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SAMMANFATTNING 
 

Ett mindre område i norra Sverige är finskt förvaltningsområde. I de fem kommunerna som 

omfattas gäller utökade rättigheter att använda finska i kontakt med myndigheter, samt i 

förskola och äldrevård. Eftersom flertalet finsktalande i Sverige bor utanför det befintliga 

finska förvaltningsområdet gjordes en utredning för att se vilka konsekvenserna skulle bli av 

ett utökat finskt förvaltningsområde. Det skulle omfatta Mälardalen, där Eskilstuna är en av 

kommunerna med stor finsk befolkning. 

     I en jämförande studie av hur Eskilstuna synliggör sin finsktalande befolkning och hur 

arbetsgivare ser på finska språket visade sig några intressanta skillnader. Eskilstuna kommun 

hade den enda helt finska hemsidan men samtliga undersökta kommuner hade mycket lite 

finsk närvaro på hemsidan. Däremot var det stor skillnad på platsannonserna då nästan inga 

arbetsgivare i Eskilstuna angav finska som en fördel, medan många olikartade arbeten i 

Norrland hade finska specificerat som önskemål eller krav. 
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1. INTRODUKTION 

Minoritetsspråk är något som utmanar de rådande språknormerna i ett land. I 

Sverige exempelvis är den kodifierade normen från år 1999 att fem minoritetsspråk: 

finska, samiska och meänkieli (tidigare tornedalsfinska) samt jiddisch och romani 

chib, har fått status av nationella minoritetsspråk. Svenska, trots att det saknar 

juridisk ställning, är majoritetsspråket. Minoritetsspråken och de kulturer som de 

sammanknippas med skyddas genom lagstiftning för att ”bidra till att bevara och 

utveckla Europas språkliga mångfald (Svenska Språknämnden 2003:7). Eftersom 

minoritetsspråken tidigare har varit osynliga i lagstiftningen fungerar detta som en 

motpol till den tidigare förda assimileringspolitiken och innebär ”en medveten 

strävan att återerövra en hotad kultur eller ett hotat språk (Börestam (2001:102). 

     Normer är däremot inget statiskt begrepp och eftersom minoritetsspråkens och 

minoritetsfolkens historia är så pass osynlig i Sverige skiljer sig den faktiska normen 

från den kodifierade. Exempelvis omfattas enbart fem kommuner i Tornedalen av ett 

finskt förvaltningsområde, där man har ökade rättigheter vad det gäller att kontakta 

och få svar från myndigheter på finska, meänkieli eller samiska, samt ett löfte att 

barnomsorg och äldrevård ska erbjudas på dessa tre språk (Svenska Språknämnden 

2003:7). Ändå visar en undersökning att för de flesta i Tornedalen som berörs av den 

nya lagen är det ingen skillnad jämfört med tidigare vad det gäller kontakten med 

myndigheter. Några av de intervjuade uppger att de får ”sämre bemötande om de 

krävt att få prata sitt minoritetsspråk” (Elenius 2002:91). Dessutom tas inte det 

faktum med att den absoluta majoriteten av de finsktalande, 95%, bor utanför detta 

område (De Geer 2004). Det är just de finsktalande som Elenius, i och för sig i en 

undersökning som ägt rum i Tornedalskommunerna, framhäver som mest i behov av 

att få använda sitt eget språk i kontakt med myndigheter. Elenius sammanfattar att 

”särskilda informationsåtgärder [borde] sättas in mot sverigefinnarna om 

möjligheten att använda sitt modersmål i offentliga sammanhang” (2002:92). De 

önskemål som framfördes från sverigefinnar i undersökningen var att få tvåspråkiga 

gatuskyltar och informationsmaterial samt en mer lyhörd attityd från 

myndigheternas sida vad det gäller behov av tolkning eller chansen att få använda sitt 

modersmål. Eftersom denna undersökning är inriktad på finska ska här bara tilläggas 

att för jiddisch och romani chib gäller mer begränsade rättigheter. 

     Elenius påpekar hur nationalismen i Sverige ”skapade en bild av nationella 

minoriteter som ett problem”, det svenska var det normala och det som inte passade 
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in i mallen var onormalt. ”De grupper och individer som inte ville eller kunde anpassa 

sig till den svenska normen, dvs. att assimilera sig, kom därför att betraktas som 

problem” (2002:15). Detta ledde enligt Elenius till problem i relationerna mellan 

majoritetsbefolkning och minoritetsbefolkning, okunskapen om minoriteterna ledde 

dessutom till kränkningar.. En bidragande effekt av minoritetsspråkens tidigare 

svaga ställning var att barnen i skolan tvingades använda sig av enbart svenska 

samtidigt som de tvingades att lämna sitt modersmål. Den så kallade 

halvspråkighetsdebatten, initierad av Hansegård, gällde just tornedalingarna. Vikten 

av ett modersmål betonas nu av Hansgård: 

 

”Berövas man liksom norrbottensfinnarna sitt modersmål, förlorar 

man denna trygghetsfaktor och den kan inte omedelbart övertas av 

ett annat språk (svenska). Språket spelar en stor roll för 

gruppidentiteten. Fråntas man språket, kan detta störa 

gruppsammanhållningen (gemenskapen med den finskspråkiga 

gruppen och t.o.m. med de egna familjemedlemmarna). Får man lära 

sig att ens eget språk (finska) är mindre värt än majoritetsspråket 

(svenska), lär man sig samtidigt att man inte är uppskattad”. 

(1997:193) 

 

     I dag kämpar minoritetsspråken med det faktum att de yngre generationerna växer 

upp utan att lära sig sina föräldrars språk. EU:s lagstiftning anses komma sent, men 

kanske inte för sent för att språken ska gå att rädda. Börestam beskriver hur en 

revitaliseringsprocess av ett språk går till, baserat på Fishmans skala för att bedöma 

graden av ett hotat språk. När språket i princip bara talas av äldre människor och 

måste läras ut på nytt handlar det om rekonstruktion av språket: ”Vid lägre grader av 

hot fordras att minoritetsspråket återfår sin givna plats som privatsfärens och 

lokalsamhällets språk. För att skapa ett mer jämlikt förhållande mellan minoritets- 

och majoritetsspråket krävs dock ytterligare utveckling” (Börestam 2001: 102-103). 

Bland de åtgärder som Sverige vidtar för att uppfylla EU:s krav, finns undervisning 

om minoritetsspråken i skolorna och den utökade rättigheten till hemspråk för 

minoritetsspråken, där det inte längre finns ett krav på minst fem elever för att 

hemspråk ska erbjudas. Börestam betonar just hur viktigt det är med myndigheternas 

inställning, en ”till synes välvillig icke-diskrimineringspolitik räcker därför inte till, 
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utan ett aktivt stöd är nödvändigt” (2001:104). 

     Ett sätt att erkänna att det i vissa delar av Sverige finns en finsk minoritetskultur, 

var skapandet av ett så kallat finskt förvaltningsområde vilket nämndes 

inledningsvis. Fem tornedalskommuner ingår: Kiruna och Gällivare å ena sidan samt 

Övertorneå, Pajala och Haparanda å andra sidan. Inom detta finska 

förvaltningsområde gäller utökade skyldigheter för myndigheterna att informera och 

kunna ge svar på finska, samt inom domstolsväsendet att kunna använda finska 

istället för svenska. Kommunerna är skyldiga att erbjuda barnomsorg med 

finsktalande personal likväl som äldreomsorg. Att detta område blev finskt 

förvaltningsområde har historiska rötter men faktum är att bara cirka fem procent av 

de finsktalande i Sverige bor inom detta område (Lindberg m.fl)). 

     Eftersom statistiska centralbyrån inte har någon undersökning av hur många som 

talar de olika språken i Sverige har oberoende undersökningar gjorts för att få fram 

siffror. De Geer har i en undersökning från 2004 beräknat siffrorna för den 

finskfödda respektive den finsktalande befolkningen i Sverige. Hans undersökning 

gjordes för att i en jämförelse med de finska språklagarna se vilka kommuner i 

Sverige som skulle räknas som tvåspråkiga. Först fick han beräkna antalet 

finsktalande i Sverige Han utgick från att 85% av finländarna i Sverige, det vill säga 

både finnar och finlandssvenskar, var finsktalande. I Finland är både finska och 

svenska officiella språk. För att en kommun där ska räknas som tvåspråkig krävs det 

att minst 8% talar minoritetsspråket, eller minst 3 000 personer. I De Geers 

undersökning blev det klart att många kommuner i Sverige skulle räknas som 

tvåspråkiga om Sverige skulle följa Finlands exempel (2004:23). Siffrorna för antalet 

finsktalande ligger uppskattningsvis runt 450 000, varav hälften bor i Mälardalen 

inklusive Stockholm.  

     Eftersom bara en minoritet av de finsktalande återfinns i Tornedalen så har en 

utredning gjorts om att utöka det finska förvaltningsområdet till att omfatta vissa 

kommuner i Mälardalen. En av kommunerna som i så fall skulle kunna ingå i det 

finska förvaltningsområdet är Eskilstuna. Eskilstuna har i dag uppskattningsvis 8,5% 

finsktalande, vilket är 7 600 personer (De Geer 2004:25). Eskilstuna kommun anger 

en högre siffra, 14000 för de med finsk bakgrund i första och andra generationen 

(www.eskilstuna.se), detta kan jämföras med 5,65% eller 14 701 finsktalande i hela 

Södermanland (De Geer 2004:39). Vid en undersökning av det svenska folkets 

kunskap om finska språket för Sveriges Radios räkning blev resultatet att det finns 60 
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000 personer i Norrbotten som talar eller förstår finska och tornedalsfinska, medan 

siffran för Södermanland ligger på 16 000 (RUAB 2005:5). Observera att i siffrorna 

ingår meänkielitalande vilket troligen gör en större skillnad i Norrbotten än i övriga 

Sverige. 

     Eskilstuna har en lång tradition av finska invånare och kommunen har fått mycket 

beröm för sin inställning till den finsktalande minoriteten och är positivt inställd till 

att ingå i ett finskt förvaltningsområde (Lindelöf). Redan i dag finns det som begärs 

av ett finskt förvaltningsområde på plats i Eskilstuna, inklusive finsk förskola och 

finskt äldrevård. Den statliga utredningen har dock blivit fördröjd och det är i dag 

ovisst om det blir något beslut om ett utökat finskt förvaltningsområde (Karlsson). 

     För att avslutningsvis återgå till den frågan om kodifierade och faktiska normen 

har en undersökning gjorts av minoritetsspråken och myndighetskontakten. Där 

jämfördes tiden innan de nya lagarna trädde i kraft med hur det har upplevts efteråt. 

Fokus låg på mötet mellan myndighetspersoner och medborgare, hur det tog sig 

uttryck i språklig form (Elenius 2002:7). Här påpekas att minoritetsspråks- 

konventionen ”kräver att staterna ska avlägsna diskriminerande åtgärder mot 

användning av landsdels- och minoritetsspråk och, om det behövs, godkänna viss 

positiv särbehandling till förmån för dessa språk (2002:11). Elenius påpekar att 

språklagarna verkar ha haft en mer symbolisk funktion. Bara fem procent av de 

berörda myndigheterna har sett en ökning av kontakter på minoritetsspråken 

(Elenious 2002:21). 

     Närmare 60 procent av de problem som minoritetsspråkstalare upplever i 

kontakten med myndigheter har lingvistiska och psykologiska orsaker, medan bara 

18 procent beror på dålig information (Elenius 2002:84). Lingvistiska problem är 

bland annat bristen på facktermer på minoritetsspråket, eller att 

myndighetspersonen inte talar samma språk. En känsla av blygsel eller skam över att 

använda sitt minoritetsspråk räknas som psykologiska orsaker liksom det faktum att 

det anses vara enklare att använda svenska. I en enkätundersökning av unga 

sverigefinnars tankar är det just i kontakten med myndighetspersoner som finskan 

används minst, 4-8 %, när både födda i Finland och födda i Sverige vägs samman 

(SOU 2005:40, s.459) medan ”hemma” och ”på fritiden” visar på över 80% 

användning av finska. Offentlig skyltning är ett sätt att höja minoritetsspråkens 

status enligt en intervjuperson i Elenius undersökning (2002:79), eftersom svensk 

hälsning och svensk skyltning inte gör det enklare att ta en kontakt på finska. 
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1.2 Syfte 
Genom utredningen och genom forskningsinsatser rörande den finsktalande 

befolkningen i Mälardalen har den finska närvaron blivit mer omtalad, erkänd och 

uppmärksammad. Denna studie ser närmare på hur man rent praktiskt märker av 

den finska närvaron i Eskilstuna jämfört med i Tornedalen, samt hur företag och 

kommuner ser på de finsktalande. Är de en tillgång? Vilka signaler sänder kommun 

och arbetsgivare ut? 

 

2. MATERIAL OCH METOD 

De fem norrlandskommunerna som omfattas av det finska förvaltningsområdet; 

Kiruna, Gällivare, Haparanda, Pajala och Övertorneå samt Eskilstuna som skulle 

kunna omfattas av ett utökat finskt förvaltningsområde skulle jämföras för att se vad 

som i dag skiljer kommunerna åt, när fem ingår och den sjätte inte ingår, i det finska 

förvaltningsområdet. Alla kommunerna har dock en stor finsktalande minoritet. 

     Kommunernas hemsidor jämfördes. Det som var mätbart var antalet finska 

rubriker på ingångssidan. I de fall som kommunen hade en gemensam ingångssida 

med turistbyrån och sedan en separat länk till kommuninfo, granskades enbart 

kommunens förstasida. Här jämfördes också om det fanns alternativet att gå direkt 

till en finsk sida, via en finsk flagga eller en finsk text typ ”Suomeksi”. Som en 

jämförelse noterades om hemsidan också fanns på engelska. Slutligen gjordes en 

sökfunktion på ordet finska. Antalet träffar noterades i en kvantitativ jämförelse. Här 

gjordes också en snabb granskning av vilken typ av dokument som kom upp i en 

kvalitativ jämförelse. Dokument och blanketter på finska noterades. 

     För att granska inte bara kommunens officiella ställning till finsktalande så 

granskades under samma tid Arbetsförmedlingens Platsbank på Internet. Här 

gjordes en fritextsökning på finska i kombination med en länsgranskning. Antalet 

träffar per län fanns angivet och sedan gick det att öppna träfflistan och se vilka 

platsannonser som handlade om kommunerna i undersökningen. Övriga träffar på 

finska i länet sorterades bort. Det gjordes också en snabb granskning av vilken typ av 

arbete som specificerade finska. Slutligen jämfördes denna siffra med antalet 

annonser som totalt låg ute för varje kommun. 

 

3. RESULTAT 

Med tanke på den stora andelen finsktalande i alla de medverkande kommunerna var 
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det förväntade resultatet att de på något sätt skulle tilltalas via platsannonser och 

kommuninformation. Eftersom de fem tornedalskommunerna dessutom räknas som 

finskt förvaltningsområde räknade jag med att de utökade rättigheter det innebär för 

minoritetsspråken samiska, meänkieli och finska skulle uppmärksammas. Eskilstuna 

å andra sidan har en hög målsättning vad det gäller den finska minoriteten och har 

också fått beröm för sitt arbete. Det intressanta var att se om det fanns en skillnad, 

möjligen på grund av statusen som finskt förvaltningsområde, i hur synliga de 

finsktalande blev. I jämförelsen nedan beskrivs först var kommunhemsida för sig, 

därefter följer en redogörelse för vad sökningen på Platsbanken gav. 
 

3.1 Hemsidor 
De deltagande kommunerna har ibland en gemensam portal med 

turistinformationen. I de fallen gick jag via en länk till kommunens hemsida. De 

hemsidor som jämfördes var därmed startsidorna för kommunen. Det var inte den 

faktiska informationen som granskades utan hur synlig den var och hur lätt åtkomlig 

den var. Bara en kommun hade en hel hemsida på finska, Eskilstuna, medan alla 

övriga hade delar kvar på svenska. Hur enkelt det var att hitta praktisk information, 

exempelvis blanketter på finska, varierade stort. Delvis ställde sökfunktionen till 

problem när resultaten var många och sorterades efter relevans. För Eskilstuna gick 

det inte att se alla sökresultat på grund av att de var för många. Därmed gick det inte 

heller att veta säkert att sökmotorn hade gjort ett rimligt urval baserat på relevans. 

Det fanns ingen riktig koppling mellan antalet finsktalande i kommunen och 

exponering av finska på hemsidan, även om Gällivare (med minst antal finsktalande) 

hade mycket lite finskt på sin hemsida. Det faktum att exempelvis Kiruna och 

Haparanda fortfarande har sina finska sidor under uppbyggnad kan påverka en 

kommande jämförelse men än så länge står Eskilstuna i särklass vad det gäller finsk 

närvaro på kommunens hemsida tillsammans med Pajala.  

 

3.1.1 Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun har uppskattningsvis 8,41% finsktalande, 6,31% är födda i 

Finland. I kommunen bor 90 694 personer (De Geer 2004:40). På kommunhemsidan 

finns det överst en möjlighet att byta språk till tyska, engelska, franska eller finska. På 

startsidan i övrigt fanns den 21 maj 2008 ingen hänvisning till finska eller 

finsktalande. När jag granskat hemsidan fortlöpande under april och maj 2008 har 
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det inte funnits finsk text eller finska hänvisningar på hemsidan. Genom att klicka på 

länken Suomeksi, kommer man till en ny sida. Där finns det dels skriven information 

med länkar till exempelvis Parken Zoo, kommunens djurpark. Det finns också tre 

länkar i en länklista till vänster. All kontaktinformation är översatt till finska. 

Tilläggas kan att alla hemsidorna för de olika språken ser olika ut. Den engelska är 

mest översatt och börjar med en bild. 

     På hemsidan finns en sökfunktion. På sökordet finska får jag för många träffar och 

standardsvaret att resultatet av sökning på 'finska' gav 100 eller fler träffar. De 100 

första träffarna visas. De träffar som kommer högst upp på träfflistan är de med högst 

relevans, de handlar om finsk festival, kommunfullmäktiges föredragningslista på 

finska samt frågan om Eskilstuna som finskt förvaltningsområde. 

     Eskilstuna är den kommun i undersökningen som gått längst vad det gäller finska 

på hemsidan. Allt är anpassat på sidan. Att regelbunden kommuninformation som 

föredragningslistor finns på finska ger ett omtänksamt intryck. Dock finns en 

undersida med svensk text, med information om finskt pass. 

 

3.1.2 Haparanda kommun 
Haparanda är den kommun i Tornedalen med störst finsk närvaro, både totalt sett 

och procentuellt sett: 44,73% är uppskattningsvis finsktalande och även här är 

meänkielitalande inte inkluderade. Procentandelen för födda i Finland är 38.05%. 

Kommunen har 10 346 invånare (De Geer 2004:40). Kommunhemsidan har vissa 

finska inslag. Det finns en länk till Rajaosaamiskeskus, vilket leder till en flerspråkig 

informationssida samt ett erbjudande om att få nyheter från Haparanda/Tornio (den 

finska systerstaden) i mobilen. Den länken leder till information på finska. Vädret 

finns också med finsk funktion. Alla dessa finska funktioner är dock mer 

undanskymda än en rysk länk. Det tydligaste är annars att det finns fyra flaggor för 

att byta språk: flaggorna leder till en undersida. Där framgår det att bara den svenska 

sidan existerar i dag, men en engelsk och en finsk sida är under översättning. 

Dessutom finns det information på andra språk: italienska, norska och ryska. Det 

finns dessutom planer på sidor på tyska, franska och spanska. När jag väljer den 

finska sidan får jag rubrik på finska samt två länkar på finska. Den ena länken, 

Hautausasiamies, leder till en svensk sida om begravningsombud. Den andra länken 

leder till en sida med tre länkar. Allt övrigt på sidan är på svenska inklusive 

kontaktdetaljer. 
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     När jag gör sökningen på ordet finska får jag 323 träffar. Här är sökresultaten 

sorterade på datum. De senaste dokumenten handlar om en finsk mässa samt om 

finska som modersmål i skolan. 

     Att nästan varannan kommuninvånare talar finska märks inte lika väl som att 

Haparanda är en stad som förväntar sig turister som talar andra språk. Att det finns 

dokument som rör finskan i vardagen, som i ovanstående exempel i skolan, ger ett 

intryck av att kommunen också inser vad som händer i kommunen. 
 

3.1.3 Pajala kommun 
Pajala är en kommun med uppskattningsvis 12,99% finsktalande (meänkielitalande ej 

medräkade) varav 9,13 % är födda i Finland. Kommunen har bara 7 407 invånare. 

(De Geer 2004:40). Pajalas kommunhemsida har svensk-finsk-engelsk välkomsttext 

med ordet välkommen på de olika språken. Sidan har fyra flaggor för att byta språk: 

engelska, finska, tyska och franska. I övrigt finns det en notis om att anmäla sig till 

sommarkurs i meänkieli. Den finska flaggan leder till en finsk webbplats, lite ironiskt 

med en banner på engelska, tyska och franska. Det finns dock även mindre rubriker 

på finska. Högra sidan innehåller 30 finska länkar samt inledningsvis en engelsk länk 

medan vänstra spalten innehåller 13 svenska länkar samt kontaktinformation. I 

mitten finns bild och text på finska. Överdelen av sidan ligger kvar på svenska.  

     Vid en sökning på ordet finska får jag 43 träffar, först ett om prästen Lars Levi 

Laestadius som uppmärksammas i år, sedan om ett kulturstipendium med både 

ansökningshandlingar och ansökningsinformation på finska och om 

färdtjänstansökningar, också där med ansökningsblankett på finska. Här kommer de 

olika sökresultaten sorterade efter relevans.  

     Pajala kommun ser sina finska invånare och tilltalar dem och servar dem praktiskt, 

bland annat med ansökningsblanketter på finska vilket ger ett omtänksamt intryck. 

Pajala är dessutom den enda kommun som i huvudrubriken tilltalar sina finska 

läsare. 

 

3.1.4 Övertorneå kommun 
Övertorneå kommun har uppskattningsvis 25.64% finsktalande. 19.23% av 

kommuninvånarna är födda i Finland. I Övertorneå bor 5 331 personer (De Geer 

2004:40). Ingen av dem märks på hemsidan där finsk text och finsk flagga saknas. 

Däremot finns det en engelsk länk ”About Overtornea”. Om jag däremot klickar på 
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länken ”Om Övertorneå” så får jag en undersida med nya länkar, en av dem är kallad 

”Suomeksi”. Den länken öppnar ytterligare en sida med finsk text. Övriga uppgifter 

på sidan är på svenska.  

     Sökordet ”finska” ger 55 träffar men de flesta av dem leder till biografier, eller till 

kommuninformation om var kommunen ligger, ”vid finska gränsen”. Sökresultaten 

är sorterade efter relevans men logiken bakom den relevansbedömningen är något 

oklar eftersom en bok från 1700-talet med finsk mytologi ger högst träffprocent. 

Blanketter verkar bara finnas på svenska. På undersidor hittar jag fler hänvisningar 

till finska, som inte går att gissa sig till från förstasidan och inte heller går att hitta 

genom sökfunktionen.  

     Att var fjärde person i kommunen är finsktalande är svårt att tro eftersom 

hemsidan i princip är helsvensk. 

 

3.1.5 Gällivare kommun 
Gällivare och Kiruna ingår i det finska förvaltningsområdet mer av historiska orsaker. 

Gällivare kommun har 19 251 invånare, 2,72% är födda i Finland. Antalet 

finsktalande i kommunen är bara 2,09% (De Geer 2004:40). Det kan vara en 

anledning till att hemsidan inte har någon finsk närvaro över huvud taget: ingen text 

på finska, inget erbjudande om att byta språk.  

     Det intressant är att de tio resultaten jag får på sökordet ”finska” är mycket 

relevanta. Exempelvis kommer en länk till Anhörigcentrum överst. Just närvaron av 

finsktalande personal inom äldrevården är ett av kriterierna för det finska 

förvaltningsområdet. Information om minoritetsspråken och kommunens 

minoritetspolitiska handlingsplan får bara 43 % relevans och kommer sist på 

söklistan, men den finns i alla fall att finna där.  

     Kommunen synliggör inte sina finska invånare men tillgodoser tydligen deras 

behov, utan att skylta med det. 

  

3.1.6 Kiruna kommun 
Kiruna kommun har 23 555 invånare. 4.98% av dem är födda i Finland. Som 

finsktalande räknas 7,85% (De Geer 2004:40). Ändå finns ingen finsk information 

eller möjlighet att få information på finska på kommunens startsida. På portalsidan 

där kommun, näringsliv och turism samsas med varsin länk vidare finns däremot en 

mångspråkig hälsning i form av namnet Kiruna stavat på samiska, finska och 
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svenska. På kommunhemsidan finns det bara möjlighet att byta till engelska. Via den 

länken öppnas en hemsida på engelska, där dock delar av hemsidan fortfarande är på 

svenska. 

 

Tabell 1 Förekomst av finska på hemsidan 

  Pajala Haparanda Övertoneå Kiruna Gällivare Eskilstuna 
Finns det finsk 
text/finsk flagga 
på kommunens 
startsida 
(webbplats) 

 
Ja  Ja 

 Nej: men 
finns på 
undersidan 
Om 
Övertorneå  Nej  Nej  Ja 

Finns det 
engelsk 
text/engelsk 
flagga på 
kommunens 
startsida  Ja Ja  Ja  Ja 

Enbart på 
turistsidan
  Ja  

Antalet träffar 
på sökordet 
"Finska" 

43 323  53 9   10 

 <100 (visar 
bara första 
100) 

 
 

     Vid en sökning på ordet finska får jag nio träffar, sorterade efter relevans. 

Ansökningar kommer högst på söklistan och där finns länkar till fem 

ansökningshandlingar på finska. Det är den mest kompletta listan jag stött på men 

jag når den inte om jag inte vet var jag ska söka. Den andra vägen att hitta dit är via 

den svenska länken ”Vård och omsorg”, vidare på nästa svenska länk ”På äldre dar” 

och slutligen ”Ansöka om bistånd”, också den länken på svenska. Då når jag de finska 

ansökningsblanketterna. Via sökfunktionen hittar jag också en undersida kallad 

Suomeksi, sorterad under länken Minoritetsspråk. Tyvärr är sidan Suomeksi än så 

länge tom med texten (på svenska) ”På den här undersidan kommer information, 

blanketter och liknade som översatts till finska att samlas”.  

     Även här är det inte materialet som saknas, bara att peka ut vägen dit. 

 

3.2 Platsannonser 
Det är ganska jämnt med inflödet av platsannonser till Platsbanken, 

Arbetsförmedlingens webbsajt. Vid en jämförelse mellan ett mättillfälle i april och ett 

i maj så hade de sex granskade kommunerna ungefär lika många platsannonser ute 

(se tabell 2). Eskilstuna står i särklass vad det gäller antalet platsannonser medan 



 

övriga kommuner har ett mer marginellt utbud (se tabell 2).

 

Tabell 2 Antalet platsannonser under april

 

 

     Vid en jämförelse med vilka annonser som jag kunde finna med sökordet ”finska” i 

de berörda kommunerna, var däremot situationen den omvända (se tabell 3). Här låg 

Haparanda i topp, en ort som upplevt et

sig där. De tre kommunerna som ligger närmast finska gränsen har störst efterfråga 

på folk som kan finska. Det som slår mig mest är att Eskilstuna och Gällivare delar 

sistaplatsen. Under mätperioden dök bara ett j

efterfrågades. Vid en kontroll den 23 maj 2008 fanns ett nytt jobb i Eskilstuna där 

finska efterfrågades, inom sälj/support ”Vi välkomnar också dig som kan finska eller 

något annat språk ex. asiatiska språk”. Men med tanke p

ute och kommunen har 8,41% finsktalande så tyder det snarare på att arbetsgivarna 

inte ser den finska närvaron i Eskilstuna. Det är ingen fördel att tala finska, till 

skillnad från i Haparanda där i princip alla jobb kräver f

okvalificerade. 

     Min grundtanke var att för jobb inom turism och försäljning med direktkontakt 

med kunden, samt för jobb inom vård och skola, skulle finska kunna vara en fördel, i 

vissa fall dessutom ett krav. Det visade sig a

eller önskemål under april och maj månad.  Detta visar att arbetsgivare inom den 

östra delen av det finska förvaltningsområdet ser finska som en fördel inom de flesta 

yrken medan arbetsgivare i Eskilstuna i stort ign
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övriga kommuner har ett mer marginellt utbud (se tabell 2). 

sannonser under april-maj 2008 i Platsbanken 

Vid en jämförelse med vilka annonser som jag kunde finna med sökordet ”finska” i 

de berörda kommunerna, var däremot situationen den omvända (se tabell 3). Här låg 

Haparanda i topp, en ort som upplevt ett uppsving i handeln sedan Ikea etablerade 

sig där. De tre kommunerna som ligger närmast finska gränsen har störst efterfråga 

på folk som kan finska. Det som slår mig mest är att Eskilstuna och Gällivare delar 

sistaplatsen. Under mätperioden dök bara ett jobb upp i Eskilstuna där finska 

efterfrågades. Vid en kontroll den 23 maj 2008 fanns ett nytt jobb i Eskilstuna där 

finska efterfrågades, inom sälj/support ”Vi välkomnar också dig som kan finska eller 

något annat språk ex. asiatiska språk”. Men med tanke på att det finns drygt 150 jobb 

ute och kommunen har 8,41% finsktalande så tyder det snarare på att arbetsgivarna 

inte ser den finska närvaron i Eskilstuna. Det är ingen fördel att tala finska, till 

skillnad från i Haparanda där i princip alla jobb kräver finska – 

Min grundtanke var att för jobb inom turism och försäljning med direktkontakt 

med kunden, samt för jobb inom vård och skola, skulle finska kunna vara en fördel, i 

vissa fall dessutom ett krav. Det visade sig att även andra jobb hade finska som krav 

eller önskemål under april och maj månad.  Detta visar att arbetsgivare inom den 

östra delen av det finska förvaltningsområdet ser finska som en fördel inom de flesta 

yrken medan arbetsgivare i Eskilstuna i stort ignorerar den stora andelen 
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t uppsving i handeln sedan Ikea etablerade 
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finska efterfrågades, inom sälj/support ”Vi välkomnar också dig som kan finska eller 

å att det finns drygt 150 jobb 
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östra delen av det finska förvaltningsområdet ser finska som en fördel inom de flesta 
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finsktalande i kommunen, på liknande sätt som i de västra delarna i Tornedalen. 

 

 

Tabell 3 Antalet jobb med finska som krav eller önskemål 

 
 

Önskemålen och kraven var olika formulerade och olika specifika: 

”Du ska vara tvåspråkig svenska-finska. Vi vill att du har dokumenterad kunskap om finsk litteratur” 

(Bibliotekarie, Eskilstuna 

”Vi utbildar kursdeltagare från tre länder så kunskaper i finska och svenska språket alternativt finska 

och norska är ett krav.” (Utbildare, Övertorneå) 

”Önskade kvalifikationer: tvåspråkighet (svenska och finska eller norska och finska)” (Utbildare, 

Övertorneå) 

” Kunskaper i finska språket/meänkieli är meriterande.” (Sjuksköterska, Pajala) 

”Invånarna är tvåspråkiga, svenska och finska. Finska gränsen ligger endast 2,5 mil från Pajala.” 

(Sjuksköterska, Pajala) 

”Jobbet innebär att bearbeta den finska marknaden i huvudsak och bygga upp en kundbas som också 

blir hans/hennes ansvarsområde inom filialen. Då vi servar både finska och svenska kunder vill vi att 

personen ska behärska båda språken samt engelska eftersom vi har en del leverantörskontakter 

utomlands.” (Säljare, Haparanda) 

”Om du talar finska, kan du sälja även till Finland.” (Call-center-personal, Haparanda) 

”Du behärskar svenska språket och har god förståelse av finska språket.” (Butikschef, Haparanda) 

”Då vi serva både finska och svenska kunder vill vi att personen ska behärska båda språken” 

(Kundservice, Haparanda) 

”Vi ser gärna att du talar både svenska och finska.” (Säljledare, Haparanda) 

”Vi ser gärna att du talar både svenska och finska.” (Säljare, Haparanda) 

”Finsktalande är även önskvärda då vi har ett flertal kunder som talar/förstår finska”(Personlig 

assistent, Haparanda) 

”…tvåspråkighet (svenska och finska eller norska och finska)” (Utbildare, Övertorneå) 
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4. DISKUSSION 

 
När skolbarn önskar få läsa finska som hemspråk. När gamla människor inom 

äldrevården övergår till att bara tala finska. Då blir finskan synlig oavsett i vilken 

kommun de finsktalande bor och då blir finsktalande eftertraktade på 

arbetsmarknaden. Men när det är tal om arbeten där man kan förvänta sig att man 

kommer i kontakt med finsktalande, då beror det tydligen på var i Sverige som arbeta 

finns. Är de i Haparanda så står finska specificerat som fördel eller krav. Är de i 

Eskilstuna däremot så står det inget om finska. 

     På ett liknande sätt fungerar kommunhemsidorna. Oavsett vilka krav kommunen 

har från statens sida att tillgodose minoritetsspråkens önskemål, så krävs det något 

mer för att kommunhemsidorna ska bli lättnavigerade för en finsktalande person. 

Här är det tvärtom Eskilstuna som visar en förståelse för de finsktalande medan 

Haparanda, trots att närmare hälften av befolkningen är finsktalande, inte lyfter fram 

det finska arvet och den finska närvaron. Inte ens något så grundläggande som att ha 

antingen en finsk rubrik eller länk (i form av flagga eller språket för att byta sida) 

fanns på alla hemsidor, trots att kommuninvånarna till stor del är finsktalande. Det 

fanns däremot engelska hemsidor för turister och intresserade företag. 

     När de kommuner som omfattas av det utökade förvaltningsområdet för finska 

jämfördes med Eskilstuna, som en dag kan tänkas ingå i ett utökat finskt 

förvaltningsområde, så fanns det inget som talade för att den finsktalande 

befolkningen i Eskilstuna fick sämre service av kommunen. Däremot går det inte att 

säga vilken som kom först av hönan och ägget vad det gäller företagarnas syn på 

finska. Det enda synbara är skillnaden vad det gäller synen på finska. En ökad 

förståelse av de finsktalandes situation, och också av hur många de faktiskt är, leder 

troligen till en ökad synlighet för dem. 

     Att minoritetsspråken trots förändrad lagstiftning och uppmärksamhet från EU:s 

sida ännu inte på något sätt har en jämställd ställning med svenskan, inte ens i 

kommuner där de finsktalande utgör en betydande minoritet, är uppenbart efter den 

här lilla undersökningen. Att de med relativt små medel kan bli mer synliga, och 

uppskattade, är också tydligt från undersökningen. Ett sätt att åstadkomma en 

attitydförändring är att göra finskan synlig, så att andra ser – andra 

kommuninvånare, andra företagare. 
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