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Invandra på svenska!  
En analys av nyhetsåret 2015 i finlandssvensk press 
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Följande studie har genomförts inom ramen för ett forskningsprojekt som fokuserar på 
tvåspråkiga barn och familjer där barnen går i svenskspråkig dagvård (förskola). En av de 
centrala utgångspunkterna i projektet är att se att det som händer på mikronivå är en del av större 
sammanhang. Som ett led i denna process har vi följt allt som har skrivits om svenska i ett urval 
dagstidningar – främst från de geografiska områden där projektdaghemmen och familjerna är 
lokaliserade – under året 2015. Mediala debatter fungerar dels som en spegling av aktuella 
språkpolitiska händelser i samhället men ett enstaka inlägg i en viss dagstidning kan i sin tur 
också ge upphov till nya ämnen och debatter som sedan sprider sig (Boyd & Palviainen 2015). 

För detta föredrag har vi koncentrerat oss på fyra svenskspråkiga dagstidningar som ges ut i 
Helsingforsregionen, Åboland respektive Österbotten samt för jämförelse två finskspråkiga 
dagstidningar utgivna i Helsingfors och Österbotten. Det övergripande kriteriet för sök av inlägg 
var att det på något vis skulle behandla "svenskan i Finland". Totalt 718 inlägg (=nyhetsartiklar, 
debattinlägg, kommentarer, insändare och kolumner) excerperades på detta sätt och kunde delas 
in i 11 olika underkategorier. Inspirerade av Duncker (2009) gjorde vi en kvantitativ analys av 
hur de olika temana fördelade sig månadsvis över året för att urskilja särskilda toppar då ett visst 
ämne diskuterades extra intensivt, samt har försökt härleda vad som har utlöst dem. 

Vi fann fyra teman som var särskilt vanliga under olika perioder under 2015: Under januari och 
mars diskuterades den obligatoriska skolsvenskan flitigt i flertalet av tidningarna; i samband med 
regeringsförhandlingarna i maj förekom många inlägg gällande svenskans ställning i Finland; 
och under oktober försiggick dels en hetsig debatt i de svenskspråkiga tidningarna om startande 
av en ny klasslärarutbildning i Helsingfors; och dels en intensiv diskussion om flyktingar och 
invandrare kunde/borde integreras på svenska (istället för på finska). Med undantag av enstaka 
inlägg i de två finskspråkiga tidningarna i samband med den obligatoriska skolsvenskan kan man 
konstatera att diskussioner om ”svenskan i Finland” nästan undantagslöst förs i den 
finlandssvenska pressen. Vidare kan man se att såväl globala samhällsförändringar (den ökade 
flyktingströmmen under hösten), som regionalpolitik (i detta fallet gällande var svenska 
klasslärare borde utbildas) slår igenom och diskuteras i relation till hur svenska på bästa sätt ska 
leva vidare som ett starkt språk i Finland även i framtiden.  
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