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Uppfattningar om språkklimatet varierar i Svenskfinland 

 

Språkbarometern är en av de mest intressanta undersökningarna som görs inom 

Svenskfinland. Den utförs vart fjärde år som en del av justitieministeriets utvärdering om hur 

den språkliga jämställdheten förverkligas i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Jag hade 

möjlighet att medverka i den senaste undersökningen, vars resultat nyligen presenterades till 

justitieministern. 

I undersökningen betonas två stora frågeställningar: hur bra förverkligas de språkliga 

rättigheterna i den offentliga servicen och hur språkklimatet generellt sett upplevs i 

kommunerna. För den första gången, var nu den finskspråkiga minoriteten i kommuner med 

en svenskspråkig majoritet också inkluderad. 

Den stora bilden tyder på stabilitet. Jämfört med 2016 har det inte skett särskilt stora 

förändringar. Eftersom läget gällande både service och språkklimat har varit ganska bra hela 

tiden, är detta en ganska trevlig nyhet. Själv hade jag väntat mig tråkigare nyheter. 

Samhällsandan är inte enbart positiv när det gäller förhållningssättet till bl.a. språkliga 

minoriteter, men åtminstone visade Språkbarometern inte på någon försämring. 

I Egentliga Finland och Nyland är svenskspråkiga vana att byta till finska om de inte får 

betjäning på svenska. I Österbotten byter man språk betydligt mera sällan. Där ber 

svenskspråkiga mycket oftare vid behov om att bli betjänad av någon som kan svenska. I 

Österbotten är även de finskspråkiga oftare beredda att byta till svenska. Jämfört med de 

svenskspråkiga områden i södra Finland, tycks svenskan har en starkare ställning i 

Österbotten när det gäller offentlig service. 

Angående språkklimatet är resultaten lite tudelade. Även om finlandssvenskar inte har upplevt 

en ökning i språkrelaterade trakasserier eller fördomar under de senaste åren, är ändå just de 

svenskspråkiga mer utsatta för dessa än finskspråkiga. Ungefär 20 procent bland 

svenskspråkiga, som lever i en minoritetsställning i sin hemkommun, anser att språkklimatet 

har försämrats. Men de finskspråkiga som lever i en minoritetsställning i sin kommun, säger 

oftare än alla andra språkgrupper, att språkklimatet i hemkommunen är dåligt. 

Det ser alltså ut som att de som lever i en språklig minoritet, oberoende av språk, upplever 

mest problem och även fördomar. Här hittar vi undersökningens viktigaste budskap, som bör 

riktas också till de västnyländska kommunerna. I Ingå och Raseborg utgör finskspråkiga 

minoriteten, i de övriga kommunerna är det andra vägen. 

Ansvaret för språkminoriteters välmående ligger hos den språkliga majoriteten. I minoriteten 

är man alltid svagare och beroende av majoritetens agerande. I Finland har man i regel skött 

språkfrågan mycket bra, men det finns möjlighet till förbättring, också i Västnyland. Trots att 

svenskspråkiga nationellt är en minoritet, är de ändå lokalt ofta den dominerande 

språkgruppen och med den positionen kommer även visst ansvar. 
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