alla 
informanter är trespråkiga vad gäller delfärdigheterna tala och förstå 
och kan i dessa avseenden samiska, svenska och finska, vilket ju varit 
ett av urvalskriterierna (se 3.1 ovan). 

Över en tredjedel av informanterna kan också läsa på alla tre 
språken. Läsfärdighet i samiska och svenska tenderar att vara vanligare 
i de båda yngre åldersgrupperna och läsfärdighet i finska i den äldsta 
gruppen (se tabell 8). Några nämnvärda skillnader mellan de olika 
yrkeskategorierna föreligger inte (se tabell 9). 

En klar majoritet, 42 personer, av informanterna uppger sig kunna 
skriva enbart på svenska. Av tabell 8 och 9 framgår också att de 
enda som uppger sig kunna skriva på samiska är de yngsta ur yrkes
kategorin övriga. Vidare uppger sex informanter att de har skrivfärdig-
het i finska. Några skillnader mellan de olika informantkategorierna 
finns inte i detta hänseende. Endast en informant uppger sig kunna 
skriva på alla tre språken. Denna informant tillhör den yngsta ålders
gruppen och överhuvudtaget är det främst de yngsta som kan skriva 
på mer än ett språk. 
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Tabell 8. Självskattning av läs- och skrivförmåga0 i olika språk inom olika ålders
kategorier. 

Ålder 

Språk 

20--37 år 38--55 år 56--70 år Totalt 

Språk läsa skriva läsa skriva läsa skriva läsa skriva 

Svenska 4 14 3 17 4 11 11 42 
Samiska och 12 6 3 0 1 0 16 6 

svenska 
Svenska och 0 1 4 2 5 2 9 5 

finska 
Samiska, svenska 6 1 9 0 4 0 19 1 

och finska 

Totalt 22 22 19 19 14 13 55 54 

öEn person uppger sig inte kunna skriva. 

Tabell 9. Självskattning av läs- och skrivförmåga0 i olika språk inom olika yrkes
kategorier. 

Yrke 

Renskötare Hemmafruar Övriga Totalt 

Språk läsa skriva läsa skriva läsa skriva läsa skriva 

Svenska 4 18 5 17 2 7 11 42 
Samiska 6 0 4 0 6 6 16 6 

och svenska 
Svenska och 3 1 3 2 3 2 9 5 

finska 
Samiska, svenska 6 0 8 0 5 1 19 1 

och finska 

Totalt 19 19 20 19 16 16 55 54 

ûEn person uppger sig inte kunna skriva. 

5.3.3 MASSMEDIAKONSUMTION OCH LITTERATURLÄSNING 

En övervägande majoritet lyssnar på radioprogram på flera språk. Av 
tabell 10 framgår att det som skiljer de olika åldersgrupperna från 
varandra är konsumtionen av finskspråkiga radioprogram. De båda 
äldre grupperna tenderar att lyssna på finskspråkiga program i större 
utsträckning än den yngsta gruppen. Vad gäller yrken finns inga större 
skillnader (se tabell 11). 
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Tabell 10. Konsumtion av samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga radio
program inom olika ålderskategorier. 

Lyssnar på radio
program på 

Ålder 

20-37 år 38-55 år 56-70 år Totalt 

Svenska 
Samiska och svenska 
Samiska, svenska 

och finska 

1 
12 

0 
0 

19 

0 
1 

13 

1 
13 
41 

Totalt 22 19 14 55 

Tabell 11. Konsumtion av samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga radio
program inom olika yrkeskategorier. 

Yrke Lyssnar på radio-
program på- Renskötare Hemmafruar Övriga Totalt 

Svenska 0 0 11 
Samiska och svenska 3 4 6 13 
Samiska, svenska 16 16 9 41 

och finska 

Totalt 19 20 16 55 

Av tabell 12 och 13 framgår att det inte finns några större skillnader 
mellan de olika ålders- och yrkeskategorierna vad gäller konsumtion 
av tv-program. Att titta på finskspråkiga tv-program tycks dock 
vara något vanligare hos den äldsta åldersgruppen än hos de yngre 
grupperna. 

Tabell 12. Konsumtion av samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga TV-
program inom olika ålderskategorier. 

Ser på TV- Âlder 

program på 20-37 år 38—55 år 56-70 år Totalt 

Samiska 0 1 0 1 
Svenska 8 4 0 12 
Svenska och finska 14 14 14 42 

Totalt 22 19 14 55 
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Tabell 13. Konsumtion av samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga TV-
program inom olika yrkeskategorier. 

Ser på TV- Yrke 

program på Renskötare Hemmafruar Övriga Totalt 

Samiska 0 10 1 
Svenska 3 3 6 12 
Svenska och finska 16 16 10 42 

Totalt 19 20 16 55 

33 informanter läser tidningar på fler än ett språk, företrädesvis 
samiska och svenska och 22 informanter läser tidningar enbart på ett 
språk, nämligen svenska (se tabell 14 och 15). De informantkategorier 
som oftast läser tidningar på flera språk är de yngsta samt renskötarna 
och hemmafruarna, vilka också är de som oftast läser samiskspråkiga 
tidningar. 

Tabell 14. Läsning av samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga tidningar inom 
olika ålderskategorier. 

ningar på 20-37 år 38-55 år 56-70 år Totalt 

Svenska 5 10 7 22 
Samiska och svenska 15 7 6 28 
Svenska och finska 0 0 1 1 
Samiska, svenska 2 2 0 4 

och finska 

Totalt 22 19 14 55 

Tabell 15. Läsning av samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga tidningar inom 
olika yrkeskategorier. 

ningar på Renskötare Hemmafruar Övriga Totalt 

Svenska 7 7 8 22 
Samiska och svenska 11 11 6 28 
Svenska och finska 0 1 0 1 
Samiska, svenska 1 1 2 4 

och finska 

Totalt 19 20 16 55 
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Ca hälften av informanterna (28) har läst någon bok under det 
senaste året. Det är dock endast en av dessa som har läst böcker på 
tre språk. Majoriteten av informanterna läser böcker på svenska och 
ålderskategorin de yngsta och yrkeskategorin övriga enbart böcker på 
svenska (se tabell 16 och 17). 

Tabell 16. Läsning av litteratur på samiska/svenska/finska inom olika ålderskate
gorier. 

Läst någon Ålder 
bok på 20-37 år 38-55 år 56-70 år Totalt 

Svenska 15 6 2 23 
Samiska och svenska 0 0 1 1 
Svenska och finska 0 1 2 3 
Samiska, svenska 0 1 0 1 

och finska 
Ej läst 7 11 9 27 

Totalt 22 19 14 55 

Tabell 17. Läsning av litteratur på samiska/svenska/finska inom olika yrkeskate 
gorier. 

Läst någon 
bok på 

Yrke Läst någon 
bok på Renskötare Hemmafruar Övriga Totalt 

Svenska 9 3 11 23 
Samiska och svenska 0 1 0 1 
Svenska och finska 1 2 0 3 
Samiska, svenska 1 0 0 1 

och finska 
Ej läst 11 13 13 37 

Totalt 22 19 14 55 

5.3.4 NUVARANDE HEMSPRÅK 

Alla informanter lärde sig i sin barndom samiska som första språk. 
Knappt en tredjedel av dem var fortfarande enspråkiga vid skolstarten 
(se 5.3.1 ovan). Som nuvarande första hemspråk uppger nästan samt
liga informanter, 51 personer, samiska. Av de övriga fyra informan
terna har en medelålders hemmafru uppgett finska som sitt första 
hemspråk och tre av de yngsta informanterna i yrkeskategorin övriga 
både samiska och svenska (se tabell 18 och 19). 
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Tabell 18. Första hemspråk inom olika ålderskategorier. 

Första Ålder 

hemspråk 20-37 år 38-55 år 56-70 år Totalt 

Samiska 19 18 14 51 
Finska 0 1 0 1 
Samiska och svenska 3 0 0 3 

Totalt 22 19 14 55 

Tabell 19. Första hemspråk inom olika yrkeskategorier. 

Första Yrke 

hemspråk Renskötare Hemmafru Övriga Totalt 

Samiska 19 19 13 51 
Finska 0 1 0 1 
Samiska och svenska 0 0 3 3 

Totalt 19 20 16 55 

Tabell 20 och 21 visar att 33 informanter har uppgett sig ha även 
andra hemspråk: 25 av dem svenska, fyra finska och fyra både finska 
och svenska. De flesta som uppgett svenska som andra hemspråk till
hör de båda yngre åldersgrupperna. Någon nämnvärd skillnad mellan 
de olika yrkeskategorierna finns inte. 

Tabell 20. Språk som används vid sidan av första hemspråket/-n inom olika ålders
kategorier. 

Andra 
hemspråk 

Ålder 

Totalt 
Andra 
hemspråk 20-37 år 38—55 år 56-70 år Totalt 

Finska 1 1 2 4 
Svenska 11 10 4 25 
Svenska och finska 3 0 1 4 
Inga andra språk 7 8 7 22 

Totalt 19 20 16 55 
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Tabell 21. Språk som används vid sidan av första hemspråket/-n inom olika yrkes
kategorier. 

Andra Yrke 
hemspråk Renskötare Hemmafruar Övriga Totalt 

Finska 0 3 14 
Svenska 9 8 8 25 
Finska och svenska 1 1 2 4 
Inga andra språk 9 8 5 22 

Totalt 19 20 16 55 

Sammanfattningsvis kan beträffande informanternas språkkunskaper 
konstateras 

— att samiska var det första språk informanterna lärde sig i sin barn
dom 

— att de flesta av informanterna var två- eller trespråkiga vid skol
starten 

— att finska framför allt behärskades av de äldsta informanterna och 
svenska av de yngsta i yrkeskategorin övriga 

— att alla informanter är trespråkiga vad gäller delfärdigheterna tala 
och förstå 

— att de flesta av informanterna har läsfärdigheter i mer än ett språk 
och att över en tredjedel kan läsa på alla tre språken 

— att de flesta av informanterna har skrivfårdigheter endast i svenska 
— att informanternas massmediakonsumtion i huvudsak sker på flera 

språk 
— att de flesta av informanterna tar del av massmedier på flera språk, 

medan litteraturläsning nästan enbart sker på svenska 
— att nästan samtliga informanter uppger samiska som sitt första 

hemspråk och att över hälften har flera hemspråk. 

42 



6. SPRÅKVALET 

I detta kapitel redovisas informanternas språkval relaterat dels till 
domäner och samtalssituationer, dels till informanternas sociala bak
grund och attityder i vissa frågor. Vidare ges en beskrivning av den 
språkliga osäkerheten i olika samtalssituationer. I ett avsnitt jämförs 
intervjusvaren med observationsmaterialet. 

6.1 SPRÅKVAL OCH SPRÅKLIG OSÄKERHET 
INOM OLIKA DOMÄNER 

En domän är en abstraktion av samtalssituationer, vilka består av 
interlokutörer, relationer mellan dessa och omgivning, dvs plats och/ 
eller aktivitet (se kap 2 ovan). De konkreta samtalssituationerna i 
mitt material är valda genom kännedom om de lokala förhållandena. 
Många situationer har dessutom framkommit genom att en del av 
intervjufrågorna avseende språkvalet har varit öppna, dvs saknat 
svarsalternativ. 

Jag har funnit att följande domäner är väsentliga för min under
sökning: familj, bekantskapskrets, tillfälliga bekantskaper, religion, 
fritid, social participation, konsumtion och offentliga ärenden.1 

Familjedomänen syftar på ett antal situationer i vilka man umgås med 
sina familjemedlemmar. Familjen utgör en grundläggande institution 
i samhället och har som begrepp en naturlig plats i beskrivningar som 
denna (jfr tex Weinreich 1968:87 och Greenfield & Fishman 1971: 
237). Under domänen bekantskapskrets är ett antal situationer sam
lade, där man antingen umgås med bybor eller bekanta. Domänen 
tillfälliga bekantskaper avser umgänge med sådana personer till vilka 
den sociala distansen är stor, genom att man inte känner dem särskilt 
bra eller inte alls och genom att man inte umgås med dem lika mycket 
som t ex med sina familjemedlemmar eller byborna. På detta sätt kan 
man få fram olika bekantskapsgrader från minst till mest intima rela
tioner. Religion är av särskilt intresse för denna undersökning, efter
som religionen har spelat en viktig roll som utformare av vissa språk
liga beteendemönster och genom att religionen har varit och i viss 
mån fortfarande är en enande faktor i interetniska relationer (se 
Hansegård 1967:67 f och 4.5 ovan). Fritidsaktiviteterna består av 
kurser och olika typer av idrottsutövning. Idrotten är av speciellt 
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intresse, eftersom så många samer engagerar sig i idrott (se 6.1.5.2) 
och eftersom »idrotten ger möjlighet att förverkliga sig själv och även 
tävla på ett livsområde, där språket ej har någon betydelse» (Jaakkola 
1973:122). Fritidsaktiviteterna har skilts från social participation på 
grund av att det redan tidigt i min undersökning visade sig att man 
använder mycket svenska i samband med dem. Det är dessutom främst 
de unga samerna som mer regelbundet deltar i särskilda aktiviteter 
under sin fritid. I domänen social participation ingår förenings- och 
sammanträdesaktiviteter, ofta sådana som har lokal och traditionell 
anknytning, varför det enligt min bedömning är viktigt att skilja den 
domänen från de övriga fritidsaktiviteterna. Situationerna under 
domänen social participation är dessutom i jämförelse med fritids
aktiviteterna mer formella genom att de är transaktionella, dvs aktivi
teterna är uppgiftsorienterade (se kap 2 ovan). Konsumtion utgör en 
egen domän i min undersökning, eftersom handel är en strukturell 
enhet som vuxit fram ur samernas kontakt med andra folk. I början 
var handeln en viktig faktor som förde samman samer och andra folk
grupper (se Hansegård 1967:49 f och 52 f samt 4.2 ovan). Handeln är 
också en av de faktorer som utformar karaktären av etniska relationer 
och språkvanor i samband med sådana relationer (jfr Hansegård 
1967:82 f och om verdesystemet 4.2 ovan). Domänen offentliga 
ärenden består av interaktionstillfällen som präglas av klara rollrela
tioner, där den ena samtalspartnern har en högre position i jämförelse 
med den andra. Situationerna inom denna domän härrör från admi
nistration, sjukvård o dyl. 

Fördelen med att beakta livsområden med social-institutionell 
anknytning är att de ger en bild av vilken struktur aktiviteter och 
beteenden har i det lokala samhället. De är också för de flesta männi
skor, även utanför talgemenskapen, bekanta enheter, vilket gör att 
språkbruket knutet till dem blir mer begripligt. Skolan skulle ha 
kunnat utgöra en domän, men eftersom undersökningspopulationen 
består av personer som är över 20 år, blev denna domän inte aktuell 
för min undersökning (jfr t ex Weinreich 1968:87 f). Arbete är också 
ett livsområde som kan räknas som standardenhet i undersökningar 
av denna typ (jfr t ex Mackey 1968:560 och Greenfield & Fishman 
1971:237 och Lainio 1984:124ff). Karaktären av den närings- och 
yrkesutövning som förekommer på undersökningsorten är dock av 
sådan art, att jag föredrar att utelämna arbete som domän. Arbetets 
betydelse för språkvalet kommer indirekt fram på annat sätt och på 
annan nivå, bl a genom gruppering av informanterna efter yrkestill
hörighet och genom frågor om språkvalet i samband med platser och 
aktiviteter som har med informanternas sysselsättning att göra 
(sommarviste, fiske, bärplockning). 
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Domänindelningen är tentativ genom att den gjordes före de ingå
ende analyserna av språkvalet, vilket gör att det inte är säkert att de 
uppställda domänerna skiljer sig från varandra beträffande språkvalet 
knutet till dem. Att en domän sammanhänger med ett visst språk och 
i detta hänseende skiljer sig från andra domäner är en central aspekt 
av domänbegreppet (Fishman 19710:255, Thelander 1974:50f, not 
25 och kap 2 ovan). 

I framställningen nedan ges först en kort beskrivning av språkvalet 
och den språkliga osäkerheten inom resp domän som helhet och 
därefter en utförligare beskrivning av språkvalet och den språkliga 
osäkerheten i de ingående samtalssituationerna. Här anges bla den 
procentuella andelen samiska, svenska och finska för resp situation. 
Beräkningarna är gjorda på så sätt att för en viss situation (variabel) 
beräknas genomsnittet för individernas språkanvändning i situationen. 
Varje språk ges samma värde. Vidare är det endast de informanter 
som besvarat den aktuella frågan som är med i beräkningarna. Som 
exempel kan nämnas att om en individ har använt endast samiska i en 
situation blir andelen samiska 100%, men om vederbörande hade 
använt t ex samiska och svenska i samma situation, hade andelen 
samiska blivit 50% och andelen svenska 50% osv. För varje variabel 
räknar man sedan fram hur ofta resp språk används i genomsnitt av 
varje informant. 

I anslutning till domänerna kommer även den språkliga osäkerheten 
att kommenteras, främst för att se om det finns något samband mellan 
domän och språklig osäkerhet. Med språklig osäkerhet avses använd
ningen av fler än ett språk i en och samma situation (se närmare om 
definitionen 6.2 nedan). Den procentuella andelen har räknats fram 
utifrån hur många som svarat på en fråga och hur många av dessa som 
har svarat med fler än ett språk. Hur beräkningarna är gjorda kan 
exemplifieras med den situation som variabel 83 avser (se tabell 30 
under 6.2). Enkätfrågan gäller vilket språk man använder i sommar
vistet vid samtal med syskon. 40 personer har besvarat frågan. Av 
dessa har endast tre angett att de i denna situation använder fler än 
ett språk (t ex samiska och finska eller samiska, finska och svenska). 
Den språkliga osäkerheten i denna situation blir därigenom endast 
7.5 %. Hade däremot samtliga 40 personer angett att de behövt fler 
än ett språk i denna situation hade den språkliga osäkerheten blivit 
100%. Det bör här påpekas att en och samma samtalssituation kan 
vara flerspråkig för vissa individer men enspråkig för andra, dvs en 
del använder flera språk och en del bara ett språk i samma samtals
situation. 

Den kvantitativa redovisningen, som bygger på intervjusvaren, 
kompletteras med redovisning av gjorda observationer (se 3.2 ovan). 
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6.1.1 DOMÄNEN FAMILJ 

Domänen familj innefattar följande variabler: V 54—V 60, V 62, V 65, 
V 69, V 74, V 80, V 82-V 85, V 132, V 138, V 142 (se tabell 22). 

Som framgår av tabell 22 talar man huvudsakligen samiska med 
sina familjemedlemmar oavsett om interaktionen sker i eller utanför 
hemmet. Svenska förekommer främst vid samtal med släkt från annat 
håll och finska i mycket liten utsträckning. Den språkliga osäkerheten 
varierar kraftigt beroende på samtalssituationen. 

6.1.1.1 Hemmet och sommarvistet 

Tabell 22 visar att det framför allt är med föräldrar, syskon, partner 
och egna barn i hemmet och sommarvistet som andelen samiska är 
hög, > 90.5 %, utom vid samtal med fadern (V 55), där andelen är 
83.3 %. Vid samtal med släktingar från andra orter i hemmet (V 59— 
V 60) är andelen samiska betydligt lägre (se nedan). 

Vid samtal med modern i hemmet (V 56) förekommer enbart 
samiska. Situationen är således enspråkig och den språkliga osäker
heten 0%. Vid samtal med fadern i hemmet förekommer däremot två 
språk, framför allt samiska (83.3%) men också finska (16.7%). 
Situationen är alltså tvåspråkig, men den språkliga osäkerheten ändå 
0 %, vilket innebär att varje enskild informant endast använder ett 
språk, antingen samiska eller finska. Andelen samiska vid samtal med 
föräldrarna i sommarvistet (V 85) är 91.2% och andelen finska i 
samma situation är 8.8 %. Den språkliga osäkerheten är högre än i de 
andra situationerna med anknytning till hemmet och sommarvistet, 
nämligen 17.6%. 

Vid samtal med syskon i hemmet (V 58) och i sommarvistet (V 83) 
utgör samiskan 95.8%. Svenskans andel i den förra situationen är 
4.2% och i den senare situationen 3.3%. I det senare fallet före
kommer även finska i viss utsträckning (0.8 %). Den språkliga osäker
heten är låg, under 10% i dessa två situationer. Med sin partner talar 
man en aning mer samiska i sommarvistet (V 82), 93.3 %, än i hemmet 
(V 54), 90.5 %. Finskans andel är för sommarvistets del 3.3 % och för 
hemmets del 5.4%. Även svenskans andel är låg vid samtal med part
nern i hemmet (4.1%) och i sommarvistet (3.3%). Den språkliga 
osäkerheten är för hemmets del 2.7 % och för sommarvistets del 0%. 
Vid samtal med egna barn i hemmet (V 57) och i sommarvistet (V 84) 
utgör samiskan 93.4% resp 95.3%. Motsvarande andel försvenskans 
del är 6.6 % resp 4.7 %. Finskans andel är vid samtal med egna barn i 
dessa två scener 0 %. Den språkliga osäkerheten är högre i hemmet 
(13.2%) än i sommarvistet (9.4%). 
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Tabell 22. Domänen familj. Procentuell andel samiska, svenska resp finska samt 
osäkerhetsfaktorn i olika samtalssituationer. Samtalssituationerna ordnade efter 
andelen samiska. 

Andel Andel Andel Osäkerhets-
Variabel Variabelbeskrivning samiska % svenska % finskac, % faktor % 

V 56 Hemmet — samtal med 
modern 

100.0 0.0 0.0 0.0 

V 58 Hemmet - samtal med 
syskon 

95.8 4.2 0.0 8.3 

V 83 Sommarvistet — samtal 
med syskon 

95.8 3.3 0.8 7.5 

V 84 Sommarvistet - samtal 
med egna barn 

95.3 4.7 0.0 9.4 

V 74 Bensinstationen i Övre 
Soppero — samtal med 
familjen 

93.8 6.3 0.0 0.0 

V 57 Hemmet - samtal med 
egna barn 

93.4 6.6 0.0 13.2 

V 82 Sommarvistet - samtal 
med partnern 

93.3 3.3 3.3 0.0 

V 85 Sommarvistet — samtal 
med föräldrarna 

91.2 0.0 8.8 17.6 

V 54 Hemmet — samtal med 
partnern 

90.5 4.1 5.4 2.7 

V 62 Hjortronplockning -
samtal med familjen 

89.6 5.2 5.2 10.4 

V 142 Affärer i finska Karesuando 89.5 8.8 1.7 16.3 
— samtal med familjen 

V 65 Fisketurer - samtal med 
familjen 

85.9 7.8 6.3 15.6 

o
 

00 >
 Affären i Övre Soppero — 

samtal med familjen 
85.3 10.3 4.4 23.5 

V 55 Hemmet — samtal med 
fadern 

83.3 0.0 16.7 0.0 

V 69 Posten i Övre Soppero — 
samtal med familjen 

82.8 9.4 7.8 21.9 

V 138 Affär i Vittangi - samtal 
med familjen 

82.6 12.1 5.3 18.2 

V 132 Affär i Kiruna - samtal 
med familjen 

78.3 18.5 3.3 19.6 

V 59 Hemmet - samtal med 
släkt från Kiruna 

72.8 21.8 5.4 51.9 

V 60 Hemmet - samtal med 
släkt från södra Sverige 

65.2 34.8 0.0 45.5 
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En förklaring till att andra språk än samiska överhuvudtaget före
kommer som kommunikationsspråk inom den närmaste familjen är 
att tre av informanterna, samtliga kvinnor, under den tid undersök
ningen gällde levde i interetniska äktenskapsförhållanden. En av dessa 
informanter levde tillsammans med en finskspråkig man från trakten. 
I detta hushåll ingick fullvuxna barn. Alla medlemmar i familjen har 
uppgett sig kunna tala samiska, finska och svenska. Som första hem
språk anger de samiska medlemmarna samiska, den finskspråkige 
mannen däremot anger finska som sitt första hemspråk och svenska 
som andra hemspråk. En annan samisk kvinna är gift med en finsk
språkig man från Finland, som säger sig kunna tala både finska, svens
ka och samiska. I denna familj ingår inga barn. Båda medlemmarna av 
denna familj uppger att finska är deras första hemspråk. Kvinnan 
säger att svenska är hennes andra språk. Mannen har uppgett att 
samiska behövdes i hemmet, när kvinnans mor levde. Slutligen har vi 
en familj där mannen är en svenskspråkig icke-same. Han har uppgett 
sig vara enspråkig, dock med det tillägget att han kan några fraser 
samiska. I denna familj ingår två småbarn som uppfostras på två 
språk, nämligen samiska och svenska, vilka således båda utgör hem
språk här (se 6.1.1.3 nedan). 

Ytterligare en förklaring till de procenttal som gäller sommarvistet 
är att det i omgivningen mer eller mindre tillfälligt finns icke-samisk-
talande personer. Samerna i Övre Soppero tillhör som nämnts Saari-
vuoma sameby (se 4.6 ovan). Sommarvistet för samerna från Övre 
Soppero kan t ex ligga på norska sidan i Dividalenområdet. Där vistas 
samerna under juli och en tid in i augusti. (Se i övrigt angående som
marbetesområdet Arell 1983:82 f.) De samer som kan norska använder 
detta språk vid samtal med den lokala norska befolkningen, t ex i 
samband med inköp. De övriga väljer i dessa sammanhang svenska. 
Ytterligare ett viste som man kan besöka på sommaren är Järämä 
(jfr 4.2 ovan). I Järämä kan man t ex vid renslakt komma i kontakt 
med finskspråkiga renuppköpare och med dessa kan även de unga 
samerna tala finska (jfr 6.3.3 nedan). Annars är det för det mesta 
samebymedlemmar som man är i interaktion med. Även många 
utflyttade samer besöker sommarvistet, ibland med sina bekanta och 
vänner. Det händer också att tjänstemän, bla finsktalande, besöker 
dessa platser. I sommarvistet kommer man således även i kontakt 
med eller är omgiven av sådana som inte kan samiska: norsk befolk
ning, turister eller andra tillfälliga besökare, släkt och bekanta som 
inte talar samiska, enstaka bybor osv. 

Av tabell 22 framgår att samiskans andel vid samtal med släktingar 
från Kiruna (V 59) och från södra Sverige (V 60) är jämförelsevis låg. 

48 



I den förra situationen förekommer 72.8% samiska, i den senare 
situationen 65.2 % samiska. Svenskans andel är 34.8 % vid samtal med 
släktingar söderifrån och 21.8% med släkten från Kiruna. Finskans 
andel är 5.4% vad gäller släkten från Kiruna. Den språkliga osäker
heten är hög i dessa situationer, 51.9 % för V 59 och 45.5 % för V 60. 

Det kommer i materialet inte fram vilka personer informanterna 
haft i åtanke, när de angett hur mycket samiska, svenska resp finska 
de talar i hemmet med sina släktingar från andra orter. Genom infor-
manternas kommentarer kan man dock dra slutsatsen att utflyttade i 
många fall har kommit att ingå interetniska äktenskap och att barnen 
därför inte kan tala samiska. När sådana personer kommer på besök 
till Övre Soppero, ändras språkmönstret tillfälligt i hemmen på så sätt 
att svenskans och finskans andel ökar i vissa situationer. Dessa perso
ner fungerar således som innovatörer av nya språkvanor (jfr Hoffman 
1968:35). 

6.1.1.2 Övriga scener och aktiviteter 

Av tabell 22 framgår att man framför allt talar samiska med sina 
familjemedlemmar på den samiskägda bensinstationen (V 74). Ande
len samiska är 93.8%. Även svenska förekommer i viss utsträckning 
familjemedlemmar emellan (6.3%), men däremot ingen finska. Den 
språkliga osäkerheten är 0%, vilket innebär att varje informant här 
talar endast ett språk. 

Hjortronplockning sker i huvudsak i området mellan Övre Soppero 
och Järämä, men även längre upp i fjällen och dessutom i skogsområ
den nära Övre Soppero. Förutom personer med anknytning till orten 
är det många norrmän som plockar hjortron i det aktuella området. 
Av tabell 22 framgår, att man vid hjortronplockning (V 62) oftast 
väljer samiska med sina anhöriga (89.6 %), men i vissa fall även finska 
resp svenska (5.2% för vardera). Den språkliga osäkerheten är 10.4%, 
alltså högre än i många situationer i hemmet och sommarvistet. 

Fisket sker ofta i fjällsjöarna (se också 6.4.1.2 nedan). Andelen 
samiska är vid fisketurer (V 65) mindre än t ex i sommarvistet. Detta 
kan bero på att några informanter associerar fisketurer med närvaron 
av sådana personer som talar ett annat språk än samiska. Andelen 
samiska är 85.9%, andelen svenska 7.8% och andelen finska 6.3%. 
Den språkliga osäkerheten är 15.6%. 

I situationer där komponenterna affär, familjemedlem och ort 
ingår varierar svenskans andel beroende på orten. På Domus i Kiruna 
(V 132) är andelen svenska 18.5 % vid samtal med familjemedlemmar. 
Motsvarande siffra för Vittangi (V 138) är 12.1 %, för Övre Soppero 
(V 80) 10.3% och för finska Karesuando (V 142) 8.8%. I en affärs
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situation i Kiruna är andelen samiska vid samtal med familjemedlem
mar 78.3% och andelen finska 3.3%. Den språkliga osäkerheten är 
19.6%, vilket innebär att ungefär var femte informant använder fler 
än ett språk i den situationen. I Vittangi är samiskans andel vid samtal 
med familjemedlemmar 82.6% och finskans andel 5.3%. Den språk
liga osäkerheten är 18.2%. I affären i Övre Soppero (V 80) är samis
kans andel 85.3 % och finskans 4.4%. Här är osäkerheten vid samtal 
med familjemedlemmar högre än i andra situationer förenade med 
inköp, nämligen 23.5%. I affärer i finska Karesuando (V 142) är 
andelen samiska 89.5% och andelen finska 1.7% vid samtal med 
familjemedlemmar. Den språkliga osäkerheten är 16.3 %. 

En förklaring till att man i så hög grad väljer olika språk vid samtal 
med familjemedlemmar vid inköp på olika orter skulle kunna vara att 
det är olika familjemedlemmar man talar med vid de olika tillfällena. 
Föreliggande material tyder på att andelen samiska i regel tenderar 
att minska och den språkliga osäkerheten öka ju längre bort man 
kommer från de för informanterna primära miljöerna i riktning mot 
Kiruna (jfr 6.2 nedan). 

Vid samtal med familjen på byns postkontor (V69) använder man 
oftast samiska (82.8 %). Andelen svenska är endast 9.4 % och andelen 
finska 7.8%. Den språkliga osäkerheten är 21.9%, vilket innebär att 
ungefär var femte individ använder fler än ett språk i den situationen. 

6.1.1.3 Observationer 

Nils-Anders2 är en ung renskötare, som större delen av sitt liv har 
bott i Övre Soppero. Han är från en renskötande familj och är inte 
speciellt utåtriktad i sina sociala relationer. Kännetecknande för hans 
relationer är det svar som jag fick när jag frågade med vilka personer 
han samtalar på samiska: »oahpes olbmuiguin» (med bekanta). Med 
sina familjemedlemmar, dvs med sina föräldrar och syskon, deras 
partner och barn talar han samiska, ifall de är samisktalande. Över
huvudtaget talar han samiska i intraetnisk kommunikation även utan
för Soppero i tätorter och offentligt. Med finskspråkiga talar han 
finska och med svenskspråkiga svenska. 

Maria är i samma ålder och även hon har renskötarbakgrund, men 
yrkesmässigt räknar hon sig till yrkeskategorin övriga. När Maria gick 
i skola talade hon ibland enligt egen utsago svenska i intraetnisk kom
munikation med sina samiska skolkamrater, ibland talade hon ett 
slags blandspråk med dem. Numera använder hon medvetet samiska 
och gör ansatser att alltid tala samiska i intraetnisk kommunikation. 
Hennes medvetna användning av samiska kan dock sättas ur spel t ex 
då hon samtalar med sin yngre syster som inte gärna talar samiska 
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utanför hemmet, inte ens i intraetniska sammanhang. Maria måste 
då tala samiska och svenska med sin syster offentligt. Vid ett tillfälle, 
när det var fråga om en samisk social aktivitet i samband med ett 
större sportevenemang utanför Soppero, umgicks dessa syskon med 
andra samisktalande personer från olika sameområden. Den yngre 
systern talade konsekvent svenska, även om Maria och de andra 
samerna hon umgicks med talade samiska. Maria övergick dock till 
att tala både svenska och samiska med sin syster, men talade samiska 
med de andra närvarande samerna. 

En generell tendens är att man huvudsakligen talar samiska med 
sina familjemedlemmar och att andelen samiska minskar, när man 
lämnar hemmet och fjällområdet. På posten och i affären talar man 
huvudsakligen samiska med sina familjemedlemmar. Några informan
ter tar emellertid enligt egen utsago hänsyn till den svenska postföre
ståndarinnans närvaro och talar därför svenska i intraetnisk kommu
nikation på posten, t ex med sina egna barn. I affären däremot tar 
man inte på samma sätt hänsyn till expediternas närvaro vid val av 
samtalsspråk med sina familjemedlemmar. 

I övrigt kan i samiska informella situationer icke-samiska före
komma på grund av närvaron av sådana personer som inte förstår 
eller talar samiska. Deras närvaro i och för sig behöver dock inte 
påverka språkvalet utan det krävs även andra faktorer. En viktig sådan 
faktor är hänsynstagande till om den icke-samisktalande personen 
anses ingå i eller beröras av interaktionen. Till liknande resultat har 
Aikio (1980:292) kommit i undersökningar om samernas språkvanor 
i byn Angeli i norra Finland, där samerna är i majoritet. Huvudregeln 
vid språkval är att man talar finska bara vid samtal med sådana perso
ner som inte talar samiska. Om en finskspråkig talare är med i inter
aktionen, använder man finska bara så länge samtalet direkt berör 
denne och går sedan över till samiska. Kleivan ( 1976:12) ger en mot
svarande beskrivning från Grönland, där inuiterna talar inuitspråket 
även om danskar är närvarande men byter till danska om danskarna 
direkt berörs av samtalet. 

Inom interetniska äktenskap är språkmönstret ett annat. Kristina 
som är gift med en svenskspråkig man talar i regel samiska med sina 
barn, även när hennes man är närvarande och ibland även när den 
sistnämnde anses ingå i interaktionen. Kristina kan säga några kortare 
meningar på samiska till sin man, men när talsekvenserna är längre 
och mer sammanhängande, övergår hon till svenska. I Järämä kan 
detta mönster avbrytas på så sätt att Kristina och hennes man gör 
ansatser till att tala längre sekvenser på samiska. I Järämä talar hon 
enligt egen utsago svenska vid samtal med sådana par vilkas medlem
mar ingår i ett blandäktenskap. 
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När Kristinas släktingar i byn kommer på besök talar hon samiska 
med dem, även när hennes man är närvarande. Så snart den svensk-
språkige mannen tilltalas eller aktivt berörs av samtalet, går hon 
emellertid över till svenska. I sitt hem talar Kristina oftast samiska i 
umgänget med samer. När det kommer besökare från andra orter, och 
de är gemensamma bekanta till henne och hennes man, talar de svenska 
när diskussionen berör hela gruppen, även om några personer bland 
gästerna skulle vara samer. Speciellt om det kommer sådana för paret 
gemensamma icke-samisktalande bekanta på besök, ökar Kristinas 
tendens att tala svenska med sina barn. Här är det närvaron av icke-
samer som påverkar språkvalet. Ibland talar hon svenska med sina 
barn offentligt, t ex på posten, när hennes man är närvarande. 

I föräldrahemmet talar Kristina samiska med sina föräldrar, syskon 
och barn. Här förekommer svenska ibland som citat eller lån, men 
inte under själva diskussionen i längre sekvenser i intraetnisk kommu
nikation. Om hennes man är med vid sådana besök talar hon i huvud
sak svenska med honom, speciellt när replikerna riktas direkt till 
honom och utsagorna är av större längd och komplexitet. 

Laila är gift med en finskspråkig man från Finland. Mannen uppger 
sig vara trespråkig. När kvinnans mor levde, talades relativt mycket 
samiska inom familjen (se 6.1.1.1 ovan). Efter moderns bortgång 
ändrades språkvanorna till finskans fördel. Laila talar finska med sin 
man, men om situationen kräver det, talar hon och hennes man 
svenska sinsemellan, t ex när en svensktalande är närvarande. Om det 
kommer en same på besök, kan kvinnan samtala med vederbörande på 
samiska, men hon talar också gärna finska, speciellt om mannen är 
närvarande eller deltar aktivt i interaktionen. Det är uppenbart att 
det i det här fallet är mannen som bestämmer språkvalet. Finska talas 
oftast när mannen är närvarande eller deltar i diskussionen. När finsk
språkiga personer kommer på besök talarman finska med dem. I deras 
närvaro samtalar Laila och hennes man på finska även med varandra. 

Ett tredje fall av interetnisk relation avser en kvinna, Elli, vars 
partner är en finskspråkig man från trakten. Elli använder både samis
ka och finska vid samtal med sin man. När hon inte väntar sig svar 
eller kommentarer från mannen och när det utsagda inte är särskilt 
viktigt för honom att förstå, använder hon samiska. Men när hon vill 
att hennes man skall förstå det hon säger eller samtalet på annat sätt 
bedöms vara relevant för mannen, använder hon finska. En gång när 
hennes man och hennes son kom från en fjälltur, började hon direkt 
ställa frågor till sin man på finska. Övriga närvarande var några av 
hennes söner och en dotter med sitt barn. Ju mer samiskt präglad en 
situation är, t ex när flera av hennes hemmaboende söner är när
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varande och någon äldre same från byn är på besök och diskussionen 
inte direkt riktas till mannen, desto oftare talar man samiska. Elli och 
hennes barn, speciellt sönerna, kan dock säga några meningar eller 
längre talsekvenser på finska till mannen. Med sina söner talar hon 
oftast samiska, med sina döttrar ibland svenska, vilket torde bero 
på döttrarnas benägenhet att gärna växla över till svenska. Ibland kan 
hon säga något på finska till sina barn som en direkt fortsättning på 
ett samtal med sin man men övergår efter ett tag till samiska. 

Det är uppenbart att språkvalet i det sistnämnda hemmet ofta 
beror på sammansättningen av den grupp som deltar i ett samtal. Om 
förutom Elli, hennes man och någon av de fyra hemmaboende sönerna 
eller tre döttrarna är närvarande, av vilka en är gift med en svensk 
och en annan har en samisk partner, och om dessutom barnbarn är 
närvarande och en samisk bybo är på besök, blir språkvalet beroende 
av samtalets innehåll, vem man riktar sig till osv. Byte av samtalsämne 
behöver i och för sig inte medföra språkväxling, men om ämnet är 
personanknutet, t ex starkt berör den svenskspråkige svärsonen, kan 
man byta från ett språk till ett annat, i det här fallet svenska. Över
huvudtaget är det så, att om en icke-samisktalande person blandar sig 
i diskussionen, växlar man till annat språk än samiska. Döttrarna kan 
sinsemellan och med sina bröder tala svenska utan någon synbar yttre 
påverkan. När så många personer är närvarande och umgängesformen 
är informell, samtalar man ofta i små grupper och väljer då det språk 
som alla i gruppen förstår. Om det kommer en finskspråkig person 
på besök, väljer man i regel att samtala med denne på finska. Språk
valet beror i ett sådant fall även på åldern. Med unga finskspråkiga 
individer kan familjemedlemmarna, speciellt döttrarna, samtala på 
svenska. 

Till vardags använder man inte särskilt mycket svenska och finska i 
ett genomsnittligt samiskt hem. Svenska talar man mest med sin 
släkt från andra orter och med andra tillfälliga besökare. Barnen till 
de utflyttade uppges i kommentarer till frågorna ofta vara svensk
språkiga, åtminstone i de fall där föräldrarna är av skilda etniska 
grupper och oavsett om en förälder är svensk- eller finskspråkig. Av 
exemplen ovan framgår att om det kommer finsk- eller svenskspråkiga 
på besök i hemmen påverkar inte deras närvaro i sig språkvalet, utan 
de måste av sändaren bedömas ingå i interaktionen. 

Att finskans andel är liten i hemmen beror delvis på att man numera 
inte umgås med finskspråkiga personer med samma intensitet och 
frekvens som tidigare, då verdesystemet och lsestadianismen var natur
liga delar av den samiska och finska befolkningens levnadsmönster (se 
4.2 resp 4.5 ovan). 
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Jag har redan gett en beskrivning av olika personer som tenderar 
att ibland välja andra språk än samiska som talspråk i hemmet och 
överhuvudtaget i informella situationer. Det framgår även i vilka 
situationer det sker. Ett fjärmande från bruk av samiska sker även 
hos sådana personer som på grund av längre vistelser i större samhällen 
utanför Soppero har fått andra språkvanor, värderingar och yrken. 
Även ålder, utbildning m m påverkar språkvalet så att bilingvismen 
ökar eller kompliceras (se 6.3.2 och 6.3.3 nedan). 

Ytterligare en kategori är sådana samer som visserligen hela tiden 
har bott i Övre Soppero, men som har tillägnat sig värderingar som 
gynnar val av andra språk än samiska. Det finns t ex sådana föräldrar 
som anser att man även i hemmen skall tala svenska med sina egna 
barn för att de skall klara sig bättre i samhället, en inte alltför ovanlig 
inställning hos minoritetsföräldrar (Helander 1982a: 123). I andra 
familjer har man hela tiden av någon anledning talat mycket svenska, 
åtminstone med de yngsta barnen, eller också har barnen utanför 
hemmet skaffat sig vanan att tala svenska. Det har lett till att barnen 
talar svenska sinsemellan, vilket i sin tur leder till att föräldrarna även 
talar svenska med sina barn. I några fall styr barnen uppenbarligen 
direkt föräldrarnas språkval, såsom t ex på offentliga platser i Kiruna 
och Vittangi. Det förekommer också att barnen inom en och samma 
familj har olika språkvanor och påverkar varandra (se om exemplet 
med Maria ovan).3 

Vidare finns det personer och familjer med sådana sociala relationer, 
där tyngdpunkten inte ligger i lokala bekantskaper. De tenderar att 
oftare befinna sig i situationer, där man talar flera språk. 

Slutligen finns det också skäl att räkna en viss orientering hos indi
viden antingen mot eller från det samiska bland de faktorer som 
påverkar språkvalet (jfr Gal 1978:14 och Blom & Gumperz 1972:433 
samt 6.3.2, 6.3.3 och 6.3.4 nedan). 

6.1.2 BEKANTSKAPSKRETS 

Domänen bekantskapskrets innefattar följande variabler: V 63, V 66, 
V 70, V 75, V 81, V 86, V 135, V 144 (se tabell 23). 

I domänen bekantskapskrets ingår samtal med mer eller mindre 
nära bekanta. Det rör sig dels om bybor, dels om människor från 
andra orter. Eftersom det i många fall är osäkert vilka associationer 
informanterna har till »bekantskapskrets», är det en fördel att ha 
kunnat använda observation som undersökningsmetod. Därigenom 
har det varit möjligt att ta reda på vilka personer informanterna 
kommer i kontakt med i olika situationer utanför familjen. 
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Tabell 23. Domänen bekantskapskrets. Procentuell andel samiska, svenska resp 
finska samt osäkerhetsfaktorn i olika samtalssituationer. Samtalssituationerna 
ordnade efter andelen samiska. 

Andel Andel Andel Osäkerhets-
Variabel Variabelbeskrivning samiska % svenska % finska % faktor % 

V 86 Sommarvistet - samtal 94.7 1.1 4.3 10.6 
med byborna 

V 75 Bensinstationen i Övre 
Soppero — samtal med 
byborna 

87.9 0.0 12.1 24.1 

V 66 Fisketurer — samtal med 
byborna 

87.3 2.0 10.8 23.5 

V 144 Restaurang i finska Kare
suando — samtal med 
bekanta 

71.6 18.6 9.8 47.1 

V 63 Hjortronplockning — samtal 
med byborna 

64.6 7.3 28.0 61.0 

V 70 Posten i Övre Soppero — 
samtal med byborna 

64.2 4.9 30.9 66.7 

V 81 Affären i Övre Soppero — 
samtal med byborna 

63.3 3.3 33.3 70.9 

V 135 Restaurang Ferrum i Kiruna 
- samtal med bekanta 

54.4 38.6 7.0 63.2 

Som framgår av tabell 23 talar man inom domänen bekantskaps
krets främst samiska och därnäst finska. Svenska förekommer knappt 
alls förutom under restaurangbesök. Osäkerheten är relativt hög i de 
flesta situationer. 

Som nämnts i 6.1.1.1 är finskans andel liten i hemmen, vilket delvis 
beror på att besök över etniska gränser numera sker ganska sällan (se 
även 4.2 och 4.5 ovan). Sådana samer som bor grannar till icke-samer 
tenderar att ha mer kontakt med de sistnämnda än andra. Vidare kan 
personer tillhörande en eller flera under 6.1.1.3 nämnda kategorier ha 
mer frekventa kontakter med den icke-samiska befolkningen i byn. 
Överhuvudtaget finns det lite umgänge i informella situationer mellan 
den finskspråkiga och den samiskspråkiga befolkningen i ÖvreSoppero. 
Den nya situation som har uppkommit genom en snabb allmän utveck
ling i området och i samhället i övrigt har medfört att alla etniska 
grupper nu är i ekonomisk och annan mening självständiga och inte 
behöver varandras hjälp. Allt detta har resulterat i att man undandrar 
sig kommunikation över de etniska gränserna. 
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6.1.2.1 Sommarvistet, fisketurer och hjortronplockning 
samt bensinstationen i Övre Soppero 

Bland de situationer som är upptagna inom domänen bekantskaps
krets är andelen samiska störst vid samtal med byborna i sommarvistet 
(V 86), nämligen 94.7 % (se tabell 23). Andelen svenska är här endast 
1.1 % och andelen finska 4.3 %. Den språkliga osäkerheten är 10.6%, 
vilket är mindre än i andra situationer inom domänen bekantskaps
krets. De flesta av informanterna talar alltså för det mesta bara samis
ka med byborna i sommarvistet. Sommarvistet är en central scen för 
intraetnisk kommunikation. 

Vid fisketurer (V 66) är andelen samiska 87.3 %, andelen svenska 
2 % och andelen finska 10.8 %. Den språkliga osäkerheten är 23.5 %, 
vilket innebär att nästan var fjärde person talar fler än ett språk i 
denna situation. 

Andelen samiska är hög (87.9%) också på den samiska bensinsta
tionen (V 75), vilket visar värdet av samiska miljöer, även om de inte 
skulle vara traditionella. Även finska (12.1 %) förekommer här men 
däremot ingen svenska. Den språkliga osäkerheten är 24.1 %, vilket 
innebär att närmare en fjärdedel av informanterna använder både 
samiska och finska vid samtal med bybor på bensinstationen. 

Minst samiska talar man inom denna grupp av variabler i samband 
med hjortronplockning (V63). Samiskans andel är 64.6%, finskans 
andel 28 % och svenskans andel 7.3 %. Den språkliga osäkerheten är 
hög, 61 %. 

6.1.2.2 Affären och posten i Övre Soppero 

Tabell 23 visar att man talar mer finska (33.3 %) i affären i Soppero 
(V 81) än i andra scener som tillhör samma domän. Andelen samiska 
är relativt låg (63.3 %) och svenska används endast i liten utsträckning 
(3.3 %). Den språkliga osäkerheten är högre (70.9 %) än i andra scener 
inom samma domän. Affären är en av de få scener i Övre Soppero, 
där samer kan byta några ord med finskspråkiga utan att bryta mot 
de nya beteendeformerna i interetnisk kommunikation på byriivå 
(se 4.2 om upphörandet av verdesystemet). Situationen såsom den 
beskrivs här är alltså flerspråkig, även om inte alla enskilda informan
ter behöver uppfatta situationen på det sättet. Språkvalet sker för 
informanternas del utifrån t ex vem man talar med och vilka inten
tioner man har med samtalet. En liknande situation är V 70, som 
avser samtal med bybor på posten i byn. Andelen samiska i den situa
tionen är 64.2 %, andelen finska 30.9 % och andelen svenska 4.9 %. 
Den språkliga osäkerheten är även här hög, 66.7 %. 
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6.1.2.3 Restauranger 

Ratkin är ett hotell med restaurang i finska Karesuando. De yngsta 
informanterna (20—37 år) besöker ibland detta ställe under sin fritid. 
Vid samtal med bekanta tenderar man att på Ratkin (V 144) tala mer 
samiska (71.6 %) än i vissa situationer med anknytning till byn (V 70, 
V 81), vid hjortronplockning (V 63) eller påFerrum i Kiruna (V 135) 
(se tabell 23). Samiskans höga andel här beror delvis på att situationen 
är informell och för det mesta intraetnisk. Dessutom är finska Kare
suando en neutral ort, vilket ökar friheten att välja det språk som 
känns mest praktiskt (jfr 6.3.1.2.9 nedan). Andelen svenska är 18.6% 
och andelen finska 9.8%. Den språkliga osäkerheten på Ratkin är 
47.1 %, vilket är lägre än i situationerna i byn (t ex i affären) och på 
hotell Ferrum i Kiruna. 

På Ferrum i Kiruna (V 135) är andelen svenska betydligt högre än 
i övriga samtalssituationer inom domänen bekantskapskrets, 38.6%. 
Samiskans andel är 54.4% och finskans endast 7%. Den språkliga 
osäkerheten är hög, 63.2 %. 

6.1.2.4 Observationer 

Andelen samiska är som framgått ovan störst i sommarvistet och den 
språkliga osäkerheten relativt låg. Även i andra situationer som kan 
betecknas som samiska (V 75, V 66) är andelen samiska hög och 
osäkerheten låg. Bärplockning är en aktivitet som medför högre 
osäkerhet genom att tendensen att välja eller behöva flera språk ökar. 

Posten och affären i byn är sådana scener, där man kan umgås över 
etniska gränser utan att gå över dem. Iakttagelser ger vid handen, att 
man på posten och i affären väljer språk med hänsyn till huvudspråket 
hos den man samtalar med. På posten tycks ibland den svenskspråkiga 
postföreståndarinnans närvaro innebära, att man talar svenska med 
sådana personer, som man annars i regel talar ett annat språk med. 
Delvis beror detta på att några familjer känner postföreståndarinnan 
väl och därför tar hänsyn till henne. En annan orsak till detta kan 
vara att situationen uppfattas som mer transaktioneil än personlig (se 
kap 2 ovan). 

För att belysa detta ytterligare ges nedan en beskrivning av en 
enskild informants (Pers) språkval. Per räknar sig som renskötare och 
tillhör den yngsta ålderskategorin. Han är gift med en samisk kvinna, 
i familjen ingår också småbarn. Såväl i som utanför hemmet talar Per 
i regel samiska med sin egen familj. Med sina föräldrar och syskon och 
de sistnämndas barn talar han samiska, om dessa kan samiska. Med 
de finskspråkiga i byn, åtminstone de som är äldre än 25 år, talar han 

57 



i regel finska. I affären talar han finska med handelsmannen och 
svenska med dennes fru. Även med andra finskspråkiga talar han ute
slutande finska, såvida dessa inte väljer något annat språk. Med dist
riktssköterskan, som kan både finska och svenska, talar Per och hans 
hustru svenska, när hon är på besök i hemmet. Dessutom talar de 
svenska sinsemellan och översätter det sagda till samiska för sina barn, 
om ärendet eller samtalet på något sätt berör dem. På posten talar 
Per också ibland svenska med sin fru i närvaro av den svenskspråkiga 
postföreståndarinnan. I affären i byn talar han samiska med sina 
familjemedlemmar. Detta tyder på att man vid språkval i byn (åtmins
tone om man tillhör den yngsta kategorin) hellre tar hänsyn till en 
svenskspråkig icke-sames än en finskspråkig icke-sames närvaro, vilket 
kan bero på att man betraktar svenska som ett viktigare språk än 
finska. Svaren på attitydfrågorna V 176 och V 177 visar att 36 
informanter anser att finska är ett viktigt språk att kunna, medan 
däremot alla informanterna anser att svenska språket är viktigt (se 
6.4.2.3 och 6.4.2.4 nedan, se också bilaga 3). 

Per väljer oftast språk med hänsyn till mottagarens språkkunskaper. 
Att praktiska avväganden vid ett språkval väger tyngst kom klart 
fram i en restaurangsituation i samband med en samisk aktivitet på 
en större ort utanför Soppero. Ett antal personer med olika språklig 
bakgrund (samiska, svenska och finska) satt tillsammans vid en middag. 
Närvarande var förutom jag själv bl a några nordsamer, några sydsamer, 
en svensk och en person från Finland. Per växlade språk beroende på 
vem han talade med eller vem som anslöt sig till diskussionen. Med 
den finskspråkiga personen talade han finska och med en nordsame 
samiska, men när samtalet nådde en person som satt i närheten och 
som inte talade samiska växlade Per över till svenska. Även i mer 
formella situationer som t ex i samband med sammanträden följer 
han i regel samma princip. 

Det finns dock situationer då man inte kan eller vill ta hänsyn till 
närvarande åhörare. Det är när man t ex på grund av samtalets karak
tär vill utesluta någon eller några från samtalet, vilket ofta kan ske i 
samband med sammanträden. Man använder även samiska i renskötsel
arbetet utan hänsyn till utomstående åhörare, när man talar om 
viktiga ärenden med anknytning till omedelbart förestående sysslor. 
När samtalet blir mer allmänt, kan man dock gå över till svenska, så 
att även andra som inte kan samiska skall kunna förstå. 

I umgänget mellan unga samer och finskspråkiga finns tendenser 
till ökad användning av svenska som kommunikationsspråk. Samiska 
kvinnor är här mer benägna än samiska män att använda svenska. 

Iakttagelser på Ratkin ger vid handen att Övre Soppero-bor där i 
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huvudsak talar samiska med varandra. Det finns i Soppero sådana 
samer som växlar mellan samiska och svenska samt samiska, svenska 
och finska utan någon synbar anledning. Detta beteendemönster 
förekommer också i hemmen. Det kan vara fråga om språkväxling för 
att använda de andra språkens resurser i en situation, men även sk 
urspåring, vilket innebär att man tappar kontrollen över språkvalet 
(se Hasselmo 1974:114f). Om situationen på Ratkin är flerspråkig 
är språkvalet beroende av vilka som sitter vid bordet och kan antas 
ingå i interaktionen. Bland dessa kan det t ex finnas Övre Soppero-
samer och även unga samer från andra orter (t ex från Kiruna) eller 
samer från Övre Soppero som bor i Kiruna eller annorstädes. Med de 
sistnämnda kan samtalet långa stunder föras på svenska. Man kan 
märka en skillnad i språkvalet mellan sådana unga samer som är språk
ligt och politiskt medvetna och sådana som inte uppvisar någon större 
etnisk medvetenhet. De förra, som vanligen är utbildade, talar oftare 
samiska än andra. 

En situation kan uppstå där en av flera samer inte förstår eller talar 
samiska. I de fallen talar de samer som just då ingår i interaktionen 
svenska eller finska beroende på den tilltalades huvudspråk. När upp
märksamheten inte längre är riktad mot dem som inte kan samiska, 
återgår man till samiska. Ibland tar man också hänsyn till sådana 
personer i sällskapet som inte talar samiska genom att översätta skämt 
eller roliga inpass. 

I svenska Karesuando har jag vid en samedans haft tillfälle att iaktta 
vilket språk man talar intraetniskt med sådana samiska ungdomar 
som enbart eller i huvudsak talar annat språk än samiska. Det är fråga 
om samer från Vittangi skogssameby. Tendensen är den att de unga 
talar svenska och finska sinsemellan. Enbart svenska förekommer här 
i huvudsak då det är fråga om unga kvinnor. 

Av intervjudelen framgick att på hotell Ferrum i Kiruna talas nästan 
uteslutande samiska eller svenska vid samtal med bekanta (se 6.1.2.3 
ovan). När man är i interaktion med enspråkiga föreligger inga reella 
möjligheter till språkval. Om man kommer i kontakt med en person 
vars huvudspråk är finska, talar man gärna finska med vederbörande. 
Samiska unga kvinnor är dock i mindre utsträckning än unga män 
benägna att tala finska i sådana situationer. Det tycks vara så, att 
sådana samer som bor i Kiruna men har sina rötter i Soppero oftast 
talar samiska i hemmen, såvida de inte har en svenskspråkig eller 
finskspråkig partner, men kan byta till svenska när de kommer till 
offentliga platser. Samma mönster följer de unga samer från Övre 
Soppero som kommer på besök till Kiruna. 

Gustav är en ung same tillhörande yrkeskategorin övriga. I hemmet 
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talar han i regel samiska med sina föräldrar och syskon. Med finsk
språkiga, t ex med affärsmannen i byn, talar han både finska och 
svenska. Gustav tillhör de personer som gärna växlar till svenska, dvs 
låter icke-samisktalande personers närvaro påverka språkvalet, vilket 
särskilt märks när det gäller fritidsdomänen. Samtidigt tillhör han 
den grupp av unga informanter som medvetet talar mycket samiska 
(se 6.3.2 och 6.3.3 nedan). Den första noterade iakttagelsen gjordes i 
hans föräldrahem, då flera av hans syskon och annan samisk ungdom 
i samma ålder och med samma yrkestillhörighet var närvarande. De 
talade hela tiden samiska oavsett ämne. På hotell Ferrum i Kiruna 
talar han ibland svenska, ibland samiska. Vid ett tillfälle befann han 
sig där tillsammans med två unga män från Soppero, en sameflicka 
från en annan nordsamisk ort och en same som inte talar samiska 
från en annan ort något söderut. De talade hela tiden svenska med 
varandra och med servitrisen. I det här fallet kan det ha varit den 
icke-samisktalande flickans närvaro som gjorde att man talade 
svenska, även om man i informella intraetniska situationer annars 
brukar tala mer samiska eller växla mera. 

Vid ett annat tillfälle tillbringade delvis samma personer (Gustav 
och de två männen från Soppero) en kväll på Ferrum. Närvarande var 
dessutom en ung same från Kiruna. De samtalade med varandra på 
samiska. Samvaro av olika slag utgör för samerna ofta en del av en 
sådan större samisk aktivitet, i det här fallet samemästerskap, som 
bidrar till att bilda tillfälliga samiska miljöer. Om en icke-samisktalande 
person ansluter sig till gruppen vid liknande tillfällen, tilltalar man 
denne på svenska och talar svenska tills samtalet inte längre anses 
direkt beröra honom på ett sådant sätt att han behöver förstå vad 
som sägs. Tilläggas kan att med sin syster, som är gift med en svensk
språkig man och som har ett barn som talar svenska, talar Gustav ofta 
svenska på offentliga platser i Kiruna, om inte situationen är utpräglat 
samisk. 

Generellt är det så i Kiruna, att de samer som är mer etniskt med
vetna talar mer samiska än andra. Detta mönster kan brytas av andra 
faktorer, såsom fallet är med Gustav, som visserligen gärna talar 
samiska i intraetnisk kommunikation men även använder svenska (jfr 
med beskrivningen av Maria i avsnitt 6.1.1.3 ovan). En annan tendens 
är den, att när tillfälliga samiska miljöer bildas, skapas möjligheter till 
användning av samiska även inom sådana domäner och på sådana 
platser och orter, där man annars inte alltid skulle tala samiska, t ex i 
intraetnisk kommunikation i offentliga scener i Kiruna eller där det 
inte finns möjligheter till intraetnisk kommunikation (i många tät
orter). 
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När jag frågade en samisk kvinna i 20-årsåldern, varför hon betrak
tar samiska som ett viktigt språk, svarade hon att man behöver samiska 
vid samtal med äldre personer. De unga informanterna skiljer sig från 
de äldre därigenom att de uppvisar en benägenhet att tala svenska 
även i intraetnisk kommunikation, även då mellanförståelighet inte 
kräver det. Det finns dock en tendens att även sådana som gärna talar 
svenska använder samiska vid samtal med äldre samer. 

Att man talar ett icke-standardspråk med äldre personer före
kommer också på andra håll i liknande situationer. Abdulaziz-Mkilifi 
(1972:204) skriver t ex i sin uppsats om bilingvism i Tanzania, att de 
bilingvala personerna talar ett inhemskt språk med de äldre medlem
marna av samhället, eftersom användning av ett inhemskt språk vid 
samtal med de äldre manifesterar roller och värderingar i den inhems
ka kulturen. 

6.1.3 TILLFÄLLIGA BEKANTSKAPER 

Domänen tillfälliga bekantskaper innefattar följande variabler: V 64, 
V 67, V 87—V 88 (se tabell 24). 

I denna domän har inordnats sådana situationer, där man kommer 
i kontakt med personer som är mindre bekanta. Miljön i situationerna 
är för samerna välkänd, men situationernas karaktär är ändå annor
lunda på grund av den distans som råder gentemot de åsyftade perso
nerna (se också kap 2 ovan). 

Tabell 24. Domänen tillfälliga bekantskaper. Procentuell andel samiska, svenska 
resp finska samt osäkerhetsfaktorn i olika samtalssituationer. Samtalssituatio
nerna ordnade efter andelen samisKa. 

Andel Andel Andel Osäkerhets-
Variabel Variabelbeskrivning samiska % svenska % finska c

t % faktor % 

V 88 Samtal med obekanta 43.8 52.1 4.2 0.0 
V 87 Sommarvistet — samtal 37.8 52.4 9.7 77.1 

V 67 
med övriga 

Fisketurer — samtal med 32.1 59.0 9.0 53.8 

V 64 
övriga 

Hjortronplockning — 
samtal med övriga 

29.2 56.9 13.9 63.9 

Som framgår av tabell 24 använder man inom denna domän fram
för allt svenska samt samiska och endast i liten utsträckning finska. 
Osäkerheten är hög i de flesta av situationerna. 
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6.1.3.1 Sommarvistet, fisketurer och hjortronplockning 
samt samtal med obekanta 

Av tabell 24 framgår att man i sommarvistet med övriga personer, 
dvs ytligt bekanta (V 87), talar 37.8% samiska, 52.4% svenska och 
9.7% finska. Den språkliga osäkerheten är 77.1%, vilket visar att 
majoriteten här talar fler än ett språk. När man fiskar (V 67) använder 
man 32.1% samiska, 59% svenska och 9% finska. Den språkliga 
osäkerheten är 53.8%. Vid hjortronplockning (V 64) talar man ofta 
med sådana personer som man inte känner så väl och andelen samiska 
är här 29.2 %, andelen svenska 56.9 % och andelen finska 13.9 %. Den 
språkliga osäkerheten är 63.9 %. 

Även när man initierar ett samtal med helt obekanta personer 
(V 88) använder man oftast svenska (52.1%) och därnäst samiska 
(43.8%) men mycket sällan finska (4.2%). Frågan är ställd så, att 
man svarar med endast ett språk, varför den språkliga osäkerheten 
blir 0 %. 

6.1.3.2 Observationer 

I avsnitt 6.1.1.1 har jag räknat upp personer som man kan komma i 
kontakt med i sommarvistet. Huvudregeln för situationerna V 87, 
V 67 och V 64 är den att man i intraetnisk kommunikation talar 
samiska och i interetnisk kommunikation mottagarens huvudspråk. 
I övrigt följer man de regler som finns för informellt umgänge, på 
vilket exempel har givits i bla avsnitt 6.1.1.3 och 6.1.2.4. Det kan 
tilläggas att många unga samer som annars kan uppvisa tendenser att 
tala svenska i intraetnisk kommunikation, talar samiska i sommar
vistet, eftersom samiskan på ett naturligt sätt sammanhänger med 
livet i fjällen. Många har också berättat att de känner sig som samer 
på ett annat sätt, när de är i sommarvistet. De känner sig där inte 
heller behöva ta hänsyn till sådana personer som inte kan samiska, 
samtidigt som verbal kommunikation naturligtvis kräver mellanför-
ståelighet (jfr 6.1.1.1 ovan). 

6.1.4 RELIGION 

Domänen religion innefattar följande variabler: V 107, V 109, Vill 
(se tabell 25). 

Religionen är traditionellt en faktor som samlar människor och ger 
möjligheter till umgänge över etniska gränser (se 4.5 samt 6.1.1.3 
ovan). 

De religiösa aktiviteterna i Övre Soppero är främst knutna till den 
statliga lutheranska kyrkan, till laestadianismen och till korskyrkan. 
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31 personer av 55 har angett sig vara religiösa (se också 5.2.3 ovan). 
36 informanter hade under den tid undersökningen omfattar besökt 
laestadianska möten, 48 informanter hade bevistat de lutheranska 
gudstjänsterna och 5 informanter hade närvarat vid korskyrkans 
bönemöten. 

Tabell 25. Domänen religion. Procentuell andel samiska, svenska resp finska samt 
osäkerhetsfaktorn i olika samtalssituationer. Samtalssituationerna ordnade efter 
andelen samiska. 

Andel Andel Andel Osäkerhets-
Variabel Variabelbeskrivning samiska % svenska % finskac, % faktor % 

V 107 Gudstjänst i kyrkan - 84.0 4.9 11.1 29.2 
informella samtal 

V 109 Laestadianska bönemöten - 82.4 3.2 14.4 33.3 
informella samtal 

V 111 Korskyrkans bönemöten -- 60.0 40.0 0.0 40.0 
informella samtal 

Som framgår av tabell 25 förekommer inom denna domän främst 
samiska och i en av situationerna också en hög andel svenska. Den 
språkliga osäkerheten kan sägas vara medelhög. 

6.1.4.1 Kyrkan 

I Övre Soppero, som tillhör Vittangi församling, finns ett kapell där 
gudstjänst i regel hålls en gång per månad, ibland på finska, ibland på 
svenska. Samekyrkoherden håller också samiska gudstjänster både i 
kapellet och i sommarvistet (se också 5.2.3 ovan). 

Det är uppenbart att informanterna främst har haft de ordinarie 
gudstjänsterna i Soppero i åtanke, då de har uppgett att gudstjänsterna 
hålls på svenska, finska eller samiska. Vid informell kommunikation 
i samband med kyrkobesök (V 107) är andelen samiska 84%, andelen 
finska 11.1% och andelen svenska 4.9 % (se tabell 25). Den språkliga 
osäkerheten är 29.2 %. 

6.1.4.2 Lœstadianismen 

Laestadianismen har som nämnts bidragit till att nära kontakter mellan 
samer och finskspråkiga har uppstått och intensifierats, något som i 
många avseenden utformat samernas språkvanor (se 4.5 ovan). De 
laestadianska mötena utgör också ett av de kontaktområden mellan 
de olika folkgrupperna som är konfliktfritt (jfr Whitaker 1955:110). 
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Mötena ger dessutom bra tillfällen till att träffa släktingar och vänner 
även från andra områden. 

Det är uppenbart att finskspråkiga nybyggare tidigare kunde tala 
samiska och ibland använde detta språk för kommunikation med 
samerna (Hansegård 1967:81), men numera används i stället finska 
som kommunikationsspråk (de sista uppgifterna gäller förhållanden 
på 1960-talet i Jukkasjärvi). Enligt Gripenstad4 talade många nybyg
gare samiska och förstod språket väl. Kommunikationen mellan en 
nybyggare och en same kunde även ske på det sättet att samen talade 
samiska och nybyggaren svarade på finska. Ibland hände det också 
att samen talade finska och nybyggaren samiska. Hansegård (1967:57) 
har funnit tecken på att både samer och finskspråkiga i Jukkasjärvi-
området, till vilket Saarivuoma hör, tidigare betraktade finskan som 
ett högstatusspråk i förhållande till samiskan. 

Laestadianska stormöten hålls numera i början av året i Lannavaara 
(jfr Boreman 1954:233). Möten förekommer också i Soppero och 
andra närliggande tätorter och predikan sker på finska och svenska 
med tolkning. Detta bekräftas också genom svaren från informanterna. 
Finska är traditionellt religionens språk här uppe (se Hansegård 1967 : 
68), men svenska språket tycks hålla på att överta denna roll, även 
om utvecklingen delvis är avhängig av de enskilda predikanternas, 
kyrkoherdarnas och evangelisternas språkfärdigheter och språkvanor. 
Denna tendens, tillsammans med att lsestadianismen är på tillbaka
gång, bidrar till minskade användningsområden för finska som kom
munikationsspråk mellan samer och finskspråkiga. 

Som framgår av tabell 25 är det framför allt samiska som används i 
informell kommunikation i samband med lasstadianska möten 
(V 109) men också finska. Samiskans andel är 82.4% och finskans 
14.4%, medan svenskan bara utgör 3.2%. Den språkliga osäkerheten 
är 33.3 %, vilket innebär att var tredje individ här använder fler än ett 
språk. 

6.1.4.3 Korskyrkan 

Korskyrkans verksamhet är relativt ny i jämförelse med de andra 
religiösa aktiviteterna. Medan de laestadianska mötena bevistas främst 
av medelålders och äldre samer, ansluter sig allt fler unga samer (i 
första hand icke-renskötare) till korskyrkan. Genom att kaféer, 
biografer och liknande träffpunkter saknas passar ungdomen på att 
träffas i samband med religiösa aktiviteter. Korskyrkans verksamhet 
kan för unga samer bli en av de första kontakterna med impulser som 
har sitt ursprung utanför Soppero. 

Under den aktuella intervjuperioden var korskyrkans evangelister 
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söderifrån, vilket medförde att mötesspråket blev svenska. Alla de 
som deltagit i korskyrkans möten anger att de hållits på svenska. I 
informell kommunikation används vid bevistandet av korskyrkans 
möten (V 111) förhållandevis ofta svenska (40%), medan samiskans 
andel är mindre (60%) än i övriga situationer inom domänen religion. 
Finska förekommer inte alls. Den språkliga osäkerheten är 40 %. 

6.1.4.4 Observationer 

Gudstjänster och andra religiösa möten är välbesökta av Övre Soppero-
borna. Lsestadianerna och medlemmarna i korskyrkan visar ingen 
kyrkofientlig hållning. Ibland ser man i kyrkan fler kvinnor än män, 
vilket- delvis kan förklaras av att männen även under veckosluten är 
upptagna i renskötseln. De eventuella samtal som man för i samband 
med kyrkobesök sker ofta intraetniskt. Även begravningarna, som 
alltid samlar ett stort antal människor, präglas numera av intraetnici-
tet i fråga om relationer och kommunikation. Fortfarande möjliggör 
dock religiösa aktiviteter umgänge över etniska gränser (se också 
6.1.6.2 nedan). 

I samband med kyrkobesök och lsestadianska möten sker språkvalet 
i huvudsak mellan samiska och finska. Speciellt de laestadianska 
mötena är till sin karaktär sådana att många möjligheter ges till infor
mellt umgänge, och de bidrar till att bevara finska språket som ett 
kommunikationsspråk mellan samer och finskspråkiga. Det är de 
äldsta informanterna som mest kommunicerar med finskspråkiga i 
informella sammanhang, då umgänget inte är betingat av särskilda 
behov, såsom fallet är i affären där samtalsspråket är finska. Med unga 
finskspråkiga personer talar man antingen svenska eller finska. De 
unga samerna, speciellt om de är kvinnor, samtalar gärna på svenska 
med finskspråkiga. 

Umgänget i samband med korskyrkans möten är mer informellt än 
i samband med andra religiösa aktiviteter. Många samer talar samiska 
med varandra i intraetnisk kommunikation men även svenska kom
mer till användning. Korskyrkans möten är en faktor som bidrar till 
ökad användning av svenska delvis beroende på att evangelisterna är 
svenskspråkiga och att mötesspråket är svenska. 

6.1.5 FRITID 

Domänen fritid innefattar variabel V 113—V 130 (se tabell 26). 
Fritidsaktiviteterna består av kurser och idrott. Samerna är mycket 

sportintresserade, men det är främst de unga samerna som är aktiva. 
Sport och idrott skapar möjligheter till intraetniskt umgänge och 
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odling av det samiska språket. Möjligheterna att delta i sportaktiviteter 
är goda, vilket förstärks ytterligare av att den lokala sameföreningen 
har ett särskilt idrottsutskott (se 6.1.6.2 samt jfr 6.1.5.2). Sådana 
sportaktiviteter som främst engagerar männen har högt deltagande 
och hög kontinuitet. 

Tabell 26. Domänen fritid. Procentuell andel samiska, svenska resp finska samt 
osäkerhetsfaktorn i olika samtalssituationer. Samtalssituationerna ordnade efter 
andelen samiska. 

Andel Andel Andel Osäkerhets-
Variabel Variabelbeskrivning samiska % svenska % finska % faktor % 

V 122 Koltsömnad — rast 100.0 0.0 0.0 0.0 
V 121 Koltsömnad - lektion 100.0 0.0 0.0 0.0 
V 120 Språkkurs — rast 100.0 0.0 0.0 0.0 
V 119 Språkkurs - lektion 87.5 12.5 0.0 25.0 
V 118 Övrig sport — paus 66.7 33.3 0.0 66.7 
V 117 Övrig sport — spel 66.7 33.3 0.0 66.7 
V 116 Samemästerskap — paus 57.1 28.6 14.3 71.4 
V 114 Fotboll — paus 50.0 25.0 25.0 75.0 
V 113 Fotboll — spel 50.0 25.0 25.0 75.0 
V 130 Övriga kurser — rast 50.0 50.0 0.0 0.0 
V 129 Övriga kurser - lektion 50.0 50.0 0.0 0.0 
V 128 Kurs i näversömnad - rast 50.0 50.0 0.0 100.0 
V 127 Kurs i näversömnad — 50.0 50.0 0.0 100.0 

lektion 
V 126 Bokföringskurs — rast 50.0 50.0 0.0 100.0 
V 125 Bokföringskurs — lektion 50.0 50.0 0.0 100.0 
V 115 Samemästerskap — tävlingar 40.5 40.5 19.0 100.0 
V 124 Fortbildningskurs — rast 16.7 83.3 0.0 33.3 
V 123 Fortbildningskurs — lektion 0.0 100.0 0.0 0.0 

Som framgår av tabell 26 är det nästan bara samiska och svenska 
som förekommer inom domänen fritid. Finska används endast i några 
av samtalssituationerna. Den språkliga osäkerheten är antingen mycket 
hög eller också förekommer det ingen osäkerhet alls. 

6.1.5.1 Kurser 

En kurs i koltsömnad (V 121 -V 122) hölls i Övre Soppero med samer 
som deltagare och en samisk kvinna från orten som kursledare. Fyra 
informanter har angivit att de deltog i denna kurs och alla var kvinnor. 
Endast samiska har använts i samband med kursen och den språkliga 
osäkerheten är därmed 0% (se tabell 26). 
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Språkkurserna (V 119—V 120) påminner om koltsömnadskursen 
i den meningen att man i båda fallen hade samlats lokalt till en akti
vitet som i kulturell mening är central och traditionell för samerna. 
Fyra informanter har angivit att de deltagit i en samisk språkkurs och 
en av dem har deltagit i två kurser, en hållen i Soppero och en i 
Karesuando. Både kursledaren och deltagarna var samer. På den senare 
kursen har den person som deltagit enligt egen utsago använt både 
samiska och svenska under lektionerna. I övrigt har bara samiska 
använts på de två kurserna. Samiskans andel under lektionerna (V 119) 
är 87.5% och svenskans andel 12.5%. Den språkliga osäkerheten är 
25 %. Under rasterna (V 120) talade man bara samiska, vilket gör att 
den språkliga osäkerheten i dessa fall är 0%. 

En person bland informanterna hade deltagit i en kurs i näversöm
nad (V 127—V 128), som hölls i Övre Soppero. En av deltagarna var 
en svenskspråkig icke-same från byn. Det finns några personer bland 
informanterna som enligt egen utsago ibland brukade ta hänsyn till 
den svenskspråkigas närvaro vid val av språk. Hennes närvaro eller 
samtal med henne bidrog till att en del av dem som deltagit i kursen 
har använt både samiska och svenska såväl under lektionerna (V 127) 
som under rasterna (V 128). Både samiskans och svenskans andel är 
50 % och den språkliga osäkerheten 100 %. 

I kategorin fortbildningskurs (V 123—V 124) ingår tre olika kurser, 
varav en hölls i Soppero och de andra utanför Soppero. Kursledarna 
var svenskspråkiga. Den informant som var med på kursen i Soppero 
har talat både samiska och svenska under rasterna och svenska under 
lektionerna. I de två andra kurserna har bara svenska använts. Andelen 
svenska under rasterna (V 124) är 83.3 % och andelen samiska 16.7 % 
och den språkliga osäkerheten 33.3%. Andelen svenska under lektio
nerna (V 123) är 100%, vilket gör att den språkliga osäkerheten här 
är 0%. 

En person hade deltagit i en bokföringskurs (V 125—V 126) där 
både kursledaren och deltagarna var samer. Kursen hölls utanför 
Soppero, men närmare precisering av orten saknas. Informanten har 
uppgett att både samiska och svenska kom till användning under hela 
kursen såväl under lektionerna som under rasterna. Eftersom både 
samiska och svenska användes är den språkliga osäkerheten 100 %. 

Två kurser räknas till kategorin övriga kurser. En person hade del
tagit i en slöjdkurs i Övre Soppero. Både kursledaren och deltagarna 
var samer och kursspråket samiska. En annan person hade deltagit i 
en brandmanskurs i Stockholm, där såväl kursledaren som deltagarna 
(utom informanten) var enbart svenskspråkiga och kursspråket svens
ka. Under kursen i Övre Soppero användes enbart samiska och i Stock-
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holm enbart svenska såväl under lektionerna som i informellt umgänge. 
Den språkliga osäkerheten är i båda fall 0% (V 129—V 130). 

6.1.5.2 Idrottsutövning 

Samemästerskap (V 115—V 116) är en årligen återkommande aktivitet 
dit deltagare och övriga intresserade kommer från många olika håll 
och med mycket skiftande språklig bakgrund. Dessa aktiviteter hålls 
på olika orter såsom Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur och Östersund. Vid 
mästerskapen hör man förutom många samiska varieteter svenska, 
finska och norska. Sju informanter lämnade uppgifter om att de varit 
med vid samemästerskap antingen som aktiva deltagare eller som 
åskådare. 

Av tabell 26 framgår att andelen samiska under pauserna i infor
mella sammanhang (V 116) är 57.1 % och under tävlingarna (V 115) 
40.5 %. Svenskans andel under pauserna är 28.6 % och under tävling
arna 40.5%. Motsvarande andel för finskan är 14.3% resp 19%. 
Tendensen att tala flera språk är relativt hög här. Den språkliga osäker
heten under tävlingarna är 100% och i övrigt i anslutning till tävling
arna 71.4%. 

Idrott är en organiserad aktivitet i Övre Soppero. Förutom same
föreningens utskott för idrottsfrågor finns i Nedre Soppero en idrotts
klubb i vilken både icke-samer och samer samverkar. Idrottssamarbetet 
mellan samer och nybyggare i Övre Soppero är av mindre omfattning. 
Mansidrotten bidrar dock i viss utsträckning till kommunikation 
över de etniska gränserna och till bevarandet av finska som kommu
nikationsspråk mellan samer och finskspråkiga. Fyra personer har 
deltagit i fotbollsaktiviteter (V 113—V 114); tre av dessa har spelat 
bara i Övre Soppero och en har angivit Kiruna som ort för sitt del
tagande. Av tabell 26 framgår att andelen samiska är relativt hög 
(50%) i fotbollssammanhang. Svenskans och finskans andel är 25% 
vardera. Den språkliga osäkerheten uppgår till 75% under idrotts
utövningen, vilket innebär att flertalet informanter uppgett flera språk. 

Kategorin övrig sport (V 117—V 118) innefattar tre olika aktiviteter. 
I ett fall var det fråga om damfotboll i Övre Soppero. I samband 
därmed användes både samiska och svenska. Detsamma gäller för den 
informant (en man) som hade deltagit i skidåkning i Kiruna, medan 
däremot den tredje informanten (en man) hade åkt skidor i ett lag i 
Övre Soppero och då bara behövde använda samiska. Som framgår av 
tabell 26 är andelen samiska i samband med övrig sport 66.7 % och 
andelen svenska 33.3 %. Den språkliga osäkerheten är 66.7 %. 
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6.1.5.3 Observationer 

I samband med intrakulturella aktiviteter i Övre Soppero talar man i 
huvudsak samiska. Man kan dock göra en skillnad mellan traditionella 
samiska aktiviteter, dvs sådana som kretsar omkring centrala drag i 
den samiska kulturen, och icke-traditionella. I de sistnämnda är 
bruket av samiska mindre. 

Om en fritidsaktivitet har att göra med traditionella samiska sysslor 
eller med traditionella samiska kulturdrag och den anordnas lokalt 
med samer som deltagare och ledare, talar man bara samiska (V 120). 
Så är även fallet när kursen har lokal anknytning och bara samer 
deltar. När en kurs eller annan aktivitet sker på en större ort utanför 
Soppero, t ex i Kiruna, med bara samer som deltagare, ökar svenskans 
andel och även den språkliga osäkerheten ökar. Om en aktivitet sker i 
Soppero och även icke-samer deltar i den, tenderar andelen andra 
språk att öka. 

Fritidsaktiviteter kräver ofta samarbete och samförstånd mellan 
deltagarna och innebär även att man måste ta hänsyn till deltagarnas 
språkkunskaper. Språkvalet i samband med fritidsaktiviteter av olika 
slag styrs ofta av ledaren. Om ledaren för verksamheten är enspråkig, 
föreligger dock inget språkval. Utanför Soppero kommer man ofta i 
situationer, där några möjligheter till språkval inte existerar. I samband 
med större arrangemang som lockar samer från andra orter, får man 
ibland en temporär samisk miljö. Även om situationerna är flersprå
kiga och den språkliga osäkerheten ökar vid sådana tillfällen, har 
ändå den enskilde individen goda möjligheter att använda samiska (se 
även 6.1.2.4 ovan angående språkvalet på hotell Ferrum i Kiruna). 

Det finns en tendens att yngre i högre grad än äldre talar svenska 
även i intraetniska sammanhang, speciellt yngre kvinnor. De som är 
aktiva i samepolitiska sammanhang eller på annat sätt har aktiverat 
sig i samiska frågor t ex genom sitt yrke, sin förening eldyl, talar 
dock samiska oftare än andra unga samer. I tätorter som Kiruna kan 
de unga samerna välja samiska på offentliga ställen, även om de inte 
tillhör den sistnämnda kategorin och trots att situationen inte är till
fälligt samiskt präglad. När det uppstår konkreta valsituationer i 
interetnisk kommunikation, beror språkvalet på uppfattningen om 
huvudspråket hos den man tilltalar. När det gäller valet mellan svenska 
och finska, väljer de unga helst svenska, åtminstone i offentliga 
scener. Språkvalet sammanhänger med kön så till vida att de kvinnliga 
informanterna oftare väljer svenska än finska, medan de manliga talar 
finska, åtminstone i Soppero. 

Man måste också vid val av språk i interetniska sammanhang ta 
hänsyn till vem eller vilka som berörs av interaktionen. Om inter-
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aktionen inte kräver samarbete eller inbördes förståelse eller om man 
inte vill att icke-samer skall kunna vara med i interaktionen, tycks 
man inte ta hänsyn till icke-samernas närvaro. Den närvarande icke-
samen kan dock själv aktivera sig i det samtal som förs och man måste 
då avgöra vilket språk som är lämpligast att använda (se även 6.1.1.3 
och 6.1.2.4 ovan). 

6.1.6 SOCIAL PARTICIPATION 

Domänen social participation innefattar följande variabler: V 89— 
V 106 utom V 91 och V 95 (se tabell 27). 

Domänen social participation åsyftar i huvudsak aktiviteter i same
byn, i sameföreningar och i andra samiska sammanslutningar. Antalet 
personer som deltagit i denna typ av verksamhet är större (29) än det 
antal som deltagit i sportaktiviteter och kurser (19). Antalet hemma
fruar är lågt i båda domänerna ( 1 resp 2 personer). 

Som framgår av tabell 27 är det inom denna domän nästan uteslu
tande samiska och svenska som används. Finska förekommer endast i 
en av samtalssituationerna. Osäkerheten är i de flesta fall antingen 
mycket hög eller också förekommer ingen osäkerhet alls (jfr 6.1.5 
ovan). 

6.1.6.1 Samiska möten 

Samiska möten består av Svenska Samernas Riksförbunds (SSR:s) 
styrelse- och landsmöten (V 97-V 100), lokala sameby- och same
föreningsmöten (V 89—V 90, V 92—V 94, V 96) och av sameung
domens möten (V 101—V 102). 

I SSR:s styrelse ingår samer från olika områden, vilket innebär att 
de har skiftande språklig bakgrund. Sammanträdesspråket blir därför 
svenska. Vid särskilda tillfällen, då bara nordsamer är närvarande på 
SSR:s möten, kan dock sammanträdesspråket vara nordsamiska, t ex 
vid kulturutskottets sammanträden. När sammanträdesspråket är 
svenska, kan man som enskild individ emellanåt även diskutera med 
samer på samiska. Språkvalet blir här beroende av vem man sitter 
bredvid. 

En person hade deltagit i SSR:s styrelsemöten under den aktuella 
undersökningsperioden. Han anger sig ha behövt både samiska och 
svenska under sammanträdet (V 97) i enlighet med vad som sagts 
ovan. Under pauserna och i informella sammanhang (V 98) i samband 
med mötet är språkvalet beroende av vem man talar med och vilka 
språkkunskaper vederbörande har. I sådana sammanhang kan man 
också lätt använda språket som ett inkluderings- och exkluderings-
medel i interaktionen. 
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Tabell 27. Domänen social participation. Procentuell andel samiska, svenska resp 
finska samt osäkerhetsfaktorn i olika samtalssituationer. Samtalssituationerna 
ordnade efter andelen samiska. 

Andel Andel Andel Osäkerhets-
Variabel V ariabelbeskrivning samiska % svenska % finska c, % faktor 

V 90 Samebyns möten — pauser 100.0 0.0 0.0 0.0 
V 89 Samebyns möten — för

handlingar 
100.0 0.0 0.0 0.0 

V 94 Sameföreningens möten — 
pauser 

100.0 0.0 0.0 0.0 

V 93 Sameföreningens möten — 
förhandlingar 

100.0 0.0 0.0 0.0 

V 92 Samebyns möten med 
tjänsteman närvarande 
— pauser 

90.0 10.0 0.0 20.0 

V 102 Sameungdomens möten — 
pauser 

75.0 25.0 0.0 50.0 

V 106 Övriga sammanträden — 
pauser 

50.0 50.0 0.0 33.3 

V 100 SSR:s landsmöten — pauser 50.0 50.0 0.0 lOu.O 
V 99 SSR:s landsmöten — för

handlingar 
50.0 50.0 0.0 100.0 

V 98 SSR:s styrelsemöten — 
pauser 

50.0 50.0 0.0 100.0 

V 97 SSR:s styrelsemöten -
förhandlingar 

50.0 50.0 0.0 100.0 

V 96 Sameföreningens möten 
med tjänsteman närva
rande — pauser 

50.0 50.0 0.0 100.0 

V 105 Övriga sammanträden — 
förhandlingar 

0.0 83.3 16.7 33.3 

V 101 Sameungdomens möten -
förhandlingar 

0.0 100.0 0.0 0.0 

V 103 Korskyrkans möten — 
förhandlingar 

0.0 100.0 0.0 0.0 

V 104 Korskyrkans möten — 
pauser 

0.0 100.0 0.0 0.0 

SSR:s beslutanderätt utövas av landsmötet genom valda ombud 
(ca 100 personer). Under de senaste åren har dessa landsmöten hållits 
i Lycksele, Östersund, Gällivare, Umeå, Idre, Karesuando och Vilhel
mina (1984). Både samer och icke-samer närvarar vid landsmötena 
och vid aktiviteter i samband med dessa. De kulturella aktiviteterna 
lockar överhuvudtaget mycket folk. Landsmötena bevistas av riksför
bundets medlemmar (ombud för samebyar och sameföreningar), 
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styrelsen, personal från kansliet, representanter och observatörer från 
andra samiska organisationer, företrädare för riksdagspartierna, 
regerings- och myndighetsrepresentanter, lokalbefolkning, journalister 
och övriga intresserade. Deltagarnas skiftande bakgrund medför högst 
varierande möjligheter att välja språk vid landsmötena. Under för
handlingarna används i regel både samiska och svenska och tolkning 
anordnas. 

Två personer bland de intervjuade hade deltagit i SSR:s landsmöte. 
Dessa hade använt både samiska och svenska under landsmötet 
(V 99—V 100). Den språkliga osäkerheten är 100%, vilket betyder 
att dessa personer under både förhandlingar och andra aktiviteter 
behövde båda språken (se tabell 27). 

Som framgått av 4.6 ovan har samebyn en egen byastämma. 19 
av informanterna säger sig ha deltagit i samebyns möten, varav 10 
har deltagit i de av samebyns möten där en icke-samisk tjänsteman 
har varit närvarande. Av tabell 27 framgår att samebyns sammanträden 
har hållits på samiska (V 89—V 90). Eftersom situationen således är 
enspråkig, blir osäkerheten 0 %. När tjänstemän närvarar vid samebyns 
möten (V 92) minskar dock samiskans andel i informella samman
hang. Den är då 90% och svenskans andel 10%. Den språkliga osäker
heten är 20 %. 

Sju personer av populationen på 55 har angivit att de deltagit i 
Soppero sameförenings möten. En informant uppger sig ha närvarat 
vid ett möte där en icke-samisk tjänsteman deltog. Av tabell 27 fram
går att man vid föreningssammankomster (V 93—V 94) använder 
samiska. Vi har tidigare sett att man vid lokala traditionsbundna 
verksamheter använder mycket samiska. Om en tjänsteman är när
varande, ändras dock mönstret för språkvalet (V 96). Såväl andelen 
samiska som andelen svenska är då 50%. Den språkliga osäkerheten 
är i det här fallet 100 %. 

Två informanter har angett att de deltagit i sameungdomens möten 
(Säminuorra). De uppger att sammanträdena (V 101) hölls på svenska 
och att de själva bara behövde svenska under sammanträdena. Den 
språkliga osäkerheten blir därför 0 %. Under informella delar av sam
mankomsterna (V 102) användes både samiska 75 %och svenska 25 %. 
Den språkliga osäkerheten är i det här fallet 50%. Säminuorra har 
således hållit sina möten på svenska, vilket främst beror på att sanier 
utan kunskaper i samiska närvarar. Till detta kommer att de som talar 
mycket olika samiska språkvarieteter har svårt att förstå varandra. Det 
är oftast så, att när nordsamer, lulesamer och sydsamer träffas, talar 
de svenska sinsemellan (se 4.3 ovan). Under senare år har ansatser 
gjorts till att tala mer samiska under sameungdomens möten. Mötes
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deltagarna själva avgör vilket språk de skall använda som mötesspråk. 
Tolkning anordnas vid behov. 

6.1.6.2 Korskyrkans möten samt övriga möten 

De rubricerade mötena består av korskyrkans sammanträden (V 103 — 
V 104) samt sammanträden hållna av Kyrkans ungdom, den lokala 
skytteföreningens sammanträden och ett icke närmare definierat 
arbetsmöte (V 105—V 106). 

Två personer har deltagit i korskyrkans sammanträden, där man 
bl a diskuterade dess verksamhet. Mötena har hållits i en närliggande 
by. Tabell 27 visaratt under sammanträdena har bara svenska använts 
både i formella och informella sammanhang (V 103—V 104). Den 
språkliga osäkerheten är 0 %. 

Under kategorin övriga möten inordnar sig tre sammanträden. Det 
första hölls av Kyrkans ungdom i Vittangi, där både samer och icke-
samer deltog. Mötesledare var dåvarande kyrkoherden som kunde 
tala både svenska och finska. Den informant som deltog i mötet 
anger att mötesspråket var svenska, men att hon själv under pauserna 
använde både samiska och svenska. Det andra mötet hölls i Kiruna 
och hade med informantens arbete att göra. Sammanträdesspråket 
var svenska. Det tredje mötet hölls av den lokala skytteföreningen. 
Både samer och icke-samer är engagerade i den verksamheten. Infor
manten uppgav att under mötet talade han både svenska och finska 
men under pauserna bara samiska. Andelen svenska under samman
träden av denna kategori är 83.3 % och andelen finska 16.7 % (V 105). 
I informella sammanhang däremot är andelen samiska och svenska 
50 % vardera (V 106). Den språkliga osäkerheten blir i såväl den förra 
som den senare situationen 33.3%. 

6.1.6.3 Observationer 

Vi har konstaterat att de samiska aktiviteter i Soppero som engagerat 
ortsbor ger upphov till användning av samiska, när situationen i övrigt 
också är samisk. Icke-samers närvaro ändrar detta mönster. Att den 
icke-samiske tjänstemannens närvaro påverkar språkvalet, beror inte 
på att situationen blivit formell eller transaktioneil utan på att sak
frågorna är viktiga och måste avhandlas så, att alla kan följa med. 
Under informella samtal kan man däremot fritt välja språk beroende 
på samtalspartner. 

Andelen samiska i samband med sameföreningsaktiviteter och lik
nande är högre än vad den annars är i informella sammanhang bland 
unga samer. De som deltar aktivt i föreningsarbetet är politiskt och 

73 



kulturellt mer medvetna än andra eller åtminstone kan de bli det, 
vilket i sin tur ökar benägenheten att använda samiska. En sådan 
medvetenhet, även om den bara skulle komma till uttryck under 
aktiviteten, skapar en norm som styr språkvalet till samiskans fördel. 
Den etniska medvetenheten är en viktig orsak till att ett språk utan 
standardspråkets ställning ändå används i så många situationer som 
möjligt, t ex under sammanträden (se Wolff 1967:24). 

Under de senaste åren har man överlag börjat inse värdet av att vid 
samiska sammanträden även använda samiska. Man anordnar tolkning 
bla vid SSR:s landsmöten. Även på andra möten inom SSR försöker 
man hålla sina anföranden på samiska i de fall då inbördes förståelse 
är möjlig att uppnå. Det sker t ex när enbart nordsamer är närvarande. 
I övriga fall, t ex under styrelsemötena, beror andelen samiska på den 
enskilde individens vilja att använda samiska och på vem han sitter 
bredvid. Om det är två nordsamisktalande som sitter bredvid var
andra kan de under sammanträdets gång ibland samtala på samiska. 
Tendensen att medvetet använda samiska under sammanträdena gäller 
dock inte obetingat. Till och med sådana talare som är etniskt med
vetna och gärna använder samiska i många situationer, använder 
svenska när de t ex vill vara säkra på att alla skall förstå vad som sägs. 
Det kan också förhålla sig så, att vissa viktiga samtalsämnen anses 
kräva användning av svenska, eftersom svenska av vissa talare betraktas 
som ett språk med större uttrycksmöjligheter än samiskan. 

I informella sammanhang i övrigt under styrelsemötena beror 
språkvalet på språkkunskaperna hos den man talar med. Renskötare 
norrifrån kan genom sina språkkunskaper växla mellan att tala samiska 
med samisktalande, svenska med svensktalande och finska med finsk
talande. Detta sker till synes oberoende av situationens offentlighets
grad, samtalsämne och ort. 

Under landsmötet talar Övre Soppero-borna gärna samiska i talar
stolen. Det händer att en och samma talare använder flera språk, 
vilket kan bero på att diskussionsämnet har ändrats. 

Under pauser tenderar renskötare att välja språk beroende på den 
tilltalades språkfärdigheter och ibland med hänsyn till intentionen 
med samtalet. Man tar också i mer komplexa sammanhang hänsyn till 
vilka som för övrigt berörs av samtalet eller ingår i situationen. Man 
kan också genom sitt språkval markera om en person är önskvärd 
som samtalspartner i en viss situation (jfr Miller 1971:119). 

Det är framför allt två saker som påverkar individens språkbeteende 
till samiskans fördel i samband med landsmöten, nämligen dels att 
tillfälliga samiska miljöer uppstår, dels att samer som deltar i samiska 
aktiviteter ofta är etniskt medvetna. 
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Vid sammanträden, där man har kontakt över etniska gränser, talar 
man andra språk än samiska. I de informella situationer som uppstår 
är dock användning av samiska möjlig. 

6.1.7 KONSUMTION 

Domänen konsumtion innefattar följande variabler: V 71—V 73, 
V 78—V 79, V 131, V 133-V 134, V 137, V 139, V 141, V 143 (se 
tabell 28). 

Tabell 28. Domänen konsumtion. Procentuell andel samiska, svenska resp finska 
samt osäkerhetsfaktorn i olika samtalssituationer. Samtalssituationerna ordnade 
efter andelen samiska. 

Andel Andel Andel Osäkerhets-
Variabel Variabelbeskrivning samiska % svenska % finska % faktor % 

V 72 Bensinstationen i Övre 
Soppero — samtal med 
ägarens hustru 

100.0 0.0 0.0 0.0 

V 71 Bensinstationen i Övre 
Soppero — samtal med 
ägaren 

100.0 0.0 0.0 0.0 

V 73 Bensinstationen i Övre 
Soppero — samtal med 
ägarnas barn 

94.8 5.2 0.0 10.3 

V 133 Restaurang Domus i Kiruna 
- samtal med personalen 

8.0 90.9 1.1 9.1 

V 143 Restaurang i finska Kare
suando — samtal med 
personalen 

5.9 8.8 85.3 5.9 

V 139 Restaurang i Vittangi — 
samtal med personalen 

3.8 42.3 53.8 7.7 

V 131 Affär i Kiruna — samtal 
med personalen 

2.8 91.7 5.6 13.0 

V 137 Affär i Vittangi — samtal 
med personalen 

1.9 55.6 42.6 14.8 

V 141 Affärer i finska Karesuando 
- samtal med personalen 

1.9 6.7 91.3 5.8 

V 79 Affären i Övre Soppero — 
samtal med handelsman
nens hustru 

0.0 100.0 0.0 0.0 

V 78 Affären i Övre Soppero — 
samtal med handels
mannen 

0.0 17.3 82.7 5.5 

V 134 Restaurang Ferrum i Kiruna 0.0 97.4 2.6 5.3 
- samtal med personalen 
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Inom domänen konsumtion finns ett antal situationer i vilka man 
kommer i kontakt med affärsanställda och restaurangpersonal i 
Soppero, finska Karesuando, Vittangi och Kiruna. Dessutom finns en 
scen (V 71—V 73) sammanhängande med ett samiskt företag, nämli
gen bensinstationen i Övre Soppero. 

Som framgår av tabell 28 varierar språkvalet avsevärt inom denna 
domän beroende på vilken samtalssituation det gäller. Den språkliga 
osäkerheten är dock låg. 

6.1.7.1 Scener och aktiviteter i Övre Soppero 

Av tabell 28 framgår att i den samiskägda bensinstationen talar alla 
informanter enbart samiska med ägaren (V 71) och hans hustru (V 72) 
men vid samtal med deras barn (V 73) förekommer även svenska. I 
den sistnämnda situationen är andelen samiska 94.8% och andelen 
svenska 5.2 %. Det här fallet är exempel på att man i interaktion med 
äldre samer väljer samiska, medan samtal med unga samer i samma 
miljö kan ske även på svenska. Den språkliga osäkerheten vid samtal 
med barnen (V 73) är 10.3%, vilket är en relativt hög siffra i jäm
förelse med många andra situationer inom domänen konsumtion. 

Affären i Övre Soppero har också bensinförsäljning, men den har i 
undersökningen förts in under den övriga försäljningen, eftersom 
man i båda fallen kommer i kontakt med samma personal. Vid samtal 
med handelsmannen (V 78) är andelen finska 82.7 % och andelen 
svenska 17.3 %. Samiska används alltså inte. Den språkliga osäkerheten 
är låg, 5.5%. Med handelsmannens hustru (V 79), som själv uppger 
sig vara enspråkig, talar alla svenska. Här är språkvalet givet och ingen 
språklig osäkerhet råder. 

6.1.7.2 Scener och aktiviteter pä andra orter 

I de undersökta affärerna i Karesuando (V 141) är andelen finska 
91.3%, andelen svenska 6.7% och andelen samiska endast 1.9% (se 
tabell 28). Den språkliga osäkerheten är låg, 5.8%. Andelen finska 
vid samtal med personalen på Ratkin (V 143) är 85.3%. Svenskans 
andel är 8.8% och samiskans andel 5.9%. Den språkliga osäkerheten 
är ungefär densamma som i affärerna (5.9 %). 

Vid inköp på Konsum i Vittangi (V 137) är andelen svenska 55.6 % 
och andelen finska 42.6%. Samiska förekommer knappt alls (1.9%). 
Affärspersonalen är i regel både svensk- och finsktalande. Den språk
liga osäkerheten är högre än i andra situationer i domänen konsum
tion, 14.8%, men i jämförelse med samtalssituationerna inom många 
andra domäner ändå låg. Det kan nämnas att man i affären i Vittangi 
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skulle kunna klara sig enbart med finska, om man utgår från affärs
personalens språkkunskaper. När man gör ett besök på hotell Gästis i 
Vittangi (V 139) för att fika är andelen olika språk följande: finska 
53.8 %, svenska 42.3 % och samiska 3.8 %. Den språkliga osäkerheten 
är 7.7%. 

Vid samtal med affärspersonalen på varuhuset Domus i Kiruna 
(V 131) är andelen svenska 91.7%, andelen finska 5.6% och andelen 
samiska 2.8%. Den språkliga osäkerheten är 13%, dvs näst högst 
efter Vittangi (V 137) inom domänen konsumtion. På restaurangen i 
samma varuhus (V 133) är andelen svenska 90.9%, andelen finska 
1.1 % och andelen samiska 8%. Den språkliga osäkerheten är 9.1 %. 
På restaurangen på hotell Ferrum tilltalas personalen (V 134) i 
huvudsak på svenska (97.4%) men även finska förekommer (2.6%). 
Den språkliga osäkerheten är låg, 5.3 %. 

6.1.7.3 Observationer 

Den samiska bensinstationen är en samisk domän, där de flesta talar 
samiska med personalen. Andelen samiska minskar dock när man är i 
interaktion med ägarnas barn. Det är dessutom ofta så, att unga samer 
i allmänhet talar svenska sinsemellan. 

I andra konsumtionssituationer t ex i en tätort som Kiruna, talar 
man samiska bara om man känner någon bland personalen som talar 
samiska. I Karesuando tilltalas personalen i affärerna av de flesta på 
finska och andelen finska är här högre än vid samtal med handels
mannen i byn. Några av de yngre informanterna väljer mer eller 
mindre medvetet svenska för att markera den etniska gränsen (se 
6.3.3 nedan). De unga uppfattar inte det tidigare verdeförhållandet 
mellan samerna och nybyggarna på samma sätt som sina föräldrar. 
När man nu är oberoende av de bofasta vill man gärna markera de 
etniska gränserna genom språkbruket. Detta sker också genom en 
»överdriven» användning av samiska i byn (se 6.3.3 nedan). 

Svenskan håller på att överta finskans roll som handelsspråk. I 
Vittangi talar många informanter svenska på Konsum, även om de 
har möjlighet att tala finska. Språkvalet beror ofta på att kunden inte 
vet eller inte tar reda på vilka språk den affärsanställde kan utan 
automatiskt tilltalar vederbörande på svenska. Detta gäller speciellt 
i Kiruna. Även i Vittangi talar många samer gärna svenska. Det tycks i 
dessa situationer uppstå individuella språkvanor mellan vissa affärs
biträden och vissa kunder som innebär att kunden med någon expedit 
talar svenska och med någon annan finska och vice versa. Expediten 
tilltalar somliga på svenska och andra på finska, även om de är två
språkiga. Denna variation av språkbruket som jag iakttagit i affärer 
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i Vittangi tycks vara personbunden. Dessutom är det så, att de unga 
uppenbarligen talar mindre finska i Vittangi än de äldre. I Kiruna 
tenderar de unga att inte alls tala finska med affärspersonal eller 
restaurangpersonal och i övriga offentliga situationer. 

Att man numera orienterar sig mot Vittangi och Kiruna, när man 
handlar eller sköter andra ärenden, innebär att behovet av svenska 
ökar och att språkvanorna inom domänen konsumtion ändras i jäm
förelse med tidigare vanor. 

6.1.8 OFFENTLIGA ÄRENDEN 

Domänen offentliga ärenden innefattar följande variabler: V 61, V 68, 
V 91, V 95, V 136, V 140 (se tabell 29). 

Tabell 29. Domänen offentliga ärenden. Procentuell andel samiska, svenska resp 
finska samt osäkerhetsfaktorn i olika samtalssituationer. Samtalssituationerna 
ordnade efter andelen samiska. 

Andel Andel Andel Osäkerhets-
Variabel Variabelbeskrivning samiska % svenska % finskac, % faktor % 

V 91 Samebyns möten med 
tjänsteman närvarande 
— förhandlingar 

10.0 90.0 0.0 20.0 

V 68 Posten i Övre Soppero — 
samtal med postföre
ståndarinnan 

4.6 95.4 0.0 9.3 

V 61 Hemmet — samtal med 
distriktssköterskan 
från Vittangi 

3.2 85.5 11.3 16.1 

V 140 Läkarstationen i Vittangi 
— samtal med läkaren 

0.0 100.0 0.0 0.0 

V 136 Stadshuset i Kiruna -
samtal med tjänste
männen 

0.0 97.6 2.4 4.8 

V 95 Sameföreningens möten med 0.0 100.0 0.0 0.0 
tjänsteman närvarande — 
förhandlingar 

I denna domän ingår olika typer av situationer. Det gemensamma 
för dem är att de av informanterna uppfattas som formella i den 
meningen att man inte kan uttrycka sin individualitet. Vid samiska 
sammanträden ökar närvaron av en icke-samisk tjänsteman graden av 
formalitet. Ofta är det dock så, att språkvalet bestäms av behovet att 
förstå varandra och inte av att situationen är formell. 
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Som framgår av tabell 29 är det framför allt svenska som används 
inom domänen offentliga ärenden. Varken samiska eller finska före
kommer i någon större omfattning. Den språkliga osäkerheten är i de 
flesta fall låg. 

6.1.8.1 Möten och enskilda samtal 

När en samisktalande tjänsteman är närvarande vid samebyns möten 
(V 91) ökar svenskans andel till 90% (se tabell 29). Andelen samiska 
är 10%. Osäkerheten är 20%, dvs var femte person talar både samiska 
och svenska under ett sådant möte. Vid sameföreningens möten har 
man däremot enbart talat svenska, när någon tjänsteman varit när
varande (V 95). Den språkliga osäkerheten är 0 %. 

Med postföreståndarinnan (V 68) talar man framför allt svenska. 
Svenskans andel är 95.4 % och samiskans 4.6 %. Den språkliga osäker
heten är 9.3%. Vid samtal med distriktssköterskan under hembesök 
(V 61) är andelen svenska 85.5%. Motsvarande andel för finskan är 
11.3 % och för samiskan 3.2 %. Den språkliga osäkerheten är 16.1 %. 
Med läkaren i Vittangi (V 140) talar man bara svenska och språkvalet 
är här givet. I samband med att man uträttar ärenden i stadshuset i 
Kiruna (V 136) samtalar man i huvudsak på svenska (97.6%) med 
tjänstemännen, men även finska förekommer (2.4%). Den språkliga 
osäkerheten är 4.8 %. 

6.1.8.2 Observationer 

De formella situationerna är för det mesta helt svenskspråkiga. Ofta 
är språkvalet betingat av att mottagaren bara kan ett språk, men även 
i de fall då mottagaren kan flera språk väljer man vanligen svenska. 

Distriktssköterskan gör i regel två besök per vecka i Övre Soppero, 
men även flera om det behövs. Distriktssköterskorna kan i regel två 
språk: svenska och finska. Ibland vikarierar en enspråkig distrikts
sköterska, vilket tillfälligt ökar andelen svenska. På mottagningen i 
Vittangi finns en sköterska som talar samiska. Den som har sagt sig 
använda samiska vid samtal med distriktssköterskan kan ha haft denna 
person i tankarna. De yngsta informanterna talar i regel svenska med 
distriktssköterskan. Makar i den åldern talar också svenska med var
andra i distriktssköterskans närvaro. De äldre samerna talar ibland 
finska med distriktssköterskan, även om de också talar svenska. Det 
förhåller sig så att de medelålders och äldre informanterna använder 
både svenska och finska med en och samma distriktssköterska. Ibland 
påbörjar man samtalet på finska, ibland på svenska. 

När man besöker Stadshuset i Kiruna tilltalar man tjänstemännen 
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på svenska utan att reflektera närmare över deras språkkunskaper. 
Detsamma gäller när man ringer till dem. Om man råkar ha ett ärende 
till någon som kan finska eller samiska och man känner vederbörande 
väl, kan språkvalet bli annorlunda beroende på den tilltalades huvud
språk. 

Med postföreståndarinnan i Övre Soppero utbyter en del samer 
ibland kortare repliker på samiska, vilket beror på hennes intresse för 
det samiska språket. Ibland vikarierar en samisk ung kvinna på posten, 
som talar alla de tre språken, vilket torde vara den huvudsakliga anled
ningen till att några informanter har uppgivit sig tala samiska med 
postföreståndarinnan. 

Vid samtal med läkaren i Vittangi talar alla svenska. Här föreligger 
inget reellt språkval. Rent allmänt är det så att de äldsta informanter-
na gärna talar finska på läkarstationen i Vittangi, medan de yngre 
informanterna använder svenska. 

6.1.9 SAMMANFATTNING 

De samtalssituationer som informanterna deltagit i har grupperats i 
olika domäner, nämligen familj, bekantskapskrets, tillfälliga bekant
skaper, religion, fritid, social participation, konsumtion och offentliga 
ärenden. Dessa domäner är knutna till den lokala sociala strukturen 
och följer i stort de domänmodeller som prövats på andra håll. 

Alla tre språken (samiska, svenska, finska) förekommer inom samt
liga domäner men i olika omfattning beroende på samtalssituation. 
Det är främst domänerna familj och offentliga ärenden som kan sägas 
uppvisa ett direkt samband med ett enskilt språk. Familjedomänen 
är mest intim och informell och här används främst eller enbart 
samiska. Domänen offentliga ärenden är mest formell och här används 
främst eller enbart svenska. Ofta är dock samtalspartnern inom denna 
domän enspråkig, vilket gör att något reellt språkval inte föreligger. 
Inom de övriga domänerna förekommer parallellt flera språk, dvs de 
olika språkens funktioner överlappar varandra. Situationernas karak
tär inom dessa domäner varierar, t ex vad gäller graden av formalitet. 

Det finns i materialet således inget genomgående samband »en 
domän — ett språk». 

Den språkliga osäkerheten, dvs individens användning av fler en 
ett språk i en situation, varierar också inom de olika domänerna. 
Domänerna religion, konsumtion och offentliga ärenden är i detta 
hänseende mer homogena än andra domäner. 

Observationerna ger i princip samma bild av språkvalet som inter
vjusvaren. 
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Bild 5. En renskötare i arbete. Foto: Ulf Linder. 
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Bild 6. Bandvävning. Foto: Ulf Linder. 
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6.2 SPRÅKLIG OSÄKERHET I OLIKA SAMTALSSITUATIONER 

Med språklig osäkerhet avses i denna framställning användning av 
flera språk i en och samma samtalssituation. Hög resp låg osäkerhet 
syftar på det förhållandet att andelen informanter som behövt fler än 
ett språk är hög resp låg i en situation. (Hur de procentuella beräk
ningarna är gjorda framgår av 6.1 ovan.) 

Labov (se tex 1966a och 1966b) har i sina språksociologiska 
studier använt termen lingvistisk osäkerhet (»linguistic insecurity») 
som uttryck för en strävan hos talaren att tillhöra en viss grupp. Det 
är viktigt att notera att Labov (se 1963) med lingvistisk osäkerhet 
ibland snarare åsyftar talarens lojalitet med en grupp än dennes 
aspiration att tillhöra den. Ett exempel på detta ges i avsnitt 6.3.2 
nedan. 

Ett tecken på lingvistisk osäkerhet är hy perkorrektion. Termen 
hyperkorrektion används av Labov (1966a:475 och 1966ö:88) åsyf
tande en talares övermarkering av någon språklig detalj, tex när 
talaren vill korrigera icke-prestigeformer av uttalet i syfte att följa ett 
uttal som betraktas som lämpligt eller korrekt. Det är alltså fråga 
om en avvikelse från den regelbundenhet språket har hos den grupp 
man härmar. Den lägre medelklassen i New York försöker t ex tillägna 
sig språkformer från den övre medelklassen, vilket innebär att normen 
för korrekthet kommer från en annan social grupp än den man själv 
tillhör. Labov menar att just sådana personer som får sina språkvanor 
från en högre samhällsklass visar tecken på lingvistisk osäkerhet eller 
som Dahlstedt (1973:244) säger: »Det är hos den uppåtsträvande 
medelklassen som oron och osäkerheten finns.» En sådan osäkerhet 
leder till hyperkorrektion av uttalet, eftersom den osäkre talaren inte 
har internaliserat de för honom nya språkliga normerna. Den lingvis-
tiska osäkerheten kan mätas även på andra sätt, bla genom att låta 
talaren själv rapportera om sin språkanvändning och jämföra den med 
de faktiska språkvanorna (se Labov 1966a och 19666, se även 6.3.4 
nedan). 

Att lingvistisk osäkerhet har sin grund i socialt uppåtsträvande och 
språkliga förändringar (se Labov 1966ö:99ff) tyder på att bakgrun
den till den finns i förändringar i samhället. Övre Soppero är en ort 
som under de senaste decennierna, främst sedan början av 1960-talet, 
har genomgått stora förändringar inom de flesta livsområden. För
ändringarna gäller områden som näringsliv, kommunikationer, teknik, 
bofasthet, utbildning, etnisk medvetenhet och sociala relationer, för 
att nämna några (jfr kap 4 ovan). Människorna i byn har kommit i 
kontakt med nya människor, ting och situationer och måste modifiera 
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sin livsföring och sitt beteende i enlighet med det. De olika kompo
nenterna i ett samhälle ändras inte med samma intensitet eller hastig
het (Merrill 1961:497). För språkets vidkommande innebär det att 
människor i varierande omfattning kommer i kontakt med andra 
språk och i olika utsträckning blir påverkade av dem (jfr Widmark 
1977:256). En förändring som rör individen är social rörlighet (se 
angående definitionen av begreppet 6.3.3), som också kan innebära 
kontakt med andra språk och annat språkbruk. Det kan vara så, att en 
individ som berörs av stora förändringar blir språkligt osäker och där
med också lättare utsatt för varierande språklig påverkan. Den stora 
rörligheten i ett modernt samhälle är »den egentliga orsaken till 
språkutjämningen» (Dahlstedt 1970:40). 

Det är i själva bakgrunden till den lingvistiska osäkerheten som 
man tydligast kan se gemensamma drag i Labovs och min definition 
av begreppet. Labovs undersökningar av olika stilnivåer i uttalet vill 
klargöra hur språkvanorna återspeglar den sociala och etniska till
hörigheten hos talarna (se Thelander 1974:41 ff). Min avsikt däremot 
har från början varit att enbart undersöka språkvalet i olika sociala 
situationer. Inga inspelningar är gjorda, utan materialet har samlats 
genom intervjuer och observationer (se kap 3 ovan). Jag är inte säker 
på att vi här mäter samma sak och jag har därför valt att använda 
termen språklig osäkerhet. 

Nedan grupperas situationerna på grundval av graden av osäkerhet. 
Gränsen mellan de olika grupperna har dragits med en viss godtycklig
het, så att tre huvudkategorier har erhållits, nämligen säkra situationer 
(< 15.6%), situationer med medelhög osäkerhet (> 15.6—< 51.9%) 
och osäkra situationer (> 51.9—< 100%). Dessutom beskrivs de sam
talssituationer där bara ett språk används och där det således inte 
föreligger någon språklig osäkerhet. 

Samtalssituationerna grupperas också i personliga och transaktio-
nella. En transaktioneil interaktion är uppgiftsorienterad och inter-
lokutörerna i en sådan interaktion gör avkall på sin individualitet för 
att kunna agera i enlighet med de ömsesidiga krav som finns i roll
relationerna. I en personlig interaktion agerar deltagarna däremot 
som individer i stället för att ta hänsyn till de speciella uppgifter eller 
skyldigheter som är förenade med sådana interaktioner (se kap 2 
ovan). I beskrivningen nedan används tre kategorier: 1) personlig, 
2) transaktion eli, 3) personlig och transaktioneil. Den sistnämnda 
grupperingen används då det verkar praktiskt eller ändamålsenligt att 
beskriva vissa informella och formella situationer inom samma kate
gori. En situation räknas emellertid alltid som antingen personlig eller 
transaktioneil. 
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Samtliga samtalssituationer redovisas i tabell 30 ordnade efter 
osäkerhetsfaktorn. Framställningen i nedanstående avsnitt (6.2.1 — 
6.2.3) grundar sig på de resultat som redovisas i denna tabell, varför 
inga ytterligare tabellhänvisningar görs i de nämnda avsnitten. 

6.2.1 ENSPRÂKIGA SITUATIONER 

Enspråkiga samtalssituationer är följande: V 56, V 71—72, V 79, 
V 89-90, V 93—V 95, V 101, V 103-V 104, V 120-V 123, V 140. 
Inom den här kategorin finns situationer, i vilka variation i språkväx
ling inte föreligger, även om det ofta skulle vara möjligt med hänsyn 
till interlokutörernas språkkunskaper, dvs när de är flerspråkiga. 
Bland de enspråkiga situationerna finns inte finskspråkiga situationer, 
vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att de enskilda individerna 
inte skulle kunna uppfatta vissa finskspråkiga situationer som en
språkiga. En sådan situation som för den enskilde individen kan vara 
enspråkig är den som åsyftas med variabel 78, dvs samtal med handels
mannen i byn. I enspråkiga samtalssituationer är den språkliga 
osäkerheten 0 %. 

6.2.1.1 Personliga situationer 

Alla informanter har angivit att de i hemmet talar samiska med sin 
mor (V 56). Detta är ett exempel på en informell, intim relation, där 
närheten mellan interlokutörerna i horisontell mening (t ex vad gäller 
bekantskapsgrad och etnicitet) är hög. Interaktion med fadern åter
finns inte bland enspråkiga situationer. Det beror på att det bland 
informanterna finns några personer som har en finskpråkig styvfar, 
vilket innebär att denna situation räknas till en annan kategori. De 
flesta informanter använder dock i de flesta situationer samiska vid 
samtal med sina föräldrar, även med fadern. Med föräldrarna talar 
man sitt modersmål, även om man annars har språkvanor som gynnar 
språk som har status som standardspråk och som används i vidare 
kommunikation. Exempel på detta ger Jaakkola (1973:65 f), som 
gjort undersökningar i Tornedalen. Hon konstaterar att de intervjuade 
gärna talar finska med sina föräldrar. Det gäller även sådana infor
manter som har svenska som huvudspråk. Samma förhållande beskrivs 
av Müller-Wille (1974:151), som undersökt en finsk-samisk by i norra 
Finland. Unga samer, som annars kan uppvisa ökad tendens till an
vändning av finska i intraetnisk kommunikation, talar samiska med 
sina föräldrar i hemmet. 

Det kan finnas flera orsaker till att man talar samiska med sina 
föräldrar. Ett visst mått av språklojalitet finns uppenbarligen hos 
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Tabell 30. Procentuell andel samiska, svenska resp finska samt osäkerhetsfaktorn 
i olika samtalssituationer. Samtalssituationerna ordnade efter osäkerhetsfaktorn. 

Va Sa % Sv % Fi % Osäk% Ant 

95 0.0 100.0 0.0 0.0 1. Sameföreningens möten med 
tjänsteman närvarande - för
handlingar 

101 0.0 100.0 0.0 0.0 2. Sameungdomens möten — för
handlingar 

103 0.0 100.0 0.0 0.0 2. Korskyrkans möten — förhand
lingar 

104 0.0 100.0 0.0 0.0 2. Korskyrkans möten — pauser 
129 50.0 50.0 0.0 0.0 2. Övriga kurser — lektion 
130 50.0 50.0 0.0 0.0 2. Övriga kurser — rast 
123 0.0 100.0 0.0 0.0 3. Fortbildningskurs — lektion 
120 100.0 0.0 0.0 0.0 4. Språkkurs — rast 
121 100.0 0.0 0.0 0.0 4. Koltsömnad — lektion 
122 100.0 0.0 0.0 0.0 4. Koltsömnad — rast 
93 100.0 0.0 0.0 0.0 7. Sameföreningens möten - för

handlingar 
94 100.0 0.0 0.0 0.0 7. Sameföreningens möten - pauser 
74 93.8 6.3 0.0 0.0 16. Bensinstationen i Övre Soppero 

— samtal med familjen 
55 83.3 0.0 16.7 0.0 18. Hemmet — samtal med fadern 
56 100.0 0.0 0.0 0.0 19. Hemmet — samtal med modern 
89 100.0 0.0 0.0 0.0 19. Samebyns möten — förhandlingar 
90 100.0 0.0 0.0 0.0 19. Samebyns möten — pauser 

140 0.0 100.0 0.0 0.0 28. Läkarstationen i Vittangi — 
samtal med läkaren 

71 100.0 0.0 0.0 0.0 29. Bensinstationen i Övre Soppero 
— samtal med ägaren 

72 100.0 0.0 0.0 0.0 29. Bensinstationen i Övre Soppero 
— samtal med ägarens hustru 

82 93.3 3.3 3.3 0.0 30. Sommarvistet — samtal med 
partnern 

88 43.8 52.1 4.2 0.0 48. Samtal med obekanta 
79 0.0 100.0 0.0 0.0 55. Affären i Övre Soppero — samtal 

med handelsmannens hustru 
54 90.5 4.1 5.4 2.7 37. Hemmet — samtal med partnern 

136 0.0 97.6 2.4 4.8 21. Stadshuset i Kiruna — samtal 
med tjänstemännen 

134 0.0 97.4 2.6 5.3 19. Restaurang Ferrum i Kiruna -
samtal med personalen 

78 0.0 17.3 82.7 5.5 55. Affären i Övre Soppero — samtal 
med handelsmannen 

141 1.9 6.7 91.3 5.8 52. Affärer i finska Karesuando — 
samtal med personalen 

143 5.9 8.8 85.3 5.9 17. Restaurang i finska Karesuando 
— samtal med personalen 
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83 

139 

58 
133 

68 

84 

73 

62 

86 

131 

57 
137 

65 
61 

142 

85 

138 

132 

91 

92 

69 

66 
80 

75 

119 
107 

105 

95.8 3.3 0.8 7.5 40. Sommarvistet — samtal med 
syskon 

3.8 42.3 53.8 7.7 26. Restaurang i Vittangi — samtal 
med personalen 

95.8 4.2 0.0 8.3 48. Hemmet - samtal med syskon 
8.0 90.9 1.1 9.1 44. Restaurang Domus i Kiruna — 

samtal med personalen 
4.6 95.4 0.0 9.3 54. Posten i Övre Soppero - samtal 

med postföreståndarinnan 
95.3 4.7 0.0 9.4 32. Sommarvistet - samtal med 

egna barn 
94.8 5.2 0.0 10.3 29. Bensinstationen i övre Soppero 

— samtal med ägarnas barn 
89.6 5.2 5.2 10.4 48. Hjortronplockning — samtal med 

familjen 
94.7 1.1 4.3 10.6 47. Sommarvistet — samtal med 

byborna 
2.8 91.7 5.6 13.0 54. Affär i Kiruna - samtal med 

personalen 
93.4 6.6 0.0 13.2 38. Hemmet - samtal med egna barn 

1.9 55.6 42.6 14.8 54. Affär i Vittangi — samtal med 
personalen 

85.9 7.8 6.3 15.6 32. Fisketurer — samtal med familjen 
3.2 85.5 11.3 16.1 31. Hemmet — samtal med distrikts

sköterskan från Vittangi 
89.5 8.8 1.7 16.3 49. Affärer i finska Karesuando — 

samtal med familjen 
91.2 0.0 8.8 17.6 17. Sommarvistet — samtal med 

föräldrarna 
82.6 12.1 5.3 18.2 44. Affär i Vittangi — samtal med 

familjen 
78.3 18.5 3.3 19.6 46. Affär i Kiruna - samtal med 

familjen 
10.0 90.0 0.0 20.0 10. Samebyns möten med tjänsteman 

närvarande — förhandlingar 
90.0 10.0 0.0 20.0 10. Samebyns möten med tjänsteman 

närvarande — pauser 
82.8 9.4 7.8 21.9 32. Posten i Övre Soppero - samtal 

med familjen 
87.3 2.0 10.8 23.5 17. Fisketurer — samtal med byborna 
85.3 10.3 4.4 23.5 34. Affären i Övre Soppero - samtal 

med familjen 
87.9 0.0 12.1 24.1 29. Bensinstationen i Övre Soppero 

— samtal med byborna 
87.5 12.5 0.0 25.0 4. Språkkurs — lektion 
84.0 4.9 11.1 29.2 48. Gudstjänst i kyrkan — informella 

samtal 
0.0 83.3 16.7 33.3 3. Övriga sammanträden — förhand-

lingar 
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106 50.0 50.0 0.0 33.3 3. Övriga sammanträden — pauser 
124 16.7 83.3 0.0 33.3 3. Fortbildningskurs - rast 
109 82.4 3.2 14.4 33.3 36. Laestadianska bönemöten — 

informella samtal 
111 60.0 40.0 0.0 40.0 5. Korskyrkans bönemöten — 

informella samtal 
60 65.2 34.8 0.0 45.5 33. Hemmet — samtal med släkt från 

södra Sverige 
144 71.6 18.6 9.8 47.1 17. Restaurang i finska Karesuando 

— samtal med bekanta 
102 75.0 25.0 0.0 50.0 2. Sameungdomens möten - pauser 

59 72.8 21.8 5.4 51.9 52. Hemmet — samtal med släkt från 
Kiruna 

67 32.1 59.0 9.0 53.8 26. Fisketurer — samtal med övriga 
63 64.6 7.3 28.0 61.0 41. Hjortronplockning — samtal med 

byborna 
135 54.4 38.6 7.0 63.2 19. Restaurang Ferrum i Kiruna -

samtal med bekanta 
64 29.2 56.9 13.9 63.9 36. Hjortronplockning — samtal med 

övriga 
117 66.7 33.3 0.0 66.7 3. Övrig sport — spel 
118 66.7 33.3 0.0 66.7 3. Övrig sport - paus 
70 64.2 4.9 30.9 66.7 54. Posten i Övre Soppero — samtal 

med byborna 
81 63.3 3.3 33.3 70.9 55. Affären i Övre Soppero — samtal 

med byborna 
116 57.1 28.6 14.3 71.4 7. Samemästerskap — paus 
113 50.0 25.0 25.0 75.0 4. Fotboll — spel 
114 50.0 25.0 25.0 75.0 4. Fotboll — paus 

87 37.8 52.4 9.7 77.1 48. Sommarvistet — samtal med 
övriga 

96 50.0 50.0 0.0 100.0 1. Sameföreningens möten med 
tjänsteman närvarande — 
pauser 

97 50.0 50.0 0.0 100.0 1. SSR:s styrelsemöten — förhand
lingar 

98 50.0 50.0 0.0 100.0 1. SSR:s styrelsemöten — pauser 
125 50.0 50.0 0.0 100.0 1. Bokföringskurs — lektion 
126 50.0 50.0 0.0 100.0 1. Bokföringskurs — rast 
127 50.0 50.0 0.0 100.0 1. Kurs i näversömnad — lektion 
128 50.0 50.0 0.0 100.0 1. Kurs i näversömnad — rast 
99 50.0 50.0 0.0 100.0 2. SSR:s landsmöten — förhand

lingar 
100 50.0 50.0 0.0 100.0 2. SSR:s landsmöten - pauser 
1 1 5  40.5 40.5 19.0 100.0 7. Samemästerskap - tävlingar 

Förkortningar : Va = variabel, Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska, Osäk = språklig 
osäkerhet, Ant = antalet svar. 
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informanterna, som grundar sig på den starka emotionella bundenhet 
till modersmålet som varje individ har (jfr Weinreich 1968:78). En 
sådan språklojalitet torde ge utslag i språkvalet vid samtal med de 
personer av vilka man lärt sig sitt modersmål. 

Intimitet har av några forskare bedömts sammanhänga med språk
valet. Barker ( 1947:195) har använt intimitet som en faktor, när han 
beskriver de olika språkens funktioner i Arizona, och Rubin (1968: 
96 och 101 ff) använder begreppet för att förklara språkvalet i Para
guay (se också kap 2). Rubin likställer användning av indianspråket 
guarani med intimitet i spansk-guaranitalande kollektiv i Paraguay. I 
redovisningen av hennes undersökningsresultat kommer det fram att 
andelen guarani är mycket hög vid samtal med föräldrarna. 

Det kan också vara på så sätt att samiskan har samma kulturför
ankring som inhemska språk i Tanzania (se 6.2.1.2 nedan). En orsak 
är säkert också att man har respekt för sina föräldrar, vilka har högre 
status som auktoriteter. Whitaker (1950:83), som har gjort en antro-
pologisk undersökning i Lainiovuoma sameby, dvs en by som gränsar 
till Saarivuoma sameby till vilken Övre Soppero hör, menar att samis
ka föräldrar är i auktoritetsställning gentemot sina barn. 

Ett annat exempel på interaktion i intraetniska bysituationer är 
samtal med bensinstationens ägare och dennes hustru (V 71 resp 
V 72), med vilka alla informanter talar samiska. Detta signalerar att 
vuxna i Soppero talar samiska sinsemellan i vardagliga intraetniska 
situationer. 

Det är inte ovanligt att man i flerkulturella kollektiv använder 
den lokala varieteten i intraetnisk kommunikation. I den undersök
ning som gjorts av Blom & Gumperz (1972:433) i Hemnesberget i 
Norge framgår att när talarna identifierar sig med andra av lokal 
härkomst talar de ranamål (se också Gumperz 1964:150). Johansson 
(1977:52), som bedriver pedagogisk sameforskning i Sverige, konsta
terar helt allmänt att »längst upp i norr används samiska oberoende 
av vem som tilltalas, bland de samisktalande» (se också Johansson & 
Wikström 1970:51 och Hansegård 1967:83). I motsvarande miljöer i 
norra Finland, speciellt i Utsjoki kommun, uppges användning av 
samiska i intraetnisk kommunikation vara frekvent (Asp 1966:106 f). 
Detsamma gäller kustsamerna i nordvästra Norge i den norsk-samiska 
miljön, men bara när inte norrmän eller främlingar är närvarande 
(Eidheim 1971:58f). 

6.2.1.2 Personliga och transaktionella situationer 

Nedan beskrivs även andra enspråkiga situationer på bynivå än de som 
nämnts under 6.2.1.1 ovan (V 89—V 90, V 93—V 94, V 121 —V 122). 
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Variabel 89 och 90 avser interaktion under samebymöten, variabel 
93 och 94 under sameföreningsmöten och variabel 121 och 122 under 
en kurs i koltsömnad. Variabel 120 avser informellt umgänge i sam
band med en samisk språkkurs. I variabeln ingår två kurser, varav en 
hållen utanför Soppero i en närliggande tätort (se 6.1.5.1 ovan). 
Karakteristiskt för de aktiviteter som ingår i dessa situationer är att 
de kretsar kring frågor eller sysslor som traditionellt är centrala i den 
samiska kulturen eller eljest relevanta för samerna i Soppero. Situa
tionerna är lokalt anknutna med avseende på deltagare, plats, ort och 
samtalsämnen. Alla deltagare i sådana aktiviteter känner varandra väl 
och många är släkt med varandra. Det existerar inte någon större 
vertikal hierarki mellan deltagarna i dessa samtalssituationer. En 
orsak till osäkerhet är att man som talare inte kan definiera situatio
nen riktigt t ex avseende samtalspartners språkfärdigheter, viljan att 
tala ett visst språk, intentioner osv och att man är osäker på vilka 
normer som gäller. Utifrån sådana aspekter är det förståeligt att man 
som individ är säker i sitt språkval i traditionsbundna situationer, 
speciellt när man själv genom yrket eller på annat sätt är delaktig i 
dessa traditioner. 

I fråga om bilingvism i Tanzania säger Abdulaziz-Mkilifi ( 1972:136) 
att det lokala språket manifesterar det rurala socio-kulturella livet 
och är expressivt i sådana sammanhang. I en studie av samtalsämnen i 
relation till kodväxling i tvåspråkiga situationer i swahili-engelsk 
bilingvism från Tanzania fastställs att ju viktigare samtalsämnet är för 
livet i Tanzania, desto mindre är engelskans andel och desto större 
blir swahilis andel (Beardsley & Eastman 1971:23). När ämnet på 
detta sätt är traditionsbundet, blandar man dessutom dessa språk 
mindre. Gross (1951:12), som i en uppsats beskriver språkvalet hos 
arapaho-indianer i Wyoming i USA, uppger att de delar av arapaho-
kulturen som är ursprungliga inte kräver användning av engelska. Där
emot tycks nya lån i kulturen, t ex sådana som har med teknik att 
göra, förutsätta användning av engelska. När man t ex reparerar en 
bil, går man över till engelska. Müller-Wille (1974:151) ger liknande 
exempel från Utsjoki i Finland, där samer och finnar lever i kontakt 
med varandra (jfr 6.2.1.1 ovan). Han menar att plats för aktiviteten 
och samtalsämnet kan spela en roll vid kodväxling. I affärslokaler 
talar man samiska samer emellan, men i en bilverkstad väljer man 
finska. Här är det enligt min mening inte ämnet i sig som påverkar 
språkvalet, utan snarare bristen på ord som har med modern teknik 
att göra (jfr Fishman 1965:71 f). Ytterligare exempel på samtals- och 
kulturbundet språkval är de fall som beskrivs av Tanner (1967:23 
och 31). I Indonesien associerar eliten, de som kan flera språk, de 
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inhemska språken med äldre släktingar från landsbygden och menar 
dessutom att traditionella aktiviteter (religion mm) uttrycks bäst 
genom de inhemska språken. 

Korskyrkans sammanträden (V 103—V 104) är ett exempel på 
organiserad verksamhet där den etniska markeringen inte är relevant 
(se 6.1.4.3 ovan). De informanter som deltagit i sådana sammanträden 
har uppgett att både sammanträdet och det informella umgänget var 
enspråkigt. Den språkliga osäkerheten är alltså 0%. 

6.2.1.3 Transaktionella situationer 

Variabel 95 åsyftar sameföreningens möten med en tjänsteman när
varande, varvid avses själva sammanträdet och inte det informella 
umgänget före eller efter. Bara svenska har använts. I avsnitt 6.1 har 
denna situation räknats som formell på grund av närvaron av en icke
samisk tjänsteman (se 6.1.8.1 ovan). En tjänsteman har ofta högre 
status i förhållande till de samiska mötesdeltagarna på grund av sin 
maktposition. I egenskap av tjänsteman bestämmer han inom sin 
tjänst i samiska ärenden. Formaliteten kommer härvid dock oftast 
inte fram genom språkvalet, eftersom det främst är situationens krav 
på mellanförståelighet mellan tjänstemannen och de övriga mötesdel
tagarna som styr språkvalet. Under informellt umgänge före och efter 
sammanträdet är inte den icke-samiske tjänstemannens närvaro nöd
vändigtvis avgörande för språkvalet, om denne inte direkt berörs av 
samtalet (jfr V 96 i 6.2.2.3.1 nedan). Rent generellt gäller här det
samma som för föreningssammanträden i Tornedalen, dvs i mer 
formella sammanhang används svenska (jfr Loman 1974:54). 

Som ytterligare exempel på intraetniska samiska aktiviteter, där 
bara ett språk använts, kan nämnas sameungdomens (Säminuorras) 
möten (V 101), till vilka deltagare kommer från flera geografiska 
områden och med olika språklig bakgrund. Situationen här är intra-
etnisk. De eventuella vertikala skillnaderna i fråga om status mellan 
ledamöterna sätts i bakgrunden på grund av de gemensamma politiska 
gruppintressena. Att man har samlats för att fatta beslut i ärenden 
som alla har intresse för, ökar intimiteten bland deltagarna och minskar 
graden av formalitet, vilket gör att vissa samiska sammanträden kan 
räknas som mindre formella till sin karaktär, trots att de är transaktio-
nella. Det finns alltså olika grader av formalitet och vissa situationer, 
såsom t ex samiska sammanträden i byn, kan räknas vara mellan halv
formella och strikt formella (se om begreppet halvformell Taylor & 
Clément 1974:203 och 208 ff). 

Mötesspråket vid sameungdomens möten angavs vara svenska av de 
informanter som hade deltagit. Den etniska medvetenheten har ökat 
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de senaste åren, vilket bl a visar sig därigenom att man talar samiska i 
så många situationer som möjligt (se kapitel 2 ovan). För de samiska 
sammanträdenas del har detta lett till att man genom tolkning möjlig
gör användning av samiska. Om mötesdeltagarna finner varandras 
språk alltför avvikande kan de dock tala svenska med varandra (se 
också Kokot 1978:29). Ökad användning av samiska gäller också 
andra samiska möten och konferenser. I samband med sammanträden 
utanför Soppero är den språkliga osäkerheten inför språkvalet större. 
Språkvalet blir ofta slumpartat på så sätt att den enskilde individen 
inför varje särskild situation avgör, vilket språk han skall tala. Samtidigt 
finns den kollektiva viljan, t ex i form av politiska program, som 
uppmuntrar användning av samiska. Några deltagare i sådana möten 
använder samiska medvetet, dvs visar språklojalitet. 

Variabel 123 avser tre olika kurser, vilka har det gemensamt att 
kursledaren var svenskspråkig. Här avses själva lektionerna och inte det 
informella umgänget i samband med dessa. Som framgått av 6.1.5.1 
hölls två av dessa tre kurser utanför Soppero. Bara svenska har använts 
och den språkliga osäkerheten är således 0 %. Situationen kräver att 
man tar hänsyn till kursledarens språkvanor för att kommunikation 
skall kunna uppstå. 

Korskyrkans sammanträden kräver också användning av svenska 
under själva sammanträdet (V 103), eftersom ledarna för rörelsen var 
svenskspråkiga. Under pauser (V 104) skulle man kunna tänka sig att 
samiska eller finska förekom, men de två personer som deltagit har 
angivit att de använt svenska hela tiden. Den språkliga osäkerheten 
är här 0 %. 

V 79 avser samtal med affärsmannens hustru i Övre Soppero och 
V 140 samtal med läkaren i Vittangi. Bara svenska har använts. Den 
språkliga osäkerheten är0%. I dessa situationer föreligger inget egent
ligt språkval. 

6.2.1.4 Sammanfattning 

Enspråkiga personliga situationer innefattar interaktion med modern 
i hemmet (V 56) och samtal med bensinstationens ägare och dennes 
hustru (V 71 resp V 72) samt vissa andra intraetniska situationer med 
lokal anknytning, nämligen samebyns resp sameföreningens möten 
(V 90 resp V 94), en kurs i koltsömnad (V 122) och en språkkurs 
(V 120). I de uppräknade situationerna har enbart samiska använts. 
Ytterligare en situation ingår i denna kategori, nämligen informellt 
umgänge i samband med korskyrkans sammanträden (V 104). Ledarna 
för denna verksamhet är enspråkiga svenskar och styr därigenom språk
valet. Den språkliga osäkerheten i alla de ovannämnda situationerna 
är 0 %. 
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Enspråkiga transaktionella situationer innefattar vissa intraetniska 
samiska sammanträden (V 89 resp V 93) och en lektion i koltsömnad 
(V 121). I dessa situationer har enbart samiska använts. Vidare ingår 
i denna kategori två samiska möten där sammanträdesspråket är 
svenska, nämligen sameföreningens sammanträden med tjänsteman 
närvarande (V 95) och sameungdomens möten (V 101). I den sist
nämnda aktiviteten deltar samer från olika geografiska områden. 
Kravet på ömsesidig förståelse avgör språkvalet. Ytterligare en aktivi
tet i vilken bara samer deltagit är lektioner under en fortbildningskurs 
(V 123). Trots detta är svenskan här kommunikationsspråk, vilket 
kan ha berott på kravet på mellanförståelighet (förutsätter att del
tagarna var samer med olika språklig bakgrund) eller att ämnet krävt 
användning av svenska. Enbart svenska har använts också under kors
kyrkans sammanträden (V 103), där ledarna var enspråkiga svenskar, 
vilket här styr språkvalet. Mellanförståelighet styr språkvalet även vid 
samtal med läkaren i Vittangi (V 140) och när man samtalar med 
handelsmannens hustru i Övre Soppero (V 79), vilket lett till att 
enbart svenska har använts. Den språkliga osäkerheten i de ovan
nämnda transaktionella situationerna är 0%. 

6.2.2 FLERSPRÅKIGA SITUATIONER 

6.2.2.1 Situationer med låg språklig osäkerhet 

Flerspråkiga samtalssituationer med låg språklig osäkerhet är V 54— 
V 55, V 57—V 58, V 62, V 65, V 68, V73-V 74, V 78, V 82-V 84, 
V 86, V 88, V 129—V 131, V 133-V 134, V 136-V 137, V 139, 
V 141, V 143.1 de situationer som hör till denna kategori förekommer 
flera språk, men den språkliga osäkerheten är mycket låg (< 15.6 %). 

6.2.2.1.1 Personliga situationer 

Variabel 54—55 och 57—58 avser informella samtal i hemmet med 
partnern, fadern, egna barn resp syskon, variabel 82—84 avser um
gänge med partnern, syskon resp egna barn i sommarvistet och variabel 
62 och 65 samtal med familjen under hjortronplockning resp vid 
fisketurer. Dessa platser och de aktiviteter som är anknutna till dem 
är ur samernas synpunkt primära. Traditionellt lever man fortfarande 
under en kortare del av året i fjällen och umgås där förutom med 
familjen och släkten även med andra samer från området. Hemmet är 
en institution, där en individs framtida språkvanor och andra bete
endemönster grundläggs. Med Hoffman (1971 :27)kan man konstatera 
att »the home thus functions as a center for intimacy and trust. [...] 
Personal interactions, where status differences become less important, 
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are most frequent in this domain.» Många förknippar sin samiskhet 
med dessa platser och de aktiviteter som är anknutna till dem samt 
med de personer som man där umgås ofta med. Jfr avsnitt 5.1 ovan 
samt Ruong (1980:26): »Miljön är ett grundläggande element i jagets 
framväxt och utgestaltning.» 

Eidheims (1971:55 ff) undersökning bland kustsamer i västra Finn
marken i Norge visar att denna samegrupp i offentliga sammanhang, 
där norrmän är närvarande, låter bli att tala samiska. Samiskan är ett 
slags hemligt språk. Däremot talar man samiska i hemmet och med 
samer man känner (se också 6.2.1.1 ovan). De nordnorska kustsamer-
nas språkliga beteende och situation i övrigt skiljer sig markant från 
sopperobornas. Samerna på den sistnämnda orten kan mycket väl 
använda samiska offentligt. Mer i enlighet med språkvanorna i Övre 
Soppero är de situationer som beskrivs av Müller-Wille och som avser 
samer i Utsjoki i norra Finland. I Utsjoki är samerna i majoritet och 
finsk påverkan är mindre än i andra samiska kommuner i Finland 
(Asp 1966:104f). I hemmen talar man i Utsjoki samiska vid samtal 
med föräldrarna (se 6.2.1.1 ovan). Speciellt sådana familjer vilkas 
medlemmar försörjer sig huvudsakligen inom traditionella näringar 
talar samiska i intraetnisk kommunikation enligt Müller-Wille (1974: 
150 f). I offentliga sammanhang däremot kan kodväxling mellan 
samiska och finska ske även i en intraetnisk situation. Asp (1966:105) 
konstaterar som generell bedömning beträffande användning av 
samiska som hemspråk i sameområden i Finland att man talar det 
först inlärda språket i hemmen. 

I Övre Soppero förekommer vid samtal med fadern i hemmet 
(V 55) två språk, nämligen samiska och finska (jfr 6.2.1.1 ovan). Den 
språkliga osäkerheten är 0%, vilket innebär att man talar antingen 
samiska eller finska med fadern. Det språk som huvudsakligen används 
i sommarvistet vid samtal med partnern (V 82) är samiska, men även 
svenska och finska förekommer. Den språkliga osäkerheten är även i 
det här fallet 0%. Låg språklig osäkerhet (2.7%) har också variabel 
54 som avser umgänge med partnern i hemmet. I sommarvistet är vid 
samtal med syskon (V 83) den språkliga osäkerheten 7.5 %. Båda dessa 
situationer är trespråkiga. Vid samtal med syskon i hemmet (V 58) är 
den språkliga osäkerheten 8.3 %. I den här situationen används samis
ka och svenska liksom vid samtal med barnen i sommarvistet (V 84). 
Den språkliga osäkerheten är i den sistnämnda situationen 9.4%. 

V 74 avser samtal med familjen på bensinstationen i Övre Soppero. 
Förutom samiska (93.8%) har även svenska (6.3%) använts. Den 
språkliga osäkerheten är 0 %. 

I dessa situationer är samiskans andel över 90 % (utom vid samtal 
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med fadern i hemmet) och den språkliga osäkerheten alltså under 
10%. I övriga samtalssituationer är samiskans andel mindre än 90% 
och den språkliga osäkerheten över 10%. Undantag avseende andelen 
samiska är variabel 57, som avser samtal med barnen i hemmet. I 
sådan interaktion talar man 93.4% samiska och 6.6% svenska. Den 
språkliga osäkerheten är i det här fallet 13.2%. Variabel 62 avser 
samtal med familjen i samband med hjortronplockning. Den språkliga 
osäkerheten är här 10.4%. I denna samtalssituation talar man alla tre 
språken liksom vid fisketurer med sin familj (V 65), där den språkliga 
osäkerheten är 15.6 %. 

Som framgår av beskrivningen ovan är samiska det dominerande 
språket i hemmet och inom andra samiska livsområden vid samtal 
med familjemedlemmar. Det finns emellertid klara tendenser till an
vändning även av andra språk än samiska i dessa situationer. I avsnitt 
6.1.1.1 och 6.1.1.3 har räknats upp en del faktorer som bidrar till att 
man talar andra språk än samiska i hemmet och överhuvudtaget i 
informella intraetniska situationer. Som exempel på orsaker till ökad 
användning av bl a svenska kan nämnas interetniska familjerelationer. 
Sådana relationer tenderar att öka andelen andra språk, eftersom de 
samer som befinner sig i sådana relationer har underordnat sig 
ackommodation, dvs har anpassat sig till den icke-samiska partnerns 
huvudspråk men samtidigt behållit vanan att tala samiska i intraetnisk 
kommunikation (jfr Giles 1979:254 0- Andersson (1973:73) finner 
att interetniska äktenskap i rurala områden i Kanada har varit ovan
liga, men att inställningen till sådana håller på att ändras. Han konsta
terar att »it goes without saying that ethnic intermarriage could have 
a profound effect on both the ability and desire to retain traditional 
languages». 

Det måste poängteras att interetniska relationer inte alltid behöver 
innebära att en medlem i en sådan relation överger sitt modersmål, 
utan det kan i stället medföra en ökad och mer komplex bilingvism 
(jfr beskrivningen av Kristina och Elli i 6.1.1.3 ovan). Gross (1951:15) 
ger exempel på språkanvändning hos arapaho-indianer i Wyoming i 
USA i sådana fall då en arapaho-indian har gift sig med en indian från 
en annan stam. Ett fall avser en cheyenne-indian från Montana, som 
är gift med en arapahokvinna från Wyoming, där de bor. Mannen kan 
lite av cheyenne-språket men talar inte arapaho, vilket gör att han 
talar engelska med sin familj. Hans hustru använder både arapaho och 
engelska vid samtal med familjen. 

Att svenska språket har trängt in i samiska familjer, gör det naturligt 
att ansluta sig till vad Martinet säger i företalet till boken »Languages 
in contact» (Weinreich 1968 :vii): »But it remains to be emphasized 
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that linguistic diversity begins next door, nay, at home and within 
one and the same man.» 

Ett annat exempel på varför man använder icke-samiska med sina 
familjemedlemmar och överhuvudtaget i informella sammanhang är 
omgivningens inverkan. Vissa miljöer kan främja användning av 
samiska, t ex vissa för samerna primära miljöer (se ovan) medan andra 
i stället kan verka hämmande, t ex större tätorter (se 6.3.1.2.10 och 
6.3.1.2.11). Jfr 6.2.2.2.1 nedan. 

Variabel 73 avser samtal med barn tillhörande den samiska familj 
som har en bensinstation i byn. I 10.3 % av svaren finns både samiska 
och svenska med. Den språkliga osäkerheten är alltså här ungefär den
samma som i den situation som V 86 avser, dvs umgänge med byborna 
i sommarvistet (10.6%). I båda dessa samtalssituationer är samiskans 
andel över 90 %. Med byborna i sommarvistet talar man också svenska 
och finska. Dessa samtalssituationer är informella. Som talare befinner 
man sig i bekant miljö, där man i huvudsak umgås med samer. 

Variabel 88 avser initiering av kontakt med en person som man 
inte känner. Plats för händelsen är underförstått byn eller fjällen. 
Andelen svenska är i detta fall 52.1 %, andelen samiska 43.8% och 
andelen finska endast 4.2 %. Bara ett svarsalternativ var möjligt, vilket 
gör att osäkerheten automatiskt blir 0 %. Rent allmänt kan sägas, att 
när obekanta möts, tenderar de att bete sig på ett sådant sätt som de 
tror är lämpligt ur den andra personens synpunkt (Berger & Calabrese 
1975:100). Man vet att »a person's style of speech not only provides 
others with a cue as to group membership but also sets in motion a 
series of cognitive processes which influence how people will react to 
the speaker» (Taylor & Clément 1974:202). I den här situationen 
gäller det för den som initierar kontakten att avgöra samtalspartnerns 
språkliga bakgrund. Det är uppenbart, att när man tror eller vet att 
den tilltalade är same, väljer man att tala samiska med vederbörande, 
annars talar man svenska och i något enstaka fall finska. Av Lomans 
(1974:54) beskrivning av tvåspråkigheten i Tornedalen framgår att de 
personer som i sällskapslivet talar finska med bekanta talar svenska 
med främlingar. Detsamma gäller enligt Loman vid telefonsamtal. 
Förhållandet i Tornedalen är likadant men inte identiskt. Variabel 88 
avser som nämnts initiering av kontakt men samtidigt är det alltså 
fråga om val av språk vid samtal med obekanta. Samiskans andel är 
relativt hög, troligen därför att situationen underförstått är förlagd 
till fjällen, hjortronmyren eller liknande. Om frågan hade gällt vilket 
språk man talar med obekanta i Kiruna, hade svaren troligen blivit 
annorlunda (jfr 6.3.1.3.5 nedan). 
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6.2.2.1.2 Personliga och transaktionella situationer 

Variabel V 129—V 130 avser övriga kurser. Det är fråga om två olika 
kurser (se 6.1.5.1 ovan). Den första avser en slöjdkurs i Soppero och 
här används bara samiska. Den andra kursen avser informantens del
tagande i en kurs i Stockholm, där övriga deltagare var enspråkiga 
svenskar. Inget språkval förelåg i det senare fallet. Den språkliga 
osäkerheten är 0 % för båda dessa kurser, eftersom de är enspråkiga. 
Om dessa kurser hade redovisats separat, hade de inordnats bland de 
enspråkiga situationerna ovan. I vissa fall är det svårt att veta exakt 
vilken formalitetsgrad som är anknuten till en situation. Detta gäller 
bl a kursen i Stockholm. Man kan dock räkna med att aktiviteter av 
denna typ, åtminstone under själva lektionerna, är mer formella än 
informella (jfr Gumperz 1964:149, Taylor & Clément 1974:208, 
Hultgren 1978:20 samt kap 2 och 6.2.1.3 ovan). 

6.2.2.1.3 Transaktionella situationer 

De situationer som faller in under denna kategori är i och för sig inte 
strikt formella, men de kan ur talarens synpunkt vara det och för
orsaka ett formellt beteende som medför att vederbörande inte fram
häver sin personlighet på samma sätt som i mer informella situationer. 
Beteendet formaliseras också på grund av att interaktionen sker 
offentligt och att platsen för skeendet är traditionella icke-samiska 
miljöer och verksamhetsområden. I sin redovisning av undersökningar 
gjorda om bilingvism i Arizona likställer Barker (1947:195 f) använd
ning av engelska i stället för spanska med formalitet (se även kap 2 
ovan). Exempel på formella situationer i vilka alltså engelska använts, 
är ekonomiska relationer, medan intima relationer däremot kräver 
användning av spanska, t ex i umgänge med familjen. Barber (1952:99 
och 116 0, som studerat trespråkighet i Arizona, gör i princip en 
likartad indelning med tanke på olika språks användningsområden. 
Spanska och engelska används enligt henne i situationer där man på 
ett eller annat sätt använder pengar. Rubin (1968:105 0 finner i sina 
undersökningar i Paraguay att guarani sammanhänger med informella 
situationer, medan spanska däremot är ett språk som används i 
formella angelägenheter. Hon relaterar formalitet till s k sociala iden
titeter varmed avses relationer i vilka rollbeteendet är starkt markerat, 
t ex läkare—patient och säljare—kund. Rubin menar också att vissa 
samtalsämnen är relaterade till vissa formella sociala identiteter. Så 
diskuteras bl a skolfrågor, ekonomiska och juridiska frågor på spanska 
(se även kap 2 ovan). Jaakkola (1973:19 och 76) ser språksituationen 
i Tornedalen ur diglossisynpunkt och konstaterar att lågvarianten, 
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dvs finska, används inom privatlivets område. I det offentliga livet, 
t ex i affärer och hos myndigheter, används däremot högvarianten, 
dvs svenska. 

Variabel 78, 131, 133—134, 137, 139, 141 och 143 avser affärs-
och restaurangsituationer som här uttrycks genom relationen säljare-
kund. Två variabler (68 och 136) avser samtal med tjänstemän. 
Samtal med handelsmannen (V 78) och med postföreståndarinnan 
(V 68) äger rum i byn och skall hänföras till de lokala interetniska 
relationerna. I interaktion med handelsmannen är den språkliga 
osäkerheten mycket låg (5.5 %), vilket i det här fallet innebär att man 
i regel talar finska och mindre ofta svenska med honom. Använd
ningen av finska måste här också ses mot bakgrund av tidigare språk
förhållanden, då man använde finska i sina handelsförbindelser (se 
6.1 ovan). De äldre, som levde under den tid då fortfarande en natur
lig symbios existerade mellan samer och nybyggare (se 4.2 ovan), är 
fortfarande trogna sina tidigare språkvanor. Många av de unga samerna 
däremot, speciellt kvinnor, använder svenska vid samtal med handels
mannen (jfr 6.1.2.4 ovan). De äldre informanternas språkvanor vid 
samtal med handelsmannen i byn är med andra ord personbundna, 
vilket innebär att man i andra motsvarande affärssituationer kan 
använda ett annat språk än finska. 

Postföreståndarinnan, som är svenskspråkig, visade stort intresse 
för samiska språket och umgicks dessutom över de etniska gränserna 
både med finsk- och samiskspråkiga. Några samer, som kände henne 
väl, yttrade ibland kortare meningar på samiska till henne. Vid samtal 
med postföreståndarinnan är den språkliga osäkerheten relativt hög, 
nämligen 9.3 %. I avsnitt 6.1.8.2 har konstaterats att en del informan
ter troligen tänkte på samtalen med den samiska kvinna som ibland 
brukade vikariera för den ordinarie postföreståndarinnan. Detta skulle 
kunna förklara förekomsten av flera språk i den här situationen. 
Samtal med postföreståndarinnan har räknats till de mer formella 
situationerna (se 6.1.8 ovan), eftersom det är en situation som klart 
sätter gränser för beteendet. Några informanter har dessutom uppgett 
att de talar svenska t ex med sina familjemedlemmar i postförestånda
rinnans närvaro (se 6.1.2.4 ovan). Vid direkt samtal med henne är det 
dock mellanförståeligheten som styr språkvalet. 

Vid samtal med personalen i affärer i finska Karesuando (V 141) 
talar informanterna mest finska, men även svenska och samiska. Den 
språkliga osäkerheten är mycket låg, bara 5.8 %. Situationen är denna 
gång speciell genom att aktiviteten i fråga sker i Finland. Mellanför
ståeligheten kräver oftast användning av finska. Finska Karesuando 
betraktas som en neutral ort, där man snarare beter sig som en individ 
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än som medlem i en etnisk grupp (se 6.1.2.3 ovan). Från ortsbefolk
ningens sida kan man också bli betraktad som en person från Sverige 
i största allmänhet. Variabel 143 avser en situation på samma ort 
men platsen för samtalen är i detta fall en restaurang. Även här talar 
man i huvudsak finska med personalen, men även svenska och samiska 
förekommer. Den språkliga osäkerheten är 5.9 %. Vid kommunikation 
med personalen i en restaurangsituation kan man relativt fritt välja 
språk, eftersom personalen ändå lätt förstår vad kunden vill ha. Det 
ordförråd som används av »säljaren» respektive »kunden» i dylika 
situationer behöver ju inte vara stort för att man skall kunna kommu
nicera (jfr Ervin-Tripp 1969:127 ff). 

Variabel 137 och 139 avser motsvarande situationer i Vittangi. Vid 
samtal med personalen på restaurang Gästis (V 139) är den språkliga 
osäkerheten 7.7 %. Valet sker i huvudsak mellan finska (53.8%) och 
svenska (42.3 %). När man gör inköp i en affär i samma by (V 137), 
är andelen svenska högre än andelen finska. I båda dessa situationer 
förekommer även samiska men i liten utsträckning (3.8 resp 1.9%). 
Här framgår tydligt att i interetniska situationer, där det är möjligt 
att välja mellan svenska och finska, kan man välja båda. Andelen för 
båda språken är nästan lika stor, vilket skiljer dessa situationer från 
motsvarande samtalssituationer i Soppero och Karesuando. Den 
språkliga osäkerheten vid samtal med personalen i affären i Vittangi 
är högre än i andra i det här avsnittet beskrivna interaktioner, nämligen 
14.8%. Den finskspråkiga affärs- och restaurangpersonalen i Vittangi 
associeras inte automatiskt med sin finskspråkiga bakgrund, såsom 
fallet ofta är med handelsmannen i Soppero, utan man tar vid val av 
språk även hänsyn till andra faktorer. 

På restaurang Domus i Kiruna (V 133) talar man i huvudsak svenska 
med personalen, men även samiska och finska. Den språkliga osäker
heten är 9.1 %, alltså högre än i motsvarande situationer i Vittangi 
och i finska Karesuando. I en affär i Kiruna (V 131) talar man också 
i huvudsak svenska med personalen (> 90%), liksom på restaurangen. 
Den språkliga osäkerheten är 13 %, dvs en aning lägre än i motsvarande 
situation i Vittangi, men högre än i Soppero och finska Karesuando 
(se ovan). 

Vid samtal med tjänstemän i stadshuset i Kiruna (V 136) talar man 
nästan uteslutande svenska. Den språkliga osäkerheten är 4.8 %. 

Ofta är det så, att man i Vittangi och Kiruna inte tänker på sälja
rens språkfärdigheter utan som kund automatiskt börjar tala svenska. 
Speciellt i Vittangi kunde man ha väntat sig att andelen finska skulle 
vara högre med tanke på att affärs- och restaurangpersonalen ofta är 
tvåspråkig. Det tycks ändå vara så, att man föredrar svenska vid sådana 
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tillfällen, vilket enligt Jaakkola ( 1973:76 f) också är fallet i mot
svarande situationer i Tornedalen. Jaakkola menar att den flitiga 
användningen av svenska i affärer och vid samtal med myndigheterna 
återspeglar dess ställning som officiellt språk: »I det officiellt enspråki-
ga landet är varunamnen, reklam, anslag och officiella handlingar 
svenskspråkiga.» Tilläggas kan att svenska i sin egenskap av officiellt 
språk når alla människor oavsett deras ålder, yrke eller etniska till
hörighet. Några informanter har berättat för mig att de ibland talar 
samiska eller finska med en tvåspråkig expedit, om de känner veder
börande väl. Liknande beteendemönster förekommer enligt Loman 
(1974:55) i Tornedalen. 

Den språkliga osäkerheten i de ovannämnda situationerna är relativt 
låg. Situationerna skiljer sig dock från varandra genom att omgivningen 
(ort, plats, interlokutörer och åhörare) och den kulturella kontext 
som sammanhänger därmed varierar. Dessa skillnader är de som tydli
gast påverkar graden av språklig osäkerhet. Att endast ett språk före
kommer kan dels bero på att språkvalet är givet, dels på att rollrela
tionerna begränsar valmöjligheterna. 

6.2.2.1.4 Sammanfattning 

Personliga situationer med låg språklig osäkerhet (< 15.6 %) är 
informella familjesituationer som har anknytning till aktiviteter och 
platser som är primära i samernas liv. Sådana samtalssituationer är 
samtal med partnern i hemmet och i sommarvistet (V 54 resp V 82), 
samtal med fadern i hemmet (V 55), samtal med egna barn i hemmet 
och i sommarvistet (V 57 resp V 84), samtal med syskon i hemmet 
och i sommarvistet (V 58 resp V 83), samtal med familjen i samband 
med hjortronplockning och fiske (V 62 resp V 65) och på bensin
stationen i Övre Soppero (V 74). Samiskans andel är över 90 % i de 
flesta av dessa situationer. Vidare hör andra situationer inom byn och 
i fjällen till denna kategori. Sådana situationer är samtal med barn till 
bensinstationens ägare (V 73) och umgänge med bybor i sommarvistet 
(V 86) och även i dessa situationer är samiskans andel över 90%. 
Andelen samiska är mindre vid informella samtal i samband med 
övriga kurser (V 130) och när man initierar kontakt med främlingar 
(V 88). Den språkliga osäkerheten är i de flesta av de ovannämnda 
situationerna under 10%. 

De transaktionella situationerna består av sådana situationer i vilka 
rollrelationen mellan interlokutörerna är klart markerade. Sådana 
situationer är samtal med postföreståndarinnan i Övre Soppero (V 68) 
och med tjänstemän i stadshuset i Kiruna (V 136). I båda fallen talas 
nästan uteslutande svenska. Med handelsmannen i Övre Soppero 

102 



(V 78) talar man nästan enbart finska och finskans andel är hög också 
vid samtal med personalen i affärer och på en restaurang i finska 
Karesuando (V 141 resp V 143). På en restaurang i Vittangi och i en 
affär i Vittangi (V 139 resp V 137) sker språkvalet främst mellan 
svenska och finska. Den språkliga osäkerheten är under 10% i mer
parten av de transaktionella situationerna. På restaurang Ferrum och 
Domus i Kiruna är andelen svenska över 90 % vid samtal med perso
nalen (V 134 resp V 133) och den språkliga osäkerheten i båda fallen 
mycket låg. I en motsvarande situation i en affär i Kiruna (V 131) är 
däremot den språkliga osäkerheten över 10%. En ytterligare situation 
som räknas till de transaktionella situationerna är lektioner under 
övriga kurser (V 129). Den språkliga osäkerheten är i det här fallet 0 %. 

6.2.2.2 Situationer med medelhög språklig osäkerhet 

Flerspråkiga samtalssituationer med medelhög språklig osäkerhet är 
V 59—V 61, V 66, V 69, V 75, V 80, V 85, V91-V92, V 102, 
V 105—V 107, V 109, V 111, V 119, V 124, V 132, V 138, V 142, 
V 144. Den språkliga osäkerheten i dessa situationer är > 15.6%— 
< 51.9%. 

6.2.2.2.1 Personliga situationer 

Gemensamt för de flesta personliga situationer som uppvisar medelhög 
språklig osäkerhet är att interaktionen äger rum utanför hemmet och 
sommarvistet (jfr 6.2.1.1 och 6.2.2.1.1 ovan om situationer med låg 
språklig osäkerhet). 

En allmän tendens i materialet är att den språkliga osäkerheten är 
låg vid samtal med familjen i hemmet och i sommarvistet. Att det i 
den situation som avser samtal med föräldrarna i sommarvistet (V 85) 
är en relativt hög språklig osäkerhet (17.6%) beror på att det här är 
fråga om speciella interetniska familjerelationer som påverkar språk
valet. Denna situation kan jämföras med V 59 som också avser um
gänge med släktingar men i detta fall från Kiruna. Den språkliga 
osäkerheten är här mycket hög (51.9%). Andelen samiska är relativt 
låg (72.8 %) och svenskans andel relativt hög (21.8 %). Finskans andel 
är obetydlig (5.4%). En annan liknande samtalssituation är den när 
man i hemmet umgås med sina släktingar från södra Sverige (V 60), 
varvid den språkliga osäkerheten är 45.5%. Samiskans andel är i 
det här fallet ännu lägre (65.2%), medan svenskans andel är högre 
(34.8 %). Någon finska förekommer inte. Dessa två situationer är inte 
lika intima som de övriga familjesituationerna. Med släkten från 
andra orter umgås man vanligen inte lika ofta som med familjemed
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lemmar bosatta på samma ort och i vissa fall kan den etniska till
hörigheten hos släkten skilja sig från informantens. Dessutom finns 
det bland släkten från andra orter i större utsträckning personer som 
inte talar samiska. 

I affären i Karesuando talar man i huvudsak samiska (89.5 %) med sin 
egen familj (V 142) men ibland även svenska eller finska. Den språkliga 
osäkerheten är 16.3%. Vid samtal med familjen i affären i Vittangi 
(V 138) är samiskans andel lägre, medan svenskans och finskans andel 
är högre. Den språkliga osäkerheten är 18.2 %. I motsvarande situation 
i Kiruna (V 132) är samiskans andel 78.3 %, svenskans andel 18.5% och 
finskans andel bara 3.3 %. Den språkliga osäkerheten är 19.6 %, vilket 
innebär att nästan var femte informant här använder fler än ett språk. 

Som framgått av 6.2.1.1 och 6.2.2.1.1 ovan är den språkliga osäker
heten lägre i för informanterna bekanta situationer (t ex hemmet och 
fjällen), under 10%. Vidare är samiskans andel i samtalssituationer 
inom familjen i regel högre när miljön är bekant. Här är situationerna 
i stället offentliga och samtalen familjemedlemmarna emellan sker i 
en icke-samisk miljö där icke-samer är åhörare, varigenom den språk
liga osäkerheten ökar. Dessutom är andelen samiska mindre (gäller 
Vittangi och Kiruna). 

Vid samtal med familjen på posten i Övre Soppero (V 69) används 
82.8 % samiska, 9.4% svenska och 7.8 % finska. Den språkliga osäker
heten är 21.9 %. 

I affären i Övre Soppero vid samtal med familjen (V 80) är andelen 
samiska 85.3%, andelen svenska 10.3% och andelen finska 4.4%. 
Den språkliga osäkerheten är högre (23.5 %) än i de föregående situa
tionerna. 

Vid jämförelse med de olika familjevariablerna framgår det att den 
språkliga osäkerheten är mindre i intima samtalssituationer (se speciellt 
6.2.1.1) och i situationer som är knutna till aktiviteter som sker i för 
samerna bekanta miljöer (se 6.2.2.1.1). Som framgår av de exempel 
som anförts i de nämnda avsnitten beträffande språkvalet i några 
sameområden i Finland och Norge, kan språkvalet i intraetnisk kom
munikation hos samerna också där vara betingat av om samtalet äger 
rum i samiska eller i offentliga miljöer. Ett mer avlägset exempel på 
språkväxling av liknande slag finns i nordöstra Italien. I Sauris, som 
är ett flerspråkigt område, talar nästan alla vuxna tre språk, nämligen 
tyska, friuliska och italienska. Tyskan används normalt i informella 
samtal mellan vuxna, framförallt i hemmet. Friuliska, som är ett 
regionalt språk, talar man med bekanta från det omgivande området 
och även sinsemellan när dessa är närvarande. De yngre och medel
ålders personer som gått i skola i ett annat samhälle och andra i 

104 



samma ålder som önskar identifiera sig med saurisborna talar gärna 
friuliska. Italienska talar man bl a med främlingar och sinsemellan i 
närvaro av främlingar samt med barn (se närmare Denison 1968:5 82 ff). 
Denna beskrivning är något förenklad, men det viktigaste i detta 
sammanhang är att tyska är ett informellt språk, medan italienska och 
friuliska är högspråk. Av Denisons beskrivning framgår även att språk
valet betingas av de närvarande personerna (se också nedan). 

Vid samtal med bekanta på fisketurer (V 66) är andelen samiska 
87.3 %. Finskans andel är 10.8 % och svenskans andel 2 %. Den språk
liga osäkerheten är 23.5%, vilket visar att ca en fjärdedel av infor-
manterna talar flera språk vid sådana tillfällen. Närvaron av alla de tre 
språken tyder på att de som man kommit i kontakt med under sådana 
turer har olika språklig bakgrund. När man på bensinstationen talar 
med bybor (V 75) är den språkliga osäkerheten 24.1 %. I den här 
situationen förekommer endast samiska och finska (87.9 resp 12.1 %). 

Religiösa aktiviteter är som nämnts ett forum för interetnisk 
kommunikation (se 6.1.4 ovan). Variabel 107 avser informella samtal 
med bekanta i samband med gudstjänster i kyrkan. Samiskans andel 
är här relativt hög, 84%, men finska (11.1%) och svenska (4.9%) 
förekommer också. Den språkliga osäkerheten är 29.2%. I samband 
med lasstadianska möten (V 109) är finskans andel något högre 
(14.4%), medan samiskans och svenskans andel är en aning lägre. 
Den språkliga osäkerheten är 33.3 %, vilket visar att ungefär var tredje 
informant här använder flera språk. Korskyrkans möten (V 111 ) är 
annorlunda, genom att de inte har en traditionell anknytning till 
området. I samband med informellt umgänge vid bevistandet av kors
kyrkans möten är samiskans andel relativt låg (60%), medan svens
kans andel är så hög som 40 %. Här är det tydligt att de svenskspråkiga 
evangelisterna präglar interaktionen (jfr 6.1.4.3 ovan). Den språkliga 
osäkerheten är 40 %. 

Variabel 124 avser informellt umgänge i samband med en fortsätt
ningskurs (se 6.1.5.1 ovan). Andelen svenska är 83.3% och andelen 
samiska 16.7 %. Den språkliga osäkerheten är 33.3 %. 

I informell kommunikation i samband med den samiska ungdoms
organisationens möten (V 102) används huvudsakligen samiska (75 %) 
och i andra hand svenska (25 %). Den språkliga osäkerheten är 50%. 
De som deltagit i dessa möten anger Kiruna som mötesort. Av avsnitt 
6.2.1.3 framgår att under själva sammanträdet (V 101) används 
svenska. Vad gäller de sammanträden som informanterna hade deltagit 
i, känner man ofta igen mönstret för språkbruket från Tornedalen, 
genom att man under förhandlingarna använder svenska och sedan 
växlar språk, när situationen blir mer informell (Loman 1974:54). 
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På restaurang Ratkin i finska Karesuando är samiskans andel rela
tivt hög (71.6%) vid samtal med bekanta (V 144). Den språkliga 
osäkerheten är 47.1%. Som jämförelse kan nämnas att vid samtal 
med byborna på posten och i affären i Soppero är andelen samiska 
mindre och osäkerheten högre (se 6.2.2.3.1 nedan). Nästan hälften av 
de informanter som besökt Ratkin talade alltså flera språk där. Det 
är huvudsakligen de yngsta informanterna samt några personer i 
nedre medelåldern som gör restaurangbesök på Ratkin. Det finns en 
allmän tendens hos unga samer att ibland tala svenska sinsemellan 
och att därvid dessutom blanda samiska och svenska. Svenskans andel 
är här 18.6% och finskans andel 9.8%. Samiskans andel är dock 
mycket hög i jämförelse med motsvarande situation på Ferrum i 
Kiruna (V 135), där man talar mycket svenska i stället. Den språkliga 
osäkerheten på Ferrum är 63.2 % (se 6.2.2.3.1 nedan). 

I avsnitt 6.2.2.1.3 och 6.3.1.2.9 har angetts att Karesuando är en 
neutral ort, där man relativt fritt kan välja det språk man vill tala. 
Friheten att välja mellan olika språk är emellertid underkastad sociala 
begränsningar (jfr Gumperz 1964:138). En belysande beskrivning av 
kodväxling bland flerspråkiga personer på en restaurang ger Denison 
(1968:583 f och 1971:168 f, se ovan om bakgrunden till beskriv
ningen). Den i det här fallet aktuelle restaurangägaren och hans familj 
har bott några år utanför Sauris i ett friulisktalande område, där de 
har vant sig att tala friuliska. Detta språk används ofta på restauranger, 
men Denison vill inte korrelera restauranger och användning av friulis
ka, eftersom hon menar att även andra faktorer, t ex interlokutörernas 
roller, påverkar språkvalet vid sådana tillfällen. En grupp ortsbor 
kommer in i restaurangen och beställer drinkar på friuliska och fort
sätter att tala på friuliska med varandra i restaurangägarens och hans 
familjs närvaro och även när främlingar är närvarande. Under kvällens 
lopp övergår personerna i denna grupp till att tala tyska med varandra. 
Varje gång någon bekant till dem kommer in övergår de dock till att 
tala friuliska. När de bytt några ord med de nyanlända och är för sig 
själva vid bordet igen börjar de åter att tala tyska. På detta sätt växlar 
de enligt Denison hela tiden från det ena språket till det andra. 

6.2.2.2.2 Personliga och transaktionella situationer 

Övriga sammanträden (V 105—V 106) avser tre olika interetniska 
situationer. Ett av dessa möten hölls i Soppero med svenska och finska 
som sammanträdesspråk, men i pauserna under mötets gång användes 
samiska. Ett annat möte hölls i Vittangi med svenska som mötesspråk, 
men under informellt umgänge talades under detta möte både svenska 
och samiska. Det tredje mötet hölls i Kiruna och i detta sammanhang 
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användes svenska både i informell och formell interaktion. Det 
sammanlagda resultatet blir att man under sammanträdena (V 105) 
huvudsakligen talade svenska (83.3%) och något finska (16.7%) och 
1 informell kommunikation (V 106) samiska och svenska, 50% 
vardera. Den språkliga osäkerheten är i båda fallen 33.3%. Variabel 
91 och 92 avser samebyns möten med tjänsteman närvarande. Det är 
tydligt att när en tjänsteman närvarar vid ett samiskt möte ökar det 
formaliteten, men det påverkar inte nödvändigtvis språkvalet. Där
emot kräver mellanförståeligheten att man väljer det språk som 
vederbörande tjänsteman talar. Under förhandlingarna (V 91) talar 
man i huvudsak svenska (90%) men även samiska (10%). Den 
spåkliga osäkerheten är 20 %. De informella samtalen i samband med 
mötet (V 92) sker däremot främst på samiska (90 %) och bara till viss 
del på svenska (10%). Den språkliga osäkerheten är även här 20%. 

6.2.2.2.3 Transaktionella situationer 

Variabel 119 avser lektionerna under två språkkurser. Den ena av 
kurserna hölls i Soppero och den andra i Karesuando. Den språkliga 
osäkerheten är 25 %, vilket i det här fallet betyder att den informant 
som deltog i kursen i Karesuando behövde både samiska (87.5 %) och 
svenska (12.5 %) under lektionerna. 

Variabel 61 avser samtal med distriktssköterskan i hemmet. Situa
tionen är mer formell än när man t ex diskuterar med bybor. Distrikts
sköterskan skiljer sig från samerna genom sin etniska tillhörighet. 
Vidare är hon utbildad och representerar den regionala sjukvården 
genom att det inte finns någon läkarstation i Soppero. De flesta talar 
svenska med henne och den språkliga osäkerheten är relativt låg, 
16.1%. Eftersom det är en klar rollrelation mellan sköterska och 
patient är det här fråga om två positioner i en statussituation (se kap 
2 ovan och Rubin 1968:105, not 7). Det här är ett exempel på sådana 
rollrelationer som enligt Rubin sätter begränsningar för beteendet. 
Det är också en situation som tydligt motsvarar Gumperz' »trans
aktioneil interaktion» och räknas till de mer formella situationerna i 
domänbeskrivningen ovan (se 6.1.8.1 ovan). 

6.2.2.2.4 Sammanfattning 

Personliga situationer med medelhög språklig osäkerhet (> 15.6— 
< 51.9%) är bla samtal med föräldrarna i sommarvistet (V 85). An
delen samiska är över 90% och den språkliga osäkerheten under 20%. 
När man samtalar i hemmet med släktingar bosatta på större tätorter 
(V 59 och V 60) är samiskans andel mindre än annars i familjesitua
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tioner och den språkliga osäkerheten betydligt högre (ca 50%). Vid 
samtal med familjen i offentliga scener är den språkliga osäkerheten 
upp till ca 25%. Detta gäller samtal med familjen på posten i Övre 
Soppero (V 69), i affärer i Karesuando (V 142), i Vittangi (V 138), i 
Kiruna (V 132) och i Övre Soppero (V 80). Samiskans andel är minst 
i Kiruna, under 80%. Vid samtal med bybor vid fisketurer (V 66) 
och på bensinstationen (V 75) är den språkliga osäkerheten lägre än i 
informella samtal i samband med religiösa aktiviteter (V 107, V 109 
resp V 111), i vilka den språkliga osäkerheten uppgår till 40%. Något 
lägre språklig osäkerhet uppvisar de situationer som avses med 
V 124 (informella samtal i samband med en fortsättningskurs) och 
V 106 (informellt umgänge i samband med övriga sammanträden). 
Svenskans andel i dessa situationer är hög, 83.3 resp 50%. Vid infor
mella samtal vid samebyns möten när tjänsteman är närvarande (V 92) 
är den språkliga osäkerheten 20 %. Samiskans andel är här mycket 
hög liksom vid informella samtal i samband med sameungdomens 
möten (V 102). I den sistnämnda situationen är dock den språkliga 
osäkerheten relativt hög, 50%, liksom när man umgås med bekanta 
på en restaurang i finska Karesuando (V 144), 47.1 %. 

Transaktionella situationer med medelhög språklig osäkerhet är 
övriga sammanträden (V 105), förhandlingar under samebyns samman
träden med tjänsteman närvarande (V 91) och samtal med distrikts
sköterskan i hemmet (V 61 ). Svenskans andel är hög i dessa situationer. 
Under lektionerna på en samisk språkkurs (V 119) är det däremot 
samiskans andel som är hög. Den språkliga osäkerheten varierar. 

6.2.2.3 Situationer med hög språklig osäkerhet 

Samtalssituationer med hög språklig osäkerhet är V 63—V 64, V 67, 
V 70, V 81, V 87, V96-V100, V 113-V 118, V 125-V 128, V 135. 
Den språkliga osäkerheten i dessa situationer är > 51.9%—< 100%. 

6.2.2.3.1 Personliga situationer 

När man i samband med hjortronplockning (V 63) pratar med bybor
na, använder man mest samiska (64.6 %) men också finska (28 %) och 
svenska (7.3 %). Den språkliga osäkerheten är 61 %. Under bärplock
ning kan man träffa människor från många olika trakter (se 6.1.1.2 
ovan). Förutom familjemedlemmar och bybor träffar man på hjortron
myrarna ofta norrmän, som söker sig till Sverige under bärtiderna. 
Många samer kommer också på besök i hemtrakterna under hjortron
tiden. Det kan således också vara egna släktingar från andra orter, 
som informanterna förknippar den här situationen med. 

108  



Vi har tidigare sett att andelen samiska är låg och den språkliga 
osäkerheten medelhög vid samtal med släkten från andra orter (se 
6.2.2.2.1 ovan). Variablerna 64, 67 och 87 avser umgänge med 
sådana personer som inte är familjemedlemmar eller bybor (övriga). 
När man i samband med hjortronplockning pratar med sådana 
personer (V 64) är andelen svenska mycket hög (56.9 %). Samiska 
kommer därnäst (29.2%) och sedan finska (13.9%). Den språkliga 
osäkerheten i den här samtalssituationen är 63.9%, dvs något högre 
än vid samtal med bybor i samband med bärplockning (se ovan). 

Vid samtal med övriga i sommarvistet (V 87) är andelen svenska 
52.4%, andelen samiska 37.8% och andelen finska 9.7 %. Den språk
liga osäkerheten är 77.1 %. När man vid fisketurer pratar med övriga 
(V 67) är andelen samiska så låg som 32.1 %, andelen svenska 59% 
och andelen finska 9 %. Den språkliga osäkerheten är 53.8 %. 

Om man jämför dessa situationer med t ex familjesituationerna i 
motsvarande miljöer framgår det att ju mer intim relationen mellan 
interlokutörerna är desto lägre är den språkliga osäkerheten (jfr 
6.2.2.1.1 ovan). 

När man talar med byborna på posten i Övre Soppero (V 70), är 
den språkliga osäkerheten 66.7 %. En liknande situation är den som 
avses med variabel 81, dvs informella samtal med byborna i affären, 
där den språkliga osäkerheten är 70.9 %. 

Vid informellt umgänge på restaurang Ferrum i Kiruna (V 135) är 
den språkliga osäkerheten 63.2%. Situationen är trespråkig. Andelen 
samiska är 54.4%, andelen svenska 38.6% och andelen finska 7%. I 
motsvarande situation i finska Karesuando är den språkliga osäker
heten mindre (se 6.2.2.2.1 ovan). 

Variabel 113 och 114 syftar på idrottsaktiviteter, i detta fall fot
boll, hållna delvis i Soppero och delvis i Kiruna. Både under spelet 
och under pauserna har man behövt alla tre språken men mest samiska 
(50%), även om finskans andel här är förhållandevis hög (25 %). En 
av de personer som spelat fotboll i Soppero (se 6.1.5.2 ovan) säger sig 
ha behövt enbart samiska vid det tillfället. Den språkliga osäkerheten 
är 75 %. Detta kan jämföras med språkvanorna i Tornedalen, där man 
ofta talar finska under idrottsutövning (Loman 1974:54). 

Variabel V 115 avser tävlingar under samemästerskapet. Under 
tävlingarna är såväl andelen samiska som andelen svenska 40.5 % och 
finskans andel 19%. Alla informanter som deltagit i dessa aktiviteter 
har behövt flera språk. Variabel 116 avser mer informellt umgänge i 
samband med sådana sportaktiviteter. Andelen samiska är här 57.1 %, 
andelen svenska 28.6% och andelen finska 14.3%. Även i den här 
situationen är den språkliga osäkerheten hög, 71.4 %. 
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Variabel 117 och 118 avser tre olika sportaktiviteter (se 6.1.5.2 
ovan), där andelen samiska är 66.7% och andelen svenska 33.3%. 
Den språkliga osäkerheten är 66.7 %. 

Den informant som deltagit i sameföreningens möte i Soppero, då 
en tjänsteman var närvarande, uppger sig ha behövt både samiska och 
svenska i informellt umgänge med mötesdeltagarna (V 96). Den 
språkliga osäkerheten blir härmed 100 %. 

6.2.2.3.2 Personliga och transaktionella situationer 

Variabel 127 och 128 avser en kurs som hölls i Soppero. Förutom 
några samer deltog en svenskspråkig kvinna i kursen. Den informant 
som tog del i denna aktivitet talade både svenska och samiska såväl 
under lektionerna som under rasterna. Den språkliga osäkerheten blir 
därför 100%. 

En informant har deltagit i en bokföringskurs (V 125-V 126). 
Bara samer deltog i denna kurs och även ledaren var same, men infor-
manten använde ändå både samiska och svenska, vilket gör att den 
språkliga osäkerheten blir 100%. 

Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten (V 99—V 100) är 
också sådana evenemang under året vid vilka samtalssituationerna 
präglas av hög språklig osäkerhet. De två informanter som deltagit i 
landsmötet har behövt både samiska och svenska. Den språkliga 
osäkerheten är således 100%. I avsnitt 6.1.6.1 ovan har dessa möten 
beskrivits bl a med avseende på de personer som deltar. Det är fråga 
om intra- och interetniska relationer, dessutom finns det både verti
kala och horisontella skillnader mellan de enskilda deltagarna på 
mötena. De enskilda situationerna kan vara både informella, halv
formella och formella (jfr kap 2 och 6.2.1.3 ovan). 

SSR:s styrelsemöten (V 97—V 98) liknar landsmötena vad gäller 
fördelning av språk och med avseende på den språkliga osäkerheten. 
Den informant som närvarat vid dessa möten har behövt både samiska 
och svenska, såväl under förhandlingarna som under pauserna. Den 
språkliga osäkerheten är således 100%. Ledamöterna i SSR:s styrelse 
har olika språklig bakgrund, vilket föranleder deltagarna att tala 
svenska för att alla skall förstå förhandlingarna. Den enskilde samisk
talande ledamoten kan dock under mötets gång byta några ord på 
samiska med den som sitter närmast. Under större samiska möten 
anordnar man, som framgår av avsnitt 6.1.6.1, numera tolkning. Den 
etniska medvetenheten har bidragit till att öka användningen av 
samiska, vilket lett till att detta språk allt mer övertar de funktioner 
som icke-samiska språk hade tidigare. Detta är en tendens som Aikio 
(1980:294 f) uppmärksammat i några mindre byar i norra Finland, 
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där samer utgör en del av befolkningen. I detta fall övertar samiskan 
finskans tidigare funktioner. Hon ger också exempel på att samiska 
där kan användas som mötesspråk vid samiska sammanträden. 

6.2.2.3.3 Sammanfattning 

Personliga situationer med hög språklig osäkerhet är ett antal aktivi
teter i fjällen, nämligen samtal med bybor under bärplockning (V 63), 
samtal med övriga under bärplockning (V 64), vid fisketurer (V 67) 
och i sommarvistet (V 87). I de tre sistnämnda situationerna är 
svenskans andel relativt hög och samiskans andel låg. Den språkliga 
osäkerheten uppgår till närmare 80%. Andelen samiska är jämförelse
vis låg också vid samtal med bybor på posten (V 70) och i affären 
(V 81) och vid samtal med bekanta på restaurang Ferrum i Kiruna 
(V 135). Den språkliga osäkerheten är här ungefär mellan 60 och 
70 %. Även i samband med sportaktiviteter är osäkerheten hög, upp 
till 100%. Sådana situationer är fotboll (V 113—V 114), samemäster
skap (V 115—V 116) och övrig sport (V 117—V 118). Detsamma 
gäller sameföreningens möten med tjänsteman närvarande (V 96) 
samt informella samtal i samband med en kurs i näversömnad (V 128), 
en bokföringskurs (V 126), SSR:s landsmöten (V 100) och SSR:s 
styrelsemöten (V 98). I dessa situationer förekommer 50% samiska 
och 50 % svenska. 

Transaktionella situationer är formell interaktion i samband med 
en kurs i näversömnad (V 127), en bokföringskurs (V 125), SSR:s 
landsmöten (V 99) och SSR:s styrelsemöten (V 97). I dessa situatio
ner förekommer samiska och svenska (50 % vardera) och den språkliga 
osäkerheten är 100%. 

Många av dessa aktiviteter är sådana att tillfälliga samiska miljöer 
bildas (t ex samemästerskap och SSR:slandsmöten). För den enskilde 
individen är dessa tillfällen viktiga bl a därför att de ger möjligheter 
till intraetniskt umgänge och möjlighet att tala samiska. Samtidigt är 
emellertid dessa aktiviteter så komplexa att en avancerad språkväxling 
sker i samband med dem, varvid den språkliga osäkerheten ökar. När 
man analyserar de olika situationerna ser man hur instabil språksitua
tionen är. De olika språken överlappar delvis varandra och håller på att 
överta varandras funktioner. Mest aktiva i den processen är svenskan 
och samiskan. Dessutom får man det intrycket att åtminstone en del 
av informanterna har en mycket varierande uppsättning kontakter 
både inom byn och utanför byn. Jfr Gumperz (1969:248): 

One of the effects of the rapid social change in modern urban societies and in 
so-called developing societies is that individuals may share a number of social 
relationships and are free to allude to these relationships by language shift. 
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6.2.2.4 Sammanfattning 

Samtalssituationerna har indelats i olika grupper dels utifrån graden 
av språklig osäkerhet, dels utifrån om de är personliga eller trans-
aktionella (uppgiftsorienterade). Med språklig osäkerhet avses använd
ning av fler än ett språk i en samtalssituation. Graden av språklig 
osäkerhet (låg, medelhög, hög) är beräknad utifrån hur stor andel av 
informanterna som använder fler än ett språk i en samtalssituation. 

Den språkliga osäkerheten är låg 

— i för samerna primära miljöer i personlig interaktion med kärn
familjen (t ex samtal med modern i hemmet och samtal med syskon 
i sommarvistet) eller med bybor och bekanta (t ex samtal med 
bybor och bekanta i sommarvistet) 

— i samband med traditionella samiska aktiviteter som sker lokalt i 
Övre Soppero med enbart samer från orten som deltagare (t ex 
samebyns möten och kurs i koltsömnad). Detta gäller såväl person
lig som transaktioneil interaktion och i båda fallen har enbart eller 
nästan enbart samiska använts 

— i samband med lokala, samiska verksamheter med en svenskspråkig 
tjänsteman närvarande och när interaktionen är transaktioneil 
(sameföreningens möten med tjänsteman närvarande). I detta fall 
har enbart svenska använts 

— i samband med traditionella, samiska aktiviteter som sker utanför 
Övre Soppero med samer från olika geografiska områden och med 
skiftande språklig bakgrund som deltagare (t ex sameungdomens 
möten). Detta gäller transaktioneli interaktion och enbart svenska 
har använts 

— i samband med regionalt organiserad verksamhet med deltagare från 
olika etniska grupper och där den etniska markeringen inte är viktig 
(korskyrkans sammanträden). Detta gäller såväl personlig som trans
aktioneil interaktion och i båda fallen har enbart svenska använts 

— i transaktioneli interaktion med myndigheter (t ex samtal med 
tjänsteman i stadshuset i Kiruna) eller affärs- och restaurangpersonal 
(t ex samtal med affärspersonal i Kiruna). Dessa situationer präglas 
av klara rollrelationer och i vissa situationer har man invanda 
mönster för språkvalet (t ex samtal med handelsmannen i Övre 
Soppero), medan det i andra fall kan vara kravet på mellanförståe-
lighet som avgör språkvalet (t ex samtal med läkaren i Vittangi). 

Den språkliga osäkerheten är medelhög 

— i personlig interaktion i hemmet med släkt från större tätorter 
— i personlig interaktion med familjen eller med bybor och bekanta 

i icke-samiska offentliga scener (t ex samtal med familjen i affären 
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i Vittangi, samtal i samband med religiösa aktiviteter och samtal 
med bekanta på en restaurang i finska Karesuando) 

— i personlig interaktion när samer från olika orter träffas (t ex infor
mella samtal vid sameungdomens möten) 

— i personlig och transaktioneli interaktion vid lokala eller regionala 
interetniska möten, där mellanförståelighet är viktig. Detta gäller 
speciellt transaktionella interaktioner men i viss mån också person
liga. Intraetniska samtalsgrupper kan bildas men fungerar inte som 
etniska gränser (t ex övriga sammanträden, vari bl a ingår möten av 
Kyrkans ungdom) 

— i personlig och transaktioneli interaktion i samband med samiska 
aktiviteter, då man samtalar med en tjänsteman eller när dennes 
närvaro påverkar språkvalet eller kräver användning av ett visst 
språk (samebyns möten med en tjänsteman närvarande) 

— i transaktionen interaktion i hemmet (samtal med distriktssköters
kan). 

Den språkliga osäkerheten är hög 

— i personlig interaktion med obekanta i för samerna primära miljöer, 
dvs då interaktionen är personlig men relationen mellan interloku-
törerna icke-intim (t ex vid samtal med övriga vid fisketurer) 

— i personlig interaktion med bybor i offentliga scener i Övre Soppero 
där etnisk markering kan vara relevant (t ex samtal med byborna i 
affären i Övre Soppero) 

— i samband med organiserad interetnisk fritidsaktivitet på lokal nivå 
med samer i majoritet. Både i den personliga och transaktionella 
interaktionen har hänsyn tagits till en enspråkig svensk deltagare 
(kurs i näversömnad) 

— i samband med sådana aktiviteter där tillfälliga samiska miljöer 
bildas och där etnisk markering kan vara relevant (t ex SSR:s lands
möten och samemästerskap). Detta gäller i såväl personlig som 
transaktioneli interaktion. 

Avslutningsvis kan således konstateras att den språkliga osäkerheten 
är låg t ex när situationen är vardaglig och aktiviteterna och samtals
ämnena rör traditioner eller annars är utpräglat lokala och interloku-
törernaoch åhörarna är samer från trakten. Den språkliga osäkerheten 
är låg också i sådana fall då mellanförståelighet är viktigt eller när 
interlokutörernas roller är entydiga och klart markerade. 

Den språkliga osäkerheten är hög t ex när interaktionen sker på 
större tätorter utanför Övre Soppero och/eller när interlokutörernas 
roller är mångtydiga eller varierande. Detta gäller också när såväl 
etnisk markering som mellanförståelighet är viktigt i en och samma 
samtalssituation. 
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Bild 9. Samemästerskap. Foto: Ulf Linder 
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Bild 10. Kalvmärkning. Foto: Ulf Linder. 
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6.3 SPRÅKVALET RELATERAT TILL INFORMANTERNAS 
SOCIALA BAKGRUND 

I föreliggande avsnitt relateras språkvalet till informanternas sociala 
bakgrund, dvs ålder, yrke, utbildning och geografisk rörlighet. Avslut
ningsvis ges några sammanfattande kommentarer till hela avsnittet 
och slutligen görs också en metodjämförelse. 

6.3.1 ÅLDER OCH YRKE 

Nedan redovisas olika ålders- och yrkeskategoriers språkval. De aktu
ella ålderskategorierna är 20—37 år (de yngsta), 38—55 år (mellan
gruppen) och 56—70 år (de äldsta). Yrkeskategorier är renskötare 
och hemmafruar samt en kategori övriga, som bl a inkluderar stude
rande, lärare, pensionärer och arbetslösa (se 5.2.1 ovan).5 

Komponenten ålder har i min undersökning tagits med för att 
kunna se om de yngre informanterna på något sätt skiljer sig från de 
äldre i sitt språkval. Asp (1965:91 f), som gjort undersökningar bland 
samer i hela sameområdet i Finland, finner vad gäller ålder att de 
äldsta och de yngsta samerna använder lika mycket samiska och mer 
än medelålders samer i hemmet. Han menar att de unga är under 
påverkan av sina föräldrar, vilket gör att de talar mer samiska än 
mellangruppen. Dessutom anser han det vara möjligt att de yngsta är 
påverkade av den samiska medvetenheten och som följd därav talar 
mer samiska. De medelålders samerna blev enligt Asp under kriget 
vana att tala finska under vistelse utanför de samiska bosättnings
områdena. 

Yrke är en intressant variabel framför allt genom att man i Sverige 
uppvisar en benägenhet att likställa den samiska identiteten med 
renskötaryrket (se 5.1.1 ovan). Renbetes-och rennäringslagstiftningen 
(se t ex SFS 1971:437) har åtminstone delvis medverkat till denna 
utveckling. Uppdelningen i renskötande och icke-renskötande samer 
är knuten till delaktighet i eller avsaknad av de rättigheter som är 
knutna till rennäringen (jfr Thomasson 1982:23, se också t ex 5.1.1 
ovan). Ruong (1982:62) uttalar sig på följande sätt om effekten av 
dessa rättigheter : »Rennäringslagen är en skarp kniv som delar same
folket i två från varandra skarpt åtskilda grupper, vilket inverkar 
menligt på sammanhållningen bland samerna som etnisk grupp.» Det 
finns också ett uttryck som säger att »det är renen som håller lapska 
språket vid liv» (Collinder 1957:187). 

Asp ( 1965:90 ff) konstaterar vad gäller språkförhållandena bland 
samer i Finland att renskötsel inte helt korrelerar med användning 
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av samiska utan att renskötande samer talar lika mycket finska som 
andra samer. Han menar dock att renskötseln utgör en gynnsam 
grund för det samiska språkets odling. I de flesta samekommunerna 
talar de traditionsbundna samerna mer samiska än andra samer, men 
skillnaderna är inte särskilt stora. I en senare uppsats skriver Asp 
(1966:106) att påståendet att »renen håller det lapska språket vid liv» 
skall förstås på så sätt att den kulturform som betraktas som typiskt 
samisk tydligast har bevarats inom renskötseln. Det är enligt Asp 
troligt att när en individ avlägsnar sig från denna miljö, blir han lättare 
påverkad av majoritetskulturen och majoritetsspråket (jfr Helander 
1981:156). Aikio (1980:295) som gjort undersökningar i några små
byar i norra Finland finner inte heller någon positiv korrelation mellan 
bevarandet av det samiska språket och renskötseln. I inlandskommu
nerna i norra Norge talar flertalet samer dagligen samiska, såväl ren
skötare som bofasta, men det är renskötarna som tydligast har bevarat 
sitt språk (se Jernsletten & Jernsletten 1963:29ff). 

Hansegård (1967:71 ff) ger en kort beskrivning av språkvanorna 
hos samer i Jukkasjärviområdet, till vilket Övre Soppero hör. Enligt 
Hansegård talar både renskötande och icke-renskötande samer i 
området i regel samiska. Alla samer i Saarivuoma, även barn, talar 
finska och använder detta språk i umgänge med finskspråkiga. Hanse
gård nämner också att många samer i Jukkasjärvi talar svenska med 
finskspråkiga, men i Saarivuoma är svenskans dominans mindre. Som 
skäl till att svenska språket används som talspråk anges bla skolans 
påverkan och påverkan från de inflyttade enspråkiga svenskarna. 
Vidare uppger Hansegård att svenska används av de icke-renskötande 
samer som arbetar i Kiruna och av sådana som har hög utbildning eller 
som går i skola, i de flesta fall i icke-samiska miljöer. Dessa kategorier 
av samer talar ibland svenska även i intraetnisk kommunikation. 
Färdigheterna i de olika språken förefaller också att sammanhänga 
med ålder, yrke och utbildning. Språkväxling mellan samiska och 
svenska är enligt Hansegård mycket vanligt. De som kan svenska eller 
håller på att ändra sina språkvanor till svenskans fördel, uppvisar en 
mer avancerad språkväxling. 

Även om Hansegårds beskrivning av språkförhållandena i Jukkas
järvi inte i alla detaljer gäller samerna i Övre Soppero, som fortfarande 
var isolerat i början av 1960-talet, dvs vid den tid som Hansegårds 
beskrivning avser, så är den ändå intressant. Det mönster som tidigare 
fanns i andra delar av Jukkasjärviområdet kan numera mycket väl 
förekomma i övre Soppero. 

För att kunna lokalisera eventuella skillnader mellan de olika ålders-
och yrkeskategoriernas språkval relateras språkvalet till domäner 
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(6.3.1.1), scener (6.3.1.2) och orter (6.3.1.3). Redovisningen avser 
hur ofta varje informantkategori relativt sett använder de olika 
språken inom resp domän, scen och ort. Varje språk behandlas här 
separat (jfr 6.1 och 6.2 ovan). 

Hur beräkningarna är gjorda kan illustreras med en informantkate
gori som består av två personer och en domän som innefattar 10 
samtalssituationer. Informant A har deltagit i samtliga 10 situationer 
och i 7 av dessa uppgett sig använda samiska, i 5 svenska och i 2 
finska. Samiska förekommer således i 70 % av de aktuella situationer
na, svenska i 50 % och finska i 20 % av situationerna. Informant B har 
deltagit i 8 av samtalssituationerna och i 6, dvs 75 %, av dessa använt 
samiska, i 4, dvs 50 %, svenska och inte i något fall finska. Genom
snittsindividen i denna informantkategori använder således inom den 
aktuella domänen framför allt samiska, i 72.5 % av situationerna 
(70+ 75:2 = 72.5), därnäst svenska, 50%, och minst ofta finska, 
20%. 

6.3.1.1 Domäner 

Nedan relateras informanternas ålder och yrke till deras språkval inom 
olika domäner med syfte att kartlägga eventuella skillnader mellan 
olika informantkategorier vad gäller språkvalet inom resp domän (om 
domänindelningen se 6.1 ovan). 

6.3.1.1.1 Familj 

Domänen familj innefattar följande variabler (se också 6.1.1 ovan): 
V 54—V 60, V 62, V 65, V 69, V 74, V 80, V82-V85, v 132, 
V 138, V 142. 

Tabell 31 visar att man inom familjedomänen framför allt talar 
samiska, oavsett ålder eller yrke, i genomsnitt i 95 % av situationerna. 
De äldsta informanterna är de som oftast använder samiska inom 
denna domän oavsett samtalssituation. Användning av samiska i de 
andra åldersgrupperna varierar beroende på vilken yrkeskategori de 
tillhör. De som oftast använder samiska i mellangruppen är kategorin 
övriga (100%) och därnäst renskötarna (97%). För hemmafruarna i 
mellangruppen är andelen för samiskan 88 %, vilket är mindre än för 
genomsnittet totalt (95 %). Av de yngsta är det renskötarna och 
därnäst hemmafruarna som oftast använder samiska, i 99 resp 95 % 
av situationerna, medan andelen för yrkeskategorin övriga är mindre 
än för genomsnittet, nämligen 91 %. Av yrkeskategorierna som helhet 
uppvisar renskötarna störst benägenhet att tala samiska med sina 
familjemedlemmar. 
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Tabell 31. Domänen familj. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp 
finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter 
inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20-37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 99 18 4 97 13 7 100 2 3 99 12 5 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 95 21 0 88 13 13 100 5 3 93 11 7 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 91 36 9 100 7 3 100 0 17 94 26 9 Övriga 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 95 28 6 93 12 9 100 3 5 95 16 7 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Svenska förekommer inte i någon större utsträckning inom familjen, 
utan endast i 16 % av samtalssituationerna. Det är främst de yngsta 
informanterna som använder svenska, i 28% av situationerna mot 
12 % för mellangruppen och 3 % för de äldsta. Detta gäller oavsett 
yrkeskategori och störst är andelen (36 %) för de yngsta informanter
na inom kategorin övriga. Mellan renskötarna och hemmafruarna finns 
ingen större skillnad vad gäller användningen av svenska utan andelen 
för dessa är 12 resp 11 %. För yrkeskategorin övriga är motsvarande 
andel så hög som 26 %, men det är främst de yngsta informanterna 
inom denna kategori som förhållandevis ofta talar svenska. 

Finska förekommer endast i 7 % av situationerna inom familje
domänen. Några nämnvärda skillnader förekommer inte mellan de 
olika ålders-och yrkeskategorierna. Det är dock främst hemmafruarna 
i mellangruppen (13%) och yrkeskategorin övriga bland de äldsta 
(17%) som använder finska. Att finska överhuvudtaget förekommer 
som umgängesspråk inom denna domän beror främst på interetniska 
familjerelationer (se 6.1.1.1 och 6.1.1.3 ovan). 

6.3.1.1.2 Bekantskapskrets 

Domänen bekantskapskrets innefattar följande variabler (se också 
6.1.2 ovan): V 63, V 66, V 70, V 75, V 81, V 86, V 135, V 144. 

Tabell 32 visar att samiska mycket ofta förekommer även i inter-
aktion med bekanta oavsett vilken ålders- eller yrkeskategori infor
manterna tillhör. 
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Tabell 32. Domänen bekantskapskrets. Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal 
informanter inom resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 21 36 100 0 34 100 4 54 100 10 40 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 100 11 28 100 5 60 95 5 68 98 6 58 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 97 32 47 100 8 22 83 17 50 96 26 43 Övriga 
OD (3) (2) (16) 

Totalt 98 25 40 100 4 46 95 6 60 98 13 47 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Av åldersgrupperna är det totalt sett mellangruppen som oftast 
använder samiska och av yrkesgrupperna renskötarna (100% för 
vardera). Någon större skillnad mellan de olika informantgrupperna 
föreligger dock inte, även om de äldsta talar samiska något mindre 
ofta än andra G fr 6.3.1.1.1 ovan om familjedomänen). Nämnvärt 
avvikande är bara de äldsta i yrkeskategorin övriga, vilka använder 
samiska i endast 83 % av situationerna mot 98 % för genomsnittet 
totalt. 

I Övre Soppero finns några enstaka enspråkiga svenskar. Detta 
förhållande återspeglas i domänen bekantskapskrets, eftersom by
borna här ingår som en komponent. Det som ökar andelen svenska 
kraftigt är dock de unga samernas språkvanor i samband med sina 
informella kontakter (jfr 6.1.2.3 ovan). Svenska finns med i genom
snitt i 13% av situationerna och det är alltså de yngsta som oftast 
talar svenska (25 %). Andelen för mellangruppen och de äldsta är 
endast 4 resp 6 %. De yngsta informanterna i yrkeskategorin övriga är 
de som klart oftast talar svenska (32%). I övrigt är det endast de 
äldsta i kategorin övriga som i någon nämnvärd omfattning använder 
detta språk (17 %). 

Domänen bekantskapskrets är den domän där finska språket oftast 
kommer till användning. I totalt 47 % av situationerna finns finska 
med. De äldsta informanterna är de som oftast talar finska med sina 
bekanta, 60 % mot 46 % för mellangruppen och 40 % för de yngsta. 
Av yrkeskategorierna är det hemmafruarna som oftast talar finska 
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med familjen, 58 % mot 43 % för övriga och 40 % för renskötarna. De 
yngsta hemmafruarna talar dock jämförelsevis sällan finska (28 %). 
Den lägsta andelen finska här har emellertid de medelålders infor-
manterna i yrkeskategorin övriga (22 %). 

6.3.1.1.3 Tillfälliga bekantskaper 

Domänen tilllfälliga bekantskaper innefattar följande variabler (se 
också 6.1.3 ovan): V 64, V 67, V 87-V 88. 

Av avsnitt 6.1.3 ovan framgår att det i domänen tillfälliga bekant
skaper ingår sådana situationer där man har kontakt med personer 
som man inte umgås med lika ofta som med sina närmaste. Det är 
med personer som man inte känner lika väl och som med avseende på 
bekantskapsgradeji tillhör det senare alternativet av motsatsparet 
intim—i eke-intim (se kap 2). Här kommer man således i bekanta 
scener i kontakt med mindre bekanta personer. 

Av tabell 33 framgår att samiska förekommer i 63 % av situationer
na, vilket är betydligt mindre än inom domänerna familj och bekant
skapskrets (se ovan). Det är inom denna domän i stället framför allt 
svenska som används, i genomsnitt i 80 % av situationerna. 

Tabell 33. Domänen tillfälliga bekantskaper. Genomsnittlig användning av samis
ka, svenska resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. 
Antal informanter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Renskötare 

Hemmafruar 

Övriga 

Totalt 

Ålder 

20-37 år 

56 87 23 
(8) 
44 100 39 
(3) 
56 88 11 

(11) 

55 89 19 
(22) 

38-55 år 

69 78 15 
(6) 
59 79 20 

(10) 
44 92 8 
(3) 

60 81 17 
(19) 

56-70 år 

83 63 37 
(5) 
80 47 27 
(5) 

100 100 100 
(1) 

83 59 38 

OD 

Totalt 

68 78 24 
(19) 
62 74 25 

(18) 
57 89 16 

(15) 

63 80 22 
(52) 

Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

De yngsta och mellangruppen talar samiska betydligt mindre ofta 
(55 resp 60%) än de äldsta (83%). Speciellt gäller detta de yngsta 
hemmafruarna och medelålders informanter i yrkeskategorin övriga 
(44% vardera). Renskötarna tenderar att välja samiska något oftare 
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(68%) än personer från de andra yrkeskategorierna (62 resp 57%). 
Störst är skillnaden mellan renskötarna och yrkeskategorin övriga. 

Språkvalet sker i huvudsak mellan samiska och svenska. De som 
sällan använder samiska väljer ofta svenska i stället. De yngsta hemma
fruarna samt medelålders informanter i yrkeskategorin övriga talar 
således ofta svenska. Av tabell 33 framgår också att de äldsta in-
formanterna är de som minst ofta använder svenska (59%), men 
andelen är för deras del ändå relativt hög i jämförelse med de flesta 
andra domäner. Den yngsta gruppen och mellangruppen talar svenska 
i 89 resp 81 % av dessa situationer. Hemmafruarna tenderar att tala 
svenska mindre ofta totalt (74%) än yrkeskategorin övriga (89%) 
och renskötarna 78%. 

Finska förekommer som samtalsspråk i drygt en femtedel av 
situationerna. De som är över 55 år talar klart oftare finska (38 %) än 
de yngre åldersgrupperna (19% för de yngsta och 17% för mellan
gruppen). Speciellt de personer som tillhör kategorin övriga använder 
sällan finska (16%), medan renskötarna och hemmafruarna talar 
finska i ca en fjärdedel av situationerna. Bland renskötarna är det de 
äldsta som oftast talar finska (37%). Det motsatta förhållandet gäller 
bland hemmafruarna; de yngsta bland dem är således de som oftast 
väljer finska (39 %). Allmänt kan sägas att äldre talar finska oftare än 
andra. Vad gäller yrke använder kategorin övriga finska mest sällan. 

6.3.1.1.4 Religion 

Domänen religion omfattar följande variabler (se också 6.1.4 ovan): 
V 107, V 109, V 111. 

Som framgår av tabell 34 är det framför allt samiska som används i 
informella sammanhang i samband med religiösa möten oavsett infor-
manternas ålder eller yrke. Det är endast de yngsta i yrkeskategorin 
övriga som här är benägna att välja samiska mindre ofta än andra. 

Svenskan kommer inte till någon större användning inom domänen 
religion, endast i 16% av situationerna. Det är i huvudsak de yngsta 
informanterna i yrkeskategorin övriga som väljer svenska (65 %) (jfr 
6.1.4.3 ovan). Mellangruppen verkar inte alls behöva svenska i samband 
med religiösa aktiviteter och bland de äldsta är det här bara hemma
fruarna som i viss mån talar svenska (14%). Det är alltså främst yrkes
kategorin övriga som använder svenska i informell kommunikation i 
samband med religiösa möten. Den totala andelen svenska för denna 
grupp är 46 %. Motsvarande andel för renskötarna och hemmafruarna 
är 3 resp 5 %. 

Finskans andel som kommunikationsspråk i samband med religiösa 
aktiviteter är totalt 26 %. De äldsta talar här finska klart oftare (46 %) 
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Tabell 34. Domänen religion. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp 
finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter 
inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 8 8 100 0 10 100 0 40 100 3 19 
(6) (5) (5) (16) 

Hemmafruar 100 0 0 100 0 20 100 14 43 100 5 25 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 90 65 40 100 0 0 100 0 100 93 46 36 Övriga 
(10) (3) (1) (14) 

Totalt 95 37 24 100 0 14 100 8 46 98 16 26 
(19) (18) (13) (50) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

än mellangruppen (14%) och de yngsta (24%). Vad gäller yrken talar 
renskötarna mindre ofta finska (19%) än hemmafruarna (25%) och 
övriga (36 %). 

6.3.1.1.5 Fritid 

Domänen fritid innefattar följande variabler (se också 6.1.5 ovan): 
V 113—V 130. 

Av tabell 35 framgår att fritid är de ungas domän; ingen av de 
äldsta deltar i fritidsaktiviteter och bara två av de medelålders infor-
manterna har besvarat frågorna avseende denna domän. Hemma
fruarna deltar i mindre omfattning än andra; endast två hemmafruar 
har varit med i fritidsaktiviteter. 

Tabell 35 visar att renskötarna tenderar att använda samiska något 
oftare (86 %) än kategorin övriga (77 %). 

Svenska har här en given plats som kommunikationsspråk. Att ren
skötarna oftare talar svenska (75 %) än övriga (62%) under sin fritid 
torde bero på aktiviteternas art. De deltar bl a i kurser utanför Soppe-
ro, i vilka huvudspråket är svenska. Någon reell möjlighet till språkval 
föreligger alltså inte jämfört med om aktiviteten hade varit förlagd 
till byn. 

Finska används i jämförelsevis liten utsträckning inom fritids
domänen, endast i en fjärdedel (25%) av situationerna. Renskötarna 
har dock här en benägenhet att tala finska något oftare (32%) än 
kategorin övriga (25 %), vilket åtminstone till en del torde bero på 
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Tabell 35. Domänen fritid. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp 
finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter 
inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20-37 år 38-55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 71 37 0 100 0 0 0 0 86 75 32 
(6) (1) (0) (7) 

Hemmafruar 100 50 0 100 0 0 0 0 0 100 25 0 
(1) (1) (0) (2) 

Övriga 77 62 25 0 0 0 0 0 0 77 62 25 
(10) (0) (0) (10) 

Totalt 87 65 28 50 50 0 0 0 0 83 63 25 
(17) (2) (0) (19) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

aktiviteternas art och det förhållandet att de andra som deltagit i 
aktiviteterna ofta varit finskspråkiga. 

6.3.1.1.6 Social participation 

Domänen social participation innefattar följande variabler (se också 
6.1.6 ovan): V 89-V 90, V 92-V 94, V 96-V 106. 

Deltagande i sociala aktiviteter, dvs i föreningsverksamhet av olika 
slag, är mera utbrett än deltagande i fritidsaktiviteter (se tabell 35 
resp 36). I båda fallen är aktivitetsgraden från hemmafruarnas sida 
låg. 

Tabell 36 visar att samiska här förekommer mindre ofta än inom 
många andra domäner, nämligen i 86 % av situationerna. De äldsta är 
de som oftast använder samiska (100 %) och den yngsta åldersgruppen 
inom kategorin övriga minst ofta (51%). Renskötarna talar samiska 
klart oftare (99 %) än kategorin övriga (61%). Den hemmafru som 
deltagit i sociala aktiviteter talade där enbart samiska. 

Man kanske hade väntat sig att svenska språket skulle förekomma 
oftare än det gör, eftersom det i den här domänen ingår samman
träden. Dessutom händer det att enspråkiga tjänstemän är med vid 
sådana tillfällen. Det är emellertid bara i drygt en femtedel av situa
tionerna som svenska används. Liksom inom andra domäner är det 
här främst de yngsta som talar svenska och då framför allt de som 
hör till yrkeskategorin övriga (55%). Även renskötarna använder 
dock i viss utsträckning svenska (12%). 
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Tabell 36. Domänen social participation. Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal 
informanter inom resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 8 0 97 20 0 100 8 0 99 12 0 
(7) (5) (4) (16) 

Hemmafruar 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 
(0) (1) (0) O) 

övriga 51 55 6 100 0 0 100 0 0 67 37 4 övriga 
(B) (2) (2) (12) 

Totalt 74 33 3 98 12 0 100 6 0 86 22 2 
(15) (8) (6) (29) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Finska finns med i 2 % av situationerna. Det är yngre personer till
hörande yrkeskategorin övriga som ibland väljer finska i samband 
med sociala aktiviteter. 

6.3.1.1.7 Konsumtion 

Domänen konsumtion innefattar följande variabler (se också 6.1.7 
ovan): V71-V73, V 78-V 79, V 131, V 133-V 134, V 137, V 139, 
V 141,V 143. 

Tabell 37 visar att det är främst svenska och finska som kommer 
till användning i affärs- och restaurangsituationer. De yngsta och 
mellangruppen talar här samiska något oftare (24 resp 17%) än de 
äldsta (7 %). De unga som har jämnåriga samiska bekanta i Kiruna 
eller som där ibland kommer i kontakt med samiskspråkiga personer, 
t ex expediter och annan personal i affärer, samtalar ibland med dem 
på samiska. Unga personer tenderar även att ofta tala samiska i 
affären i byn, vilket kan ses som etnisk markör (se 6.1.7.3 ovan). Av 
yrkeskategorierna talar renskötarna och övriga samiska oftare än 
hemmafruarna, 25 resp 19 % mot 9 % för hemmafruarna. 

Den yngsta gruppen är återigen den som oftast talar svenska, näm
ligen i 56 % av situationerna. Motsvarande siffra för mellangruppen är 
47 % och för de äldsta 51 %. För hemmafruarna är andelen 55 % och 
för gruppen övriga 61 %. Renskötarna talar minst ofta svenska (40 %). 

Finska förekommer inte så ofta som man kanske hade väntat sig 
utan endast i 38% av situationerna. Ju yngre man är desto mindre 
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Tabell 37. Domänen konsumtion. Genomsnittlig användning av samiska, svenska 
resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal infor
manter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 28 42 35 30 33 41 14 46 45 25 40 40 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 20 60 23 8 56 45 5 52 54 9 55 45 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 23 65 20 21 47 39 0 62 50 19 61 28 Övriga 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 24 56 26 17 47 43 7 51 50 18 52 38 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

använder man finska inom domänen konsumtion. Andelen för de 
yngsta är 26 %, för mellangruppen 43 % och för den äldsta 50 %. Av 
yrkeskategorierna är det övriga som använder finska minst, 28 % mot 
40 % för renskötarna och 45 % för hemmafruarna. 

6.3.1.1.8 Offentliga ärenden 

Domänen offentliga ärenden innefattar följande variabler (se också 
6.1.8 ovan): V 61, V 68, V 91, V 95, V 136, V 140. 

Av tabell 38 framgår att inom domänen offentliga ärenden används 
nästan enbart svenska. Språkvalet är inom denna domän oftast givet. 
I de fall språkval är möjligt är det fråga om situationer som tillåter 
språkval t ex genom att alla eller många av de närvarande personerna 
är flerspråkiga (se 6.1.8 ovan). 

Samiska förekommer i 8 % av situationerna. Det är de yngsta och 
mellangruppen som har använt samiska här, 9 resp 11 % och då nästan 
enbart renskötarna och kategorin övriga. De äldsta talar ingen samiska 
inom denna domän. 

Svenska talas i nästan varje situation inom domänen offentliga 
ärenden (99 %). Det är endast hemmafruarna i de äldre ålderskatego
rierna som inte använder svenska i samtliga situationer. 

Finska förekommer endast i 4 % av situationerna. Det är främst de 
äldsta hemmafruarna som talar finska (23 %) medan de yngsta infor-
manterna och renskötarna här inte talar någon finska alls. 
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Tabell 38. Domänen offentliga ärenden. Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal 
informanter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20-37 år 38-55 år 56-70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 6 100 0 22 100 0 0 100 0 10 100 0 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 0 100 0 3 97 3 0 95 23 2 97 10 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 14 100 0 17 100 11 0 100 0 12 100 2 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 9 100 0 11 98 4 0 98 11 8 99 4 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

6.3.1.1.9 Sammanfattning 

Nedan ges en sammanfattning av språkvalet inom olika domäner, dels 
totalt, dels relaterat till ålder och yrke. 

Samiska används framför allt inom domänerna bekantskapskrets 
(98%), religion (98%) och familj (95%) men även inom domänerna 
social participation (86 %) och fritid (83 %). Inom domänen tillfälliga 
bekantskaper är andelen samiska betydligt lägre, 63 %, och inom 
domänerna konsumtion och offentliga ärenden endast 18 resp 8%. 

De äldsta informanterna använder samiska något oftare än de yngre 
inom domänerna familj och tillfälliga bekantskaper, medan det inom 
domänerna bekantskapskrets, konsumtion och offentliga ärenden är 
de yngre grupperna som oftast använder samiska. Inom domänen 
konsumtion gäller detta framför allt de yngsta informanterna. Inom 
religion och social participation använder de äldre åldersgrupperna 
oftare samiska än den yngsta. Av de olika yrkeskategorierna är det 
renskötarna som oftast använder samiska, vilket gäller oavsett domän 
med undantag för domänen offentliga ärenden, där det är yrkeskate
gorin övriga som oftast använder samiska. Vidare använder hemma
fruarna samiska lika ofta som renskötarna inom domänen religion. 

Svenska används framför allt inom domänen offentliga ärenden 
(99 %) samt inom domänen tillfälliga bekantskaper (80 %) och före
kommer i relativt stor utsträckning också inom domänerna fritid och 
konsumtion (63 resp 52 %). Andelen svenska inom övriga domäner är 
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betydligt lägre; inom social participation 22 %, inom familjedomänen 
och inom religion 16 % vardera och inom domänen bekantskapskrets 
13%. 

De yngsta informanterna använder svenska oftare än de äldre 
åldersgrupperna inom alla domäner. De äldsta talar överhuvudtaget 
sällan svenska med visst undantag för domänerna konsumtion, till
fälliga bekantskaper och offentliga ärenden. Även mellangruppen 
använder förhållandevis ofta svenska inom de sistnämnda domänerna. 
Av yrkeskategorierna är det kategorin övriga som oftast använder 
svenska. Detta gäller inom alla domäner utom fritidsdomänen, där 
det i stället är renskötarna som oftast använder svenska. Renskötarna 
använder dessutom svenska lika ofta som kategorin övriga inom 
domänen offentliga ärenden. 

Finska kommer oftast till användning inom domänen bekantskaps
krets. Hemmafruarna använder svenska inom domänen konsumtion 
oftare än renskötarna (47 %). Därefter följer domänerna konsumtion 
(38%), religion (26%), fritid (25%) och tillfälliga bekantskaper 
(22%). Inom övriga domäner, dvs familj, offentliga ärenden och 
social participation, förekommer knappt alls någon finska (under 
8%). De äldsta informanterna använder finska oftare än de andra 
åldersgrupperna inom nästan samtliga domäner. Inom familjedomänen 
är det dock mellangruppen som oftast talar finska. Det är intressant 
att notera att de yngsta informanterna inte använder finska i någon 
nämnvärd omfattning ens när de gör inköp odyl, dvs tillfällen då 
finska hade varit ett naturligt språk. Detta gäller speciellt de yngsta 
i yrkeskategorin övriga. Av yrkeskategorierna är det annars just 
kategorin övriga samt hemmafruarna som oftast använder finska, 
men det är olika inom olika domäner. Kategorin övriga använder 
finska oftare än andra yrkeskategorier inom domänerna familj, religion 
och social participation och hemmafruarna inom domänerna bekant
skapskrets, konsumtion och offentliga ärenden. Inom domänerna till
fälliga bekantskaper och fritid använder renskötarna oftare finska än 
yrkeskategorin övriga. 

Avslutningsvis kan alltså konstateras att det inte finns några klara 
och entydiga samband mellan språkvalet inom domänerna och infor-
manternas ålder och yrke. Vissa tendenser till samband kan dock 
märkas när det gäller t ex domänerna bekantskapskrets och konsum
tion. Inom domänen bekantskapskrets använder de äldsta informan
terna och hemmafruarna oftare finska än andra informantgrupper 
och inom domänen konsumtion använder de yngsta informanterna 
oftare samiska än andra åldersgrupper och de äldre informanterna 
oftare finska. Inom domänen religion är det nästan enbart de yngsta 
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som tillhör yrkeskategorin övriga som använder svenska. I övrigt är 
det så, att de yngsta informanterna, särskilt i yrkeskategorin övriga, 
oavsett domän ofta talar svenska och renskötarna i de flesta domä
nerna samiska. 

6.3.1.2 Scener 

I detta avsnitt redovisas de olika ålders- och yrkeskategoriernas språk
val i ett antal scener. Alla scener där någon aktivitet sker och som 
ingår i undersökningen har dock inte tagits med nedan. Ett urval har 
gjorts med tanke på att scenerna måste vara av den karaktären att de 
flesta informanterna befinner sig i dem någorlunda ofta. Olika sam
manträden och fritidsaktiviteter mm, där svarsfrekvensen är låg, 
kommer således interned i denna redovisning. Val av scener har också 
gjorts så, att olika orter är representerade. 

6.3.1.2.1 Hemmet 

Scenen hemmet innefattar variabel 54—61 (se bilaga 3). 
Här ingår några situationer där svenska används oftare än i de 

normala hemsituationerna. Exempel på en sådan situation är samtal 
med släktingar från Kiruna. Om man utesluter dessa situationer får 
man en rättvisare bild av hur språkvalet sker i det dagliga livet inom 
kärnfamiljen och jag har därför upprättat två tabeller över språkvalet 
i hemmet. I den ena tabellen (tabell 39) redovisas samtliga ovan
nämnda variabler och i den andra (tabell 40) enbart de variabler som 
kan samlas under beteckningen »interaktion inom kärnfamiljen». Här 
är således de variabler som avser samtal med släktingar och med 
distriktssköterskan utelämnade (V 59—V 61). Tabellerna kommenteras 
tillsammans nedan. Jag vill redovisa resultaten avseende alla hemsitua
tioner främst därför att besök av släktingar är ett ofta förekommande 
inslag i sopperobornas liv. Speciellt de som bor i närheten av Soppero, 
t ex i Kiruna, och som inte har etablerat sig i det större samhället 
besöker ofta sina föräldrahem. 

Som framgår av tabell 39 talar man mycket samiska i hemmet, i 
87 % av hemsituationerna. Vid samtal enbart med kärnfamiljen är 
andelen ännu högre, 95 % (se tabell 40). Enligt tabell 39 finns ingen 
skillnad mellan de olika åldersgrupperna utan andelen är 87 % för 
varje åldersgrupp. Vid interaktion med kärnfamiljen (tabell 40) är det 
emellertid så, att de äldsta talar samiska oftare än de yngre ålders
grupperna, i 100% av situationerna jämfört med 95% för de yngsta 
och 93 % för mellangruppen. De yngsta i yrkeskategorin övriga och 
hemmafruarna i mellangruppen använder samiska minst ofta, 89 resp 
87 % (se tabell 40). 
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Tabell 39. Hemmet. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska 
angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier.0 Antal informanter inom 
resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 -37 år 38 —55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 90 40 4 97 25 8 93 11 7 93 28 6 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 79 31 0 80 29 6 81 24 13 

OO OO <N O
 

OO 

(3) (10) (7) (20) 
övriga 87 37 6 88 24 7 90 10 0 87 31 6 

(11) (3) (2) (16) 

Totalt 87 38 5 87 27 7 87 17 9 87 29 7 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

a Beräkningarna baserar sig på variabel 54-61, dvs umgänge i hemmet med kärnfamiljen och 
andra personer. 

Tabell 40. Hemmet — samtal med kärnfamiljen. Genomsnittlig användning av 
samiska, svenska resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskatego
rier.0 Antal informanter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20-37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 4 0 100 6 0 100 0 0 100 4 0 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 100 7 0 87 3 13 100 0 0 93 3 7 
(3) (10) (7) (20) 

övriga 89 18 9 100 0 0 100 0 0 92 12 6 
OD (3) (2) (16) 

Totalt 95 11 5 93 4 7 100 0 0 95 6 4 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

a Beräkningarna baserar sig på variabel 54-58, dvs umgänge i hemmet med kärnfamiljen. 

Renskötarna talar samiska i hemmet oftare (93 %) än hemmafruarna 
(80%) och de övriga yrkesgrupperna (87%). En jämförelse med 
tabell 40 visar att renskötarna talar samiska något oftare än andra 
även vid interaktion enbart inom kärnfamiljen, i 100% av situationer
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na mot 93 % för hemmafruarna och 92 % för kategorin övriga. De 
som visar ett avvikande beteende i familjesituationer och andra 
informella situationer tillhör en eller flera av de kategorier som 
nämnts i avsnitt 6.1.1.3 ovan, t ex sådana som lever i interetniska 
äktenskap. 

Som tabell 39 resp 40 visar förekommer svenska i 29% av alla 
hemsituationer, men i interaktion med kärnfamiljen är andelen bara 
6 %. Detta sammanhänger med den höga andelen för svenskan i de 
situationer som avser samtal med släktingar från Kiruna (V 59), med 
släktingar från södra Sverige (V 60) och med distriktssköterskan 
(V 61), där svenskan utgör 21.8, 34.8 resp 85.5 %. Såväl när det gäller 
hemsituationerna totalt (tabell 39) som interaktion inom kärnfamiljen 
(tabell 40) talar de yngsta svenska oftare än de övriga åldersgrupperna. 
I förstnämnda fall är andelen för de yngsta 38% och för mellan
gruppen och de äldsta 27 resp 17 % och i sistnämnda fall 11 % för de 
yngsta, 4 % för mellangruppen och 0 % för de äldsta. Vad gäller yrken 
talar i båda fallen kategorin övriga svenska oftast. I hemmet totalt är 
andelen svenska för yrkeskategorin övriga 31 % och vid samtal med 
kärnfamiljen 12 %. I hemmet totalt är svenskans andel för renskötarna 
och hemmafruarna 28 % vardera (se tabell 39) och vid samtal med 
kärnfamiljen 4 resp 3 % (se tabell 40). 

En jämförelse mellan tabell 39 och 40 visar att de äldsta informan-
terna talar svenska i hemmet bara med utomstående. Detsamma gäller 
för deras del även finska. Det är bara de yngre åldersgrupperna som 
använder svenska och i vissa fall även finska vid samtal med kärn
familjen. Skillnaden mellan de olika yrkeskategorierna avseende 
användning av svenska i hemmet ligger i att renskötarna och hemma
fruarna talar mindre svenska (4 resp 3 %) än yrkeskategorin övriga 
(12%) vid samtal med kärnfamiljen (se tabell 40). 

Det är svårt att undvika svenska som kommunikationsspråk i 
hemmet, eftersom i stort sett varje familj har svenskspråkiga eller 
svenskorienterade släktingar som redan konstaterats i 6.1.1.3 ovan. 
Många informanter har i sina kommentarer uppgett att de talar 
svenska t ex med sina barnbarn från andra orter. Vidare talar ju inte 
alltid de egna barnen samiska. De yngre barnen och deras kamrater, 
speciellt de som är i skolåldern, talar ibland svenska med varandra 
även i hemmet. Svenska kan förekomma också som samtalsspråk 
mellan syskon upp i medelåldern. Dessutom finns det olika kategorier 
av tillfälliga besökare som bidrar till att svenska används i hemmet. 

Totalt med hänsyn till alla situationer (se tabell 39) är andelen 
finska för de yngstas del 5 %, för mellangruppens del 7 % och för de 
äldstas del 9 %. Hemmafruarna tenderar att tala finska något oftare 
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(8 %) än renskötarna och övriga (6 % vardera). Bara de yngsta i yrkes
kategorin övriga och de medelålders hemmafruarna talar finska med 
kärnfamiljen, 9 resp 13% (se tabell 40). Renskötarna talar alltså 
ingen finska med kärnfamiljen förutom när utomstående personer är 
närvarande. De yngsta hemmafruarna talar enligt de båda tabellerna 
ingen finska alls i hemmet. 

6.3.1.2.2 Sommarvistet 

Scenen sommarvistet innefattar variabel 82—87 (se bilaga 3). 
Flertalet av samerna i Saarivuoma vistas under högsommaren på 

norska sidan i fjällen (se också 6.1.1.1 ovan). Som framgår av tabell 41 
talar man ofta samiska (95 %) i sommarvistet. Någon större skillnad 
mellan de olika åldersgrupperna avseende användning av samiska 
föreligger inte och inte heller vad gäller yrken. Andelen samiska för 
renskötarnas del är 97 % och för hemmafruarna och yrkeskategorin 
övriga 94 % vardera. 

Tabell 41. Sommarvistet. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp 
finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter 
inom resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 98 31 9 97 24 9 97 16 17 97 25 11 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 100 21 12 93 18 7 93 20 13 94 19 9 

Övriga 
(2) (9) (3) (14) 

Övriga 92 37 15 100 23 0 100 20 20 94 33 12 
OD (3) (1) (15) 

Totalt 95 33 13 96 21 7 96 18 16 95 26 11 
(21) (18) (9) (48) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Av informanternas kommentarer och under diskussioner med dem 
har det kommit fram att samiska är ett yrkesspråk för renskötare (jfr 
6.3 ovan och 6.3.3 nedan). I renskötselarbetet gäller det att arbeta 
effektivt och med uppmärksamhet, och man hinner då inte fördjupa 
sig i några samtal med utomstående. Ibland, t ex när man väntar på 
renarna eller vid renslakt, uppstår dock situationer då man får tillfälle 
att samtala med människor runt omkring. Om dessa är samisktalande, 
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talar man samiska med dem men i annat fall deras huvudspråk. Rent 
allmänt kan sägas att samernai Övre Soppero inte tar någon hänsyn till 
åhörarna vid val av språk i informella situationer, då interaktion sker 
i för samerna primära situationer eller i offentliga scener. I situationer 
som är mer formella däremot, t ex i distriktssköterskans eller post
föreståndarinnans närvaro, kan man tala svenska med sina anhöriga, 
likaså t ex i affärer i Vittangi och Kiruna (se också 6.1.1.3 ovan). En 
viktig faktor vid val av samtalsspråk är det huvudspråk de personer 
som anses beröras av samtalet har. Ibland kan man använda samiska i 
informellt umgänge medvetet eller omedvetet för att utesluta icke-
samisktalande personer från samtalet. När man t ex har bråttom och 
skall diskutera viktiga ämnen avseende renskötsel talar man samiska 
sinsemellan (se också 6.1.2.4 och 6.1.6.3 ovan). När samtalet övergår 
till mer allmänna', mindre viktiga ämnen eller skämt byter man till ett 
annat språk för att dra in sådana som inte kan samiska i samtalet. 

Det är värt att notera att även de unga samerna ofta talar samiska i 
sommarvistet, liksom i hemmet. Några iögonfallande skillnader mellan 
de olika ålders- och yrkesgrupperna föreligger dock inte. Svenska 
förekommer mindre i sommarvistet än i hemmet (jfr 6.3.1.2.1 ovan). 
Informanterna talar svenska i genomsnitt i ca en fjärdedel (26 %) av 
situationerna i sommarvistet. Den yngsta gruppen talar klart oftast 
svenska där (33%), medan andelen för mellangruppen och de äldsta 
är betydligt mindre (21 resp 18%). Yrkesgruppen övriga och ren
skötarna uppvisar en tendens att tala svenska i sommarvistet oftare 
än hemmafruarna, 33 resp 25% mot 19% för de sistnämnda. Högst 
är andelen för de yngsta i yrkeskategorin övriga (37%) och lägst för 
de äldsta av renskötarna (16%). De yngsta inom denna yrkeskategori 
talar svenska nästan dubbelt så ofta (31 %). 

I genomsnitt talarman finska i 11 % av situationerna i sommarvistet. 
De äldsta och de yngsta tenderar att här tala finska oftare (16 resp 
13%) än mellangruppen (7%). Mellan yrkeskategorierna föreligger 
inga nämnvärda skillnader. 

6.3.1.2.3 Bensinstationen i Övre Soppero 

Scenen bensinstationen i Övre Soppero innefattar variabel 71—75 (se 
bilaga 3). 

Av tabell 42 framgår att bara tre av de äldsta informanterna har 
svarat på frågan om vilket språk de använder på bensinstationen. I 
praktiken gör detta ingenting, när man vill bilda sig en uppfattning 
om språkvalet på den samiskägda bensinstationen. Bensinstationen är 
en samisk domän i den meningen att det är samer som äger den och 
arbetar där, vilket innebär att den lokalt kan räknas som en samisk 
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Tabell 42. Bensinstationen i övre Soppero. Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal 
informanter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 0 9 100 0 0 100 0 12 100 0 7 
(8) (4) (2) (14) 

Hemmafruar 100 0 0 100 0 10 100 0 20 100 

OO o
 

(2) (2) (1) (5) 
Övriga 97 12 3 100 0 0 0 0 0 98 9 2 Övriga 

(8) (2) (0) (10) 

Totalt 99 5 6 100 0 2 100 0 15 99 3 6 
(18) (8) (3) (29) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

miljö. Av tabell 42 framgår att de flesta oftast använder samiska här, 
totalt i 99 % av situationerna. Det är bara de yngsta i yrkesgruppen 
övriga som tenderar att mindre ofta tala samiska här, men andelen är 
ändå så hög som 97 %. 

I jämförelse med användningen av samiska i affären och på posten 
används samiska ofta på bensinstationen. I affären är andelen i genom
snitt 43% och på posten 62% (se nedan). Av 6.1.1 ovan framgår 
dessutom att man faktiskt oftare talar samiska med sina familjemed
lemmar på bensinstationen än på posten och i affären. Detta visar 
vilken betydelse en samisk miljö har för samiskan. Ovan har också 
nämnts temporära samiska miljöers betydelse (se t ex 6.2.2.3.3). Det 
är nämligen så, att utanför Soppero i samband med större samiska 
aktiviteter bildas tillfälliga samiska miljöer, vilka har positiv inverkan 
på möjligheterna att använda samiska. 

Det är bara de yngsta i yrkeskategorin övriga som talar svenska på 
bensinstationen (12%). Av avsnitt 6.1.1 och 6.1.7 ovan framgår att 
detta sker vid samtal med den egna familjen och med barnen till 
bensinstationens ägare (se också 6.1.7.3 ovan). 

Renskötarna och hemmafruarna tenderar att tala finska på bensin
stationen oftare (7 resp 8%) än yrkeskategorin övriga (2%). Det är 
främst de äldsta som talar finska här, i 15 % av situationerna. Mot
svarande andel för mellangruppen är 2 % och för de yngsta 6 %. 
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6.3.1.2.4 Kyrkan 

Scenen kyrkan innefattar variabel 107 (se bilaga 3). 
Tabell 43 visar att man i samband med kyrkobesök ofta talar samiska 

i informella sammanhang (100%). Det föreligger ingen skillnad här 
med avseende på ålder och yrke. 

Tabell 43. Kyrkan. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska 
angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter inom 
resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 -37 år 38--55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 17 0 100 0 20 100 0 20 100 6 12 
(6) (5) (5) (16) 

Hemmafruar 100 0 0 100 0 20 100 14 43 100 5 25 
(3) (10) (7) (20) 

övriga 100 50 50 100 0 0 100 0 100 100 33 42 övriga 
(8) (3) (1) (12) 

Totalt 100 29 24 100 0 17 100 8 38 100 12 25 
(17) (18) (13) (48) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Svenskans andel är totalt 12 % i samband med kyrkobesök och det 
är de yngsta i yrkeskategorin övriga som oftast talar svenska, i 50% 
av situationerna. De yngsta informanterna talar svenska totalt i 29 % 
av situationerna. Motsvarande andel för mellangruppen är 0 % och för 
de äldsta 8%. Av yrkeskategorierna är det kategorin övriga som 
oftast använder svenska i samband med kyrkobesök. Andelen är 
33 %, medan motsvarande andel för renskötarna endast är 6 % och 
för hemmafruarna 5 %. Av kategorin övriga och renskötarna är det 
bara de yngsta som här använder svenska. Av hemmafruarna är det 
däremot bara de äldsta. 

Enligt mitt observationsmaterial föreligger det också en skillnad 
mellan män och kvinnor vad gäller språkvalet. Yngre kvinnor talar 
nämligen i många situationer svenska oftare än yngre män. Även 
bland de äldsta talar kvinnorna i vissa situationer oftare svenska än 
männen. Ett exempel på detta är när man talar med den samisk-
språkige kyrkoherden, då det ibland är så, att en äldre kvinna kan 
tilltala honom på svenska, medan däremot hennes jämnårige man 
tilltalar honom på samiska. 
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Finskans andel vid informell kommunikation i samband med kyrko
besök är i genomsnitt 25 %. De äldsta informanterna talar oftast 
finska (38%) här. Det är oftast de äldsta som upprätthåller kontak
terna med de finskspråkiga och de är sedan gammalt vana att tala 
finska med dem (se 6.1.4.4 ovan). Hansegård (1967:57) finner det 
troligt att det finska språket och de finsktalande tidigare åtnjöt högre 
status än samiskan och de samisktalande. Det verkar som om de äldsta 
samerna fortfarande har någon slags lojalitet mot det finska språket 
och de finsktalande. Dessutom är det svårt att bli av med invanda 
språkmönster (jfr Herman 1968:503). Andelen finska för mellan
gruppen är 17% och för de unga 24%. Vad gäller yrken så talar 
kategorin övriga oftast finska (42%). Andelen finska för renskötarnas 
del är 12 % och för hemmafruarnas 25 %. 

6.3.1.2.5 Lsestadianska bönemöten 

Scenen laestadianska möten6 innefattar variabel 109 (se bilaga 3). 
Som framgår av tabell 44 väljer man ofta samiska även vid bevis

tandet av laestadianska möten (100%). Några skillnader vad gäller 
ålder och yrke föreligger inte. 

Tabell 44. Laestadianska bönemöten. Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal 
informanter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 0 50 100 0 0 100 0 60 100 0 36 
(2) (4) (5) (11) 

Hemmafruar 100 0 0 100 0 25 100 14 43 100 6 28 
(3) (8) (7) (18) 

Övriga 100 50 25 100 0 0 100 0 100 100 29 29 Övriga 
(4) (2) O) (7) 

Totalt 100 22 22 100 0 14 100 8 54 100 8 31 
(9) (14) (13) (36) 

Förkortningar-, Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Den genomsnittliga andelen för svenskan är här något mindre (8 %) 
än i kyrkan (12 %). Det är de yngsta i yrkeskategorin övriga som talar 
svenska (50%) samt de äldsta hemmafruarna (14%) i samband med 
laestadianska möten i informella situationer. De medelålders infor-
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manterna använder alltså ingen svenska i detta sammanhang och inte 
heller renskötarna. Andelen svenska för hemmafruarna och kategorin 
övriga är 6 resp 29%. 

Den äldsta åldersgruppen talar oftare finska (54 %) än de yngsta 
och mellangruppen (22 resp 14%). Av yrkeskategorierna är det ren
skötarna som här oftast använder finska (36 %). 

6.3.1.2.6 Korskyrkans bönemöten 

Scenen korskyrkan7 innefattar variabel 111 (se bilaga 3). 
Det är bara fem avinformanternasom deltagit i korskyrkans möten. 

De tillhör samtliga den yngsta åldersgruppen. En av dem betecknar 
sig själv som renskötare, medan de andra tillhör yrkeskategorin övriga. 
Det är nästan bara sam er som deltar i dessa möten i Övre Soppero. De 
flesta av dem tillhör de yngsta och yrkesmässigt i regel kategorin 
övriga. Dessutom bevistar många skolungdomar korskyrkans möten. 
Det här är alltså en av de få aktiviteter inom byn där ungdomen kan 
träffas. Andra sådana aktiviteter är sameföreningen och idrotten. 
Jämte aktiviteter i andra byar och tätorter kan man även träffas i 
sommarvistet och i övrigt i samband med aktiviteter kring renskötseln. 

Som framgår av tabell 45 är samiskans andel här 80 %, vilket är 
mindre än i andra religiösa sammanhang. Svenska finns med i 60 % av 
svaren, medan finska inte alls använts. 

Tabell 45. Korskyrkans bönemöten. Genomsnittlig användning av samiska, svenska 
resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal infor-
manter inom resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
o) (0) (0) (1) 

Hemmafruar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(0) (0) (0) (0) 

Övriga 75 75 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 
(4) (0) (0) (4) 

Totalt 80 60 0 0 0 0 0 0 0 80 60 0 
(5) (0) (0) (5) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 
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6.3.1.2.7 Posten i Övre Soppero 

Scenen posten i Övre Soppero innefattar variabel 68—70 (se bilaga 3). 
Samiska förekommer i 62 % av situationerna, svenska i 49 % och 

finska i 30% av situationerna (se tabell 46). De äldsta talar mindre 
ofta samiska (55%) än de andra åldersgrupperna (65% vardera). 
Personer tillhörande yrkesgruppen övriga talar oftare samiska (66 %) 
än renskötarna och hemmafruarna (61 % vardera). Informanterna i 
kategorin övriga och de unga informanterna talar alltså relativt ofta 
samiska på posten, vilket sammanhänger med deras tendens att ofta 
tala samiska i hembyn (se 6.1.1.3 och 6.1.7.3 ovan samt 6.3.3 nedan). 

Tabell 46. Posten i Övre Soppero. Genomsnittlig användning av samiska, svenska 
resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal infor
manter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20-37 är 38 —55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 65 60 27 67 39 14 50 50 40 61 51 26 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 67 33 0 60 37 37 60 40 33 61 38 32 
(2) (10) (7) (19) 

Övriga 65 67 32 78 44 22 50 50 50 66 60 32 Övriga 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 65 61 27 65 39 27 55 45 38 62 49 30 
(21) (19) (14) (54) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Svenska talas oftast av den yngsta åldersgruppen (61%). Mot
svarande andel för mellangruppen är 39% och för de äldsta 45%. 
Hemmafruarna tenderar att tala svenska mindre ofta (38%) än ren
skötarna (51 %) och övriga (60%). Det är speciellt de yngsta hemma
fruarna som mer sällan talar svenska (33 %), men det rör sig bara om 
två personer (se tabell 46). 

De äldsta informanterna talar klart oftare finska (38 %) än de yngre 
informanterna (27% vardera). Renskötarna talar finska i 26% av 
situationerna, medan andelen för hemmafruarna och de övriga är 
högre, 32% vardera. Totalt är finskans andel på posten jämförelsevis 
hög (se ovan), eftersom posten är en av de scener dit kommunikation 
med finskspråkiga har kanaliserats. 

138 



6.3.1.2.8 Affären i Övre Soppero 

Scenen affären i Övre Soppero innefattar variabel 78—81 (se bilaga 3). 
Som framgår av tabell 47 talar man i genomsnitt samiska i 43 % av 

situationerna i affären. De yngsta åldersgrupperna tenderar att även 
här tala samiska oftare (44 resp 45 %) än den äldsta åldersgruppen 
(39 %). Renskötarna använder mindre ofta samiska (39 %) än hemma
fruarna (46 %) och övriga (45 %). 

Tabell 47. Affären i övre Soppero. Genomsnittlig användning av samiska, svenska 
resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal infor
manter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 -37 år 38 —55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 37 37 50 44 32 42 33 40 53 39 36 48 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 50 50 25 46 33 52 45 27 50 46 34 47 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 47 55 33 44 36 36 33 33 50 45 49 36 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 44 48 38 45 33 46 39 33 51 43 39 44 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Svenska språket förekommer i 39% av situationerna. De yngsta 
talar svenska oftare än andra, i 48 % av situationerna jämfört med 
33 % för de andra åldersgrupperna. Informanter som tillhör kategorin 
övriga talar svenska oftare (49%) än renskötarna (36%) och hemma
fruarna (34 %). 

De äldsta talar finska i ca hälften (51 %) av situationerna i affären 
liksom mellangruppen (46%). De yngsta talar finska något mindre, i 
38% av situationerna. (Jfr 6.1.7.3 och 6.3.1.2.7 ovan.) 

6.3.1.2.9 Affärer i finska Karesuando 

Scenen affärer i finska Karesuando innefattar variabel 141 — 142 (se 
bilaga 3). 

Av tabell 48 framgår att man talar samiska i 47 % av situationerna i 
Karesuando. Mellangruppen och de äldsta talar samiska i hälften 
(50%) av situationerna, medan motsvarande andel för de yngstas del 
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Tabell 48. Affärer i finska Karesuando. Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal 
informanter inom resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 44 0 56 42 0 58 50 0 50 45 0 55 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 50 50 33 56 6 50 50 0 50 53 11 47 
(3) (9) (7) (19) 

Övriga 41 41 55 50 0 50 0 0 0 43 32 54 Övriga 
(11) (3) (0) (14) 

Totalt 43 27 52 50 3 53 50 0 50 47 12 52 
(22) (18) (12) (52) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

är 43 %. Hemmafruarna talar samiska i drygt hälften av situationerna 
(53 %). För renskötarna och övriga är andelen mindre (45 resp 43 %). 

Svenska används inte särskilt ofta vid besök i Karesuando, i genom
snitt i 12% av situationerna. De unga hemmafruarna talar svenska i 
50% av situationerna. De yngsta i kategorin övriga använder svenska 
i 41 % av situationerna. Av mellangruppen är det bara hemmafruarna 
som här talar svenska. En förklaring till deras användning av svenska 
är att de i affärerna ibland talar svenska med sina barn eftersom 
barnen vanligen vill bli tilltalade på svenska i offentliga scener. Ren
skötarna talar här ingen svenska alls men använder däremot finska i 
55 % av situationerna, dvs ungefär lika ofta (54%) som yrkeskategorin 
övriga. 

Det finns ingen större skillnad mellan de olika åldersgrupperna vad 
gäller användning av finska i affärer i finska Karesuando. Bland yrkes
kategorierna skiljer sig de unga hemmafruarna från andra informanter 
genom att här tala finska mindre ofta. Andelen finska är för deras del 
endast 33 %, vilket kan jämföras med genomsnittets 52 %. 

Finska Karesuando är en ort där man relativt fritt kan välja det 
språk man vill. Finska Karesuando tycks av informanterna uppfattas 
som en neutral ort, dvs man har inga speciella värderingar förknippade 
med platser och personer, vilket gör att man inte behöver en uppsätt
ning av etniska markörer vid besök där. Dessutom kan man i finska 
Karesuando öva och praktisera sina kunskaper i finska, vilket gör att 
också de unga samerna, särskilt ur yrkeskategorin övriga, använder 
relativt mycket finska där (se också 6.1.2.3 och 6.2.2.2.1 ovan). 
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6.3.1.2.10 Affär i Vittangi 

Scenen affär i Vittangi innefattar variabel 137—138 (se bilaga 3). 
I affären i Vittangi talar man i genomsnitt samiska i 39% av situa

tionerna (se tabell 49). 

Tabell 49. Affär i Vittangi. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp 
finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter 
inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 37 50 25 33 25 58 40 30 40 37 37 39 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 50 50 25 45 45 35 50 21 36 47 37 34 
(2) (10) (7) (19) 

Övriga 27 82 5 50 33 33 25 50 75 31 69 19 
( I I )  (3) (2) (16) 

Totalt 33 67 14 42 37 42 43 29 43 39 46 31 
(21) (19) (14) (54) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

De yngsta informanterna använder samiska bara i en tredjedel 
(33 %) av situationerna, medan de äldre åldersgrupperna oftare talar 
samiska där. Mellangruppen talar finska i 42 % av situationerna och 
de äldsta i 43 % av situationerna. Hemmafruarna talar oftare samiska 
(47 %) i affären i Vittangi än renskötarna (37 %) och kategorin övriga 
(31%). 

I genomsnitt är andelen för svenskan i den här aktuella scenen i 
Vittangi 46% (se tabell 49). De yngsta informanterna talar avsevärt 
oftare svenska (67 %) än de äldsta (29 %). Motsvarande andel för 
mellangruppen är 37%. Svenska används speciellt ofta (82%) av de 
yngsta i yrkeskategorin övriga. Överhuvudtaget talar denna yrkes
kategori mycket ofta svenska i Vittangi (69%). Motsvarande andel 
för renskötarna och hemmafruarna är 37 % vardera. 

Finska förekommer i 31 % av situationerna. De äldre grupperna 
talar finska oftare (43 resp 42%) än den yngsta (14%). De yngsta i 
yrkeskategorin övriga använder mycket sällan finska (5 %). I jämförel
se med renskötarna (39%) och hemmafruarna (34%) talar yrkeskate
gorin övriga överhuvudtaget sällan finska i denna scen (19 %). 

Enligt mitt observationsmaterial talar de unga samerna sällan 
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samiska i Vittangi. När samebarnen går i skola i Övre Soppero talar 
de fortfarande relativt mycket samiska sinsemellan, även om de yngsta 
har lärt sig svenska språkvanor före skolstarten och redan har börjat 
blanda samiska och svenska. När de kommer till Vittangi, ökar denna 
tendens, vilket för övrigt också gäller Kiruna. En förklaring till att 
svenskans andel så kraftigt ökar i Vittangi är att denna ort utgör en 
icke-samisk miljö. Med hänsyn till miljön, undervisningen och lärarna 
är skolan i Vittangi främmande för samebarnen. Detta torde skapa en 
osäkerhet hos dem, som resulterar i att de delvis går över till svenska, 
som har större status och är landets huvudspråk, skolans språk, mass
mediernas språk och ett språk som de flesta lärare och många 
kamrater talar. Samiska är däremot ett lågstatusspråk i området. För 
att skapa en positiv identitet eller bara för säkerhets skull talar man 
svenska. När skolungdomen blir äldre och slutar gå i skola, går de 
delvis tillbaka till de gamla språkvanorna. Alla gör dock inte detta 
utan några fortsätter med att tala ett blandspråk och mycket svenska. 
Hur deras språkvanor ser ut efter avslutade skolstudier tycks vara 
beroende av de enskilda individernas livsöden. 

Många av de samer som fortsatt med studier på högre nivå, tenderar 
att ha ändrat sina språkvanor till samiskans fördel, vilket också gäller 
de som återvänt till sin hemby efter att ha varit bosatta på annan ort. 
Även de personer som arbetar i olika samiska sammanslutningar och 
är mer medvetna kan ändra sina språkvanor till samiskans fördel (jfr 
också 6.1.1.3 ovan samt 6.3.2 och 6.3.3 nedan). 

6.3.1.2.11 Affär i Kiruna 

Scenen affär i Kiruna innefattar variabel 131 — 132 (se bilaga 3). 
Av tabell 50 framgår att samiska förekommer i 39 % av situationerna, 

svenska i 68 % och finska i 8 %. De som minst ofta talar samiska i 
Kiruna totalt är de yngsta informanterna, endast i 27 % av situationer
na. Motsvarande andel för mellangruppen är 47 % och för de äldsta 
46 %. Hemmafruarna talar samiska oftare (47 %) än renskötarna 
(37%) och övriga (31%). 

Ju yngre man är desto oftare talar man svenska i den aktuella 
affären (Domus) i Kiruna. I genomsnitt talar de yngsta svenska i 84 % 
av situationerna. De unga informanter som tillhör yrkeskategorin 
övriga talar svenska i 91 % av situationerna. Motsvarande siffra för 
mellangruppen totalt är 61 % och för de äldsta 54%. Andelen för ren
skötarna är 66%, för hemmafruarna 60% och för yrkeskategorin 
övriga 81%. 

Finska används inte i någon större utsträckning i affären i Kiruna 
utan endast i 8% av situationerna. De yngsta använder här ingen 
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Tabell 50. Affär i Kiruna. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp 
finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter 
inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 19 81 0 50 58 17 50 50 10 37 66 8 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 50 67 0 45 65 15 50 50 21 47 60 15 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 27 91 0 50 50 0 25 75 0 31 81 0 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 27 84 0 47 61 13 46 54 14 39 68 8 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

finska och inte heller de informanter som tillhör yrkeskategorin övriga. 

De äldsta hemmafruarna är den kategori som oftast talar finska, i 

21 % av situationerna. Andelen för renskötarnas del är i genomsnitt 

8 % och motsvarande andel för hemmafruarna 15 %. 
Svenska språket är ofta en förutsättning för kommunikation i 

Kiruna. Man talar dock oftare svenska både i Vittangi och i Kiruna än 
vad som är behövligt, om man utgår från mellanförståeligheten. Ofta 

skulle man kunna välja finska i stället för svenska, eller tom samiska 

i stället för svenska. Det är dock så, att man både i Vittangi och 
Kiruna ofta talar svenska i interetnisk kommunikation utan att reflek

tera över mottagarens språkfärdigheter. När såväl situationen som 
mottagaren är obekant och platsen är offentlig, väljer man helst 

svenska, eftersom svenska är ett säkert val. Man vet att det är sanno

likt att alla som man kommer i kontakt med talar svenska (jfr Tanner 
1967:24 och Jaakkola 1973:77). Kiruna är också en ort där man kan 
praktisera och öva sina kunskaper i svenska, såsom fallet är med 

finskan i finska Karesuando (se 6.3.1.2.9 ovan). 

Att man talar svenska med sina familjemedlemmar beror ofta på 

att någon i familjen inte vill tala samiska offentligt. Att man talar 

svenska i Kiruna behöver inte nödvändigtvis innebära att man där

igenom vill dölja sin samiska identitet utan det kan snarare vara fråga 

om att en markering av samisk identitet i detta sammanhang inte 

upplevs som meningsfull. 
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6.3.1.2.12 Sammanfattning 

Nedan ges en sammanfattning av språkvalet i olika scener, dels totalt, 
dels relaterat till ålder och yrke. 

De scener där samiskan oftast används är i kyrkan och på laestadi-
anska möten (100% vardera), på bensinstationen i Övre Soppero 
(99 %), i sommarvistet (95 %), i hemmet (87 %) och i korskyrkan 
(80%). Därefter följer posten i övre Soppero (62%). Minst ofta 
används samiska i affärsscenerna på olika orter; i finska Karesuando 
47 %, i Övre Soppero 43 % och i Vittangi resp Kiruna 39 % vardera. 

I scenerna hemmet, sommarvistet, bensinstationen i Övre Soppero, 
kyrkan och lsestadianska bönemöten förekommer ingen skillnad 
mellan de olika åldersgrupperna vad gäller användning av samiska. De 
yngre åldersgrupperna tenderar att oftare tala samiska på posten i 
Övre Soppero (65% vardera) än den äldsta (55%). Detsamma gäller 
scenen affären i Övre Soppero, där motsvarande andel för de yngre 
grupperna är 44 resp 45 % och för den äldsta gruppen 39 %. I affärer i 
finska Karesuando, i Vittangi och i Kiruna talar de äldre grupperna 
oftare samiska än den yngsta informantkategorin. I hemmet och i 
sommarvistet använder renskötarna samiska oftare än yrkeskategorin 
övriga och hemmafruarna. Skillnaden mellan de olika yrkeskategori
erna kommer speciellt fram i hemmet, där hemmafruarna talar betyd
ligt mindre samiska än andra. På posten talar däremot yrkeskategorin 
övriga samiska oftare än andra, likaså i affären i Soppero, vilket också 
gäller hemmafruarna. På bensinstationen i Övre Soppero tenderar 
yrkeskategorin övriga att tala samiska mindre ofta än andra. Vid 
kyrkobesök och i samband med lsestadianska möten är andelen 
samiska lika hög för alla informantkategorier (100%). I affärer utan
för byn, dvs i Karesuando, i Vittangi och i Kiruna talar hemmafruarna 
samiska oftare än renskötarna och yrkeskategorin övriga. 

De scener där svenskan oftast kommer till användning är i affärer i 
Kiruna (68%), korskyrkan (60%) och posten i Övre Soppero (49%), 
affären i Vittangi (46 %) samt affären i Övre Soppero (39 %). Andelen 
svenska i övriga scener är i hemmet 29 %, i sommarvistet 26 %, i affärer 
i finska Karesuando 12%, vid kyrkobesök 12%, i samband med 
lsestadianska möten 8 % och på bensinstationen i Övre Soppero 3 %. 

Rent generellt kan sägas att de yngsta informanterna är de som 
oftast talar svenska oavsett vilken scen det gäller. De äldre grupperna 
använder ingen eller nästan ingen svenska i hemmet vid samtal med 
kärnfamiljen, på bensinstationen i Övre Soppero, i religiösa samman
hang och i affärer i finska Karesuando. De äldsta använder svenska 
främst på posten i Övre Soppero och i affärer i Kiruna, dvs i scener 
där användning av svenska verkar vara praktiskt. 
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Detsamma som gäller för den yngsta åldersgruppen avseende an
vändning av svenska gäller i sina huvuddrag även för yrkeskategorin 
övriga. De talar svenska anmärkningsvärt ofta även i bekanta vardag
liga situationer i jämförelse med renskötare och hemmafruar. De talar 
mycket svenska även i sådana scener där de sistnämnda yrkeskatego
rierna talar lite eller ingen svenska alls, t ex i den samiskägda bensin
stationen, i religiösa sammanhang och i affärer i Karesuando. 

De scener där finskan oftast kommer till användning är i affärer i 
finska Karesuando 52% och i affären i Övre Soppero 44%. Andelen 
finska i övriga scener är i affärer i Vittangi 31 %, på posten 30%, vid 
kyrkobesök 25 %, i sommarvistet 11%, i en affär i Kiruna 8 %, i 
hemmet 7 % och vid besök i korskyrkan 0 %. 

De äldsta informanterna talar oftare finska än de yngre informan-
terna (jfr om svenskan ovan). Detta gäller alla scener där finska över
huvudtaget förekommer utom affärer i finska Karesuando, där de 
yngre åldersgrupperna tenderar att tala finska något oftare än den 
äldsta gruppen. De yngsta talar speciellt lite finska i affären i Vittangi 
i jämförelse med de äldre informanterna och i affärerna i Kiruna talar 
de ingen finska alls. 

Vad gäller yrken är bilden inte lika enkel avseende användning av 
finska i olika scener. I hemmet och sommarvistet skiljer sig inte de 
olika yrkeskategorierna åt, medan det i andra scener är vissa skillnader. 
På posten i Övre Soppero tenderar renskötarna att tala finska mindre 
ofta än de andra yrkeskategorierna. På bensinstationen och i affären i 
Övre Soppero och i affärer i Vittangi talar yrkeskategorin övriga 
mindre finska än andra. Vid kyrkobesök i Övre Soppero talar ren
skötarna mindre finska än andra yrkeskategorier, men på laestadianska 
möten är det tvärtom. I affärer i Kiruna tenderar hemmafruarna att 
tala finska oftare än renskötarna, medan yrkeskategorin övriga här 
inte använder finska alls. I affärer i finska Karesuando tenderar 
hemmafruarna att tala mindre finska än renskötarna och övriga. 

Avslutningsvis kan konstateras att det inte finns några klara sam
band mellan språkvalet inom scenerna och informanternas ålder och 
yrke. De yngsta och yrkeskategorin övriga skiljer sig från de andra 
informantkategorierna konsekvent i varje scen genom att oftare 
använda svenska. Nämnas kan bl a att de yngsta och yrkeskategorin 
övriga i stort sett är de enda som använder svenska i affärer i finska 
Karesuando och de talar svenska betydligt oftare än andra informan
ter också i affärer i Vittangi och Kiruna. De yngsta använder också 
samiska ofta, speciellt i scener i fjällen och i Övre Soppero, t ex på 
posten och i affären. De äldsta använder nästan i varje scen oftare 
finska än de yngre grupperna. 
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6.3.1.3 Orter 

Nedan relateras de olika ålders- och yrkeskategoriernas språkval till 
olika orter. 

De situationer som ingår i undersökningen är fördelade på fem olika 
orter: fjällen, Övre Soppero, finska Karesuando, Vittangi och Kiruna. 
Med »fjällen» avses verksamhetsområdet för samerna i Övre Soppero 
inom samebyn och därtill hörande områden utanför själva tätorten 
Övre Soppero. I denna undersökning är orten fjällen av samma intresse 
som de övriga uppräknade orterna, eftersom samerna regelbundet 
vistas där. Intervjuerna visade hur viktig denna ort är för undersök
ningen. När jag vid ett tillfälle frågade en äldre samisk kvinna om hon 
hade bott utanför Soppero någon gång, svarade hon jakande och till-
lade »duoddariid jodan» (jag färdas, flyttar i fjällen). 

En del situationer, i huvudsak från domänerna social participation 
och fritid, har samlats under »obestämd ort». Det är antingen fråga 
om sådana situationer som sammanförts till en variabel, ofta som 
följd av att orten varierar inom en sådan variabel, eller också är det 
situationer där orten är okänd. 

6.3.1.3.1 Fjällen 

Orten fjällen innefattar alla situationer som har med sommarvistet, 
fisketurer och hjortronplockning att göra, nämligen V 62—V 67 och 
V 82—V 87 (se bilaga 3). 

I fjällen talar man samiska i totalt 89 % av situationerna (se tabell 
51). Det är inte några större skillnader mellan de olika ålders- och 
yrkesgrupperna. De yngsta tenderar dock att tala samiska något oftare 
(91 %) än mellangruppen (88 %) och de äldsta (87 %). Detta bekräftar 
tendensen hos de unga att ofta tala samiska i byn och i fjällen. Av 
yrkeskategorierna tenderar renskötarna att tala samiska i fjällen oftare 
(93 %) än hemmafruarna (84 %) och övriga (89%) (jfr 6.3.1.2.2 ovan). 

I genomsnitt talar informanterna svenska i 30 % av fjällsituationerna. 
Svenska används oftast av de yngsta informanterna (36%) speciellt 
om de tillhör yrkeskategorin övriga (40%). De sistnämnda tenderar 
att tala svenska oftare än andra yrkeskategorier, nämligen i totalt 
38 % av situationerna. Motsvarande andel för renskötarna är 27 % och 
för hemmafruarna 28%. De äldsta renskötarna talar minst ofta 
svenska i fjällen ( 19 %). 

Enligt tabell 51 talar informanterna finska i genomsnitt i en femte
del av situationerna i fjällen. De äldsta informanterna talar oftare 
finska (26%) än mellangruppen och de yngsta (19% vardera). Av 
yrkesgrupperna talar hemmafruarna oftast finska, i 25 % av situatio-
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Tabell 51. Fjällen. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska 
angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter inom 
resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 —37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 92 31 15 92 27 19 95 19 22 93 27 18 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 83 34 26 85 26 24 83 27 26 84 28 25 
(3) (10) (5) (18) 

Övriga 92 40 20 87 31 3 75 35 35 89 38 19 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 91 36 19 88 27 19 87 25 26 89 30 21 
(22) (19) (12) (53) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

nerna. Motsvarande andel för renskötarna och för yrkeskategorin 
övriga är 18 resp 19%. 

6.3.1.3.2 Övre Soppero 

Orten Övre Soppero innefattar följande variabler: V 54—V 61, V 68— 
V 75, V 78—V 81, V 89—V 96, V 107, V 109, V 111, V 117-V 118, 
V 121—V 122, V 127—V 128 (se bilaga 3). 

Totalt används samiska i 76% av situationerna i Övre Soppero (se 
tabell 52). Den yngsta åldersgruppen tenderar att tala samiska i 
Soppero något oftare än de andra åldersgrupperna, nämligen i 78% 
av situationerna. Motsvarande andel för mellangruppen är 76% och 
för de äldsta 72%. Renskötarna och övriga tenderar att tala samiska 
något oftare (79 resp 77%) än hemmafruarna (72%). Att hemma
fruarna talar samiska något mindre ofta beror till viss del på inter-
etniska familjerelationer (se 6.1.1.1 och 6.1.1.3 ovan). 

Svenska förekommer i totalt 29 % av bysituationerna. De yngsta 
talar oftare svenska i hembyn än de äldre, 35 % mot 24% för de sist
nämnda. Det är speciellt de unga informanterna som tillhör yrkes
kategorin övriga som ofta talar svenska (43 %) i byn. 

Finska talas totalt i 20 % av bysituationerna. Ju äldre informanterna 
är desto oftare talar de finska. De äldsta talar finska i 27 %, mellan
gruppen i 20% och de yngsta i 16% av situationerna i Soppero. 
Hemmafruarna talar finska oftare än andra. Det är dock i huvudsak 
de äldsta och de medelålders hemmafruarna som talar mycket finska 
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Tabell 52. Övre Soppero. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp 
finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter 
inom resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 -37 år 38 -55 är 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 81 28 15 80 23 13 75 21 21 79 25 16 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 77 27 6 71 26 26 71 26 31 72 26 25 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 77 43 18 81 22 14 68 24 28 77 37 19 
OD (3) (2) (16) 

Totalt 78 35 16 76 24 20 72 24 27 76 29 20 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

i hembyn (31 resp 26%), medan de yngsta använder finska i endast 
6 % av situationerna. 

6.3.1.3.3 Finska Karesuando 

Orten finska Karesuando innefattar variabel 141 — 144 (se bilaga 3). 
I finska Karesuando talar man samiska totalt sett mindre ofta än i 

fjällen och i Soppero, i ca hälften av situationerna (se tabell 53). 

Tabell 53. Finska Karesuando. Genomsnittlig användning av samiska, svenska 
resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal infor-
manter inom resp kategori inom parentes. 

Ålder 

Yrke 

20 —37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 44 6 59 47 0 53 50 0 50 46 3 55 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 50 50 33 56 6 50 50 0 50 53 11 47 
(3) (9) (7) (19) 

Övriga 48 46 59 50 0 50 0 0 0 49 36 57 Övriga 
(11) (3) (0) (14) 

Totalt 47 32 56 52 3 51 50 0 50 49 15 53 
(22) (18) (12) (52) 

Förkortningar: Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 
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Några markanta skillnader mellan de olika ålders- och yrkesgrupperna 
finns inte. Renskötarna tenderar dock att tala samiska något mindre 
ofta (46%) än hemmafruarna (53%) och övriga (49%). De unga 
informanterna talar samiska i 47 % av situationerna. Motsvarande 
andel för mellangruppen är 52 % och för de äldsta 50 %. 

Svenska förekommer i totalt 15 % av situationerna. Det är nästan 
bara de yngsta informanterna som använder svenska i Karesuando 
och då framför allt hemmafruarna (50 %) och kategorin övriga (46 %). 
De äldsta använder här ingen svenska alls och bland renskötarna bara 
den yngsta kategorin. 

I genomsnitt talar man finska i 53 % av situationerna i finska Kare
suando. Samtliga ålders- och yrkeskategorier utom de yngsta hemma
fruarna använder finska i ca hälften av situationerna. För de yngsta 
hemmafruarna är andelen 33 % (se också 6.3.1.2.9 ovan). 

6.3.1.3.4 Vittangi 

Orten Vittangi innefattar variabel 137—140 (se bilaga 3). 
Såsom framgår av tabell 54 talar man samiska i genomsnitt i 28 % 

av situationerna i Vittangi. Förekomsten av samiska (28 %) har alltså 
minskat markant i jämförelse med de andra orterna ovan. Den yngsta 
åldersgruppen talar samiska i ca en femtedel (21 %) av situationerna i 
Vittangi och mellangruppen och de äldsta i ca en tredjedel av situa
tionerna (34 resp 32 %). Renskötarna och hemmafruarna talar samiska 
oftare (33 resp 32 %) än kategorin övriga (19 %). 

Tabell 54. Vittangi. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska 
angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter inom 
resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20-37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 27 36 46 39 19 56 37 37 37 33 31 46 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 29 42 46 31 60 26 33 48 24 32 54 27 
(2) (10) (7) (19) 

Övriga 16 87 5 33 42 42 12 62 50 19 76 18 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 21 63 25 34 44 38 32 46 32 28 52 31 
(21) (19) (14) (54) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 
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I genomsnitt används svenska i 52 % av situationerna i Vittangi och 
av de yngsta i 63 % av situationerna. Motsvarande andel för mellan
gruppen är 44 % och för de äldsta 46 %. Särskilt de yngsta informan-
terna i kategorin övriga talar ofta svenska i Vittangi (87 %). Den 
yrkeskategori som klart skiljer sig från de andra i fråga om användning 
av svenska är just kategorin övriga, som talar svenska i totalt 76 % av 
situationerna. Vad gäller yrkesgrupperna i övrigt är andelen minst för 
renskötarnas del (31 %). Hemmafruarna talar i genomsnitt svenska i 
54 % av situationerna. Speciellt de medelålders hemmafruarna talar 
ibland svenska med sina barn i Vittangi och Kiruna, eftersom deras 
barn vill det (se tex 6.1.1.3 och 6.3.1.2.11 ovan). Detta är ett skäl 
till att denna kategori av hemmafruar talar svenska i Vittangi oftare 
(60 %) än de yngre och äldre hemmafruarna. 

I genomsnitt talar man finska i 31 % av situationerna. Mellan
gruppen talar finska oftast (38%) i jämförelse med de andra ålders
grupperna. De yngsta talar finska i en fjärdedel (25 %) och de äldsta i 
en knapp tredjedel (32%) av situationerna i Vittangi. De yngsta i 
kategorin övriga talar finska bara i 5 % av situationerna. Renskötarna 
talar finska i Vittangi betydligt oftare (46 %) än hemmafruarna (27 %) 
och kategorin övriga (18%). 

6.3.1.3.5 Kiruna 

Orten Kiruna innefattar variabel 101 — 102 och 131 —136 (se bilaga 3). 
Resultaten visar att samiska i genomsnitt används i var tredje 

situation i Kiruna (se tabell 55). Andelen samiska för den äldsta 
gruppen, för mellangruppen och för de yngsta är 33, 36 resp 29%. 
Renskötarna och hemmafruarna talar oftare samiska (37 resp 33%) 
än kategorin  övr iga  (21%) .  

I genomsnitt talar man svenska i 78 % av situationerna i Kiruna. De 
yngsta talar svenska oftast (87 %). Motsvarande andel för mellan
gruppen och de äldsta är 75 resp 67%. Av yrkeskategorierna talar 
kategorin övriga svenska oftare (86%) än renskötarna och hemma
fruarna (76 resp 74%). Speciellt hög är andelen för de yngsta infor-
manterna i yrkeskategorin övriga (91 %). Som jämförelse kan nämnas 
att motsvarande andel för de äldsta renskötarna och hemmafruarna 
är 65 resp 64 %. 

I genomsnitt talar man finska i 9 % av situationerna i Kiruna. De 
yngsta informanterna talar finska bara i 5 % av situationerna och då 
nästan enbart de som är renskötare ( 11 %). Mellangruppen talar finska 
i 11 % av situationerna och motsvarande andel för de äldstas del är 
14%. Av yrkesgrupperna är det främst hemmafruarna som använder 
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Tabell 55. Kiruna. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska 
angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter inom 
resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20-37 år 38 —55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 32 85 11 46 72 8 35 65 7 37 76 9 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 31 81 0 32 79 15 36 64 24 33 74 16 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 27 91 2 31 69 0 17 83 0 27 86 1 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 29 87 5 36 75 11 33 67 14 33 78 9 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

finska (16 %). Motsvarande andel för renskötarna och kategorin övriga 
är 9 resp 1 %. 

6.3.1.3.6 Obestämd ort 

Obestämd ort innefattar följande variabler: V 88, V 97—V 100, 
V 103—V 106, V 113—V 120 och V 123-V 130 (se bilaga 3). 

Obestämd ort innefattar i huvudsak situationer som härrör från 
domänerna fritid och social participation och alltså ofta gäller sådana 
aktiviteter som inte alla informanter deltar i, t ex idrott och samman
träden. Många aktiviteter med denna ortsbestämning har enbart med 
vissa grupper av individer att göra. Så är det exempelvis främst de 
unga som deltar i fritidsaktiviteter, vilket däremot hemmafruarna 
inte gör. Det är därför lämpligt att samla denna grupp av situationer 
under en särskild ortskategori (se också 6.3.1.3 ovan). 

Av tabell 56 framgår att man i genomsnitt talar samiska i 55 % av 
de situationer som ingår i kategorin obestämd ort. De äldsta är de 
som oftast talar samiska (100 %). Andelen för de yngstas del är 53 % 
och för mellangruppens del 39 %. Renskötarna använder oftare samis
ka (65 %) än hemmafruarna (55 %) och yrkeskategorin övriga (43 %). 

I genomsnitt talar man svenska i 55 % av de situationer som ingår 
i obestämd ort. Det är de yngsta som oftast talar svenska (72%) 
och därnäst mellangruppen (60%), medan de äldsta inte talar någon 
svenska alls i de aktiviteter de deltar i. Av yrkeskategorierna an
vänder övriga svenska oftast (68%). Hemmafruarna talar svenska i 
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Tabell 56. Obestämd ort. Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp 
finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal informanter 
inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20—37 år 38 -55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 54 75 16 56 56 0 100 0 0 65 52 7 
(8) (6) (4) (18) 

Hemmafruar 40 80 0 40 60 0 100 0 0 55 47 0 
(2) (10) (4) (16) 

Övriga 54 68 14 0 67 33 0 0 0 43 68 18 
OD (3) (0) (14) 

Totalt 53 72 13 39 60 5 100 0 0 55 55 8 
(21) (19) (8) (48) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

genomsnitt i 47% av situationerna, renskötarna något oftare (52%). 
Finska förekommer sällan, endast i 8 % av situationerna. De äldsta 

informanterna talar ingen finska alls vid dessa tillfällen och mellan
gruppen bara i 5 % av situationerna. För de yngsta informanterna är 
andelen något högre, 13 %. Av yrkesgrupperna talar kategorin övriga 
finska i 18 % av situationerna. Hemmafruarna däremot använder inte 
någon finska alls här och för renskötarnas del är andelen bara 7 %. 

6.3.1.3.7 Sammanfattning 

Nedan ges en sammanfattning av språkvalet på olika orter, dels totalt, 
dels relaterat till ålder och yrke. 

Totalt kommer samiskan oftast till användning i fjällen (89 %) och 
därefter i Övre Soppero (76%). I finska Karesuando talar man i 
genomsnitt 49% samiska, i Kiruna 33% och i Vittangi 28%. För 
kategorin obestämd ort är andelen samiska 55 %. 

De yngsta tenderar att tala samiska i byn och i fjällen oftare än 
mellangruppen och de äldsta. Denna tendens hos de yngsta är lokali
serad till bl a affären och posten. På andra orter ändras detta mönster 
och i Vittangi, i finska Karesuando och i Kiruna är det de äldre grup
perna som oftare talar samiska. Inom kategorin obestämd ort talar de 
äldsta samiska oftare än de yngre grupperna. 

Renskötarna uppvisar en benägenhet att på varje ort tala samiska 
oftare än de andra yrkeskategorierna. Undantag är endast finska 
Karesuando. Skillnaderna mellan renskötarna och hemmafruarna 
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avseende användning av samiska är dock inte särskilt stora (se t ex 
Vittangi och Kiruna). Yrkeskategorin övriga är de som minst ofta 
använder samiska på orter som Vittangi och Kiruna, men i fjällen och 
i Övre Soppero talar de däremot samiska nästan lika ofta som ren
skötarna och dessutom oftare än hemmafruarna. 

De orter där svenska oftast kommer till användning är Kiruna 
(78%) och Vittangi (52%). Därefter följer fjällen 30%, Övre Soppero 
29 % och finska Karesuando 15 %. Inom kategorin obestämd ort är 
andelen 55 %. 

På varje ort är det de yngsta och yrkeskategorin övriga som oftast 
talar svenska. Speciellt stor är skillnaden mellan den yngsta och den 
äldsta gruppen i finska Karesuando samt inom kategorin obestämd 
ort. På dessa orter talar de äldsta ingen svenska alls. Skillnaden mellan 
mellangruppen och den äldsta åldersgruppen är stor bara i situationer 
som hör till kategorin obestämd ort, där de äldsta inte talar någon 
svenska alls och i Kiruna där mellangruppen talar svenska betydligt 
oftare än de äldsta. Vad gäller yrken så finns ingen större skillnad 
mellan hemmafruarna och renskötarna avseende användning av 
svenska i fjällen och i Övre Soppero, inte heller i Kiruna och inom 
kategorin obestämd ort. I Vittangi talar hemmafruarna svenska 
betydligt oftare än renskötarna. I finska Karesuando talar renskötarna 
nästan ingen svenska alls. 

Andelen finska totalt är i finska Karesuando 53 %, i Vittangi 
31%, i fjällen 21%, i Övre Soppero 20%, i Kiruna 9% och inom 
kategorin obestämd ort 8 %. 

De äldsta informanterna talar finska oftare än den yngsta gruppen 
i Övre Soppero, Vittangi och Kiruna. I finska Karesuando talar där
emot de yngsta informanterna finska oftare än andra informanter 
och i fjällen använder den äldsta åldersgruppen oftare finska än de 
yngre. De yngsta informanterna talar väldigt lite finska och mindre 
än andra i Kiruna, men i situationerna inom kategorin obestämd ort 
talar de däremot oftare finska än mellangruppen. 

Hemmafruarna talar klart oftare finska i byn och i fjällen än de 
andra yrkeskategorierna. I finska Karesuando talar renskötarna och 
övriga mer finska än hemmafruarna och i Vittangi talar renskötarna 
klart oftare finska än de andra. I Kiruna talar hemmafruarna oftare 
finska än de andra yrkeskategorierna. Kategorin övriga använder 
nästan aldrig finska där. De sistnämnda talar dock relativt mycket 
finska i jämförelse med de andra yrkeskategorierna inom kategorin 
obestämd ort. 

Avslutningsvis kan konstateras att det inte heller vad gäller orter 
finns klara samband mellan språkvalet och informanternas ålder och 
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yrke. En viss tendens till samband kan dock märkas t ex i fråga om 
Vittangi, där renskötarna talar finska betydligt oftare än andra infor
manter och dessutom mindre svenska. De skillnader som finns mellan 
olika informantkategoriers språkval, t ex att de yngsta ofta använder 
svenska, gäller annars i stort sett oavsett ort. 

6.3.2 UTBILDNING OCH GEOGRAFISK RÖRLIGHET 

I språksociologiska undersökningar använder man ibland utbildning 
som variabel för att förklara vissa språkliga beteendemönster (se t ex 
Labov 1966:273 f och Thelander 1919 :99 f). Även geografisk rörlighet 
är en intressant variabel bl a därigenom att en individ i nya miljöer blir 
föremål för språklig påverkan, vilket kan leda till nya språkvanor (se 
t ex Widmark 1977:258 0- I detta avsnitt relateras informanternas 
språkval i alla samtalssituationer totalt till deras utbildning och geo
grafiska rörlighet. De procentuella beräkningarna är gjorda på i princip 
samma sätt som för språkvalet inom olika domäner, scener och orter 
relaterat till informanternas ålder och yrke. Varje språk behandlas 
här alltså separat, vilket medför att det sammanlagda procenttalet 
inte behöver bli 100 (se 6.3.1 ovan). 

Informanternas utbildning sammanhänger med deras ålder på så 
sätt att de yngsta informanterna, utom två personer, har mer än folk
skola (eller motsvarande), medan de äldre åldersgrupperna har den 
lägsta utbildningen (se 5.2.1 ovan). Även de flesta av de yngsta infor
manterna har dock relativt låg utbildning, bara två av dem har utbild
ning motsvarande avslutade gymnasiestudier eller mera. 

De yngsta informanterna är mest geografiskt rörliga. Majoriteten 
(16) av dessa har bott utanför Övre Soppero, medan detta bara gäller 
en informant i de äldre åldersgrupperna. Informanternas geografiska 
rörlighet sammanhänger med deras yrke såtillvida att majoriteten av 
renskötarna och hemmafruarna (14 resp 18) har bott enbart i övre 
Soppero, medan flertalet (10) av yrkeskategorin övriga har bott även 
på andra orter (se 5.2.5 ovan). 

Samiska används i 68 % av alla samtalssituationer totalt (se tabell 
57). Det föreligger här inte någon skillnad mellan dem som har låg 
utbildning och dem som har högre utbildning och inte heller mellan 
dem som har bott i Övre Soppero i hela sitt liv och dem som varit 
rörliga, vilket man kunde ha förväntat sig. De informanter som kan 
karakteriseras som rörliga (jfr definitionen av social rörlighet i 6.3.3 
nedan) talar alltså samiska lika ofta som de informanter som är mer 
stabila i sin livsföring. Detta kan ha flera orsaker, men en förklaring 
som ligger nära till hands är att de vill ansluta sig till sin hemtrakts 
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Tabell 57. Utbildning och geografisk rörlighet. Genomsnittlig användning av 
samiska, svenska resp finska totalt i alla samtalssituationer angett i procent för 
olika informantkategorier. Antal informanter inom resp kategori inom parentes. 

Utbildning 

Bott enbart i Folkskola Mer än folkskola Totalt 

Övre Soppero Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Ja 67 31 24 67 50 26 67 33 24 
(34) (4) (38) 

Nej 80 26 13 68 47 17 68 45 17 Nej 
(O (16) (17) 

Totalt 68 31 23 68 47 19 68 37 22 
(35) (20) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

normer och därför markerar sin geografiska hemvist genom att ofta 
använda samiska (jfr det i 6.2.1.1 ovan anförda exemplet från Hemnes-
berget i Norge). Labov (1963:297ff) ger exempel på någonting 
liknande. En ung man från ön Martha's Vineyard (Massachusetts) 
återvände efter en tids vistelse i en tätort på fastlandet till ön och 
uppvisade efter återkomsten en klarare markering av det lokala uttalet 
än personer som hela tiden hade bott på ön. 

Ytterligare en förklaring till att de högt utbildade och de som bott 
utanför Soppero ofta talar samiska är att de är etniskt medvetna (jfr 
Allardt & Starck 1981:15 som uppger att den etniska medvetenheten 
har ökat hos etniska minoriteter). En central dimension i den etniska 
kategoriseringen är språket (jfr Fishman 1977:19, Jernsletten & 
Jernsletten 1963:31, Asp 1966:106 f och Ruong 1981:26 f samt kap 
2 ovan). När en grupp är medveten om sin etniska situation, kan 
språket få ett dynamiskt innehåll för gruppen och dess medlemmar. 
Asp (1965: 92) håller det för troligt att anledningen till att unga 
samer i Finland talar mycket samiska är att de är påverkade av den 
etniska medvetenheten (se också 6.3.1 ovan). På Grönland talar 
inuiterna ibland inuitspråket på möten med enbart danskar som 
åhörare bara för att markera den etniska aspekten (Kleivan 1976:18). 
Detta fenomen torde sammanhänga med att man omvärderat den 
tidigare etniciteten (jfr Allardt & Starck 1981:31). För det samiska 
språkets del innebär detta att en medveten individ använder samiska i 
så många situationer som möjligt och även i situationer eller på orter 
där man tidigare har dragit sig för att använda samiska (jfr Pelto & 
Mosnikoff 1979:202 f samt tex 6.1.6.3 och 6.2.1.3 ovan). 
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Ibland kan språket vara det enda som skiljer en grupp från en annan 
(se t ex Kleif 1979:59f). Några undersökningar verkar tyda på att 
medlemmar i en etnisk grupp hellre identifierar sig själva med en som 
talar samma språk än med en som delar andra kulturella värden (Giles 
et al 1977:326, jfr Pool 1979:19). Ju mer en individ vill ha en annan 
individs accepterande, desto mer ändrar individen sina språkvanor i 
riktning mot den andra individen (Giles 1973:90 och Giles et al 
1977:322). 

Etnisk medvetenhet innebär inte bara att man oftare använder 
samiska, utan också att man använder de språk man behärskar i 
bestämda syften t ex för att stärka sin identitet eller dra gränser mellan 
olika grupper (se också 6.3.3 nedan). 

Användning av samiska kan också innebära en vilja att bli accepte
rad som same och att bli tillskriven en positiv samisk identitet. Det 
samiska språket används här för att stärka den egna identiteten. En 
individ får sin sociala identitet bl a genom att jämföra sig med andra 
individer eller grupper (se Giles et al 1977:319 och 328) och enligt 
Festinger (1954:120 ff) jämför en individ sig helst med sådana som 
uppbär likheter med den egna personen eller med sådana som man är 
i nära personlig kontakt med. 

Identifikation med andra innebär dels en önskan att bli eller förbli 
som den andra individen, dels ett erkännande av existerande likheter 
mellan den egna personen och den andra individen eller gruppen (jfr 
5.1.1 ovan). I det förra fallet har den andra individen högt värderade 
egenskaper och det gäller då att få eller bevara dessa egenskaper. I det 
senare fallet erkänner man helt enkelt att de andra individerna har 
samma egenskaper som en själv. (Se Liebkind 1979:43.) 

Varje individ lever för någon slags »publik» och kontrollerar sitt 
beteende i enlighet med de normer och krav som uppställs av denna 
publik, dvs personer som individen önskar identifiera sig med (Shibu-
tani & Kwan 1965:577). Det är rimligt att anta att några samer har 
renskötare som publik. Renskötarna har genom rennäringslagen (SFS 
1971:437) fått en viss rättslig ställning gentemot andra samer, av 
vilka många kan befinna sig i ett beroendeförhållande till renskötarna 
(jfr SOU 1975:100, 281). Renskötarna och deras näring har också 
tillskrivits sådana egenskaper som sammanhänger med de traditionella 
kulturella dragen och nu vanemässigt betraktas som centrala. Centrala 
kulturella värden 

generally represent the heartland of the ideological system and act as identify
ing values which are symbolic of the group and its membership. Rejection of 
core values carries with it the threat of exclusion from the group. (Smolicz 
1981:75.) 
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Svenska förekommer totalt i 37% av situationerna (se tabell 57). 
En rimlig förklaring till att de som har högre utbildning och de som 
vistats i tätorter utanför Soppero talar svenska oftare än andra är 
skolans och miljöns påverkan. Hansegård (1967:84) nämner att stu
denter och sådana som bor i tätorter talar mer svenska än andra samer 
i Jukkasjärvi (se 6.3.1 ovan). Svenska är huvudspråket i de skolor där 
dessa har gått och i många fall i den miljö skolorna ligger. Överhuvud
taget kan skolan vara en assimilerande faktor (Aikio 1980:294 och 
Skutnabb-Kangas 1981:120 ff). Själva vistelsen i en främmande 
miljö, borta från den traditionella miljön, gör att individen lättare blir 
utsatt för majoritetsspråkets påverkan (se 6.3.1 ovan). I motsatt fall, 
dvs när man bara vistas relativt isolerad i sin egen miljö, är man inte i 
lika stor utsträckning påverkbar av storsamhället. I områden med 
frånvaro av mobilitet, brist på möjligheter till vid kommunikation, 
utbredd provinsialism, fortsatt isolation och låg teknisk utveckling 
kan det inhemska språket vara relativt motståndskraftigt gentemot 
standardspråket (se Spolsky & Kari 1977:93). 

Ackulturation är en process genom vilken en underordnad etnisk 
grupp tillägnar sig egenskaper som finns hos den dominerande etniska 
gruppen. Ackulturation är det första steget i den process som går ut 
på att bryta ned det etniska gruppmedvetandet (Shibutani & Kwan 
1965:470). Enligt Samora (1956:309) tyder det förhållandet att en 
minoritetsgrupp föredrar att tala majoritetsspråket på ackulturation. 
De informanter som talar svenska oftare än andra behöver dock inte i 
sig vara allmänt mer ackulturerade än andra, men däremot uppvisar 
de en större lingvistisk ackulturation i det nämnda hänseendet (jfr 
Hannerz 1973:239 f). 

Finska förekommer totalt i 22 % av situationerna (se tabell 57). De 
som har vistats bara i Soppero talar finska något oftare (24 %) än de 
som varit rörliga (17%). Användning av finska tenderar även att 
sammanhänga med utbildningens längd. De som har en låg utbildning 
talar finska något oftare (23 %) än de som har högre utbildning (19%). 
En förklaring till att de som varit rörliga och har högre utbildning 
tenderar att tala finska mindre ofta än andra kan vara att finska i 
många tätorter är ett lågstatusspråk. Dessutom kommer inte finska 
till användning överallt på samma sätt som svenska. Undersöknings
materialet visar att det är just i tätorter (t ex i Kiruna) som man sällan 
talar finska. Den grupp som här avses umgås dessutom relativt sällan 
med finskspråkiga och väljer vid samtal med dessa ofta svenska (se 
även 6.3.3 nedan). 
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6.3.3 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR TILL OLIKA ALDERS-
OCH YRKESGRUPPER 

Nedan diskuteras vissa aspekter på språkvalet med anknytning till 
avsnitt 6.3.1 och 6.3.2 ovan. Som framgått i de nämnda avsnitten är 
det främst användningen av svenska som skiljer de olika informant-
kategorierna från varandra. De yngsta informanterna talar klart oftare 
svenska än de äldsta, vilket också gäller yrkeskategorin övriga i för
hållande till renskötarna och hemmafruarna. Anledningen till att just 
dessa grupper talar svenska oftare än andra kan sammanhänga med 
att de har högre utbildning än andra informanter och att de är såväl 
geografiskt som socialt rörliga (jfr också 5.2.1 och 5.2.5 ovan). 

Social rörlighet behöver inte nödvändigtvis innebära en tydlig 
process i riktning mot högre status eller ett synligt tillstånd av högre 
status, utan det är snarare fråga om en vertikal eller horisontell 
tendens, ofta i jämförelse med den egna familjen eller släkten (jfr 
Merrill 1965:332f och Allardt & Littunen 1975:96). Några samer 
bor kvar i byn utan någon bestämd sysselsättning, andra fortsätter 
med rennäringen »även om detta inte kan motiveras av det egna ren
innehavet» (Arell 1983:100).8 Andra åter orienterar sig utåt genom 
att söka sig till olika sorters utbildning eller till yrken som medför att 
de flyttar från byn och några kombinerar olika lösningar. De som inte 
är aktiva renskötare befinner sig i en mer obestämd situation i fråga 
om renskötarstatus, vari innefattas vissa rättigheter och vissa kulturella 
drag som tillskrivs och sammanhänger med själva rennäringen, med 
personer som är sysselsatta inom rennäringen och med det område 
där rennäringen bedrivs. Det är dessa faktorer som har prioritet som 
ett erkänt etniskt kriterium i Sverige (se bl a 5.1.1 ovan).9 

Det framgår av materialet att de olika språken i Övre Soppero håller 
på att överta varandras funktioner och att de överlappar varandra. 
Det svenska språket är mest expansivt i denna process och tenderar 
att tränga sig in även i privatlivets sfär. I själva verket finns det i det 
moderna samhället många faktorer som kan bidra till att man inte 
håller isär de olika språkens funktioner och att ett dominerande språk 
tränger ut ett annat språk, t ex urbanisering, social mobilitet, ökande 
variation i sociala relationer, förändringar i arbetslivet (Fishman 
1980:5, se också kap 1 ovan). Man kan anknyta denna problematik 
till frågan om språkbevarandet. Andersson (1979:73 f) finner i fråga 
om minoritetsspråkens bevarande i västra Kanada att vissa processer 
motverkar möjligheten för dessa språk att överleva. Exempel på 
sådana processer är användning av skolan som assimilerande kraft, 
nedbrytning av de etniska samhällenas institutioner och isolering, 
avskildhet, landsbygdens avfolkning och interetniska äktenskap.10 
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De svenskorienterade informanterna har i hög grad varit utsatta för 
skolans och den icke-samiska miljöns påverkan (se 6.3.2 ovan). De 
uppvisar en hög grad av lingvistisk ackulturation (se angående begrep
pet 6.3.2 ovan) förmodligen just på grund av att de länge gått i skola 
utanför sin egen miljö, tagit del av i huvudsak icke-samiskt kunskaps
stoff och haft nära kontakt med icke-samer samt överhuvudtaget på 
grund av vistelse i tätorter (se också 6.3.1.2.10 ovan). 

I avsnitt 6.1.1.3 ovan har redovisats vissa egenskaper hos de infor
manter som talar samiska mindre ofta än andra. Att en bilingval 
individ ofta talar svenska behöver inte nödvändigtvis innebära att 
denne sällan talar samiska. »The bilingual community can only be 
regarded as a dependent collection of individuals who have reasons 
for being bilingual.» (Mackey 1968:555 f.) 

I avsnitt 6.3.2'har föreslagits att en orsak till att de personer som 
har jämförelsevis hög utbildning och är geografiskt rörliga ofta talar 
samiska är att de har ett behov att hävda sig gentemot de samer som 
socialt har högre ställning. De önskar mäta sin identitet i positiva 
termer och vill likna sådana personer som de identifierar sig med och 
för detta ändamål använder de det samiska språket. 

Den gamla symbiosen mellan samer och bofasta har som nämnts 
upphört (se 4.2 ovan). Deras kontakter är numera enligt mitt material 
kanaliserade till domänerna konsumtion, religion och i viss mån till 
domänen fritid. Det förekommer vissa schismer mellan samer och 
finskspråkiga och många bland dem uppvisar negativa attityder till 
varandra. De unga samerna tar i större utsträckning avstånd från de 
finskspråkiga än de äldre (jfr 6.3.1.2.4 ovan). I affären i byn och vid 
andra tillfällen talar många medvetet samiska för att visa sin etniska 
identitet gentemot den finskspråkiga gruppen. Den aktiva samiska 
språkodlingen i Övre Soppero i sig, t ex i skrift, kan oavsett sitt syfte 
leda till vissa reaktioner hos den andra gruppen (jfr Arell 1983:101). 
Att man inte anpassar sig till varandra språkligt kan tyda på att man 
vill göra en etnisk markering; man håller gränserna mellan grupperna 
klara (Bourhis & Giles 1977:130 och Giles 1973:90 och 92). Barth 
( 1969:15) ser gränsdragningen som en viktig komponent i den etniska 
identiteten : 

a dichotomization of others as strangers, as members of another ethnic group, 
implies a recognition of limitations on shared understandings, differences in 
criteria for judgement of value and performance, and a restriction of inter
action to sectors of assumed common understanding and mutual interest. 

Vidare anser Barth att etniska grupper kan överleva som särskilda 
kollektiv endast om de uppvisar ett annat beteende än omgivningen. 
Man strukturerar således interaktionen på så sätt att bevarandet av 
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kulturella olikheter, när dessa vill vidhållas, är möjligt. När medlem
skap i den egna gruppen är viktigt för individen och språket utgör en 
viktig del av gruppens kulturella identitet, gör individen (talaren) sig 
själv på ett positivt sätt olik den andra etniska gruppen genom marke
ring av olikheter i språkbruket (Bourhis & Giles 1977:131). 

De yngsta informanterna i yrkeskategorin övriga talar ofta svenska 
inom många sådana livsområden där de också talar samiska, t ex i 
affären, i samband med religiösa aktiviteter och överhuvudtaget i 
Soppero. En förklaring till detta kan vara att man på grund av sin 
etniska medvetenhet drar sig för att tala finska i kommunikation med 
finskspråkiga och i stället väljer svenska (jfr Bourhis & Giles 1977: 
129).11 Det föreligger inte heller något ömsesidigt upplevt behov av 
ett närmande mellan språkgrupperna genom språkval. Visserligen 
skulle det kunna vara så, att de unga talar svenska, därför att de saknar 
goda färdigheter i finska. Mot detta talar det förhållandet att de unga 
samerna kan tala finska i andra situationer, t ex i finska Karesuando, 
då framhävandet av den etniska identiteten i interetniska relationer 
inte är relevant (se 6.3.1.2.9 ovan). 

Det som är kännetecknande för renskötarnas språkval är att de 
tenderar att tala samiska oftare än de andra yrkeskategorierna. Ren
skötarna lever i en miljö som är gynnsam för odling av det samiska 
språket. Den samiska miljön innebär inte bara existensen av en viss 
typ av näring och ett språk typiskt för den och ett område som av 
gammalt kan beskrivas med hjälp av samiska ortnamn och termer, 
utan den innebär också umgänge med personer som talar samma 
språk. Även vissa samtalsämnen och beteendemönster sammanhänger 
med den miljön.12 Här kan nämnas att Asp (1966:109) framlägger en 
hypotes att samerna inte som en liten minoritet kan bevara sitt eget 
modersmål som kommunikationsspråk om kontakterna till majoritets
befolkningen blir vanligare än kontakterna till den egna gruppen. 

En väsentlig olikhet mellan renskötarna och de yngsta i yrkeskatego
rin övriga är att renskötarnas språkval i regel styrs av samtalspartnern 
och inte av åhörarna eller förändringar i situationen, omgivningen o dyl. 
Renskötarna använder inte heller språket som ett instrument i den 
etniska markeringen eller för att stärka sin etniska identitet. De 
som befinner sig i en erkänd ställning behöver rimligtvis inte göra 
sådana markeringar, utan kan välja det språk som är lämpligast i situa
tionen. Vidare kan de kosta på sig att tala samiska offentligt t ex i 
Vittangi och Kiruna. De som har ett starkt etniskt självförtroende, 
dvs stark etnisk identitet, behöver inte tala ett prestigespråk (Bourhis 
et al 1971:458). Som Allardt & Starck (1981:47) säger: »När männi
skan är självfallet och fast anknuten till sin stam behövs inga funde
ringar om identitet». 
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6.3.4 METODJÄMFÖRELSE 

Som framgått i avsnitten ovan (se t ex 3.2 och 6.1) är de metoder 
som använts intervjuer och observationer. Dessa metoders lämplighet 
när man skall beskriva språkbeteendet har diskuterats av olika forskare 
(se kap 3 ovan). I nedanstående avsnitt redovisas informanternas 
språkval i alla samtalssituationer totalt relaterat till ålder och yrke. 
De procentuella beräkningarna är här gjorda på i princip samma sätt 
som i 6.3.1 och 6.3.2 ovan. Den kvantitativa redovisningen komplet
teras med några observationer (se också 6.1). Avslutningsvis jämförs 
de båda använda undersökningsmetoderna. 

6.3.4.1 Alla samtalssituationer totalt 

Som framgår av babeli 58 använder informanterna samiska i samman
lagt 68 % av samtalssituationerna. Det är inte någon större skillnad 
mellan de olika åldersgrupperna i fråga om användningen av samiska. 
Vad gäller yrken talar renskötarna samiska oftare (73 %) än hemma
fruarna och yrkeskategorin övriga (65 % vardera). 

Tabell 58. Alla samtalssituationer. Genomsnittlig användning av samiska, svenska 
resp finska angett i procent för olika ålders- och yrkeskategorier. Antal infor
manter inom resp kategori inom parentes. 

Yrke 

Ålder 

Totalt 

Yrke 

20 -37 år 38 —55 år 56 -70 år Totalt 

Yrke Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi Sa Sv Fi 

Renskötare 71 38 21 75 28 18 73 24 22 73 31 20 
(8) (6) (5) (19) 

Hemmafruar 66 41 12 65 34 25 64 30 29 65 33 24 
(3) (10) (7) (20) 

Övriga 65 55 19 69 31 15 59 34 29 65 48 20 
(11) (3) (2) (16) 

Totalt 67 47 19 69 31 21 67 28 27 68 37 22 
(22) (19) (14) (55) 

Förkortningar : Sa = samiska, Sv = svenska, Fi = finska. 

Svenska används i sammanlagt 37% av situationerna. De yngsta 
informanterna talar svenska betydligt oftare (47 %) än de andra 
åldersgrupperna (31 resp 28 %). Detta gäller speciellt de yngsta infor
manterna i yrkeskategorin övriga för vilka andelen svenska är 55% 
(jfr de äldsta renskötarna, som talar svenska endast i 24 % av situatio
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nerna). Yrkeskategorin övriga använder överhuvudtaget svenska oftare 
(48 %) än renskötarna (31 %) och hemmafruarna (33 %). 

Finska förekommer i 22 % av situationerna. De äldsta talar finska 
oftare (27%) än mellangruppen (21 %) och de yngsta (19%). Mellan 
de olika yrkeskategorierna är det inga nämnvärda skillnader förutom 
att det hos hemmafruarna finns en svag tendens att tala finska oftare 
än andra. 

6.3.4.2 Observationer 

Lars-Olof tillhör den yngsta åldersgruppen och räknar sig själv som 
aktiv renskötare. Han har bott några år i en större tätort utanför Övre 
Soppero och har personliga kontakter både i Övre Soppero och utan
för. Under undersökningsåren bodde han hos sina föräldrar. Som 
första hemspråk anger han samiska och som andra hemspråk svenska. 
Vid ett av mina besök i hans föräldrahem kom han just med sin far 
från en snöskootertur i fjällen. Närvarande i köket var förutom jag 
själv hans mor och yngre bror. Samtalet, som rörde sig om fjällturen 
och ämnen som sammanhänger med renskötseln, fördes på samiska 
mellan alla de närvarande familjemedlemmarna. Lars-Olof talade 
samiska även med sin bror, men med en av sina systrar, som i likhet 
med Lars-Olof bott utanför Soppero, talade han svenska. Systern 
befann sig i ett annat rum och när Lars-Olof gick in och pratade med 
henne använde han alltså svenska. I regel talar dock Lars-Olof samiska 
i intraetnisk kommunikation, t ex i samband med tillfälliga samiska 
aktiviteter eller med de äldre släktingar som bor i Övre Soppero. Med 
handelsmannen talar han både finska och svenska. Med finskspråkiga 
talar han i regel finska, även i Vittangi och Kiruna. Det finns dock 
vissa tendenser hos Lars-Olof att inte hålla isär de olika språkens 
funktioner. 

Edvin tillhör den yngsta åldersgruppen och räknar sig till yrkes
kategorin övriga. Tyngdpunkten i hans sociala kontakter ligger inte i 
de intraetniska relationerna, utan han umgås flitigt även med med
lemmar från andra etniska grupper. Edvin har länge bott i en tätort 
utanför Soppero och räknar samiska som sitt första hemspråk och 
svenska som sitt andra hemspråk. Med sina föräldrar talar han samiska, 
liksom med sina syskon, speciellt om orten för interaktionen är Övre 
Soppero. Med yngre samer talar han däremot ofta svenska. Med sin 
hustru som också är same talar han både samiska, svenska och ett 
slags blandspråk. Överhuvudtaget använder han ofta svenska vid sam
tal med sin egen familj, dvs hustru och barn. Med sina barn talar han 
både samiska och svenska parallellt, ofta med språkväxling mitt i en 
mening. När han vistades utanför Soppero talade han enligt egen 
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utsago mer svenska än samiska med familjen. Sedan han flyttat till
baka till Övre Soppero talar han oftare samiska, men de olika språkens 
funktioner hålls inte isär. Det förefaller som om han blandade in mer 
svenska i sin samiska, när han talar med sin egen familj. Med finsk
språkiga talar han i allmänhet finska, men med distriktssköterskan, 
som kan både finska och svenska, talar han vanligen svenska. De 
finskspråkigas närvaro behöver inte påverka språkvalet vid samtal 
med andra samer. Vid ett tillfälle var en ung finskspråkig man från 
Övre Soppero på besök. När Edvin tilltalade den finskspråkige, 
använde han finska och när han talade med mig eller andra närvarande 
samisktalande personer, använde han samiska. 

Berit är hemmafru och tillhör den yngsta ålderskategorin. Hon 
sköter hemmet och när det blir tid över slöjdar hon eller besöker sina 
släktingar och btekanta i byn.13 Med sin man talar hon samiska och 
med sina barn både samiska och svenska. Anledningen till att hon 
talar svenska med sina barn är att hon anser att de klarar sig bättre i 
skolan, om de kan svenska (jfr 6.1.1.3 ovan). Hon talar inte gärna 
samiska offentligt med sina barn i större tätorter, vilket resulterar i 
att hon ibland kan använda olika språk i samtal med familjen vid 
besök t ex i Kiruna. Med sina barn talar hon då svenska och med sin 
man främst samiska. Med distriktssköterskan talar hon främst svenska 
och med handelsmannen och övriga finskspråkiga talar hon finska. 
Hon brukar även försöka tilltala den finskspråkiga ungdomen på finska. 

Sara är en medelålders hemmafru. Hennes tid går åt till att sköta 
hushållet, men hon skulle gärna vilja arbeta utanför hemmet. Som 
första hemspråk har hon samiska och som andra hemspråk svenska. 
Med sin man och med sina barn talar hon i regel samiska och med 
barnbarnen svenska. Hon talar samiska med sina familjemedlemmar 
även i större tätorter utanför Övre Soppero. Med finskspråkiga i byn 
talar hon finska, men i Vittangi och Kiruna gärna svenska, eftersom 
hon anser att svenska är lämpligare som kommunikationsspråk i vissa 
sammanhang. Sara uppvisar en viss öppenhet mot det svenska språket 
på så sätt att hon blandar in många svenska ord i sin samiska. Ibland 
växlar hon språk mitt i en mening och översätter dessutom det hon 
just sagt till svenska, när hon vill vara helt säker på att bli förstådd. 

Margit är dotter till Sara och har bott några år i en större tätort 
utanför Soppero. Margit uppvisar klara tendenser till att använda 
samiska och svenska parallellt i en och samma situation. Med sina för
äldrar talar hon samiska och med sina syskon både samiska och 
svenska. Ofta byter hon språk mitt i en mening. Med handelsmannen 
talar hon ibland finska, ibland svenska. Hon talar samiska i större tät
orter, t ex i Kiruna, i intraetnisk kommunikation, men hon kan också 
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tala svenska i liknande situationer. Hon tycks vara mottaglig även för 
små förändringar i situationen, omgivningen, samtalsämnet och i sina 
egna intentioner, vilket gör att det för hennes del är speciellt svårt att 
förutsäga språkvalet. 

Elma är också en hemmafru i medelåldern. Hennes tid upptas av 
skötsel av hemmet och barnen. Om det blir tid över, gör hon som 
många andra hemmafruar, nämligen slöjdar och besöker de närmaste 
släktingarna. Hon är inte speciellt utåtriktad, utan tyngdpunkten i 
hennes sociala kontakter ligger i de lokala samiska relationerna. Hon 
uppger sig ha enbart samiska som hemspråk. För henne tycks huvud
regeln vid språkanvändningen vara att hon talar samiska med samisk
talande och i övrigt det språk som samtalspartnern har som huvud
språk. 

Johan-Petter är renskötare och tillhör den äldsta åldersgruppen. 
Tyngdpunkten i hans sociala kontakter ligger inte enbart i de lokala 
intraetniska relationerna utan också utanför dessa. Som sitt första 
hemspråk uppger han samiska, som andra hemspråk svenska. Han 
representerar de informanter som gärna talar samiska i intraetnisk 
kommunikation oavsett scen, ort och samtalspartner. Han umgås 
även med finskspråkiga och talar finska vid samtal med dem. Med sin 
hustru och sina barn talar han alltid samiska och om barnbarnen kan 
samiska, använder han samiska även vid samtal med dem. I hans 
hushåll bodde under intervjuåren förutom han själv hans hustru och 
en son. Vid ett tillfälle var en av hans söner på besök med sin familj. 
Dessutom kom samer från andra orter, bland dem två som inte talade 
nordsamiska och som åldersmässigt skulle ha räknats till de äldsta om 
de varit informanter samt en ung same som kunde lite nordsamiska. 
Johan-Petter talade samiska med alla förutom med de två som inte 
kunde nordsamiska. 

Isak är också renskötare och tillhör den äldsta åldersgruppen. Han 
har uppgivit samiska som sitt enda hemspråk. Isak är inte speciellt 
utåtriktad utan umgås främst med samer i sin omgivning. Han håller 
konsekvent isär de olika språkens funktioner. Helst talar han samiska, 
men med dem som inte kan tala samiska, använder han finska eller 
svenska. I Vittangi och Kiruna använder han helst finska i interetnisk 
kommunikation, t ex i affärer. Svenska talar han enbart med dem 
som inte kan samiska eller finska. Inom släkten finns svenskspråkiga 
personer, med vilka han samtalar på svenska men ibland förstår han 
inte innehållet i det sagda på grund av att han har ett dåligt ordförråd. 
Även om barnbarnen kan tala samiska, förekommer det att de blandar 
in svenska ord i sin samiska med den påföljd att Isak ibland inte 
förstår vad de säger. 
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6.3.4.3 Intervjuer — observationer 

Såväl intervjuer som observationer har använts i undersökningen, 
eftersom dessa båda metoder kompletterar varandra (se också 3.2 
ovan). Fördelen med intervjuer är bla att man kan ställa frågor om 
sådant som inte alltid är möjligt att observera, t ex aktiviteter som 
sker sällan eller situationer som inte är tillgängliga. Vidare är det 
lättare att få reda på informanternas attityder genom intervjuer än 
genom observationer. Fördelen med observationer är dock att de 
kan göras i naturliga sammanhang, där man exakt kan lokalisera och 
beskriva de faktorer som påverkar språkvalet.14 Genom observatio
nerna får man detaljerad information om informanterna och deras 
sociala relationer och om samtalssituationerna. Denna information är 
ofta så detaljrik och mångfaldig att det ofta framkommer sådant som 
inte ingår i dei förväg uppställda intentionerna med undersökningen.15 

Såväl när det gäller intervjumetoden som observationsmetoden 
finns det givetvis ett visst mått av subjektivitet. I intervjusvaren ger 
informanterna sin uppfattning av verkligheten och i fråga om obser
vationerna är det delvis min uppfattning om vad som är väsentligt 
som styr redovisningen (se också kap 3, not 3). 

Generellt kan sägas att det är en god överensstämmelse mellan 
intervjusvaren och observationsmaterialet. I vissa fall är dock iakt
tagelserna och intervjuresultaten motsägande. Detta gäller framför 
allt användningen av samiska i olika generationer. Enligt intervjusvaren 
är det ingen större skillnad mellan åldersgrupperna om man ser till alla 
samtalssituationer totalt (se 6.3.4.1 ovan), men enligt mina observa
tioner använder de yngsta informanterna samiska mindre ofta än de 
äldre informanterna. Detta är dock bara i relation till de äldre infor
manterna och allmänt sett talar även de yngsta informanterna ofta 
samiska. Orsaker till detta kan vara att de har en stark etnisk med
vetenhet (jfr 6.3.2 ovan), att de ytterligare vill stärka sin identitet (se 
6.3.2 ovan) och att de av olika skäl vill visa sig lojala mot den lokala 
samiska gemenskapen Gfr Labov 1963:300 och 304 f). 

En annan förklaring, som dock inte utesluter den förra, är att de 
unga informanterna i intervjudelen inte redovisar den faktiska språkan
vändningen, utan i stället den idealbild de har (jfr Labov 1966a: t ex 
455). Unga samer har alltså det samiska språket som norm; det är ett 
språk som traditionellt talats av samerna och som fortfarande talas 
mycket, speciellt av de äldre och av renskötarna. Samiska är då ett 
språk som man själv skulle vilja tala, strävar efter att tala oftare eller 
tror sig tala. Enligt Widmark (1977:247) är den norm som talaren tror 
sig följa lika intressant som den man faktiskt följer i sitt tal, »eftersom 
den är ett uttryck för den språkgemenskap man valt att tillhöra». 
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6.4 SPRÅKVALET OCH ATTITYDER 

Attitydfrågorna är avsedda att mäta informanternas aktuella inställ
ning till frågor som rör intra- och interkulturella förhållanden och 
relationer. Begreppet »attityd» används här i vid bemärkelse och avser 
uppfattning, önskemål och inställning. De redovisade attityderna 
behöver inte sammanhänga med eller leda till konkreta handlingar 
och de behöver inte heller härröra sig från informanternas exakta 
kännedom om objekten. Många av frågorna är av känslig natur, vilket 
innebär att internt bortfall kan uppstå bla genom att man svarar 
undvikande, t ex med »vet ej». 

I framställningen nedan relateras attityderna till informanternas 
språkval inom familjedomänen. Variationen i språkvalet inom familje
domänen är inte lika stor som i många andra domäner, vilket kan 
vara en nackdel, men fördelen med att studera familjedomänen är att 
svarsbenägenheten avseende frågor med anknytning till den är god. 

Beräkningarna är gjorda efter samma principer som för de olika 
informantkategorierna i avsnitt 6.3 ovan och avser här hur ofta de 
informanter som avgett ett visst svar i genomsnitt använder samiska, 
svenska resp finska. 

Frågorna redovisas nedan uppdelade efter ämne. Varje delavsnitt 
avslutas med en sammanfattning. 

6.4.1 ATTITYDER AVSEENDE INTRAKULTURELLA FRÅGOR 

6.4.1.1 Barnens framtid 

Följande variabler ingår i redovisningen: V 153—V 156 och V 173 — 
V 174 (se bilaga 3). 

En fråga som gäller informanternas framtida partner (V 174) redo
visas här tillsammans med frågor avseende barnens framtid. Frågan 
ställdes till sådana personer som uppgav sig vara ogifta eller icke
sammanboende. Frågor avseende barnens framtid är med ett undan
tag (V 173) ställda till de informanter som har barn. 

Önskar Du att Dina barn blir renskötare? 

Som framgått av 5.2.1 ovan betraktar 19 informanter sig som ren
skötare, och samtliga är män. Betydligt fler informanter skulle i prin
cip kunna leva som renskötare, om man utgår från deras bakgrund, 
men förhållandena är sådana att alla inte kan bli renskötare bl a på 
grund av samebyns brist på betesmarker eller av personliga skäl. På 
frågan om barnens eventuella framtid som renskötare har en klar 
majoritet, 35 informanter, svarat att de önskar att deras barn blir ren-
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skötare (se tabell 59). En person har svarat nekande, en person med 
»vet ej» och en person att barnen själva skall få avgöra.16 

Tabell 59. Frågan »önskar Du att Dina barn blir renskötare?» Genomsnittlig an
vändning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj angett i procent 
för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 35 98.0 10.3 4.2 
Nej 1 100.0 8.3 8.3 
Vet ej 1 81.3 62.5 6.3 
Barnen bestämmer 1 70.6 58.8 0 
Ej aktuella 17 92.0 22.9 12.8 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Tabell 59 visar att de 35 personer som svarat jakande på frågan 
talar samiska med familjen något oftare (i 98 % av familjesituationerna) 
än genomsnittet (i 95.3 % av familjesituationerna), men skillnaden är 
liten. Dessutom talar de svenska och finska med familjen mindre ofta 
än genomsnittet. Den person som har lämnat ett nekande svar på 
frågan skiljer sig från de andra genom att använda samiska och finska 
oftare och svenska mindre ofta än genomsnittet. De två personer som 
svarat »vet ej» resp »barnen får själva bestämma» skiljer sig från de 
andra i huvudsak genom att ofta tala svenska, i 62.5 resp 58.8% av 
situationerna. De som inte alls har svarat på frågan talar samiska i 
92% av familjesituationerna. Motsvarande andel för svenskan är 22.9 
och för finskan 12.8%. 

önskar Du att Dina barn blir jordbrukare? 

Jordbrukaryrket är i Övre Soppero en icke-samisk sysselsättning. 
Endast tre personer har uppgett sig vara positiva till att deras barn 

blir jordbrukare (se tabell 60). Dessa kunde förväntas tala finska 
oftare än andra, eftersom jordbrukaryrket traditionellt främst utövas 
av finskspråkiga. Så är dock inte fallet, utan andelen finska är för 
deras del endast 1.8%. Denna grupp, som alltså är positiv till jord
brukaryrket, uppvisar en viss tendens att använda svenska oftare 
(21.9 %) än genomsnittet (16%). 

32 personer uppger att de inte önskar att deras barn blir jordbru
kare. Dessa talar samiska i 97.4% av familjesituationerna. Det som 
skiljer denna grupp från de andra är att de talar svenska mindre ofta 
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(11.4%) än genomsnittet (16%). Denna grupp talar också finska 
mindre ofta (4.5 %) än genomsnittet (6.9 %). 

Två personer har svarat »vet ej». De talar ingen svenska alls med 
sina familjemedlemmar och andelen samiska är något högre (100%) 
än för de andras del. För finskans del skiljer sig dessa två inte nämn
värt från genomsnittet. 

Tabell 60. Frågan »Önskar Du att Dina barn blir jordbrukare?» Genomsnittlig an
vändning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj angett i procent 
för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 3 97.6 21.9 1.8 
Nej 32 97.4 11.4 4.5 
Vet ej 2 100.0 0.0 5.6 
Barnen bestämmer 1 70.6 58.8 0.0 
Ej aktuella 17 91.9 22.9 12.8 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

En person menar att barnen själva skall få bestämma i frågan. 
Denna person talar ofta svenska (58.8%) med sin familj, samiska 
betydligt mindre ofta (70.6%) än genomsnittet (95.3%) och ingen 
finska alls. 

Önskar Du att Dina barn stannar kvar i övre Soppero? 

Det finns inte många arbetstillfällen att välja på för de unga i övre 
Soppero. Detta gäller både samer och icke-samer. För de förstnämn
das del är det så, att de inte alla ryms inom rennäringen och några 
väljer därför en helt annan sysselsättning. Även om några periodvis 
skulle kunna hjälpa till i rennäringen kan de inte alla helt försörja sig 
på den. Vidare kan nämnas att de unga bland de samisktalande i större 
utsträckning stannar kvar i Soppero än de unga bland den finsksprå
kiga befolkningen. 

36 personer önskar att deras bam stannar i Övre Soppero (se tabell 
61). En person har lämnat ett nekande svar och en person vill låta 
barnen själva bestämma. 

Tabell 61 visar att de som önskar att barnen skall stanna i Övre 
Soppero väljer samiska något oftare (97.8 %) än genomsnittet (95.3 %) 
och svenska och finska mindre ofta. Den som inte vill att barnen 
skall stanna kvar i byn talar mindre samiska (88.9 %) än genomsnittet 
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(95.3 %) men svenska ungefär lika ofta. Denna informant talar ingen 
finska inom familjedomänen. 

Tabell 61. Frågan »Önskar Du att Dina barn stannar kvar i Övre Soppero?» 
Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj 
angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 36 97.8 11.5 4.5 
Nej 1 88.9 16.7 0.0 
Barnen bestämmer 1 70.6 58.8 0.0 
Ej aktuella 17 91.9 22.9 12.8 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Den som låter barnen själva avgöra talar mindre samiska och mer 
svenska än andra men ingen finska alls. Det är här samma person som 
svarat på detta sätt på föregående frågor och på nästa fråga. 

Skulle Du helst vilja att Dina barn gick i skola och fick hög utbildning? 

Som framgått av 5.2.1 ovan har 35 av informanterna bara gått i folk
skola. Endast två har eftergymnasial utbildning. 

Av tabell 62 framgår att de flesta av informanterna (32) svarat 
jakande på frågan om barnens utbildning. Fyra har svarat nekande, 
en person »vet ej» och en person låter barnen själva bestämma. De 
som önskar att deras barn skall utbilda sig talar samiska i 97.6% av 
situationerna inom familjedomänen, vilket är en något högre andel än 
för genomsnittet (95.3%). Vidare väljer de svenska (11.2%) och 
finska (3.7 %) mindre ofta än genomsnittet (16 resp 6.9 %). 

Tabell 62. Frågan »Skulle Du helst vilja att Dina barn gick i skola och fick hög 
utbildning?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom 
domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 32 97.6 11.2 3.7 
Nej 4 96.2 17.6 10.4 
Vet ej 1 100.0 0.0 0.0 
Barnen bestämmer 1 70.6 58.8 0.0 
Ej aktuella 17 91.9 22.9 12.8 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 
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De fyra personer som är mot hög utbildning för sina barn tenderar 
att tala svenska oftare (17.6%) än de som är för högre utbildning 
(11.2%), men ungefär lika ofta som genomsnittet (16%). Vidare 
använder de finska i 10.4% av familjesituationerna, alltså oftare än 
genomsnittet (6.9%). Den som svarat »vej ej» talar bara samiska med 
sina familjemedlemmar. Den som vill låta barnen själva bestämma 
talar mindre ofta samiska, men oftare svenska än genomsnittet och 
ingen finska alls, vilket redan ovan konstaterats. 

Skulle Du helst vilja att Dina barn gifte/hade gift sig med enbart 
samiskspråkig, enbart svenskspråkig, enbart finskspråkig, tvåspråkig 
eller flerspråkig? 

Av tabell 63 framgår att över hälften av dem som svarat på frågan (21 
personer av 38) har uppgett att de önskar att deras barn gifter sig 
med flerspråkiga. Dessa personer skiljer sig från genomsnittet genom 
att mindre ofta tala svenska; endast i 9.2% av situationerna inom 
familjedomänen. Motsvarande andel för genomsnittet är 16%. De 
tenderar också att tala samiska något oftare (98.1 %) än genomsnittet 
(95.3 %) och finska i ungefär samma utsträckning (7.1 %) som genom
snittet (6.9 %). 

Tabell 63. Frågan »Skulle Du helst vilja att Dina barn gifte /hade gift sig med 
enbart samiskspråkig, enbart finskspråkig, enbart svenskspråkig, tvåspråkig eller 
flerspråkig?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom 
domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Enspråkig 1 100.0 8.3 0.0 
Flerspråkig 21 98.1 9.2 7.1 
Barnen bestämmer 5 94.8 25.7 2.3 
Spelar ingen roll 10 93.7 26.2 4.2 
Vet ej 1 92.3 7.7 7.7 
Ej aktuella 17 92.9 16.3 9.9 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Fem personer har svarat att barnen själva får bestämma i frågan. 
Dessa liknar i språkvalet de tio personer som uppger att det inte spelar 
någon roll vilket eller vilka språk barnens partner talar. Andelen 
samiska är för de sistnämnda 93.7 %, dvs något mindre än för genom
snittet (95.3 %). Andelen svenska är däremot märkbart högre (26.2 %) 
än för genomsnittet (16%), medan andelen finska är något lägre 
(4.2 %) än för genomsnittet (6.9 %). 
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Den person som har svarat »vet ej» skiljer sig från de andra främst 
genom att sällan tala svenska med familjen (7.7 %). Endast en person 
vill att barnen väljer en enspråkig partner. Andelen samiska är i det 
här fallet hög (100%), medan andelen svenska är låg (8.3%) och 
finska inte alls förekommer. 

Skulle Du helst vilja att Din livskamrat var enbart samiskspråkig, enbart 
svenskspråkig, enbart finskspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig? 

14 av 16 personer har svarat på frågan, varav åtta anger sig vilja ha en 
flerspråkig partner (se tabell 64). Dessa skiljer sig inte speciellt mycket 
från genomsnittet vad gäller användning av samiska, svenska och 
finska inom familjen. Andelen samiska är 98%, andelen svenska 
17.5 % och andelen finska 5.8 %. Motsvarande siffror för genomsnittet 
är 95.3, 16 resp 6.9 %. 

Tabell 64. Frågan »Skulle Du helst vilja att Din livskamrat var enbart samisksprå
kig, enbart finskspråkig, enbart svenskspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig?/ 
Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj 
angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Enspråkig 3 93.9 31.2 12.4 
Flerspråkig 8 98.0 17.5 5.8 
Spelar ingen roll 3 100.0 20.5 6.7 
Inget svar 41 94.6 14.2 6.7 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

a Frågan ställdes till sammanlagt 16 informanter. 

Tre personer föredrar en enspråkig partner. De talar samiska i 
93.9% av familjesituationerna, vilket inte skiljer dem från genom
snittet. Svenskans andel (31.2%) är däremot nästan dubbelt så hög 
som motsvarande andel för genomsnittet (16%) och även finskans 
andel är hög (12.4%) i jämförelse med genomsnittet (6.9%). De tre 
personer som svarat »det spelar ingen roll», tenderar att tala samiska 
och svenska något oftare än genomsnittet. Finskans andel är i paritet 
med genomsnittet. 

Sammanfattning 

Majoriteten av de tillfrågade informanterna (38) vill att deras barn 
skall bli renskötare, att de skall skaffa sig en hög utbildning och 
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att de skall bosätta sig i Soppero. Däremot vill de inte att barnen 
skall bli jordbrukare. Det gemensamma för denna majoritet är att de 
talar samiska oftare än genomsnittet och svenska och finska mindre 
ofta. Skillnaden är speciellt stor vad gäller svenska. De som vill att 
deras barn skall bli jordbrukare, sammanlagt tre personer, talar 
svenska oftare än genomsnittet och de informanter som svarat nekan
de på frågan. Någon nämnvärd skillnad i fråga om användning av 
finska föreligger däremot inte och det kan alltså konstateras att en 
positiv inställning till jordbrukaryrket inte sammanhänger med en 
hög andel finska inom familjedomänen. De som inte vill att deras 
barn skall stanna i Soppero eller som låter barnen själva bestämma 
(2 personer) talar inte någon finska alls med familjen och samiska 
mindre ofta än andra informanter. Den som svarat nekande på frågan 
talar svenska lika ofta som genomsnittet och den som vill att barnen 
själva skall få bestämma tenderar att mycket ofta tala svenska. Sådana 
som inte vill att deras barn skall gå i skola (4 personer) skiljer sig 
från andra främst därigenom att de talar finska något oftare än genom
snittet. 

21 av de 38 informanter som har barn har svarat att de skulle vilja 
att deras barn skulle välja en flerspråkig partner. Denna grupp skiljer 
sig från genomsnittet främst genom att mindre ofta tala svenska. 

Sammanlagt 15 informanter har svarat att det inte spelar någon 
roll eller att barnen själva får bestämma hur många språk deras partner 
skall kunna. Dessa grupper skiljer sig från andra främst genom att de 
i jämförelse med genomsnittet ofta använder svenska. 

Över hälften av de tillfrågade informanterna skulle vilja ha en fler
språkig partner. Dessa skiljer sig inte avsevärt från genomsnittet vad 
gäller språkvalet. De personer däremot som vill ha en enspråkig 
partner talar mycket oftare svenska och finska än genomsnittet. 

6.4.1.2 Intrakulturella relationer och förhållanden 

Följande variabler ingår i redovisningen: V 157, V 163 och V 165— 
V 168 (se bilaga 3). 

Anser Du att de samer som har flyttat till städer är riktiga samer? 

Denna fråga är avsedd att mäta om en viss miljö påverkar den interna 
identifikationen. De samer som har flyttat ut från sin egen by blir 
genom sina tätare kontakter med storsamhället mer utsatta för dess 
påverkan. De kan t ex förlora möjligheterna att dagligen tala samiska. 
Oftast betraktas språket som en viktig faktor för en individs möjlig
het att hålla distans till en påverkningsprocess (Ofstad 1971:111). De 
som har flyttat ut får också minskade möjligheter till daglig kontakt 
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med samebyn. Det finns förmodligen en viss skillnad mellan de ut
flyttade och de som stannat kvar med avseende på den ackulturations-
process som för båda gruppernas del pågår och det är intressant att se 
på vilket sätt detta påverkar den interna identifikationen. En klar 
majoritet, 50 personer, har svarat jakande på den rubricerade frågan 
(se tabell 65). Fyra har avgivit ett nekande svar och en person har 
lämnat svaret »vet ej». 

Tabell 65. Frågan »Anser Du att de samer som har flyttat till städer är riktiga 
samer?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen 
familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 50 96.9 15.4 5.9 
Nej 4 76.4 24.8 20.8 
Vet ej 1 91.7 8.3 0.0 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

De som svarat jakande på frågan skiljer sig inte från genomsnittet. 
De fyra personer som avgivit ett nekande svar talar däremot betydligt 
mindre samiska (76.4%) än genomsnittet (95.3%) vid samtal med 
familjen. Andelen svenska är 24.8 %, vilket är avsevärt högre än för 
genomsnittet (16%). Dessa personer talar även ofta finska, nämligen 
i 20.8 % av familjesituationerna, vilket är en betydligt högre andel än 
för genomsnittet (6.9 %). 

Skulle Du räkna de personer som samer vilkas båda föräldrar inte är 
samer? 

Här är det också fråga om intern identifikation, i det här fallet med 
anknytning till biologisk härkomst. Biologisk härkomst anses bla av 
Fishman (1977:17 ff) vara en central aspekt vid definition av etnisk 
tillhörighet (se också 5.1.1 ovan). Vid objektiva beskrivningar av etnisk 
identitet kan identiteten inte vara enbart eller i huvudsak beroende 
av närvaron eller frånvaron av ett kriterium, i det här fallet biologiska 
band. I ett tidevarv som präglas av rörlighet i ett samhälle med olika 
grader av ackulturation som följd förlorar den biologiska härkomsten 
något av sin betydelse (jfr Allardt & Starck 1981:46 f). 

Av tabell 66 framgår att majoriteten, 39 personer, har svarat jakande 
på ovanstående fråga. 14 har avgivit ett nekande svar och två »vet ej». 
De som svarat jakande använder samiska i 96.3 % av familjesituatio-
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Tabell 66. Frågan »Skulle Du räkna de personer som samer vilkas båda föräldrar 
inte är samer?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom 
domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 39 96.3 17.8 6.2 
Nej 14 91.8 13.0 9.6 
Vet ej 2 100.0 0.0 0.0 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

nerna. Andelen svenska är 17.8% och andelen finska 6.2%. Inga 
större skillnader föreligger i jämförelse med genomsnittet. De som 
har svarat nekande på frågan tenderar däremot att använda samiska 
och svenska mindre ofta (91.8 resp 13 %) och finska oftare (9.6 %) än 
genomsnittet (se tabell 66). 

Två personer har svarat »vet ej». De talar bara samiska med sina 
familjemedlemmar. 

Anser Du att det är viktigt att man bildar en organisation som är 
gemensam för alla svenska samer? 

Frågan om ett gemensamt samiskt organ för samerna i Sverige har 
initierats på senare år av Riksorganisationen Same-Ätnam (RSÄ), som 
bildades 1945 och arbetar med samiska frågor som berör samerna 
utanför rennäringen, såväl i kulturellt som i socialt och ekonomiskt 
hänseende (se 4.6 ovan). För närvarande utreds frågan om ett gemen
samt samiskt organ av en statlig utredning (Samerättsutredningen) 
som påbörjade sitt arbete 1983. 

Alla informanter har svarat på frågan ovan, men det råder ett stort 
internt bortfall genom att drygt hälften (29) har avlämnat svaret »vet 
ej» (se tabell 67). 17 har svarat jakande och nio nekande. 

Tabell 67. Frågan »Anser Du att det är viktigt att man bildar en organisation 
som är gemensam för alla svenska samer?» Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska inom domänen familj angett i procent för olika svarsalterna
tiv. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 17 93.9 9.7 8.6 
Nej 9 95.3 21.8 8.2 
Vet ej 29 96.2 17.8 5.4 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 
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Resultaten visar att de informanter som vill ha en gemensam orga
nisation tenderar att tala samiska mindre ofta (93.9%) än andra 
informanter, även om skillnaderna inte är betydande. Dessa personer 
talar svenska mindre ofta (9.7 %) än genomsnittet (16%) och finska 
något oftare (8.6 %) än genomsnittet (6.9 %). 

De som är mot ett gemensamt organ för samerna skiljer sig från 
andra informanter främst genom att de något oftare talar svenska 
(21.8%). 

Informanter som svarat »vet ej» skiljer sig inte nämnvärt från 
genomsnittet vad gäller språkvanor inom familjen (se tabell 67). 

Anser Du att renskötare får för mycket statliga och kommunala bidrag? 

Majoriteten av informanterna har svarat nekande på frågan. Sålunda 
anser 42 av informanterna att renskötare inte åtnjuter för mycket 
bidrag (se tabell 68). Fyra personer anser att renskötare har för mycket 
bidrag och nio har svarat »vet ej». 

Tabell 68. Frågan »Anser Du att renskötare får för mycket statliga och kommu
nala bidrag?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom 
domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 4 98.2 19.2 11.6 
Nej 42 95.2 15.6 7.6 
Vet ej 9 94.7 16.3 1.6 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Tabell 68 visar att om man anser att renskötare är gynnade av 
bidrag tenderar man att något oftare tala samiska (98.2 %), svenska 
(19.2 %) och finska (11.6 %) än genomsnittet totalt. De personer som 
har svarat »vet ej», talar knappt alls någon finska (1.6%) med sina 
familjemedlemmar. Om man lämnat ett nekande svar på frågan skiljer 
man sig däremot inte särskilt mycket från genomsnittet totalt. 

Anser Du att samer har för stora rättigheter i fjällvärlden? 

Frågan om samernas rättigheter är ställd på så sätt att det inte anges 
exakt vilka samer som avses. Det finns dock som tidigare nämnts 
skillnader i samernas rättigheter beroende på om man är renskötande 
eller icke-renskötande same (se t ex 6.3.1). 

Renskötselrätten i Sverige är enligt rennäringslagen förbehållen 
samerna. I renskötselrätten ingår rätt till bla fiske och jakt (Ren
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näringen 1978:3). De befogenheter som ingår i renskötselrätten till
kommer samebyn och dess medlemmar (SOU 1983:67, 50f)- De 

samer som ej är medlemmar i samebyn eller utomstående kan erhålla 
jakt- och fisketillstånd av lantbruksnämnden. När det gäller dessa 
tillstånd inhämtar lantbruksnämnden före beslut yttrande från same
byn, som därigenom får ett visst inflytande i dessa frågor. Renbetes
konventionen från 1972 mellan Sverige och Norge gör det möjligt för 
samerna i Sverige att låta sina renar beta på norska sidan och vice 
versa och i övrigt utnyttja områdena där bl a för fiske. 

49 av de 54 personer som besvarat frågan anser inte att samerna 
har för stora rättigheter i fjällen. Denna majoritet skiljer sig inte från 
genomsnittet avseende språkvalet (se tabell 69). Två personer har 
svarat jakande på frågan och menar således att samerna har för stora 
rättigheter i fjällen. De personer det här gäller tenderar att tala samis
ka mindre ofta (90.7 %) än genomsnittet totalt (95.3 %) och svenska 
oftare (39.6%) än genomsnittet (16%). Finska förekommer däremot 
lika ofta (7.3 %) som för genomsnittet totalt (6.9 %). Den som svarat 
tvekande skiljer sig från de övriga genom att tala svenska mindre ofta 
(8.3 %) än genomsnittet totalt och detsamma gäller för den som inte 
alls har svarat på frågan. 

Tabell 69. Frågan »Anser Du att samer har för stora rättigheter i fjällvärlden?» 
Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj 
angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 2 90.7 39.6 7.3 
Nej 49 95.5 15.6 6.9 
Vet ej 3 97.2 8.3 6.5 
Inget svar 1 91.7 8.3 8.3 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Borde icke-rens kö tände samer enligt Din mening ha samma rättigheter 
som renskötande samer? 

Många av Övre Soppero-samerna har genom sitt medlemskap i Saari-
vuoma sameby (se 4.6 ovan) rätt att fiska och jaga på samebyns 
område. För de personer som inte är samebymedlemmar eller inte är 
sysselsatta i rennäringen är frågan om rättigheter mer komplicerad. 
De kan få upplåtelse till jakt och fiske genom tillstånd av lantbruks
nämnden (se ovan). 
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19 av informati terna har svarat med alternativet »delvis». I kommen
tarerna framkommer att det är fråga om vissa delrättigheter. Av tabell 
70 framgår vidare att »delvis»-svaren sammanhänger med benägenheten 
att oftare tala samiska (98.6%) och mindre ofta svenska (13.8%) och 
finska (4 %) än genomsnittet totalt. I genomsnitt finns samiska med i 
95.3 % av situationerna, svenska i 16 % och finska i 6.9 %. 

Tabell 70. Frågan »Borde icke-renskötande samer enligt Din mening ha samma 
rättigheter som renskötande samer?» Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska inom domänen familj angett i procent för olika svarsalterna
tiv. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Delvis 19 98.6 13.8 4.0 
Ja 15 89.1 17.7 13.4 
Nej 13 96.6 18.9 6.4 
Vet ej 8 97.0 13.1 2.4 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

15 personer har svarat jakande på frågan. Dessa personer talar 
mindre ofta samiska (89.1 %) men oftare svenska (17.7 %) än genom
snittet. 13 har svarat nekande. De som är mot lika rättigheter tenderar 
att tala svenska oftare än andra. De skiljer sig emellertid inte nämnvärt 
från genomsnittet vad gäller språkvanorna. 

De åtta personer som varit tvekande inför frågan liknar vad gäller 
språkvalet inom familjedomänen de informanter som velat ge de icke-
renskötande samerna vissa delrättigheter. 

Sammanfattning 

Majoriteten av informanterna tillerkänner en person en samisk identi
tet även om vederbörande bor i någon större tätort utanför övre 
Soppero. De informanter som uttrycker den motsatta uppfattningen 
(4 personer) uppvisar en tendens till lingvistisk ackulturation inom 
familjen genom att ofta tala svenska och finska med sina familjemed
lemmar. Dessutom är andelen samiska för deras del låg i jämförelse 
med andra informanter. 

Majoriteten av informanterna anser också att en person är same 
även om bara en av föräldrarna är same. De som har motsatt uppfatt
ning (en fjärdedel) uppvisar en benägenhet att mindre ofta tala samis
ka med familjen än andra informanter och även mindre ofta svenska, 
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men däremot talar de oftare finska än genomsnittet. Skillnaderna är 
dock inte betydande. 

På frågan om ett gemensamt samiskt organ för alla svenska samer 
har 17 informanter svarat jakande, 9 nekande och 29 personer med 
»vet ej». De som svarat jakande talar mindre ofta än andra svenska 
och de som svarat nekande oftare svenska. De som svarat »vet ej» 
skiljer sig inte från genomsnittet i sitt språkval. En så stor andel »vet 
ej»-svar visar att frågan varit svår för informanterna och minskar 
resultatens pålitlighet. 

Majoriteten av informanterna (42) anser att renskötare inte får för 
mycket bidrag. Denna grupp skiljer sig inte i sina språkvanor inom 
familjedomänen särskilt mycket från genomsnittet. De som anser att 
renskötarna får för mycket bidrag uppvisar andra tendenser i sitt 
språkliga beteende och talar ofta såväl samiska som andra språk med 
familjen. Speciellt för finskans del skiljer de sig från genomsnittet. De 
som har svarat »vet ej» skiljer sig från andra informanter genom att 
nästan inte alls använda finska vid samtal med familjen. 

Majoriteten av informanterna (49) anser att samerna inte har för 
stora rättigheter i fjällen. De skiljer sig inte från genomsnittet i sitt 
språkval. De 2 personer som anser det motsatta använder svenska vid 
samtal med familjen dubbelt så ofta som genomsnittet. 

En fråga rörde de intervjuades åsikt om huruvida icke-renskötande 
samer borde ha samma rättigheter som renskötare. De personer (19) 
som svarat »delvis» och de personer (8) som svarat »vet ej» uppvisar 
likvärdiga mönster i språkvalet inom familjedomänen. De tenderar att 
oftare tala samiska och mindre ofta svenska och finska än genom
snittet. De som vill ha lika rättigheter (15) talar mindre ofta samiska 
och oftare finska än genomsnittet och dessutom svenska något oftare 
än genomsnittet. Sådana som svarat nekande på frågan (13) skiljer sig 
inte speciellt mycket från genomsnittet i sitt språkval annat än vad 
gäller användning av svenska. Skillnaderna är dock inte heller här 
särskilt stora. 

6.4.1.3 Samiska språket och dess framtid 

Följande variabler ingår i redovisningen: V 148, V 169—V 170 och 
V 175 (se bilaga 3). 

Anser Du att det går att tala om allt på samiska? 

Majoriteten, 43 personer, har svarat jakande på frågan. 12 personer 
har svarat nekande (se tabell 71). 

De som tror sig kunna tala om allt på samiska skiljer sig inte från 
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Tabell 71. Frågan »Anser Du att det går att tala om allt på samiska?» Genom
snittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj angett i 
procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 43 95.4 14.5 7.0 
Nej 12 94.9 21.3 6.4 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

genomsnittet vad gäller språkvanorna i hemmet. De som inte tror att 
det går att diskutera allt på samiska tenderar att tala svenska något 
oftare (21.3%) med familjen än genomsnittet (16%), men skiljer sig 
inte i övrigt från andra informanter. 

Anser Du att det är för lite undervisning i samiska i skolan? 

Samebarn har rätt att fullgöra sin skolplikt i sameskolan i stället för i 
grundskolan, men de flesta av samebarnen går ändå i kommunala 
grundskolor (se 4.4 ovan). I sameskolan förekommer ämnet samiska i 
samtliga årskurser och i den kommunala grundskolan har barnen rätt 
till hemspråksundervisning. 

Frågan förutsätter att den som svarar vet hur omfattande undervis
ningen i samiska är, vilket troligen inte alla informanter visste. 29 
personer har nämligen svarat »vet ej» på frågan. Dessa talar samiska i 
97.8% av situationerna, svenska i 14.4% och finska i 8.3 % av situa
tionerna (se tabell 72). Denna kategori av informanter skiljer sig inte 
från genomsnittet. 

Tabell 72. Frågan »Anser Du att det är för lite undervisning i samiska i skolan?» 
Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj 
angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars- Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 20 95.9 15.6 2.4 
Nej 5 77.3 28.3 17.9 
Vet ej 29 97.8 14.4 8.3 
Inget svar 1 100.0 6.7 0.0 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Den grupp som avviker mest från andra i fråga om språkvalet inom 
familjen är de fem informanter som inte anser att det finns för lite 
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undervisning i samiska. De talar samiska i 77.3% av situationerna 
(genomsnittet är 95.3%), svenska i 28.3% (genomsnittet 16%) och 
finska i 17.9 % av situationerna (genomsnittet 6.9 %). 

20 informanter har svarat jakande på frågan. De talar finska mindre 
ofta (2.4%) än genomsnittet (6.9%) men samiska och svenska unge
fär som genomsnittet. 

En person har inte svarat alls på frågan. Vederbörande tenderar att 
ofta tala samiska (100%) och i viss mån svenska (6.7 %) med familjen 
men ingen finska. 

Tror Du att samiska används som hemspråk i Övre Soppero om 20 år? 

De flesta, 53 personer, tror att samiska språket har en framtid som 
hemspråk i Övre Soppero. De skiljer sig inte i sitt språkval från genom
snittet (se tabell 73). De två informanter som har svarat nekande på 
frågan talar däremot svenska och finska mindre ofta än genomsnittet. 

Tabell 73. Frågan »Tror Du att samiska används som hemspråk i Övre Soppero 
om 20 år?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom 
domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 53 95.3 16.2 7.0 
Nej 2 96.2 10.1 3.9 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Anser Du att det är viktigt att kunna samiska? I fall svaret är ja, ange 
några skäl och rangordna dem. 

Av tabell 74 framgår att 51 personer anser att det är viktigt att ha 
kunskaper i samiska. 12 av dem anger känslomässiga skäl, 27 kommu-
nikativa skäl, tre båda de nämnda skälen och nio inga speciella skäl 
alls. 

Tabell 74 visar att de som betonar samiska språkets betydelse 
utifrån känslomässiga skäl tenderar att tala samiska med familjen 
något oftare (98.4 %) än genomsnittet (95.3 %) och svenska och finska 
mindre ofta (6.6 resp 2.7 %) än genomsnittet (16 resp 6.9 %). 

De som i första hand betraktar samiska språket som ett kommuni
kationsspråk använder svenska i 19.5% av situationerna och finska i 
8.4% av situationerna. Förekomsten av samiska (96%) är ungefär 
densamma som för genomsnittet. 
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Tabell 74. Frågan »Anser Du att det är viktigt att kunna samiska? I fall svaret är 
ja, ange några skäl och rangordna dem.» Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska inom domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Känsla 12 98.4 6.6 2.7 
Kommunikation 27 96.0 19.5 8.4 
Känsla & kommu 3 97.2 2.8 0.0 

nikation 
Inga särskilda skäl 9 99.2 14.4 0.0 
Samiska ej viktig 4 71.7 33.3 29.6 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

De som anger både affektiva och kommunikativa skäl talar samiska 
med familjen ungefär lika ofta som genomsnittet, mycket sällan 
svenska och inte någon finska alls (se tabell 74). Inte heller de nio 
personer som betraktar samiska som ett viktigt språk men inte uppger 
några skäl till detta talar finska med familjen. 

Fyra informanter betraktar inte alls samiska som ett viktigt språk. 
De talar som väntat samiska mindre ofta (71.6 %) och svenska (33.3%) 
och finska (29.5 %) oftare än andra informanter (33.3 resp 29.5 %). 

Sammanfattning 

Majoriteten av informanterna (43) anser att det går att tala om allt på 
samiska, medan 12 personer anser det motsatta. De förra beter sig 
som genomsnittet i fråga om användning av samiska, svenska och 
finska inom familjen. Den senare gruppen skiljer sig från andra infor
manter genom att något oftare tala svenska. 

De informanter (20) som anser att det finns för lite undervisning i 
samiska skiljer sig från genomsnittet främst genom att ytterst sällan 
tala finska med familjen. Sådana informanter som anser det motsatta 
talar mindre ofta samiska och oftare svenska och finska än genom
snittet. En stor del av informanterna (29) har svarat »vet ej». Dessa 
skiljer sig inte nämnvärt från genomsnittet, vad gäller språkvanorna 
inom familjen. Den informant som inte alls besvarat frågan talar ofta 
samiska och mindre ofta eller inte alls de övriga språken. 

Majoriteten av informanterna (53) tror på samiska språkets fram
tid. De två informanter som inte gör det avviker språkligt från andra 
genom att tala svenska och finska mindre ofta än genomsnittet. 

Majoriteten av informanterna anser också att det är viktigt att 
kunna samiska. Över hälften anger som skäl att samiskan är ett lämp
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ligt kommunikationsspråk. De tenderar att tala svenska och finska 
något oftare än genomsnittet, även om skillnaderna är små. De som 
anger känslomässiga skäl (drygt en femtedel) talar samiska oftare än 
genomsnittet och svenska och finska mindre ofta. De informanter 
(3) som anger båda de nämnda aspekterna som viktiga skäl för att 
kunna samiska skiljer sig från andra informanter främst genom att de 
mycket sällan talar svenska med familjen och finska inte alls. Inte 
heller de informanter (9) som ej angett några skäl till varför de 
värderar samiska språket högt talar finska med familjen. 

6.4.2 ATTITYDER AVSEENDE INTERKULTURELLA FRÅGOR 

6.4.2.1 Olika språkgrupper 

Följande variabler ingår i redovisningen: V 158—V 161 (se bilaga 3). 

Anser Du att de personer som kan enbart svenska ser ned pä samer? 

Det kan inledningsvis nämnas att det i Övre Soppero bara bor några 
enstaka personer som har enbart svenskspråkig bakgrund och som 
bara talar svenska. Frågan i rubriken är inte närmare preciserad och 
behöver inte avse dessa personer. 

Nära hälften, 26 personer, av informanterna anser att svenskspråki
ga ser ned på samer. Tabell 75 visar att denna informantgrupp inte 
i någon större utsträckning skiljer sig från andra informanter i fråga 
om språkvalet. Andelen samiska är 93.8%, andelen svenska 12.6% 
och andelen finska 8 %. 

Tabell 75. Frågan »Anser Du att de personer som kan enbart svenska ser ned på 
samer?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen 
familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 26 93.8 12.6 8.0 
Nej 21 96.2 20.6 6.4 
Vet ej 8 98.0 14.6 4.6 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

21 personer har svarat »nej» på frågan. De skiljer sig från andra 
informanter främst genom att oftare tala svenska (20.6 %). 

De informanter (8) som svarar »vej ej» liknar i sitt språkval dem 
som svarat nekande. 
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Anser Du att finskspråkiga ser ned på samer? 

Lika många som har svarat jakande på föregående fråga, har svarat 
jakande på denna fråga. Således anser 26 personer att finskspråkiga 
ser ned på samer (se tabell 76). Denna grupp tenderar att oftare tala 
samiska (96.6 %) och mindre ofta svenska (13.2%) och finska (5.4%) 
än genomsnittet. Skillnaderna är dock inte särskilt stora. 

Tabell 76. Frågan »Anser Du att finskspråkiga ser ned på samer?» Genomsnittlig 
användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj angett i procent 
för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 26 96.6 13.2 5.4 
Nej 25 93.6 20.4 7.8 
Vet ej 4 97.9 6.3 10.4 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

25 av informanterna har gett ett nekande svar. Denna grupp skiljer 
sig från övriga främst genom att de oftare använder svenska (20.4%) 
än genomsnittet (16%). De som svarat »vet ej» (4 personer) talar 
avsevärt mindre svenska (6.3 %) än övriga. 

Anser Du att samer ser ned på svenskspråkiga? 

Av tabell 77 framgår att 48 informanter svarat nekande på denna 
fråga. De skiljer sig inte från genomsnittet i fråga om språkvalet inom 
familjen. 

Tabell 77. Frågan »Anser Du att samer ser ned på svenskspråkiga?» Genomsnittlig 
användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj angett i procent 
för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 4 93.0 24.1 3.9 
Nej 48 95.4 15.3 7.4 
Vet ej 3 97.2 15.0 2.8 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Fyra informanter anser att samer ser ned på svenskspråkiga. Dessa 
informanter tenderar att tala svenska oftare (24.1 %) än genomsnittet 
(16 %) och samiska och finska mindre ofta än andra. 
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De som svarat »vet ej» skiljer sig från de övriga framför allt genom 
att ytterst sällan använda finska (2.8 %). 

Anser Du att samer ser ned på finskspråkiga? 

Majoriteten, 45 personer, har svarat nekande på frågan. Av tabell 78 
framgår att dessa talar finska något oftare (7.8%) än de som svarat 
jakande (4.6%). 

Tabell 78. Frågan »Anser Du att samer ser ned på finskspråkiga?» Genomsnittlig 
användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj angett i procent 
för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 6 98.5 17.9 4.6 
Nej 45 94.7 16.6 7.8 
Vet ej 4 97.9 6.1 0.0 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Sex av informanterna anser att samer ser ned på sådana som har 
finska som modersmål. Dessa tenderar att något oftare tala samiska 
(98.5 %) än genomsnittet (95.3 %), oftare svenska (17.9 %) än genom
snittet (16 %) och mindre ofta finska (4.6 %) än genomsnittet (6.9 %). 
Skillnaderna är dock små. 

De fyra informanter som svarat »vet ej» talar sällan svenska med 
familjen och finska inte alls. 

Sammanfattning 

Resultaten visar att de informanter (26) som tror att svenskspråkiga 
ser ned på samer inte skiljer sig från genomsnittet vad gäller språk
vanorna inom familjedomänen. Det finns dock en viss benägenhet 
hos dem att använda samiska och svenska mindre ofta än genom
snittet och finska något oftare. Den grupp av informanter (21 perso
ner) som har svarat nekande på frågan talar däremot svenska något 
oftare än genomsnittet. De som svarat »vet ej» (8 personer) tenderar 
att använda samiska något oftare än genomsnittet, men mer sällan 
svenska och finska. 

De som tror att finskspråkiga ser ned på samer (26 personer) talar 
samiska inom familjen något oftare än genomsnittet. Dessutom upp
visar de en benägenhet att genomsnittligt tala mindre svenska och 
finska. Skillnaderna är dock mycket små. De informanter (25) som 
svarat nekande på frågan har en tendens att använda samiska mindre 
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ofta än genomsnittet och finska något oftare än genomsnittet. De 
skiljer sig dock främst från. andra informanter genom att oftare 
använda svenska. Intressant är också att de som varit tvekande inför 
frågan (4 personer) är sådana som talar finska med familjen något 
oftare än genomsnittet. Däremot talar de sällan svenska med familjen. 

Majoriteten av informanterna svarar nekande på frågan om samer 
ser ned på svenskspråkiga. De skiljer sig inte från genomsnittet med 
avseende på språkvanorna. De fyra personer som däremot har svarat 
jakande skiljer sig från andra genom att betydligt oftare tala svenska 
med sina familjemedlemmar. De som svarat »vet ej» talar mindre ofta 
finska än andra. 

Även på frågan om samer ser ned på finskspråkiga svarar de flesta 
(45) nekande. De talar samiska något mindre ofta och svenska och 
finska oftare än andra, även om skillnaderna i jämförelse med genom
snittet är små. De som svarat jakande på frågan (6 personer), skiljer 
sig inte heller i någon större utsträckning från genomsnittet. De fyra 
personer som varit tvekande inför frågan talar ingen finska alls med 
sina familjemedlemmar och använder jämförelsevis sällan svenska. 
Vidare talar de samiska något oftare än genomsnittet, men skillnaden 
är liten. 

6.4.2.2 Näringar och rättigheter 

Följande variabler ingår i redovisningen: V 162ochV 164 (se bilaga3). 

Anser Du att jordbrukare får för mycket statliga och kommunala 
bidrag? 

Ca en fjärdedel (14 personer) av informanterna har svarat jakande på 
frågan. Det kan noteras att de talar samiska med familjen något oftare 
(98.4%) än genomsnittet (95.3%) och svenska och finska i mindre 
utsträckning, 9.1 % mot 3.4% för genomsnittet resp 16 % mot 6.9 %. 
(Se tabell 79.) 

12 informanter anser att jordbrukare inte åtnjuter höga bidrag. 
Dessa informanter tenderar att tala finska oftare (9.3%) än genom
snittet (6.9%) och samiska mindre ofta (90.5%) än genomsnittet 
(95.3%). Svenskans andel är för deras del densamma (16.4%) som 
för genomsnittet (16%). 

Över hälften, 29 personer, har lämnat svarsalternativet »vet ej». 
Denna grupp skiljer sig från andra genom att något oftare tala svenska 
(19.1%). 
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Tabell 79. Frågan »Anser Du att jordbrukare får för mycket statliga och kommu
nala bidrag?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom 
domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 14 98.4 9.1 3.4 
Nej 12 90.5 16.4 9.3 
Vet ej 29 95.8 19.1 7.6 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Anser Du att icke-samer har för stora rättigheter i fjällvärlden? 

Det framgår inte av frågan vilka som åsyftas med icke-samer och vad 
som avses med rättigheter. Det innebär att man inte vet med vilka 
människor och företeelser informanterna associerar frågan. När det 
t ex gäller de lokala bofasta nybyggarnas rätt att få fiska i fjällsjöarna, 
kan konstateras att den icke-samiska befolkningens förutsättningar är 
begränsade och beroende av särskilda tillstånd. De kan beviljas fiske
tillstånd i vatten belägna närmare Soppero. Dessutom finns privat
ägda marker inom området. 

28 personer har svarat jakande på frågan. Av tabell 80 framgår att 
de som anser att icke-samer har för stora rättigheter oftare använder 
samiska (99%) än genomsnittet (95.3%). De talar svenska i mindre 
utsträckning (11.7%) än genomsnittet (16%) och även mindre ofta 
finska (5.2%) än genomsnittet (6.9%). Skillnaderna är dock inte 
särskilt stora. 

Tabell 80. Frågan »Anser Du att icke-samer har för stora rättigheter i fjällvärlden9» 
Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj 
angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars- Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 28 99.0 11.7 5.2 
Nej 16 87.2 27.5 12.1 
Vet ej 11 97.9 10.1 3.6 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 
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16 personer har svarat nekande på frågan. Dessa talar mindre ofta 
samiska (87.2 %) med familjen än genomsnittet (95.3 %). De använder 
också oftare svenska (27.5 %) och finska (12%) än genomsnittet (16 
resp 6.9 %). 

De elva personer som varit tvekande inför frågan tenderar att tala 
samiska något oftare (97.9%) än genomsnittet (95.3%). Svenskans 
andel är för deras del 10.1 % och finskans andel 3.6% (se tabell 80). 

Sammanfattning 

14 personer har svarat jakande på frågan om jordbrukare får för 
mycket bidrag och 28 informanter har svarat jakande på frågan om 
icke-samer har för stora rättigheter. Dessa informanter tenderar att 
tala samiska inom familjen oftare än andra men svenska och finska 
mindre ofta. För de informanter som har svarat nekande på dessa 
frågor är förhållandet omvänt. De använder således samiska mindre 
ofta än andra informanter och finska oftare. De som svarat nekande 
på frågan om jordbrukare får för mycket bidrag, talar svenska lika 
ofta som genomsnittet, medan de personer som svarat nekande på 
frågan om icke-samer har för stora rättigheter i fjällen talar svenska 
betydligt oftare än genomsnittet. 

De som har svarat »vet ej» på frågan om bidrag till jordbrukare 
skiljer sig från andra framför allt genom att något oftare tala svenska. 
De informanter som svarat tvekande på frågan om icke-samers rättig
heter tenderar att tala svenska och finska mindre ofta än genomsnittet 
men samiska ungefär lika ofta. 

6.4.2.3 Finska språket och dess framtid 

Följande variabler ingår i redovisningen: V 149, V 171 och V 176 (se 
bilaga 3). 

Anser Du att det går att tala om allt på finska? 

29 personer har svarat jakande på frågan, 25 nekande och en person 
»vet ej». Av tabell 81 framgår att den första gruppen skiljer sig från 
genomsnittet (16%) främst genom sin tendens att mindre ofta tala 
svenska (11.9%). De uppvisar också en knappt märkbar tendens att 
tala samiska mindre ofta och finska oftare än andra informanter. Den 
andra gruppen, de som svarat nekande på frågan, uppvisar andra 
tendenser vad gäller språkvalet inom familjen. De använder oftare 
svenska (21.3 %) med sin familj än genomsnittet (16%). 

En person är tvekande inför frågan. Vederbörande talar enbart 
samiska med sina familjemedlemmar. 
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Tabell 81. Frågan »Anser Du att det går att tala om allt på finska?» Genomsnittlig 
användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj angett i procent 
för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 29 94.4 11.9 7.8 
Nej 25 96.2 21.4 6.1 
Vet ej 1 100.0 0.0 0.0 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Anser Du att det är viktigt att kunna finska? I fall svaret är ja, ange 
några skäl och rangordna dem. 

36 personer anser att finska är ett viktigt språk att kunna. Av dessa 
anger 24 personer kommunikativa skäl och 12 inte några speciella 
skäl alls (se tabell 82). 

Tabell 82. Frågan »Anser Du att det är viktigt att kunna finska! I fall svaret är ja, 
ange några skäl och rangordna dem.» Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska inom domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Kommunikation 24 99.3 7.2 4.9 
Inga särskilda skäl 12 90.0 21.2 10.9 
Finska ej viktig 19 93.6 23.7 6.8 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

De som menar att finska av kommunikativa skäl är ett viktigt språk 
skiljer sig från andra informanter genom att tala svenska mindre ofta 
(7.2%) än genomsnittet (16%). Denna grupp tenderar också att 
något oftare tala samiska (99.3 %) och mindre ofta finska (4.9%) än 
genomsnittet (95.3 resp 6.9%). 

Tabell 82 visar dessutom att de informanter som betraktar finska 
som ett viktigt språk men inte har några skäl härför oftare talar 
svenska (21.2%) och finska (10.9 %) än genomsnittet (16 resp 6.9%). 
Dessutom använder de mindre ofta samiska (90 %) än genomsnittet 
(95.3%). 

Användningen av svenska med familjen i det dagliga umgänget är 
störst när det gäller personer som inte alls anser att finska är ett viktigt 
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språk. Finska liksom samiska använder de däremot i samma utsträck
ning som genomsnittet. 

Tror Du att finska används som hemspråk i Övre Soppero om 20 år? 

En klar majoritet, 37 personer, tror inte på finskans framtid som 
hemspråk. Denna grupp skiljer sig inte från genomsnittet vad gäller 
användning av olika språk inom familjedomänen (se tabell 83). 

Tabell 83. Frågan »Tror Du att finska används som hemspråk i Övre Soppero om 
20 år?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen 
familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 15 97.7 16.4 3.1 
Nej 37 96.6 16.3 6.5 
Vet ej 3 68.1 9.7 30.5 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

De 15 informanter som har svarat positivt på frågan om finskans 
framtid tenderar att tala finska mer sällan (3.1%) än andra men 
samiska något oftare (97.7 %), även om skillnaderna är mycket små. 
Svenskans andel är 16.4 %. 

De tre personer som har svarat »vet ej» talar förhållandevis sällan 
samiska (68.1 %) med sina familjemedlemmar och svenska i endast 
liten utsträckning (9.7 %). Däremot talar de ofta finska (30.5 %). 

Samman fattning 

29 personer anser att det går att tala om allt på finska. De skiljer sig 
från andra informanter i fråga om språkvanorna inom familjen fram
för allt genom att de mindre ofta talar svenska än genomsnittet. 

De informanter som anser det motsatta (25 personer) skiljer sig 
från övriga informanter genom att oftare använda svenska vid samtal 
med familjen. En person har varit tvekande och vederbörande talar 
enbart samiska med sin familj. 

Sammanlagt 36 informanter anser att finska är ett viktigt språk att 
kunna. De som uppger kommunikativa skäl härför skiljer sig från de 
andra främst genom att i liten utsträckning tala svenska inom familje
domänen. De personer som inte har lämnat några skäl till varför de 
betraktar finska som ett viktigt språk talar däremot mycket ofta 
svenska med sina familjemedlemmar. De sistnämnda använder också 
något oftare finska med familjen än genomsnittet. 
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De som tror på finskans framtid (15 personer) uppvisar en svag 
tendens att använda finska mindre ofta än genomsnittet. I övrigt 
skiljer de sig inte från genomsnittet avseende språkvalet. 37 infor
manter har svarat nekande på denna fråga och dessa personer skiljer 
sig inte från genomsnittet i någon större utsträckning. 

6.4.2.4 Svenska språket och lämpligt språk i kontakt med myndig
heterna 

Följande variabler ingår i redovisningen : V 150, V 172 och V 177 (se 
bilaga 3). 

Anser Du att det går att tala om allt på svenska? 

Tabell 84 visar att majoriteten, 34 personer, anser att det går att tala 
om allt på svenska. 20 personer anser det motsatta och en svarar 
tvekande. 

Tabell 84. Frågan »Anser Du att det går att tala om allt på svenska?» Genomsnitt
lig användning av samiska, svenska resp finska inom domänen familj angett i 
procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Ja 34 93.8 20.0 6.5 
Nej 20 97.7 10.0 7.3 
Vet ej 1 100.0 0.0 11.1 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

De som har svarat jakande på den rubricerade frågan talar svenska 
med familjen något oftare (20%) än genomsnittet (16%). De upp
visar också en svag tendens att tala samiska mindre ofta än genom
snittet. 

Informanter som svarat nekande på frågan talar däremot i liten ut
sträckning svenska inom familjen (10%) i jämförelse med den förra 
gruppen (20%) och genomsnittet (16%). Den person som svarat 
tvekande talar inte alls svenska med sina familjemedlemmar men 
samiska och finska något oftare än andra. 

Anser Du att det är viktigt att kunna svenska? I fall svaret är ja, ange 
några skäl och rangordna dem. 

Alla informanter anser att det är viktigt att kunna svenska. 40 perso
ner anger kommunikativa skäl härför, 14 har inga skäl alls och en 
person anger både känslomässiga och kommunikativa aspekter. 
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Av tabell 85 framgår att de som framhåller svenskans betydelse 
som kommunikationsspråk använder samiska något oftare (97.2%) 
än genomsnittet (95.3%). Skillnaden är dock inte stor i förhållande 
till genomsnittet, vilket också gäller om man gör jämförelser avse
ende användning av svenska och finska. En svag tendens finns till 
svenskans och finskans nackdel hos dem som ser svenska som ett 
kommunikationsspråk. 

Tabell 85. Frågan »Anser Du att det är viktigt att kunna svenska? I fall svaret är 
ja, ange några skäl och rangordna dem.» Genomsnittlig användning av samiska, 
svenska resp finska inom domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Kommunikation 40 97.2 13.6 5.6 
Känsla & kommu 1 81.3 62.5 6.3 

nikation 
Inga särskilda skäl 14 90.8 19.4 10.7 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Sådana informanter som inte anger några skäl varför svenska är ett 
viktigt språk, talar samiska något mindre ofta (90.8%) än genom
snittet (se tabell 85). Dessutom tenderar de att något oftare tala 
svenska (19.4%) och finska (10.7 %) än genomsnittet (16 resp 6.9%). 

Den person som angett både kommunikativa och känslomässiga 
skäl som orsak till varför svenska språket är viktigt talar samiska 
mindre ofta (81.3%) och svenska oftare (62.5%) än genomsnittet 
men finska ungefär lika ofta (6.3 %) som genomsnittet. 

På vilket språk tror Du Dig bäst kunna hävda Dina intressen inför 
myndigheterna ? 

Majoriteten, 53 personer, anger att de hävdar sig bäst på svenska i 
kontakt med myndigheterna. Endast två informanter menar att de i 
en sådan kommunikation bäst kan hävda sig på samiska (se tabell 86). 

De två sistnämnda tenderar att tala samiska (92.9%) och även 
svenska (13.4%) mindre ofta än genomsnittet (95.3 resp 16%), men 
finska avsevärt mycket oftare (24.8 %) än genomsnittet (6.9 %). 
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Tabell 86. Frågan »På vilket språk tror Du Dig bäst kunna hävda Dina intressen 
inför myndigheterna?» Genomsnittlig användning av samiska, svenska resp finska 
inom domänen familj angett i procent för olika svarsalternativ. 

Svars Antal Andel Andel Andel 
alternativ informanter samiska svenska finska 

Samiska 2 92.9 13.4 24.8 
Svenska 53 95.4 16.1 6.2 

Totalt 55 95.3 16.0 6.9 

Sammanfattning 

34 personer anser att det går att tala om allt på svenska. De skiljer sig 
från andra informanter i sina språkvanor inom familjedomänen främst 
därigenom att de något oftare talar svenska. 20 personer har den 
motsatta uppfattningen i denna fråga och de talar svenska med famil
jen mindre ofta än andra informanter. En person har svarat »vet ej». 
Den personen använder inte alls svenska inom familjedomänen. 

40 informanter anser att svenska språket är ett viktigt språk av 
kommunikativa skäl. Deras språkval skiljer sig inte i någon större 
utsträckning från andra informanters. De som inte har angett några 
skäl till varför svenska är ett viktigt språk (14 personer) talar samiska 
något mindre ofta och svenska och finska oftare än genomsnittet. Ett 
klart avvikande språkval uppvisar den informant som uppger både 
känslomässiga och kommunikativa skäl till att svenskan är ett viktigt 
språk. 

Huvudparten av informanterna (53 personer) anser att man hävdar 
sig bäst inför myndigheterna på svenska. Två informanter har i stället 
uppgett samiska. De talar oftare finska än andra informanter. 
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7. SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling är att beskriva språkvalet hos trespråkiga 
samer i övre Soppero, varvid språkvalet relateras till sociala och 
kulturella faktorer för att utröna om det finns några systematiska 
samband. De faktorer som systematiskt beaktats är sändaren och 
mottagaren, sändaregenskaperna ålder, yrke, utbildning och geografisk 
rörlighet samt scen, aktivitet och ort. Språkvalet relateras också till 
sändarens inställning i vissa frågor. Centrala begrepp i denna framställ
ning är samtalssituation, domän och språklig osäkerhet. I en samtals
situation ingår komponenterna interlokutörer, rollrelationer mellan 
dem samt scen och/eller aktivitet. Exempel på samtalssituationer är 
»samtal med partnern i sommarvistet», »informella samtal i samband 
med laestadianska bönemöten» och »samtal med personalen i en affär 
i Kiruna». Domän är en abstraktion av konkreta samtalssituationer. 
Exempel på domäner är familj, religion och konsumtion. Med språklig 
osäkerhet avses individens användning av fler än ett språk i en och 
samma samtalssituation. 

Vid val av undersökningsort togs bl a hänsyn till att befolkningen 
på orten skulle bestå av minst två etniska grupper, varav en skulle 
vara samer som kunde antas vara trespråkiga. Vidare skulle tillräcklig 
mängd av offentlig verksamhet förekomma på orten. Valet av under-
sökningspopulation skedde på basis av tre kriterier: bostadsort, ålder 
och etnisk tillhörighet. 

De undersökningsmetoder som använts är intervjuer och observa
tioner. Intervjuerna genomfördes på så sätt att jag med hjälp av ett 
standardiserat frågeformulär ställde muntliga frågor till informanterna, 
vilka lämnade muntliga svar som jag antecknade i frågeformuläret. 
Observationsmetoden innebar bla iakttagelser av informanternas 
språkliga beteende i naturliga sammanhang i olika samtalssituationer. 

Undersökningsorten, Övre Soppero, ligger i nordöstra Norrbotten 
och dess befolkning var 1978 249 personer. Den samiska som talas i 
Övre Soppero är en nordsamisk varietet och tillhör således central-
samiskan. De andra orter som systematiskt behandlas i avhandlingen 
är finska Karesuando, Vittangi och Kiruna. 

I Sverige räknas för samernas del vanemässigt kulturdrag som cent
rala etniska kriterier. Renbetes- och rennäringslagstiftningen har delvis 
bidragit till att rennäringen har fått en stark ställning som ett erkänt 
etniskt kriterium, trots att enbart en liten del av samerna i Sverige, ca 

193 



2 500 av ca 17 000 svenska samer är sysselsatta inom rennäringen. 
Detta har som följd att en del av samerna har börjat betrakta reninne
havet som ett viktigt etniskt kriterium och några hyser osäkerhet om 
sin samiska identitet: »Rennäringslagen är en skarp kniv som delar 
samefolket i två från varandra skarpt åtskilda grupper, vilket inverkar 
menligt på sammanhållningen bland samerna som etnisk grupp.» 
(Ruong 1982:62.) Här har således ett externt identitetskriterium 
blivit ett internt kriterium. Samerna gjorde en egen identitetsförkla
ring först i början av 1970-talet, vilken senare (1980) har utkristalli
serats till att omfatta några konkreta punkter. I dessa framhålls 
språkets betydelse, härkomst och såväl den enskilde individens som 
gruppens identifikation samt en viss anpassning från individens sida 
till gruppen. 

Man brukar numera i beskrivningar av etnisk identitet förutom 
kulturella drag och härkomst även beakta självidentifikation och 
förekomsten av organisationer. De två sistnämnda kriterierna har på 
sistone fått en stark ställning som etniska kriterier. De informanter 
som denna undersökning avser är mycket homogena vad gäller upp
fattningen av den egna identiteten. Alla betraktar sig som samer och 
för majoriteten är främsta skälet härkomst, medan kulturdrag kommer 
först i andra hand. De flesta tror också att andra människor betraktar 
dem som samer och alla utom en har svarat att det enbart finns samer 
bland föräldrarna och mor- och farföräldrarna. 

Av de 55 informanter som undersökningen avser 
— är 22 personer 20—37 år (den yngsta åldersgruppen), 19 38—55 år 

(mellangruppen) och 14 56—70 år (den äldsta åldersgruppen) 
— har 35 personer en utbildning som motsvarar folkskola och 20 

personer en högre utbildning 
— är 19 personer renskötare, 20 personer hemmafruar och 16 tillhör 

yrkeskategorin övriga. 

Beträffande informanternas språkkunskaper kan konstateras 

— att samiska var det första språk informanterna lärde sig i sin barn
dom 

— att de flesta informanterna var två- eller trespråkiga vid skolstarten 
— att finska framför allt behärskades av de äldsta informanterna och 

svenska av de yngsta i yrkeskategorin övriga 
— att alla informanter är trespråkiga vad gäller delfärdigheterna tala 

och förstå 
— att de flesta informanterna har läsfärdigheter i mer än ett språk 

och att över en tredjedel kan läsa på alla tre språken 
— att de flesta av informanterna har skrivfärdigheter endast i svenska 
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— att de flesta av informanterna tar del av massmedier på flera språk, 
medan litteraturläsning nästan enbart sker på svenska 

— att nästan samtliga informanter uppger samiska som sitt första 
hemspråk och att över hälften har flera hemspråk. 

Informanternas språkval relateras dels till domäner och samtals
situationer, dels till informanternas sociala bakgrund och attityder i 
vissa frågor. Vidare ges en beskrivning av den språkliga osäkerheten i 
olika samtalssituationer. 

De samtalssituationer som informanterna deltagit i har grupperats i 
olika domäner, nämligen familj, bekantskapskrets, tillfälliga bekant
skaper, religion, fritid, social participation, konsumtion och offentliga 
ärenden. 

Alla tre språken (samiska, svenska, finska) förekommer inom samt
liga domäner men i olika omfattning beroende på samtalssituation. 
Det är främst domänerna familj och offentliga ärenden som kan sägas 
uppvisa ett direkt samband med ett enskilt språk. Familjedomänen är 
mest intim och informell och här används främst eller enbart samiska. 
Domänen offentliga ärenden är mest formell och här används främst 
eller enbart svenska. Ofta är dock samtalspartnern inom denna 
domän enspråkig, vilket gör att något reellt språkval inte föreligger. 
Inom de övriga domänerna förekommer parallellt flera språk, dvs de 
olika språkens funktioner överlappar varandra. Situationernas karak
tär inom dessa domäner varierar, t ex vad gäller graden av formalitet. 
Något genomgående samband »en domän — ett språk» finns således 
inte i materialet. 

Den språkliga osäkerheten, dvs individens användning av fler en ett 
språk i en situation, varierar också inom de olika domänerna. Domä
nerna religion, konsumtion och offentliga ärenden är i detta hänse
ende mer homogena än andra domäner. 

Samtalssituationerna har också indelats i olika grupper utifrån 
graden av språklig osäkerhet och utifrån om de är personliga eller 
transaktionella. 

Den språkliga osäkerheten är låg t ex när situationen är vardaglig 
och aktiviteterna och samtalsämnena rör traditioner eller annars är 
utpräglat lokala och interlokutörerna och åhörarna är samer från 
trakten. Den språkliga osäkerheten är låg också i sådana fall då mellan-
förståelighet är viktigt eller när interlokutörernas roller är entydiga 
och klart markerade. Exempel på samtalssituationer med låg språklig 
osäkerhet är »samtal med modern i hemmet», »samtal i samband med 
samebyns möten» och »samtal med postföreståndarinnan på posten i 
Övre Soppero». 
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Den språkliga osäkerheten är hög t ex när interaktionen sker på 
större tätorter utanför Övre Soppero och/eller när interlokutöremas 
roller är mångtydiga eller varierande. Detta gäller också när såväl 
etnisk markering som mellanförståelighet är viktigt i en och samma 
samtalssituation. Exempel på samtalssituationer med hög språklig 
osäkerhet är »samtal med byborna i affären i Övre Soppero» och 
»samtal i samband med Svenska Samernas Riksförbunds landsmöten». 

Språkvalet inom olika domäner har vidare relaterats till informan-
ternas ålder och yrke, vilket också gäller språkvalet i ett urval scener 
och på olika orter. I denna del av undersökningen behandlas varje 
språk separat. 

De domäner där samiskan oftast kommer till användning är bekant
skapskrets, religion och familj, medan det för svenskans del är offent
liga ärenden och tillfälliga bekantskaper och för finskans del bekant
skapskrets, konsumtion och religion. Beträffande de olika ålders-
och yrkeskategoriernas språkval inom de olika domänerna kan 
konstateras att 
— de yngsta informanterna använder svenska oftare än de äldre inom 

alla domäner 
— de äldsta informanterna använder finska oftare än de yngre inom 

nästan samtliga domäner 
— renskötarna använder samiska oftare än andra yrkeskategorier inom 

ett flertal domäner 
— hemmafruarna använder finska oftare än andra yrkeskategorier i 

ett flertal domäner, mest markerat inom domänen bekantskapskrets 
— kategorin övriga använder svenska oftare än andra yrkeskategorier 

inom de flesta domäner. 

De scener där samiskan oftast kommer till användning är kyrkan, 
lasstadianska möten, bensinstationen i Övre Soppero, sommarvistet 
och hemmet, medan det för svenskans del är affärer i Kiruna, kors
kyrkan och posten i Övre Soppero och för finskans del affärer i finska 
Karesuando och affären i Övre Soppero. Beträffande de olika ålders-
och yrkeskategoriernas språkval inom de olika scenerna kan konsta
teras att 
— de yngsta informanterna och yrkeskategorin övriga skiljer sig från 

de andra informantkategorierna genom att i varje scen oftare an
vända svenska 

— de yngsta och yrkeskategorin övriga använder i vissa scener samiska 
lika ofta som andra informantkategorier, t ex i affären i Övre 
Soppero 

— de äldsta använder finska oftare än yngre i de flesta scener 
— renskötarna och hemmafruarna använder oftare finska än yrkes
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kategorin övriga i affärer i Övre Soppero, Vittangi och Kiruna och 
på bensinstationen i Övre Soppero. 

De orter där samiskan oftast kommer till användning är fjällen och 
Övre Soppero, medan det för svenskans del är Kiruna och Vittangi 
och för finskans del finska Karesuando och Vittangi. Beträffande de 
olika ålders- och yrkeskategoriernas språkval på de olika orterna kan 
konstateras att 
— de yngsta informanterna på vaije ort använder svenska oftare än de 

äldre informanterna och i fjällen, finska Karesuando och Övre 
Soppero förhållandevis ofta samiska 

— de äldsta använder finska oftare än de yngsta i fjällen, Övre Soppero, 
Vittangi och Kiruna, medan de yngsta oftare använder finska i 
finska Karesuando 

— renskötarna använder på nästan varje ort samiska oftare än andra 
yrkeskategorier 

— hemmafruarna använder finska oftare än andra yrkeskategorier i 
fjällen, Övre Soppero och Kiruna 

— kategorin övriga använder på varje ort svenska oftare än andra 
yrkeskategorier och i fjällen, finska Karesuando och övre Soppero 
förhållandevis ofta samiska. 

Informanternas utbildning och geografiska rörlighet har relaterats 
till språkvalet i alla samtalssituationer totalt. När det gäller använd
ningen av samiska föreligger inte någon skillnad mellan de informanter 
som har låg utbildning och de som har högre utbildning och inte heller 
mellan de som bott enbart i Övre Soppero och de som varit rörliga. 
Tänkbara orsaker till detta är bl a att de högre ubildade och rörliga 
informanterna vill ansluta sig till sin hemtrakts normer. Vidare kan 
etnisk medvetenhet och behovet av att stärka den egna identiteten 
medföra ökad användning av samiska. 

I användningen av svenska och finska finns det däremot vissa skill
nader. De informanter som har högre utbildning och som varit rörliga 
använder svenska oftare och finska mindre ofta än de som har låg 
utbildning och som har bott enbart i Övre Soppero. Detta kan bl a 
bero på att studiemiljön gynnat användning av svenska, medan finska 
i större tätorter ofta betraktas som ett lågstatusspråk. 

Det som mest skiljer de olika informantkategorierna från varandra 
är att de yngsta och yrkeskategorin övriga oftare talar svenska än 
andra. Dessa informanter har i regel jämförelsevis hög utbildning och 
är såväl socialt som geografiskt rörliga. De yngsta informanterna talar 
också ofta samiska. Den informantkategori som oftast använder 
samiska är emellertid renskötarna. 
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Renskötarna har genom rennäringslagen fått en viss status gentemot 
andra samer och lever i en miljö som är gynnsam för odling av det 
samiska språket. Denna miljö innebär inte bara existensen av en viss 
typ av näring och ett språk typiskt för den utan den innebär också 
umgänge med personer som talar samma språk. Även vissa samtals
ämnen och beteendemönster sammanhänger med den miljön. Efter
som den samiska identiteten för renskötarna är en självklarhet använ
der de inte samiska språket som en etnisk markör utan helt enkelt 
bara som ett kommunikationsmedel. 

De som inte är aktiva renskötare befinner sig i en mer obestämd 
och från renskötarmiljön avlägsen situation. Några bor kvar inom byn 
utan någon bestämd sysselsättning, andra håller sig kvar inom ren
näringen. Några flyttar ut, studerar eller arbetar och några kombinerar 
olika lösningar. 

På grund av stark etnisk identitet använder de yngsta och yrkes
kategorin övriga ofta samiska och svenska i situationer i byn, där 
användning av finska kunde vara mer praktisk. De yngre informanter-
na upplever inte något större behov av närmande till den finskspråkiga 
befolkningen genom sitt beteende. De äldsta informanterna däremot, 
som har upplevt den gamla symbiosen mellan samer och finskspråkiga 
(verdeförhållandet), är fortfarande lojala mot det finska språket och 
dess talare. Även religiösa förhållanden, särskilt laestadianismen, bidrar 
till att bevara finska språket som kommunikationsmedel, åtminstone 
bland de äldsta informanterna. 

De resultat som framkommit genom intervjuerna överensstämmer 
i stort sett med de gjorda observationerna, men vissa skillnader finns. 
Enligt observationsmaterialet talar nämligen de yngsta informanterna 
samiska mindre ofta än de äldsta och använder i stället svenska eller ett 
slags blandspråk. Enligt intervjusvaren använder de däremot samiska 
lika ofta som de andra åldersgrupperna. Det är troligt att de i sina 
svar redovisar en idealbild av sitt eget språkbeteende, vilket kan ses 
som ett uttryck för vilken språkgemenskap de valt att tillhöra. Samis
ka är för dem ett språk som de vill tala, strävar efter att tala eller tror 
sig tala. 

Informanterna har också tillfrågats om sin inställning i vissa intra-
och interkulturella frågor. De attityder informanterna redovisat har 
relaterats till deras språkval inom familjedomänen. 

Majoriteten av de tillfrågade informanterna 
— vill att deras barn skall bli renskötare, att de skall skaffa sig en hög 

utbildning och att de skall bosätta sig i Övre Soppero. Däremot vill 
de inte att barnen skall bli jordbrukare 
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— skulle vilja att deras barn väljer en flerspråkig partner och ca hälften 
skulle vilja ha en flerspråkig partner 

— tillerkänner en person samisk identitet även om vederbörande bor i 
någon större tätort utanför Övre Soppero och även om bara en av 
föräldrarna är same 

— anser att det går att tala om allt på samiska, tror på samiskans fram
tid och anser att samiska är ett viktigt språk att kunna 

— tror inte att samer ser ned på svenskspråkiga eller på finskspråkiga, 
medan ca hälften tror att svenskspråkiga och finskspråkiga ser ned 
på samer 

— anser att finska språket är viktigt att kunna och tror på finskans 
framtid, men bara ca hälften av informanterna anser att det går att 
tala om allt på finska 

— anser att det går att tala om allt på svenska och att svenska är ett 
viktigt språk att kunna 

— anser att de kan hävda sig bäst inför myndigheterna på svenska. 

Om sambandet mellan informanternas språkval inom familjedomä
nen och deras attityder i vissa frågor kan bl a konstateras följande: 
— de personer som anser att det inte går att tala om allt på samiska 

skiljer sig från genomsnittet genom att något oftare tala svenska 
— de personer som av känslomässiga skäl betraktar samiska som ett 

viktigt språk talar samiska oftare än genomsnittet, men däremot 
svenska och finska mindre ofta 

— de personer som anser att det går att tala om allt på finska talar 
svenska mindre ofta än genomsnittet, medan de personer som anser 
det motsatta talar svenska oftare 

— de personer som anser att finska är viktigt av kommunikativa skäl 
skiljer sig från genomsnittet främst genom att mycket sällan tala 
svenska 

— de personer som anser att det går att tala om allt på svenska skiljer 
sig från genomsnittet främst genom att de något oftare talar svenska. 

Avslutningsvis ges nedan en sammanställning över de faktorer som 
påverkar språkvalet i allmänhet och som främjar användning av ett 
enskilt språk samt allmänna tendenser angående de olika språkens 
användning. 

De faktorer som tycks ha störst betydelse för språkvalet är 
— om samtalssituationen är privat eller offentlig 
— på vilken ort interaktionen sker 
— om relationen mellan interlokutörerna är intim eller icke-intim 
— vilken grad av etnisk medvetenhet sändaren har 
— sändarens ålder och yrke samt sociala och geografiska rörlighet 
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— om relationen mellan interlokutörerna är intraetnisk eller inter-
etnisk. 

Utifrån de resultat som redovisats kan också konstateras att vissa 
faktorer främjar valet av ett speciellt språk framför ett annat. De 
faktorer som mest tycks främja användning av samiska, svenska resp 
finska har sammanställts nedan: 

Samiska 

o traditionella och till
fälliga samiska miljöer 

o samiskspråkiga mass
medier 

o kontakter med samer 
i Norge och Finland 

o renskötaryrket 

o stark etnisk medvetenhet 

O intraetniska relationer 

Svenska 

o geografisk och social 
närhet till Kiruna 

o svenskspråkiga mass
medier 

O skolväsen, myndig
heter 

o korskyrkan 

o offentliga scener 

O interetniska relationer 

o hög värdering av 
svenska språket 

o längre vistelse på 
större tätorter 

Finska 

o geografisk närhet till 
Finland 

o finskspråkiga mass
medier 

o erfarenhet av verde-
systemet 

o laestadianismen 

o konsumtion och handel 

o interetniska relationer 

De allmänna tendenser som finns är följande: 
— de olika språken övertar varandras funktioner 
— språkvalet sker ofta mellan samiska och svenska, medan finskan 

intar en mindre framträdande plats 
— det förekommer ofta att det i en och samma samtalssituation finns 

faktorer som främjar både samiskans och svenskans användning 
— samiska används i så många situationer som möjligt, t ex på sam

manträden och i finskspråkigas närvaro 
— svenska övertar finskans tidigare funktioner, t ex inom domänerna 

religion och konsumtion, och tränger sig också in på samiskans 
användningsområden, t ex i hemmen 

— svenska och samiska används parallellt i många situationer 
— man växlar ofta språk mitt i en mening på ett sådant sätt att man 

kan tala om ett slags blandspråk 
— finskan används inte i samma utsträckning som förr i informell 

kommunikation och knappt alls i formella situationer. 

Slutligen bör framhållas att det språkval som görs i en kommunika
tionssituation är ett resultat av ett komplicerat samspel mellan olika 
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sociala, psykologiska och kulturella faktorer och att varje renodling 
av en enskild faktor endast är en vetenskaplig metod för att försöka 
klarlägga vad som styr språkvalet. 
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NOTER 

Kapitel 1 

1. I den sociala organisationen av det språkliga beteendet ingår inte enbart atti
tyder till de berörda språken utan även till talarna (Fishman 1972a : 1). 

2. Litteraturen om samerna är dock relativt omfattande. För en bibliografisk 
översikt se Thomasson 1982. 

3. Ordet »inträ» betyder 'inom' och ordet »inter» 'mellan'. 

Kapitel 2 

1. I den löpande texten i redovisningen nedan används ordet »scen» synonymt 
med ordet »plats». 

2. Tänkbara indelningsgrunder vid socialgruppsindelning är förutom reninnehavet 
även släktskap, vissa personliga egenskaper, ålder, kön och kunskap (utbildning) 
(jfr t ex Pehrson 1950:158, Whitaker 1955:64 och Johansson & Wikström 
1970, bilaga 3). 

Kapitel 3 

1. Även norska hör till den språkliga repertoaren i Övre Soppero,men behärskas 
bland samerna främst av renskötarna och används vid besök i Norge. Färdighet 
i och användning av norska beaktas inte i denna undersökning. 

2. Att kunna det språk som man talar på undersökningsorten och i övrigt dela 
eller väl känna till informanternas kulturella bakgrund anses av många forskare 
vara en klar fördel i vissa typer av undersökningar (se t ex Peshkin 1968:269 
och Pareek & Rao 1980:166, jfr Uchendu 1965:9). Bristande kunskap i detta 
hänseende kan t ex medföra att man inte förstår innehållet i handlingar eller 
ord (jfr Keiser 1970:234 f) eller att man behöver mycket tid för att lära sig 
språket och kulturen (Beals 1970:48 f och Diamond 1970:122). 

3. Med finskspråkiga avses den finsktalande icke-samiska befolkningen på orten 
och deras barn (se Hansegård 1967:36 ff och Helander 1982b, speciellt not 5). 
Om de är fullvuxna kan de tala minst två språk, nämligen finska och svenska 
(se Helander 19826:117). 

Samerna har ett speciellt ord »läddelaéöat» (sg läddelaå) för de finskspråkiga 
icke-samerna medan personer från Finland benämns »suopmelaééat» (sg suop-
melaS), svenskarna kallas »ruotteladéat» (sg ruottelaå) och norrmän »dåiat» (sg 
dåia) eller »norjalaööat» (sg norjalaå). En icke-samisk kvinna kallas »rivgu». 
Samernas benämning på sig själva är »säpmelaééat» (sg säpmelaé). 

4. Av diskretionsskäl kan jag inte i detalj återge alla observationer eller lämna ut 
all information som meddelats mig. I vissa fall väger informationens värde 
speciellt tungt och avvägning har då gjorts mellan vad som är lämpligt att 
redovisa med hänsyn till etiska skäl å ena sidan och informationens värde å 
andra sidan. 
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5. Undersökningen omfattade frän böljan två populationer, samer och icke-
samer. Det är endast samernas språkval som systematiskt undersökts. 

6. Att undersökningen i Övre Soppero inte kunde ske samtidigt och kontinuer
ligt med alla informanter beror på flera faktorer. Bland de viktigaste är att 
befolkningen delvis livnär sig på naturahushållning inom renskötsel, jord
bruk, bärplockning, jakt mm med intensiva arbetsperioder och i vissa fall 
långa vistelser i fjällen. Vidare är större delen av samhällets serviceutbud 
beläget på andra orter och i en del fall arbetar man långt utanför Soppero. 

7. Den statistiska bearbetningen har utförts av fil dr Göran Broström vid 
institutionen för matematisk statistik, Umeå universitet. 

Kapitel 4 

1. Den församling inom vilken Kiruna ligger kallas ännu Jukkasjärvi församling. 
2. Folkmängden anges även för andra orter för år 1978, utom för finska Kare

suando och Enontekis kommun. 
3. I Lannavaara, en närliggande by, finns en sameskola (jfr avsnitt 4.4). 
4. Framställningen i 4.2 bygger där inte annat anges på Helander 19790:181 f. 

Förutom de litteraturhänvisningar som ges i den löpande texten, se även 
Whitaker 1978, Aikio 1980, Lundmark 1982, Ruong 1982 och Arell 1983. 

5. Det kan här nämnas att det i Norge finns ca 40 000 samer, i Finland ca 
4 000 och i Sovjetunionen ca 2 000 (se Ruong 1982:9). 

6. Se Wolff 1967 angående en ekonomisk symbios mellan kust- och inlandsbor 
i ett område i södra Nigeria och de språkliga följderna av upphörandet av 
denna symbios. 

7. Förutom de referenser som anges i 4.3, se Sköld 1961, Ejerhed 1979, Keski-
talo 1981, Korhonen 1981 och Magga 1983. 

8. Angående termen varietet, se Thelander 1974:47. 
9. Gränsdragningen mellan språk och dialekt är naturligtvis svår. I övergångs

områdena är ju trots allt inbördes förståelse mellan samerna möjlig. I övrigt 
kan i denna tre-indelning termen språk vara motiverad, eftersom det inte 
föreligger någon inbördes förståelse mellan östsamiska, centralsamiska och 
sydsamiska. 

10. Överhuvudtaget förekommer förskjutningar av dialektgränserna pga migra
tion. 

11. Framställningen i avsnitt 4.4 bygger på SOU 1960:41, kap 3, Tenerz 1963, 
SOU 1975:99, kap 11 och Johansson 1977 samt foldern »Sameskolstyrelsen 
informerar» utgiven av Sameskolstyrelsen i Jokkmokk. 

12. Samernas ursprungliga religion var shamanism. Den intresserade hänvisas till 
Bäckman & Hultkrantz 1978. 

13. För ytterligare information om samiska organisationer förutom den som ges 
i avsnitt 4.6 se SOU 1975:99, kap 8 och Ruong 1982:196 ff. 

14. Landsförbundet Svenska Samer är en samisk riksorganisation utöver de 
redan nämnda, men är inte medlem i Nordiska Samerådet. 

15. För de s k koncessionssamebyarna gäller detta endast Muonio. 

Kapitel 5 

1. Självidentifikationen kan även ske omedvetet som en självklar handling. 
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2. Den svenska texten lyder som följer: 
»Som same [...] anses: 

— den som har samiska som första språk, eller den som har far, mor eller en 
av far- eller morföräldrarna med samiska som första språk, 

eller 
— den som anser sig själv som same och som helt inordnar sig i samernas 

samhällsordning, och det representativa samiska organet godkänner veder
börande som same, 

eller 
— den som har far eller mor som är same enligt villkoren ovan.» 

3. Johansson (19730:10ff) har i sin undersökning av sameundervisning bla ut
gått från renlängden, som är en förteckning över personer som har renar. Denna 
metod används vid undersökningar om samerna i sameutredningen 1975 
(SOU 1975:100, 11 f och 238 f) där uppgifter från renlängden har komplet
terats. 

Kapitel 6 

1. En faktoranalytisk studie har gjorts för att minska antalet variabler och för 
att få fram grupperingar med avseende på språkvalet. Resultaten blev i prin
cip likadana vad gäller indelningen i olika domäner som i beskrivningen av 
6.1. Familjen är den första grupp som urskiljts av datorn. Man kan i den 
faktoranalytiska undersökningen se vaga gränser mellan de olika faktorerna 
på så sätt att vissa typer av variabler laddar högt, dvs är verksamma under 
flera faktorer. På detta sätt har subdomäner bildats. Domänen familj består 
exempelvis av ytterligare kategorier beroende t ex av var interaktionen äger 
rum; i hemmet och fjällen eller offentligt i Övre Soppero eller på andra 
tätorter (jfr 6.2). Sedan kan man urskilja ytterligare informella grupperingar 
samt formella situationer. 

2. Informanterna omnämns med fingerade namn, vilka dock kan anses vara 
typiska för det aktuella området. 

3. Det finns samer som anser att man inte skall satsa på samiska genom att 
använda detta språk för mycket eller studera samiska. Andra menar det mot
satta. Stark påverkan som stöder den sistnämnda uppfattningen kommer 
från Finland och särskilt från Kautokeino-området i Norge genom personliga 
relationer, t ex i samband med större fritidsaktiviteter eller genom mass
medier och litteratur. Denna påverkan bidrar till att en del unga samer strävar 
efter att medvetet tala samiska så ofta som möjligt och dessutom använder 
de sådana samiska ord som inte förekommer i den lokala dialekten. 

4. Uppgifterna är erhållna genom personlig kommunikation med Georg Gripen
stad 1984, som var kyrkoherde i Jukkasjärvi 1945—49 och i Karesuando 
1963—83. Han har varit verksam även på andra orter i Norrbotten. 

5. Se Labov 1966^:213, 275 ff och 318 ff om yrkets betydelse som en kompo
nent i social stratifikation och om ålderns betydelse för att avgöra ett språk
drags utveckling i tid samt Thelander 1979:93 f och Gjermundsen 1981: t ex 
22 f och 25 om ålder m m. 

6. Laestadianska möten utgör inte en scen i den meningen att de är en konkret 
plats, t ex ett hus. Mötena hålls dock i bestämda lokaler och är i det avse
endet jämförbara med t ex de lutheranska gudstjänsterna som bla hålls i 
byns kapell. 

204 



7. Inte heller korskyrkans bönemöten utgör en scen i egentlig mening (jfr not 6 
ovan). 

8. I Övre Soppero är inte skillnaderna alltid klara mellan renskötare och icke
renskötare. I denna undersökning räknas de personer som renskötare som i 
intervjun uppgett detta som sitt huvudsakliga yrke (jfr SFS 1971:437, § 13 
samt 5.2.1 ovan). 

9. Jfr Jernsletten & Jernsletten (1963:30) som i sin beskrivning av samernas 
kultur i norra Norge delar samerna i två grupper : »Mens fjellsamene har hatt 
den trygge foreisen av å vaere suverene på sitt område, har mange av deres 
fastboende slektsbrodre levd med en stadig folelse av å lide nederlag». De 
bofastas sämre ekonomiska ställning i jämförelse med norrmän och ren
skötare har lett till att de känner sig mindervärdiga. 

10. Se även Giles et al 1977:315 ff om de s k institutionella åtgärdernas betydelse 
för den språkliga vitaliteten, jfr Pelto & Mosnikoff 1978. Se också Fishman 
1964 och dessutom Dahlstedt 1970 som framhåller massmediernas inverkan 
på språkvanorna. 

11. Det är även möjligt att de som inte är renskötare talar mycket svenska för 
att på ett positivt sätt skilja sig från en annan grupp (jfr Tajfel 1974:82 och 
Giles et al 1977:320f). Människor kan både »converge and diverge from 
one another at the same time and at different linguistic levels» (se Bourhis 
& Giles 1977:131). 

12. Jojkning sker t ex oftare i fjällen än i hemmen (se 5.2.4). 
13. Det bör här nämnas att även män slöjdar. 
14. Min närvaro som same kan uppfattas som naturlig i situationer genom att jag 

direkt deltar i det samiska sociala systemet. 
15. Exempel på detta är språkblandning, som kunde vara ett intressant ämne för 

en undersökning. Skillnaderna mellan de olika informantkategorierna kan 
bli mer påtaglig om man undersöker hur de olika språken påverkar varandra 
och blandas (jfr Hasselmo 1974). 

16. Frågorna är ställda som »ja»- och »nej»-frågor men svarsalternativen blir fler 
än två, eftersom det finns ett »vet ej»-alternativ avsett att förhindra ett alltför 
stort bortfall då informanterna är tveksamma. »Vet ej»-svaret kan i vissa fall 
också innebära att informanten inte öppet vill redovisa sin ståndpunkt eller 
uppfattning. Vad gäller frågor om barnens framtid, svarar många att de låter 
barnen själva bestämma. Detta svarsalternativ är inte heller entydigt. Det 
kan vara ett dolt bortfall, ett s k internt bortfall. Man vill av någon anledning 
inte alls svara på frågan eller använda de givna alternativen. 
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SUMMARY 

The aim of this dissertation is to describe language choice among tri
lingual (Saami, Swedish, Finnish) Saamis in Övre Soppero, and to 
relate their language choice to social and cultural factors, in order to 
establish whether there is a systematic connection. The factors that 
were systematically studied were the sender and receiver; sender 
properties such as age, profession, education and geographical 
mobility; and scene, activity and place. The language choice is also 
related to the sender's attitudes in certain questions. The central 
notions in this study are discourse situation, domain and linguistic 
uncertainty. A discourse situation is defined by the interlocutors, the 
role relationships between them, the scene and/or the activity. 
Examples of discourse situations are "coversation with partner at 
summer encampment", "informal conversation at a Laestadian 
prayer meeting", and "conversation with shop assistants in a shop in 
Kiruna". Domain is an abstraction of concrete discourse situations. 
Examples of domains are: family, religion and consumer activity. By 
linguistic uncertainty, I mean the individual's use of more than one 
language in one and the same discourse situation. 

When selecting the community of study, consideration was paid to 
the fact that the population in the community should consist of at 
least two ethnic groups, of which one should be Saami since they 
could be assumed to be trilingual. Furthermore, there should be 
sufficient public activity in the area. The selection of population 
studied took place on the basis of three criteria: domicile, age and 
ethnic background. 

The method used in the study consisted of interviews and observa
tions. The interviews were conducted as follows. Based on a standard 
questionnaire, I asked informants questions orally. Their replies were 
noted down by me on the questionnaire. The observations were of 
the informants' language behaviour in various natural situations. 

The community studied, Övre Soppero, is situated in the far north
east of Norrbotten. In 1978, the population of the village was 249. 
The Saami that is spoken in Övre Soppero is a Northern Saami dialect, 
and thus belongs to the Central Saami language area. The other com
munities that are systematically treated in this dissertation are Finnish 
Karesuando, Vittangi and Kiruna. 

In Sweden, traditional practices of Saami culture are seen as 
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decisive ethnic criteria. Government legislation concerning reindeer 
herding and pasturing have contributed to the fact that reindeer hus
bandry has assumed a strong position as a widely recognised ethnic 
criterion, despite the fact that only a relatively small proportion of 
Saami in Sweden are employed in this activity, about 2,500 of 
approximately 17,000. This has resulted in a situation in which some 
Saami have begun to consider the ownership of reindeer as an im
portant ethnic criterion, and some have demonstrated uncertainty as 
to their Saami identity: "Reindeer legislation is a sharp knife that 
divides the Saami people into two widely separated groups. This has 
a negative effect on ethnic solidarity between Saami." (Ruong 1982: 
62). In this way, an external identity criterion has become an internal 
criterion. The Saami did not make a declaration of their own views 
on Saami identity until the beginning of the 1970's. This declaration 
later (1980) comprised a number of concrete points, among these the 
importance of language, ancestry, the identification of both the 
group and the individual, and a certain adjustment on the part of the 
individual to the group. 

Nowadays, a description of ethnic identity usually incorporates, in 
addition to cultural factors and ancestry, self-identification and the 
existence of organisations. The latter two criteria have lately come to 
assume a strong position among ethnic criteria. 

The informants used in this study are homogeneous when it comes 
to their attitudes to their own identities. All of them regard them
selves as Saami, and the majority of them have ancestry as the princi
pal reason, with cultural reasons as secondary. Most of them also 
believe that other people regard them as Saami. All of them, with 
one exception, indicated that there were only Saami among their 
parents and grandparents. 

Of the 55 informants treated in this study, 
— 22 were aged between 20 and 37 (the youngest age-group), 19 

were aged between 38 and 55 (middle age-group), and 14 were 
aged between 56 and 70 (oldest age-group), 

— 35 had a level of education equivalent to compulsory school edu
cation, and 20 had higher education, 

— 19 persons are reindeer herders, 20 persons are housewives, and 16 
are in the category "other" with respect to profession. 

Regarding the informants' knowledge of languages, 
— Saami was the first language learned in childhood. 
— the majority of the informants were either bilingual or trilingual 

on starting school, 
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— Finnish was primarily mastered by the older informants; Swedish 
by the younger and the professional category "other", 

— all informants were trilingual with regard to being able to speak 
and understand, 

— the majority of the informants were literate in more than one 
language, and more than a third of them were literate in all three 
languages, 

— the majority of the informants only had difficulties in writing 
Swedish, 

— the majority of the informants had a mass media consumption in 
more than one language, but that reading books only concerned 
Swedish, 

— almost all of the informants indicated Saami as their primary 
home language, and over half of the group had more than one 
home language. 

The informant's language choice is partly related to domain and 
the discourse situation, and partly related to the informant's social 
background and attitudes in various questions. Below follows a de
scription of the linguistic uncertainty in different discourse situations. 

The discourse situations that the informant has participated in has 
been divided into different domains: family, circle of friends, casual 
acquaintances, religion, free time, social participation, consumer 
activity, public matters. 

All three languages occur in all of these domains, but to different 
extents depending on the discourse situation. It is primarily in the 
domains "family" and "public matters" that it can be said that there 
is a direct connection between the domain and one particular language. 
The family domain is the most intimate and informal, and here Saami 
is primarily, if not exclusively, used. The domain of public matters is 
the most formal, and here Swedish is primarily, or exclusively, used. 
However, the discourse partner in this domain is often unilingual, 
which means that there really is no language choice at all. Within the 
other domains, different languages occur side by side, i.e. the func
tions of the different languages overlap. The character of these 
domains varies, for example their degree of formality. Thus there is 
no direct connection "one domain—one language" in the material 
studied. 

Linguistic uncertainty, i.e. the indivudual's use of more than one 
language in a given situation, also varies in the various domains. The 
domains "religion", "consumer activity", and "public matters" are 
in this respect more homogeneous than the other domains. 

The discourse situations have also been divided into groups accord-
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ing to the degree of linguistic uncertainty and according to whether 
they are personal or transactional. 

For example, linguistic uncertainty is low when the situation is 
everyday and when activities and topics are concerned with traditions 
or other local subjects. The same is true when the interlocutors or 
the audience are Saamis from the community. Linguistic uncertainty 
is also low when mutual intelligibility is important, and when the 
interlocutors' roles are unambiguous and clearly marked. Examples 
of discourse situations with low linguistic uncertainty are: "conver
sation with mother at home", "conversation at Saami village meeting", 
"conversation with postmistress at Övre Soppero Post Office". 

Linguistic uncertainty is high, for example, when the interaction 
takes place in a large town outside Övre Soppero and/or when the 
interlocutors' roles are ambiguous or varied. This is also the case 
when the both ethnic demarkation and mutual intelligibility are 
important in one and the same discourse situation. Examples of dis
course situations with a high degree of linguistic uncertainty are: 
"conversation with villagers in shop in Övre Soppero", "conversation 
at Swedish Saami Society's national congress". 

The language choice in different domains has also been related to 
the age and profession of the interlocutors, as has the language 
choice in a selection of scenes and in a selection of different places. 
In this part of the dissertation, each language is treated separately. 

The domains in which Saami is most often used are "circle of 
friends", "religion" and "family". Swedish is most often used for 
"public matters" and "casual acquaintances". Finnish is most com
mon in "circle of friends", "consumer activity" and "religion". With 
regard to the language choices in the different age groups and profes
sional categories in the different domains, we can establish that : 
— the youngest informants use Swedish more than the older groups 

in all domains, 
— the oldest informants use Finnish more often than the younger in 

almost all domains, 
— reindeer herders use Saami more often than other professional 

categories in a large number of domains, 
— housewives use Finnish more often than other professional cate

gories in a large number of domains, especially "circle of friends", 
— the category "other" use Swedish more often than other profes

sional categories in the majority of domains. 

The scenes in which Saami is most commonly used are: church, 
Laestadian meeting, petrol station in Övre Soppero, summer encamp
ment and at home. For Swedish, the most common scenes are: shops 
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in Kiruna, free church, the Post Office in Övre Soppero. For Finnish, 
they are: shops in Finnish Karesuando and in Övre Soppero. Regard
ing the language choice of the different age groups and professional 
categories within the various scenes, we can establish that: 
— the youngest informants and the professional category "other" 

differ from the other informant categories in that they use Swedish 
more often in every scene, 

— the youngest age group and the professional category "other" use 
Saami in certain scenes as often as other informants, for example 
in the shop in Övre Soppero, 

— the oldest group used Finnish more often than the younger groups 
in most scenes, 

— in the shops in Övre Soppero, Vittangi and Kiruna, and at the 
petrol station in Övre Soppero, the reindeer herders and house
wives use Finnish more often than the professional category 
"other". 

The places where Saami most often comes into use are the mount
ains and Övre Soppero; for Swedish, the places are Kiruna and Vittangi; 
for Finnish, Finnish Karesuando and Vittangi. Regarding the language 
choice with the different age groups and professional categories in 
the different places we can establish that : 
— the youngest informants in each place use Swedish more often 

than the older informants, but in the mountains, in Finnish Kare
suando and in Övre Soppero, they used Saami relatively often, 

— the oldest groups use Finnish more often than the younger groups 
in the mountains, Övre Soppero, Vittangi and Kiruna, while the 
younger use Finnish more often in Finnish Karesuando, 

— the reindeer herders use Saami more often than other professional 
categories in almost every place, 

— housewives use Finnish more often than other professional catego
ries in the mountains, övre Soppero and Kiruna, 

— the professional category "other" use Swedish more than other 
categories in every place, and use Saami fairly often in the mount
ains, in Finnish Karesuando and in Övre Soppero. 

The level of education and geographical mobility of the informants 
was related to their choice of language in all discourse situations. 
When it comes to the use of Saami, there is no difference between 
informants with a low educational level and those with a high. Neither 
is there a difference between those who have only lived in Övre 
Soppero and those who had been more mobile. Possible causes of 
this include the fact that the higher educated and mobile informants 
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want to ally themselves with the norms of their home district. Further
more, ethnic consciousness and the need of identity reinforcement 
encourages an increased use of Saami. 

On the other hand, there are certain differences between the use 
of Swedish and Finnish. Informants with a higher level of education 
and mobility use Swedish more often than those with lower levels of 
education, and those who have always remained in Övre Soppero. 
This may depend on the fact that the contexts that were studied 
favour the use of Swedish, while Finnish is often regarded in large 
towns as a low-status language. 

The thing that most distinguishes the informant categories from 
one another is the fact that the youngest group and the professional 
category "other" speak Swedish more often than the others. These 
informants generally have a higher level of education and are both 
socially and geographically mobile. The youngest informants also 
frequently speak Saami. The informant category which most often 
speaks Saami, however, is the reindeer herders. 

Reindeer herders, due to reindeer legislation, have gained a certain 
status in comparison with other Saami groups. They live in an en
vironment that favours the use of the Saami language. This environ
ment does not only imply the existence of a certain type of industry, 
and a language typical of it, but it also implies association with 
persons who speak the same language. Certain topics and behaviour 
patterns are connected with this environment. Since a Saami identity 
is self-evident to the reindeer herders, the Saami language is not used 
by this category as an ethnic marker, but simply as a means of com
munication. 

Those who are not active reindeer herders are in a more uncertain 
situation, one that is somewhat removed from the reindeer herding 
environment. Many live in the village without any definite employ
ment, others stick to reindeer herding. Some move away to study or 
work. Others find other combinations of solutions. 

Because of a strong ethnic identity, the youngest group and the 
professional category "other" use Saami and Swedish in the village in 
situations where the use of Finnish would be more practical. The 
younger informants feel no strong need to approach the Finnish 
population by adjusting their behaviour. On the other hand, the 
older informants—who have experienced the old symbiosis between 
Saami and Finnish-speakers—are still loyal to the Finnish language 
and to the people who speak it. Even religious matters, especially 
Laestadianism, contribute to preserving the Finnish language as a 
means of communication, at least among the older informants. 
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The results that appear from the interview material agree to a great 
extent with the observations made. Some differences, however, do 
exist. According to the observation material, the youngest group 
speaks Saami less often than the majority of older, and instead use 
Swedish, or a kind of mixture of the two languages. According to the 
interview material, they use Saami as often as the other age groups. It 
is probable that the interview responses represent an ideal picture of 
their language behaviour, and this may be seen as an expression of 
the language community to which they have chosen to belong. For 
them, Saami is the language they want to speak, strive to speak and 
believe that they do speak. 

The informants were also asked about their attitudes to certain 
intra- and inter-cultural matters. These attitudes have been related to 
their language choice in the family domain. 

The majority of informants: 
— want their children to be reindeer herders, to get a good education 

and live in Övre Soppero. They do not want their children to be 
farmers, 

— want their children to choose a multilingual partner. Approximate
ly half would like to have a multilingual partner, 

— recognise a person's Saami identity even if the person in question 
lives in a large town outside Övre Soppero and even if only one of 
the parents is Saami, 

— consider that it is possible to talk about anything in Saami, believe 
in the future of the Saami language and consider Saami an import
ant language to know, 

— do not believe that the Saami look down on Swedish-speakers or 
Finnish-speakers. Half believed that these groups look down on 
the Saami people, 

— consider the Finnish language to be important to know, believe in 
the future of the Finnish language. Only half the informants 
thought that it was possible to talk about anything in Finnish, 

— consider that it is possible to talk about anything in Swedish, and 
that Swedish is an important language to know, 

— consider that they are best able to hold their own before the 
authorities in Swedish. 

Concerning the connections between the informants' language 
choice in the family domain, and their attitudes to certain questions 
we can establish that: 
— those who consider that it is not possible to talk about everything 

in Saami differ somewhat from the norm by speaking Swedish 
more often, 
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— those who, for emotional reasons, consider Saami an important 
language use Saami more often than the average, and Swedish and 
Finnish less often, 

— those who consider that it is possible to talk about anything in 
Finnish speak Swedish less often than the average, while those 
who feel the opposite speak Swedish more often, 

— those who consider that Finnish is important for communicative 
reasons differ from the norm primarily by seldom speaking Swedish, 

— those who consider that it is possible to talk about anything in 
Swedish differ from the norm primarily by speaking Swedish some
what more often. 

In conclusion, a summary is presented of the factors that influence 
language choice in general, and factors which favour the use of one 
language, as well as general tendencies concerning the use of the differ
ent languages. 

The factors that appear to be most important in influencing lan
guage choice are : 
— whether the discourse situation is public or private 
— at which place the interaction takes place 
— whether the role relationship between the interlocutors is intimate 

or not 
— the degree of ethnic consciousness on the part of the sender 
— the sender's age and profession as well as social and geographical 

mobility 
— whether the relationship between the interlocutors is intra-ethnic 

or inter-ethnic. 

Based on the results presented, it can also be established that 
certain factors favour the use of one particular language over that of 
another. The factors that most seem to favour the use of Saami, 
Swedish and Finnish are summarized below: 

Saami Swedish Finnish 
O traditional and tempo o geographical and social o geographical proximity 

rary Saami environments proximity to Kiruna to Finland 

o Saami language in o Swedish language in o Finnish language in 
mass media mass media mass media 

o contact with Saami in o schools, authorities o experience of symbiosis 
Norway and Finland o high valuation of Swedish with Finnish speakers 

o reindeer herding o free church o Laestadianism 

o strong ethnic o the public sector o consumer activity 
consciousness o long stay in large town 

o intra-ethnic relation o inter-ethnic relation o inter-ethnic relation
ships ships ships 
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The common tendencies are as follows : 
— the different languages are taking over each others' functions 
— language choice is often between Swedish and Saami, with Finnish 

taking a less prominent position 
— it often appears that in one and the same discourse situation there 

are factors that favour the use of both Saami and Swedish 
— Saami is becoming used in as many situations as possible, e.g. at 

meetings and in the presence of Finnish-speakers 
— Swedish is taking over the former position of Finnish, e.g. in the 

domains of religion and consumer activity, and is also encroaching 
on the area of Saami usage, e.g. in the home 

— Swedish and Saami are used together in many situations 
— there is often a language change in mid-sentence in such a fashion 

that it is possible to refer to a kind of mixed language 
— Finnish is not used to the same extent as previously in informal 

communication and hardly at all in formal situations. 

Finally, it should be pointed out that the language choice that is 
made in actual communication is the result of a complex interaction 
between different social and cultural factors, and that every isolation 
of an individual factor is merely a scientific means of clarifying the 
mechanisms that govern the choice of language. 
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éOAHKKÀIGEASSU 

Dån doavttirbarggu ulbmilin lea óilget golmmagielat sàpmelaóóaid 
gielageavahusa Badje Sohpparis, man oktavuo3as gielavälljen ovt-
tastuwo serwodatlaå ja kultuvralas ârttaide (vâikkoheaddjiide) geahò-
óalan dihte gâvdnogo daid gaskkas ortnetmiel oktavuohta. Dât ârttat 
mat leat ortnega mielde vàldon vuhtii leat hålli, su håleåtanguoibmi, 
hålli ahki, bärgu dahje virgi, oahppa, geogråfalaé lihkadanvuohta 
sihke båiki, doaibma ja bäikegoddi. Gielageavahus maid ovttastahtto-
juwo hålli oainnuide muhtin gazaldagain. Guovddäs cilgensänit dån 
giijjis leat hâles tand ilälasvuoh ta, d o mena] a giclai at eahpesihkarvuohta. 
HåleåtandilålaåvuoSa oktavuhtii gullet håleåteaddjiguovttos, sudno 
gaskasaé gaskavuohta sihke båiki ja/dahje doaibma. Håleätandilålaå-
vuoSa ovdamearkan lea »olbmo håleåteapmi guimmiinis geasseoro-
hagas», »leastadialaå éoakkålmasaid oktavuo3as hålesteapmi» ja håles-
teapmi muhtin gåvppis Gironis vuovdiiguin». Domena lea oktii 
óohkkejuwon hålestandilåla£vuo3aid bajit dåsi oahppasåtni. 

Ovdamearkan såhttå namahit bearaé, oskkoldat (relijuvdna) ja 
rucfagolaheapmi. Gielalaä eahpesihkarvuohta mearkkasa olbmo eanet 
go ovtta giela geavaheami ovtta ja seammå hålestanoktavuoSas. 

Båikegotti vålljedettiin dutkama vårås våldui vuhtii omd ahte 
doppe galggasedje åssat uhcimustå guokte éeardalaå ålbmoga. Nubbi 
dain óeardalaé ålbmogiin galggai leat såmi ålbmot, masa gulli olbmiot 
galge leat golmmagielagat. Viidåseappot galggai dan båikegottis leat 
dårbaéii ollu ålmmolaå doaibma. Olbmot dan dutkamii vålljejuwo-
jedje åssanbåikki, agi ja éeardalas gullivasvuo9a vuo3ul. 

Dutkanvuohkin geavahuwui jearaheapmi ja åiccalmastin (observa-
vein a). Mon gårwisin óàllojuwon gazaldagaid mielde jearahallen ja 

daid våstådusaid maid ozzon, éållen våstidanärkkaide. Åiccalmastin 
mearkkasa omd daid olbmuid gielageavahusa juohkelågån dilålas-
vuo9ain òuowuma ja dårkuma geat leat dutkama vuolde. 

Dutkanbåikegoddi, Badje Sohppar lea dawenuorta Norrbottenis 
ja dan olmmoslohku leai 249 dan jagi 1978. Sohpparis hållet dawi-
såmegiela mi rehkenastojuwo guovddåésåmegiellan. Earå båikegottit, 
maid ortnega mielde lean dutkan, leat Suoma Gårasåvu, Vaiås ja 
Giron. 

Ruotas rehkenastet boares dåbi mielde kultuvralaâ earrånahtti 
mearkkaid guovddââ deardalaâ dovdumearkan. Boazoguohton- ja 
boazoealähuslågaid åsahus lea muhtin muddui mielvåikkohan dasa 
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ahte boazoealâhus lea ozÉon guovddåå saji dohkkehuwon ôeardalaâ 
iesvuoSa dovdumearkan, das beroàkeahttâ ahte beare unna oassi Ruota 
sàpmelaódain, diekko 2 500 sullii 17 000 sàpmelaóóas, barget boazo-
doaluin. Dät lea oiïon dan åigåi ahte muh tin oassi sâpmelaôôain lea 
atnigoahtån bohccuid oamasteami deatålaé óeardalaà ieévuo3a dovdu
mearkan ja muhtimat leat eahpesihkkarat sin säpmelas ieåvuoSaset 
hårräi. »Boazoealähuslåhka lea bastilis niibi mii lea juohkân såmiålb-
moga guovtte sierra nubbi nuppis earrånaddi oassåi, mii vahådahttå 
sàpmelaóóaid óeardalaà ålbmogin ovttasbissuma» (Ruong 1982:62). 
Dåkko lea nappo Vieris olbmuid ogguldas oainnus såmi óeardda hårråi 
éaddan såmiid ieiaset éeardalaå oaidnu. Sàpmelaóéat dahke alcceseaset 
ieSvuoSa éilgehusa easka 197O-vuo30alogus, mii dasto marìM (1980) 
éiehttaduwui moaddin cealkkan, main buktui ovdii giela mearkka-
åupmi, mâddarat ja sihke ovttaskas olbmo ahte su ålbmoga ieévuoSa 
dovddastus ja ovttaskas olbmo vuolläneapmi oktasaägoddåi. 

Dån åigge lâvejit óeardalas ieàvuoSa óilgedettiin kultuvralaå dovdu-
mearkkaid ja olbmo måddariid lassin maid våldit vuhtii olbmo iezas 
dovddasteami ja organisaéuvnnaid leahkima. Manimus nämahuwon 
guokte dovdumearkka leaba oz2on mariimué âiggiid guovddàà saji 
óeardalas dovdumearkan. Dat olbmot geaid dàt dutkkus guoskå, leat 
gaskaneaset hui seammålågånat sin oainnuset ektui iezaset iesgova 
hårräi. Buohkat atnet iezaset såpmela22an. Eanemus oassi måddariid 
gea£il. Kultuvralaå dovdumearkkat leat easka nuppi sajis deatâlaôcat 
dån oktavuo3as. Eanemus oassi gåddå maid ahte earå olbmot atnet 
sin såpmela££an ja buohkat earret okta leat västidan ahte vånhemat ja 
måttarvånhemat leat såmit. 

Dåid dutkojuwon 55 olbmos 
— leat 22 peréuvnna 20—37 jagi agis (nuoramus ahkeluohkkå), 19 

peréuvnna 38—55 jagi agis (gaskaahkeluohkkå) ja 14 peréuvnna 
56—70 jahkåsacéat (boarräseamus ahkeluohkå) 

— 35 peréuvnnas lea dakkår oahppa mii västida älbmotskuvlla ja 20:s 
leas fas alit oahppa 

— 19 olbmo barget bohccuiguin, 20 rehkenastit ieiaset ruovttus orru 
eamidin ja 16 :s rehkenastojuwojit bargokåtegoriai earät. 

Mi guoskå daid diecfuaddi olbuid gielladåiddu såhttå gåvnnahuwot 
— ahte såmegiella leai vuosttas giella maid sii ohppe månnåvuo3asteaset 
— ahte eanemus oassi dain dutkojuwon olbmuiguin ledje skuvllavåz-

zima ålggahettiineaset guovtte- dahje golmmagielagat 
— ahte erenoamå^it boarråset diecfuaddi olbmot måhtte suomagiela ja 

erenoamåzit nuoramusat geat gullet kåtegoriai earåt måhtte dalle 
ruotagiela 
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— ahte buot dutkojuwon olbmot måhttet hållat ja ipmirdit golbma 
giela 

— ahte stuorämus oassi die3uaddiin måhttå lohkat eanet go ovtta gillii 
ja ahte badjel goalmmât oassi måhttå lohkat buot golmma gillii 

— ahte eanemus oassi die8uaddiin måhttå óàllit beare ruotagillii 
— ahte eanemus oassi diecluaddiin våldå oasi diehtojuohkimii (o m d 

lohkå åviissaid) moatte gillii, muhto lohkå giijjiid measta duå§e 
beare ruotagillii 

— ahte maså buohkat diecfuaddi olbmot leat såmegiela oahppan 
vuosttas giellan ja badjel bealis lea mårtga ruoktogiela. 

Diecfuaddiid gielavålljen ovttastuwo osodahkii domenaide ja hâleà-
tandilålaévuo3åide ja osodahkii sin serwodatlaé duogåiii sihke sin 
oainnuide muhtin gåialdagain. Viidaseappot éilgejuwo gielalaä eah-
pesihkarvuohta juohkelågån håleStandilålaévuoSaid siste. 

Dat hålestandilålaévuoclat maidda dieSuaddi olbmot leat oasi våldån 
leat ordnejuwon sierra domenaide. Dat domenat leat bearaé, oahp-
påsat, oanehasåigåsaé oahppåsat, oskkoldat, friijaåigi, serwodatlas 
oasseväldin, rudagolaheapmi ja ålmmolaå åésit. 

Buot golbma giela (såmegiela, ruotagiela ja suomagiela) geavahit 
juohke domena oktavuoSas. Man ollu boahtå das mii lea hâles'tanokta-
vuoSåid. Dat lea erenoamåiit domenat bearaé ja âlmmolaé as'^it, main 
lea njuolga oktavuohta muhtin sierra gielain. Bearaädomena lea eane
mus lagaå ja ârgabeaivàsaS ja das geavahuwo eanemustå dahje du^e 
beare såmegiella. Domena âlmmolaé ââsit fas lea eanemus virggâlaâ ja 
das geavahuwo eanemustå dahje beare ruotagiella. Dån domenas lea 
olbmo håleStanguoibmi dåvjå ovttagielat, mii mielddisbuktå dan ahte 
albma gielavälljenvejoläévuohta ii gåvdno. Daid earå domenainge 
geavahuwojit moadde giela oktanaga, mii mearkkaéa ahte daid golb
ma sierra giela geavahusoktavuodat seaguhuwojit. Dåid domenaid 
ovttaskas håleétandilålasvuo3aid luondu molsaéuwå o m d mii guoskå 
daid virggålaévuo3a râ3a. Mihkkige ortnetmiel oktavuo3aid domena ja 
giela gaskkas ii dån mâterialas gåvdno. 

Gielalaé eahpesihkarvuohta, d m olbmo eanet go ovtta giela seammå 
oktavuoSas geavahus, molsasuwä maid daid domenain. Oskkoldat, 
rudagolaheapmi ja ålmmolaé å&it leat dakkår domenat main gielalaé 
eahpesihkarvuohta lea seammålågån juohke domenas sierra. 

HåleétandilålaévuoSat leat maid ordnejuwon dan mielde man rå3as 
eahpesihkarvuohta lea, ja jos dilålaévuohta leâ persuvdnalaâ dahje 
trånsakéuvdnalaé. 

Gielalaé eahpesihkarvuohta lea unni o m d go håleétanoktavuohta 
lea juohkebeaivåsaé ja dasa gulli doaimmat ja håleéteami gaskaoamit 
gusket ärbevieru dahje earålåhkåi leat båikkålaééat ja håle^tanguimme-
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zat ja earâ dasa gulli olbmot leat dan guovllu sa^melaéòat. Gielalaé 
eahpesihkarvuohta lea vuollegâs maid dalle go lea deatåla^ ipmirdit 
maid nubbi dahje earåt dadjet dahje dalle go håleåtanguimmeiiid 
gaskavuohta ii molsaéuva sihke lea óielggas. Ovdamearkan dakkår 
håleétandilålasvuo9aide, main leavuollegaé gielalaè eahpesihkarvuohta, 
lea »etniin hâleàteapmi ruovttus», »håleéteapmi sàmisiidda éoahkki-
miin» ja »häleSteapmi poastahoavddain Badje Sohppara poasttas». 

Gielalaà eahpesihkarvuohta lea fas stuoris go olmmos lea ealaàea-
men stuoråt bâikegottiin ja/dahje go hålliid gåskavuohta lea molsa-
âuwi ja måriggalågån. Olmmoé lea maid eahpesihkar go lea deatålas 
òàjehit ahte lea såpmelaä ja go dat ahte earät ipmirdit maid dadjå lea 
maid dan seammå oktavuoSas deatâla^. Ovdamearkan dakkår håleé-
tandilàlaàvuo0aide main olmmoé lea gielalaóéat eahpesihkar lea »håleé-
teapmi gili olbmuiguin Badje Sohppara gåvppis» ja håleéteapmi Ruota 
Såmiid Riikkasearwi jahkeéoahkkimiin». 

Gielavålljen earå domenain lea dasto viidåseappot ovttastuwon 
oktii olbmuid agiin ja bargguin, mii guoskå maid gielageavahusa 
muhtin båikkiin ja vel bâikegottiinge. Dån dutkosa oasis giehtadallo-
juwo juohke giella sierra. 

Dat domenat main sâmegiella dåvjjimus boahtå geavahussii lea 
oahppåsat, oskkoldat ja bearaé, ruotagiella fas geavahuwo dâvjâ 
domenain ålmmolaä å&it ja oanehaéåigåsas oahppåsat ja suomagiella 
geavahuwo dåvjjimustå domenain oahppåsat, ru3agolaheapmi ja osk
koldat. Mii guoskå daid earå ahke- ja bargokåtegoriad gielavålljema 
daid sierra domenain gåvnnahuwo ahte 
— nuoramus die3uaddit geavahit juohke domenas ruotagiela dåvjjit go 

boarråset olbmot 
— boarråseamus olbmot geavahit measta juohke domenas suomagiela 

dåvjjibut go nuorat olbmot 
— boazosåpmelaédat geavahit måilgga domenas såmegiela dåvjjit go 

earå bargokåtegoriat 
— eamidat geavahit suomagiela mårigga domenas dåvjjit go earå bargo

kåtegoriat, buoremusat boahtå dåt oidnosii domenas oahppåsat 
— kåtegoria earåt geavaha eanemus oasis domenain ruotagiela dåvjjit 

go nuppit bargokåtegoriat. 

Dat båikkit gos såmegiella dåvjjimus geavahuwo lea girku, leasta-
dialaé éoakkålmasat, bensinaståéuvdna Badje Sohpparis, geasseorohat 
ja ruoktu. Ruotagiella fas geavahuwo dåvjjimustå Girona gåvppiin, 
ruossagirkus (i korskyrkan) ja Badje Sohppara poasttas ja suomagiella 
dasto gåvppiin Suoma Gårasåwonis ja Badje Sohpparis. Mii guoskå 
earå ahke- ja bargokåtegoriaid gielageavahussii daid sierra båikkiin 
såhttå gåvnnahuwot ahte 
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— nuoramus diecfuaddit ja bårgokåtegoria earåt earränit nuppiid 
diecfuaddi kåtegoriain dan låhkåi ahte sii juohke båikkis geavahit 
dåvjjit ruotagiela 

— nuoramusat ja bargokåtegoria earåt geavahit muhtin båikkiin såme-
giela seammå dåvjå go earå dieSuaddi kåtegoriat, omd gåvppis 
Badje Sohpparis 

— boarråsepmosat geavahit eanemus båikkiin suomagiela dåvjjit go 
nuorabut 

— boazosåpmelaédat ja eamidat geavahit gåvppiin Badje Sohpparis, 
Våiåzis ja Gironis ja bensinaståSuvnnas Badje Sohpparis, suomagiela 
dåvjjibut go bargokåtegoria earåt. 

Dat båikegottit gos såmegiella dåvjjimustå geavahuwo leat duodda-
rat ja Badje Sohppar. Ruotagiella fas geavahuwo dåvjjimustå Gironis 
ja Vazäiis ja suomagiella Suoma Gårasåwonis ja Vaiåiis. Mi guoskä 
daid earå ahke- ja bargokàtegoriaid gielageavahussii sierra båikegottiin 
såhttå gåvnnahuwot ahte 
— nuoramus diecfuaddit geavahit juohke båikegottis ruotagiela dåvjjit 

go boarråset dieâuaddit ja viehka dåvjå såmegiela duoddariin, 
Suoma Gårasåwonis ja Badje Sohpparis 

— boarråsepmosat geavahit suomagiela dåvjjibut go nuorat olbmot 
duoddariin, Badje Sohpparis, Vaiàiis ja Gironis, muhto dasto fas 
nuorabut Suoma Gårasåwonis geavahit suomagiela dåvjjibut 

— dat geat bohccuiguin barget geavahit maså juohke båikegottis 
såmegiela dåvjjibut go earå bargokåtegoriat 

— ruoktoeamidat geavahit suomagiela dåvjjibut duoddariin, Badje 
Sohpparis ja Gironis go earå bargokåtegoriat 

— kåtegoria earåt geavaha juohke båikegottis ruotagiela dåvjjibut go 
nuppit kåtegoriat ja viehka dåvjå såmegiela duoddariin, Suoma 
Gårasåwonis ja Badje Sohpparis. 

Dieduaddiid oahppu ja geogråfalaé lihkadanvuohta lea oktii ovttas-
tuwon gielageavahusain dan låhkåi ahte buot håle^tandilålaåvuoSat 
leat våldon vuhtii. Mii guoskå såmegiela geavahusa ii gåvdno mihkkige 
earuid daid die3uaddiid gaskkas geain lea unnån skuvllaoahppu ja 
daid geain lea eanet oahppu, ii ge maid daid gaskkas geat leat beare 
orron Badje Sohpparis ja daid geat leat åssan earå båikegottiinge. 
Vejolaé siwan dasa o m d lea ahte dat alit oahpu våzzån olbmot ja dat 
geat leat orron earå båikegottiin hålidit óuowut ruoktoguovllu dåbiid. 
Viidåseappot såhttå garra óeardalaà ieévuocfa dovdu ja dårbu nannet 
ieias ieévuo9a mielddisbuktit lassånan såmegiela geavahusa. 

Ruota ja suomagiela geavahusas gåvdnojit gal muhtin earut. Dat 
olbmot geainna lea eanet oahppu ja dan lassin leamasan golgosis 
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geavahit ruotagiela dåvjjibut ja suomagiela hårwet go dat geainna lea 
vuolit oahppu ja geat leat beare orron Badje Sohpparis. Dåt såhttå 
o m d boahtit das ahte lohkanbiras leamaéan dakkår ahte ruotagiela 
geavahus lea orron doppe heiwolaé. Suomagiella fas lea stuorit båike-
gottiin vuollegaé ärwu giella. 

Dat mi daid earå diecfuaddi kätegoriaid earuha nuppi nuppis lea ahte 
nuoramusat ja bargokàtegoria earât dâvjjit hållet ruotagiela go nuppit 
kâtegoriat. Dåin olbmuin lea alit oahppa ja sii leat sihke serwodat-
laééat ja geogràfalaóéat johtindilis. Nuoramus dieSuaddit hållet maid 
dåvjä såmegiela, muhto dat geat dävjjimusta hupmet sâmegiela leat 
boazosåpmelaééat. 

Boazosåpmelaééat leat boazoealåhuslåga bokte oiéon sierra årvvu 
earà sàpmelaóéaid ektui ja eilet dakkär birrasis mas sâmegiela geava-
heapmi lea lunddolaé. Dat biras sisdoallä ealähusa lassin maid dan 
ealåhussii gulli giela, ja dan lassin vel såhttå dan birrasis serwoétallat 
dakkär olbmuiguin geat hållet seammå giela. Maid muhtin håleéteami 
gaskaoamit sihke meannudanvuogit oktiigullet dainna birrasiin. Dan 
geazil go såpmelai ieâvuoSa dovdu lea boazosåpmeladöaide ieééielg-
gas eai sii geavat såmegiela ceardalaé dovdu mearkan muhto beare 
gulahallama dihte. 

Dat geat eai oaiveåééalaédat bargga bohccuiguin eilet eanetge dakkår 
eahpemearålaå ja boazosàmi birrasis dobbelii gåidan dilis. Muhtimat 
orrot ain ruoktagilisteaset, nuppit bisohit iefaset boazobarggus. 
Muhtimat gu93et guovllu, studerejit dahje barget ja muhtimat geahd-
éalit veahå maidige. 

Nuorat såpmelaééat ja bargokàtegoria earåt geavahit garra éeardalaé 
ieédovddu geazil dåvjå såmegiela ja ruotagiela gilis dakkår oktavuoSain 
gos suomagiela geavahus livééii vuohkkasit. Nuorat olbmot eai 
dovdda stuoråt dårbbu lahkanit suomagielagiid gielageavahusa bokte. 
Boarråseamus olbmot geat leat ovdal le am a£ an verddeiat suomagielat 
olbmuiguin serwostallet ain singuin ja geavahit mielas sin giela. Maid 
oskkoldat, erenoamåiit leastadianisma våikkoha dasa ahte suoma
giella seailu hållangiellan, goit daid boarråset olbmuid gaskkas. 

Dat bohtosat mat leat jearahallamiin ovdanboahtån stemmejit 
bures observaéuvnnaiguin, muhto muhtin earut diecfiisge gåvdnojit. 
Observaäuvnnaid mielde namalassii hållet nuorat dieSuaddit såmegiela 
hårwet go boarråsepmosat ja geavahit dan sajis ruotagiela dahje 
muhtinlågån seaguhusgiela. Jearahallanmåteriala mielde geavahit sii 
såmegiela seammä dåvjå go earå ahkeluohkåtge. Dat lea gäddimis ahte 
sii leat sin våstadusaineaset ovdan buktån sin iefaset gielageavahusa 
ovdagova man såhttå atnit dovddaheapmin dasa man giellaoktasaé-
goddåi sii leat vålljen ie£aset gullat. Såmegiella lea sidjiide dat giella 
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maid sii hålidit hållat, vigget hållat dahje gäddet iezaset hållat. 
Diecfuaddiin lea maid jerrojuwon makkår oaidnu sis lea muhtin 

kultuvrra siskkåldas ja kultuvrraid gaskasaâ gaialdagain. Dat oainnut 
diecluaddit buktet ovdan leat oktii ovttastuwon gielageavahusain 
bearaédomenas. 

Eanetlohku dan jerrojuwon die9iiaddiin 
— hålidit ahte sin månåin éaddet boazosåpmelaééat, ahte månåt 

oziot alia oahpu ja ahte dat oruiduwet Badje Sohpparii, muhto sii 
eai hålit ahte sin månåt ålget eanadoallin 

— livóéii hålidit ahte sin månåt vålljeåedje alcceseaset måiiggagielat 
eallinskihpåra ja sullii bealli sis livédii hålidit måriggagielat eallin-
skihpåra alcces 

— dovddastit dakkår såmi såpmelaéian gi orru stuoråt båikegottis 
Sohppara olggobealde ja maid jos beare nubbi vånhen lea såpmelas 

— leat dan mielas ahte såmegillii såhttå håleétit buot å&iid birra, 
jåhkket såmegiela boahtteåiggi ala ja atnet såmegiela deatålaé giel-
lan mähttit 

— eai jåhke ahte sàpmeladdat bådjelgehédet ruotagielagiid dahje suo-
magielagiid, dasgo fas sullii bealli sis jåhkkå ahte ruotagielagat ja 
suomagielagat bådjelgehédet såpmelaééaid 

— atnet ahte suomagiella lea deatalaà måhttit ja jåhkket suomagiela 
boahtteåigåi, muhto beare sullii bealli diecfuaddiin atnå ahte olm-
moä såhttå hållat buot åééiid birra suomagillii 

— atnet ahte ruotagillii såhttå buot ååéiid birra hållat ja ahte ruota-
giella lea de at ål aä måhttit 

— atnet ahte eisevålddiid ovddas buoremusat birge ruotagielain. 

DieSuaddiid bearaédomenas ovdanboahtti gielageavahusa ja sin 
muhtin gåzaldagaide guoski oainnuid gaskavuoSa birra såhttå o m d 
gavnnahuwot dat mii dås éuovvu : 
— dat olbmot geat atnet ahte ii såhte buot åéåiid birra hållat såme-

gillii earrånit gaskaveardoolbmos das ahte sii hållet veahå dåvjjit 
ruotagiela 

— dat olbmot geat dovdduid geazil atnet såmegiela deatålaä giellan 
hållet såmegiela dåvjjit go gaskaveardoolmmoS, muhto ruotagiela ja 
suomagiela fas hårvvet 

— dat olbmot geat atnet ahte suomagillii såhttå buot åéåiid birra 
håleétit, hållet ruotagiela unnit go gaskaveardoolmmos', muhto dat 
geain das lea vuosteoaivil hållet dåvjjit ruotagiela 

— dat olbmot geat atnet suomagiela deatålaé gulahallangiellan earrånit 
gaskaveardoolbmos eanemus dan bokte ahte sii hui hårvvet ruotastit 

— dat olbmot geat atnet ahte ruotagillii såhttå buot å&iid birra hup-
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mat earrånit gaskaveardoolbmos eanemus dan låhkåi ahte sii veahå 
dåvjjit geavahit ruo-tagiela. 

Loahpas addo oktiigeassu daid ä&iid hårråi mat våikkohit ålmmo-
laécat gielavàlljema ja mat ovddidit sierra giela geavahusa sihke miel-
våikkohit man guvlui daid sierra gielaid geavahus lea ovdaneamen. 

Dät våikkoheaddjit main orru leamen stuoråmus mearkkasupmi 
giela vålljedettiin leat 
— jos håleétandilålaévuohta lea ovttaskas dahje älmmolas 
— man båikegottis olmmoé lea aiddo serwoétallamin 
— jos gaskavuohta halesteaddjiid gaskkas lea lagaé dahje guhkki 
— man garra ceardala^ ie^vuoSa dovdu hållis lea 
— hålli ahki ja bargu (virgi) sihke serwodatlaé ja geogräfalaé lihkadan-

vuohta 
— jos hålliid gaskavuohta lea sisòeardala^ dahje gaskaceardalal 

Daid bohtosiid vuoclul mat leat bukton ovdan såhttå maid gåvnna-
huwot ahte muhtin âééit ovddidit muhtin sierra giela geavahusa 
nuppi earâ giela såjis. Dakkâr våikkoheaddji årttat mat eanemus ovd
didit såmegiela, ruotagiela ja suomagiela geavahusa, gu3etge sierra, 
éohkkejuwojit dås vuollelii dago éuowu: 

Såmegiella Ruotagiella Suomagiella 

o ärbevirolaåjagaskabod-o Girona geogråfalaé ja o Suoma geogrâfalaé 
dasas sapmela^ birrasat serwodatlaé lahkavuohta lahkavuohta 

o såmigielat diehto- o ruotagielat diehto- o suomagielat diehto-
juohkin juohkin juohkin 

o oktavuohta Norgga ja o skuvla, eisevàlddit o verddevuoSa muosä-
Suoma sâpmelaéôaide heapmi 

o boazobargu O ruossagirku (korskyrkan) o leastadianisma 

o garra óeardalaé ieévuo3aO ålmmolas båikkit o ru?agolaheapmi ja 
dovdu gåvppaäeapmi 

O siséeardalaé serwoS- O gaskaéeardalaä serwoS- o gaskaóeardalaÉ 
tallan tallan serwoétallan 

o ruotagiela alla årvu 

o guhkit âiggi orrun stuoråt 
bäikegottiin 

Âlmmolaédat lea gielaid miehtedilli dego dås óuowu : 
— dat golbma giela väldet håldoseaset nubbi nuppi geavahusa 

233 



— gielavålljen dâhpâhuwâ dåvjjimustå såmi- ja ruotagiela gaskkas, 
suomagielas fas lea uhcit mearkkaåupmi 

— dåvjä geawä nu ahte ovtta ja seammå hållanoktavuoSas lea ä&iid 
dilli dan lågån ahte sihke såmegiella ahte ruotagiella dovdo dea-tå-
laiian 

— såmegiella geavahuwo nu måiigga håleåtanoktavuo3as go vejolas, 
o m d coahkkimiin ja suomagielagiid searwis 

— ruotagiella vuoitå suomagiela doloé geavahusoktavuo9aid aide, o m d 
domenain oskkoldat ja ruäagolaheapmi ja bahkke vel sämegiela 
geavahusa oktavuhtiige, dego ruovttuide 

— ruotagiella ja såmegiella geavahuwoba mårigga hållandilålåévuocfain 
ovtta ja seamma oktavuoäas 

— olmmoé molsu giela dåvjå dajaldaga gåsku dan lähkåi ahte dakkär 
gielageavahusa geazil sâhttâ dan giela ålgit gohéodit seaguhusgiellan 

— suomagiella ii éat geavahuwo juohkebeaivâsaé hållangiellan seammå 
ollu go ovdal ja virggålaé oktavuocfain ii masa ollege. 

Loahpalaédat ferte deattuhuwot ahte mii gielaid muhtin sierra 
hållanoktavuoSas vålljejuwo lea mårigga earå serwodatlaé ja kultuv-
ralaó våikkoheaddjiid gaskasas märiggasuorgåsas' oktasaébarggu boa3iis 
ja ahte juohke ovttaskas väikkoheaddji deattuheapmi lea beare die3a-
laé vuohki geahccalit cilget mii stivre gielavålljema. 
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FRÅGEFORMULÄR 1 BILAGA 1 

1. Kön: 
man kvinna 

2. Civilstånd: 
gift/sammanboende ogift tidigare gift 

3. Vad är Ditt yrke eller huvudsakliga sysselsättning? 

4. Vilka personer bor stadigvarande i Ditt hem? 

ja nej 

make _ 
maka — — 
barn hur många 
sy s ter/systrar — — hur många 
bror/bröder hur många 
farmor 
farfar _ _ 
mormor — — 
morfar _ — 
andra släktingar, vilka? 

andra personer, vilka? 

5. Hur många barn har Du? „ 

6. På vilka orter har Du bott minst ett år? 

ja nej antal år 

Vittangi 
Kiruna 
Gällivare 
Luleå 
annan ort norr om 

Luleå, vilken? _ 

Stockholm 
Göteborg 
annan ort söder om 

Luleå, vilken? 
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7. Kan Du 
svenska finska samiska norska 
ja nej ja nej ja nej ja nej 

tala _ 
förstå talad 
läsa 
skriva på 

8. Vilket är Ditt hemspråk, det vill säga det språk som oftast talas hemma när 
inga utomstående är närvarande? 

svenska finska samiska norska 

9. Vilket är det språk som ofta används hemma vid sidan av hemspråket? 

svenska finska samiska norska 

10. Vilket yrke eller vilken sysselsättning har/hade Dina föräldrar? 

far 
mor 

11. Vilket var det första språk som Du lärde Dig att tala som barn? 

svenska finska samiska norska 

annat språk, vilket? 

12. Vilka skolor eller kurser har Du genomgått och vilka examina har Du avlagt? 

folkskola grundskola nomadskola 
folkhögskola realskola realexamen 
gymnasium studentexamen yrkesskola 
akademiska studier akademisk examen 
annan skola/utbildning 
annan examen 

13. Vilka språk kunde Du tala och förstå när Du böljade i skolan? 

svenska finska samiska norska 
annat språk, vilket? 

14. Har Du deltagit i svenska, finska eller samiska språkkurser eller bedrivit 
självstudier i dessa språk? 

svenska finska samiska 
ja nej ja nej ja nej 

kurs — — 
självstudier 

15. Betraktar Du Dig som same? ja nej 
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16. Om Du svarade ja på föregående fråga: Är/var någon av Dina föräldrar eller 
far- eller morföräldrar icke-same? 

ja __ nej Vilken/vilka? 

17. Tror Du att andra anser Dig vara same? ja _ nej 

18. Om Du svarade ja på föregående fråga: Är/var någon av Dina föräldrar eller 
far- eller morföräldrar same? 

ja nej Vilken/vilka? 

19. Tror Du att andra anser Dig vara icke-same? 

ja nej 

20. Läser Du regelbundet 
ja nej 

Haparandabladet? 
Dagens Nyheter? 
Norrskensflamman? 
Aftonbladet? — 
Expressen? — — 
Norrbottens Kuriren? 
Norrländska Socialdemokraten? — _— 
Någon annan dagstidning, vilken? — 

21. Läser Du regelbundet Samefolket? ja nej 

22. Har Du varit med eller deltagit i 
ja nej 

samemästerskap? 
Nordisk samekonferens 
SSR:s landsmöte? (SSR = Svenska 

Samernas Riksförbund) 
WCIP-konferens år 1977 i Kiruna — 

(WCIP = Världsrådet för urbefolkningar)? 

23. Betraktar Du Dig som religiös? ja nej 

24. Lyssnar Du på 
ja nej 

samiskspråkiga radioprogram? 
svenskspråkiga radioprogram? 
finskspråkiga radioprogram? 

237 



25. Ser Du 
ja nej 

samiskspråkiga TV-program? 
svenskspråkiga TV-program? — — 
finskspråkiga TV-program? — — 
norskspråkigaTV-program? — 

26. Läser Du 
ja nej 

samiskspråkiga tidningar? — — 
svenskspråkiga tidningar? — — 
finskspråkiga tidningar? 
norskspråkiga tidningar? — 

27. Har Du det senaste året läst någon bok på 

ja nej 

samiska? 
svenska? — 
finska? 

28. Brukar Du jojka någon gång? ja nej 

29. Åker Du till följande orter i olika ärenden? 

ja nej 

Karesuando? 
Vittangi? — — 
Kiruna? — 
Gällivare? — 
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FRÅGEFORMULÄR 2 BILAGA 2 

1. Kön: man kvinna 

2. Födelseår: 

3. Vilket språk använder Du oftast i hemmet vid samtal med 

Din make/maka/sammanboende? samiska svenska finska 
Din far? 
Din mor? 
Dina barn? 
Dina syskon? 
Din släkt från Kiruna? 
Din släkt från södra Sverige? 
distriktssköterskan från Vittangi? 

4. Vilket språk använder Du oftast i samband med hjortronplockning vid sam 
tal med 

Din familj? 
andra bybor från Övre Soppero? 
personer från andra orter? 

5. Vilket språk använder Du oftast under fisketurer vid samtal med 

Din familj? 
andra bybor från Övre Soppero? 
personer från andra orter? 

6. Vilket språk använder Du oftast på posten vid samtal med 

postföreståndarinnan? 
Din familj? 
andra bybor från Övre Soppero? 

7. Vilket språk använder Du oftast på bensinstationen vid samtal med 

ägaren? 
dennes hustru? 
deras barn? 
Din familj? 
andra bybor från Övre Soppero? 

8. Vilket språk använder Du oftast i affären vid samtal med 

handelsmannen? 
dennes hustru? 
Din familj? 
andra bybor från Övre Soppero? 
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9. Vilket språk använder Du oftast i Ditt sommarviste vid samtal med 

Din make/maka/sammanboende? 
Dina syskon? 
Dina barn? 
Dina föräldrar? 
andra bybor från Övre Soppero? 
personer från andra orter? 

10. Vilket språk använder Du vid samtal med för Dig obekanta personer? 

11. Om Du det senaste året har deltagit i något sammanträde, ange vad det var 
för ett sammanträde, ange också ort och vilket språk Du mest använde. 

1) under förhandlingarna 2) under pauserna 

sammanträde ort språk 

under förhandlingarna 
under pauserna 
under förhandlingarna 
under pauserna 
under förhandlingarna 
under pauserna 

12. Om Du det senaste året har bevistat en gudstjänst eller annat religiöst möte, 
ange vad det var för ett möte, ange också ort och vilket språk Du mest an
vände i samband med dessa besök samt på vilket språk mötet hölls. 

religiöst möte ort språk 

under mötet 
i samband med mötet 
under mötet 
i samband med mötet 
under mötet 
i samband med mötet 

På vilket språk hölls mötet? 

13. Om Du det senaste året har varit med i några sportaktiviteter, ange vad det 
var för aktiviteter, ange också ort och vilket språk Du mest använde. 

aktivitet ort språk 

under aktiviteterna 
under pauserna 
under aktiviteterna 
under pauserna 
under aktiviteterna 
under pauserna 
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14. Om Du det senaste året har deltagit i någon form av studiecirkel- eller kurs
verksamhet, ange vad det var för verksamhet, ange också ort och vilket språk 
Du mest använde. 

kursverksamhet ort språk 

under lektionerna 
under rasterna 
under lektionerna 
under rasterna 
under lektionerna 
under rasterna 

15. Om Du det senaste året har gjort ett besök i Kiruna, ange vilket språk Du 
mest använde där vid samtal med 

samiska svenska finska 

affärspersonalen på Domus 
restaurangpersonalen på Domus 
restaurangpersonalen på Ferrum 
bekanta på Ferrum 
Din familj på Domus 
tjänstemännen i stadshuset 

16. Om Du det senaste året har gjort ett besök i Vittangi, ange vilket språk Du 
mest använde där vid samtal med 

samiska svenska finska 

affärspersonalen på Domus 
restaurangpersonalen på Gästis 
Din familj på Domus 
läkaren 

17. Om Du det senaste året har gjort ett besök i Finska Karesuando, ange vilket 
språk Du mest använde där vid samtal med 

samiska svenska finska 

affärspersonalen 
Din familj 
restaurangpersonalen på Ratkin 
bekanta på Ratkin 

18. Av vilka skäl betraktar Du Dig som same? Om Du har flera skäl, försök rang
ordna dem. 

19. Anser Du att det går att tala om allt på finska? Ja Nej 

20. Önskar Du att Dina barn blir renskötare? Ja Nej 

21. Önskar Du att Dina barn stannar kvar i Övre Soppero? Ja Nej 
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22. Anser Du att det är viktigt att man bildar en organisation som är gemensam 
för alla svenska samer? Ja Nej 

23. Önskar Du att Dina barn blir jordbrukare? Ja Nej 

24. Anser Du att de personer som enbart kan svenska ser ned på samer? 
Ja Nej 

25. Anser Du att jordbrukare får för mycket statliga och kommunala bidrag? 
Ja Nej 

26. Anser Du att det är för lite undervisning i samiska i skolan? Ja Nej 

27. Anser Du att de samer som har flyttat till städer är riktiga samer? Ja Nej 

28. Anser Du att icke-samer har för stora rättigheter i fjällvärlden? Ja Nej 

29. Anser Du att samer ser ned på finskspråkiga? Ja Nej 

30. Anser Du att renskötare får för mycket statliga och kommunala bidrag? 
Ja Nej 

31. Anser Du att det går att tala om allt på samiska? Ja Nej 

32. Tror Du att finska används som hemspråk i Övre Soppero om 20 år? 
Ja Nej 

33. Anser Du att samer har för stora rättigheter i fjällvärlden? Ja Nej 

34. Tror Du att samiska används som hemspråk i Övre Soppero om 20 år? 
Ja Nej 

35. Anser Du att samer ser ned på svenskspråkiga? Ja Nej 

36. Skulle Du räkna de personer som samer vilkas båda föräldrar inte är samer? 
Ja Nej 

37. Anser Du att det går att tala om allt på svenska? Ja Nej 

38. Borde icke-renskötande samer enligt Din mening ha samma rättigheter som 
renskötände samer? Ja Nej 

39. Anser Du att finskspråkiga ser ned på samer? Ja Nej 

40. Skulle Du vilja att Dina barn gick i skola och fick hög utbildning? Ja Nej 

41. På vilket språk tror Du Dig bäst kunna hävda Dina intressen inför myndig
heterna? 
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42. Skulle Du helst vilja att Dina barn gifte/hade gift sig med enbart samisk-
språkig enbart svenskspråkig enbart finskspråkig tvåspråkig 
flerspråkig? 

43. Skulle Du helst vilja att Din livskamrat var enbart samiskspråkig enbart 
svenskspråkig enbart finskspråkig tvåspråkig flerspråkig? 

44. Anser Du att det är viktigt att kunna samiska? I fall svaret är ja, ange några 
skäl och rangordna dem. 

45. Anser Du att det är viktigt att kunna finska? I fall svaret är ja, ange några 
skäl och rangordna dem. 

46. Anser Du att det är viktigt att kunna svenska? I fall svaret är ja, ange några 
skäl och rangordna dem. 
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VARIABELLISTA BILAGA 3 

Variabel0 Variabelbeskrivning 

V 3 Kön 
V 4 Födelseår 
V 5 Civilstånd 
V 6 Yrke 
V 7 Medlemmar i hushållet: partner 
V 8 Medlemmar i hushållet: antal barn 
V 9 Medlemmar i hushållet: antal systrar 
V 10 Medlemmar i hushållet: antal bröder 
V I I  Medlemmar i hushållet: farmor, mormor 
V 12 Medlemmar i hushållet : farfar, morfar 
V 13 Medlemmar i hushållet: föräldrar 
V 14 Medlemmar i hushållet: andra personer 
V 15 Antal egna barn 
V 16 Bott bara i Övre Soppero 
V 17 Bott i Kiruna kommun utanför tätorten: antal år 
V 18 Bott i Kiruna tätort : antal år 
V 19 Bott i Jokkmokk eller Gällivare : antal år 
V 20 Bott i Kustlandskapet : antal år 
V 21 Bott söder om Västerbottens län: antal år 
V 22 Kan tala samiska/svenska/finska 
V 23 Förstår talad samiska/svenska/finska 
V 24 Kan läsa samiska/svenska/finska 
V 25 Kan skriva på samiska/svenska/finska 
V 26 Första hemspråk 
V 27 Språk som används i hemmet vid sidan av hemspråket/ -n 
V 28 Faderns yrke 
V 29 Moderns yrke 
V 30 Först inlärda språk 
V 31 Genomgångna skolor 
V 32 Språk som behärskades vid skolstarten 
V 33 Deltagande i språkkurser 
V 34 Genomförande av självstudier 
V 35 Etnisk identitet enligt egen utsago: same eller icke-same? 
V 36 Samisk identitet: någon av mor-/far-/föräldrarna icke-same? 
V 37 Ej samisk identitet: någon av mor-/far-/föräldrarna same? 
V 38 Etnisk identitet enligt andras utsago: same eller icke-same? 
V 39 Tidningsläsning: Haparandabladet m fl? 
V 40 Tidningsläsning: Samefolket? 
V 41 Deltagande i samiska möten: SSR:s landsmöte 
V 42 Deltagande i samiska möten : annan samekonferens 
V 43 Samemästerskap 
V 44 Betraktar sig som religiös 
V 45 Lyssnar på samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga radioprogram 
V 46 Ser på samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga TV-program 
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V 47 Läser samiskspråkiga/svenskspråkiga/finskspråkiga tidningar 
V 48 Läst någon bok på samiska/svenska/finska? 
V 49 Brukar jojka? 
V 50 Besök på andra orter: Karesuando 
V 51 Besök på andra orter : Vittangi 
V 52 Besök på andra orter : Kiruna 
V 53 Besök på andra orter : Gällivare 
V 54 Hemmet — samtal med partnern 
V 55 Hemmet — samtal med fadern 
V 56 Hemmet — samtal med modern 
V 57 Hemmet — samtal med egna barn 
V 58 Hemmet — samtal med syskon 
V 59 Hemmet — samtal med släkt från Kiruna 
V 60 Hemmet — samtal med släkt från södra Sverige 
V 61 Hemmet - samtal med distriktssköterskan från Vittangi 
V 62 Hjortronplockning — samtal med familjen 
V 63 Hjortronplockning — samtal med byborna 
V 64 Hjortronplockning — samtal med övriga 
V 65 Fisketurer — samtal med familjen 
V 66 Fisketurer — samtal med byborna 
V 67 Fisketurer — samtal med övriga 
V 68 Posten i Övre Soppero - samtal med postföreståndarinnan 
V 69 Posten i Övre Soppero — samtal med familjen 
V 70 Posten i Övre Soppero — samtal med byborna 
V 71 Bensinstationen i Övre Soppero — samtal med ägaren 
V 72 Bensinstationen i Övre Soppero — samtal med ägarens hustru 
V 73 Bensinstationen i Övre Soppero — samtal med ägarnas barn 
V 74 Bensinstationen i Övre Soppero — samtal med familjen 
V 75 Bensinstationen i Övre Soppero — samtal med byborna 
V 78 Affären i Övre Soppero — samtal med handelsmannen 
V 79 Affären i Övre Soppero — samtal med handelsmannens hustru 
V 80 Affären i Övre Soppero — samtal med familjen 
V 81 Affären i Övre Soppero - samtal med byborna 
V 82 Sommarvistet — samtal med partnern 
V 83 Sommarvistet — samtal med syskon 
V 84 Sommarvistet — samtal med egna barn 
V 85 Sommarvistet — samtal med föräldrarna 
V 86 Sommarvistet — samtal med byborna 
V 87 Sommarvistet — samtal med övriga 
V 88 Samtal med obekanta 
V 89 Samebyns möten — förhandlingar 
V 90 Samebyns möten — pauser 
V 91 Samebyns möten med tjänsteman närvarande - förhandlingar 
V 92 Samebyns möten med tjänsteman närvarande - pauser 
V 93 Sameföreningens möten — förhandlingar 
V 94 Sameföreningens möten - pauser 
V 95 Sameföreningens möten med tjänsteman närvarande - förhandlingar 
V 96 Sameföreningens möten med tjänsteman närvarande — pauser 
V 97 SSR:s styrelsemöten - förhandlingar 
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V 98 
V 99 
V 100 
V 101 
V 102 
V 103 
V 104 
V 105 
V 106 
V 107 
V 108 
V 109 
V 110 
V i l l  
V 112 
V 113 
V 114 
V 115 
V 116 
V 117 
V 118 
V 119 
V 120 
V 121 
V 122 
V 123 
V 124 
V 125 
V 126 
V 127 
V 128 
V 129 
V 130 
V 131 
V 132 
V 133 
V 134 
V 135 
V 136 
V 137 
V 138 
V 139 
V 140 
V 141 
V 142 
V 143 
V 144 
V 145 
V 146 
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SSR :s styrelsemöten — pauser 
SSR:s landsmöten - förhandlingar 
SSR :s landsmöten - pauser 
Sameungdomens möten - förhandlingar 
Sameungdomens möten — pauser 
Korskyrkans möten — förhandlingar 
Korskyrkans möten — pauser 
Övriga sammanträden — förhandlingar 
Övriga sammanträden — pauser 
Gudstjänst i kyrkan - informella samtal 
Gudstjänst i kyrkan - predikan 
Laestadianska bönemöten - informella samtal 
Laestadianska bönemöten — predikan 
Korskyrkans bönemöten - informella samtal 
Korskyrkans bönemöten — predikan 
Fotboll - spel 
Fotboll — paus 
Samemästerskap — tävlingar 
Samemästerskap — paus 
Övrig sport — spel 
Övrig sport - paus 
Språkkurs — lektion 
Språkkurs — rast 
Koltsömnad - lektion 
Koltsömnad — rast 
Fortbildningskurs — lektion 
Fortbildningskurs — rast 
Bokföringskurs — lektion 
Bokföringskurs — rast 
Kurs i näversömnad — lektion 
Kurs i näversömnad - rast 
Övriga kurser — lektion 
Övriga kurser — rast 
Affär i Kiruna - samtal med personalen 
Affär i Kiruna — samtal med familjen 
Restaurang Domus i Kiruna - samtal med personalen 
Restaurang Ferrum i Kiruna — samtal med personalen 
Restaurang Ferrum i Kiruna — samtal med bekanta 
Stadshuset i Kiruna — samtal med tjänstemännen 
Affär i Vittangi - samtal med personalen 
Affär i Vittangi - samtal med familjen 
Restaurang i Vittangi — samtal med personalen 
Läkarstationen i Vittangi - samtal med läkaren 
Affärer i finska Karesuando — samtal med personalen 
Affärer i finska Karesuando — samtal med familjen 
Restaurang i finska Karesuando — samtal med personalen 
Restaurang i finska Karesuando — samtal med bekanta 
Skäl att betrakta sig som same: första skälet 
Skäl att betrakta sig som same : andra skälet 



V 147 Skäl att betrakta sig som same : tredje skälet 
V 148 Anser Du att det går att tala om allt på samiska? 
V 149 Anser Du att det går att tala om allt på finska? 
V 150 Anser Du att det går att tala om allt på svenska? 
V 153 Önskar Du att Dina barn blir renskötare? 
V 154 önskar Du att Dina barn blir jordbrukare? 
V 155 önskar Du att Dina barn stannar kvar i Övre Soppero? 
V 156 Skulle Du helst vilja att Dina barn gick i skola och fick hög utbildning? 
V 157 Anser Du att det är viktigt att man bildar en organisation som är 

gemensam för alla svenska samer? 
V 158 Anser Du att de personer som kan enbart svenska ser ned på samer? 
V 159 Anser Du att finskspråkiga ser ned på samer? 
V 160 Anser Du att samer ser ned på svenskspråkiga? 
V 161 Anser Du att samer ser ned på finskspråkiga? 
V 162 Anser Du att jordbrukare får för mycket statliga och kommunala 

bidrag? 
V 163 Anser Du att renskötare får för mycket statliga och kommunala 

bidrag? 
V 164 Anser Du att icke-samer har för stora rättigheter i fjällvärlden? 
V 165 Anser Du att samer har för stora rättigheter i fjällvärlden? 
V 166 Borde icke-renskötande samer enligt Din mening ha samma rättig

heter som renskötande samer? 
V 167 Skulle Du räkna de personer som samer vilkas båda föräldrar inte är 

samer? 
V 168 Anser Du att de samer som har flyttat till städer är riktiga samer? 
V 169 Anser Du att det är för Ute undervisning i samiska i skolan? 
V 170 Tror Du att samiska används som hemspråk i Övre Soppero om 20 år? 
V 171 Tror Du att finska används som hemspråk i Övre Soppero om 20 år? 
V 172 På vilket språk tror Du Dig bäst kunna hävda Dina intressen inför 

myndigheterna? 
V 173 Skulle Du helst vilja att Dina barn gifte/hade gift sig med enbart 

samiskspråkig/enbart svenskspråkig/enbart finskspråkig/tvåspråkig/ 
flerspråkig? 

V 174 Skulle Du helst vilja att Din livskamrat var enbart samiskspråkig/ 
enbart svenskspråkig/enbart finskspråkig/tvåspråkig/flerspråkig? 

V 175 Anser Du att det är viktigt att kunna samiska? I fall svaret är ja, ange 
några skäl och rangordna dem 

V 176 Anser Du att det är viktigt att kunna finska? I fall svaret är ja, ange 
några skäl och rangordna dem 

V 177 Anser Du att det är viktigt att kunna svenska? I fall svaret är ja, ange 
några skäl och rangordna dem 

a Följande variabler är inte med i listan, eftersom de bara avser löp- och kortnummer: 
V 1-V 2, V 76-V 77 och V 151-V 152. 
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