
Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2018
Språk och internet

�enn� �n�l�� f����er�r på ungas 
vardag, språkidenti tet och mediean-
vändning. Den är en del av den svensk-
språkiga ungdomsbarometer som Ta-
loustutkimus utf örde på uppdrag av 
Magma våren 2018. Frågorna besva-
rades av 800 svenskspråkiga ungdo-
mar i åldern 15–19 år. Mera detaljerad 
informati on om svarsunderlaget hitt as 
på magma.fi . Undersö kningen mö jlig-
gjordes med hjä lp av fi nansiering frå n 
Sti ft elsen Brita Maria Renlunds minne, 
Svenska Yle, Lilla Teatern (Stadsteatern) 
och Svenska Teatern. 

Svenskan stark i hemmen
�n���m�rn� � �enn� �t���e lever i 
förhållandevis svenskspråkiga familjer. 
Av alla respondenter har 75 % uppgett  
att  de talar enbart eller mest svenska 
med sin familj och 24 % att  de talar lika 
mycket fi nska och svenska. Endast ett  
par–tre procent har uppgett  att  de ta-
lar mest eller enbart fi nska, engelska 
eller andra språk hemma.

Respondenternas språkförhållanden 
varierar regionalt (bild 1). Föga förvå-
nande är Åland den mest svenska regio-
nen: där har alla utom en uppgett  att  de 
talar enbart eller mest svenska hemma. 
Även i Österbott en är svenskan stark; 
av de österbott niska ungdomarna talar 
89 % primärt svenska hemma, medan 
endast en ti ondel uppger att  de talar 
lika mycket fi nska och svenska. I de öv-
riga regionerna är tvåspråkiga familjer 
vanligare. I Åboland använder 25 % av 
respondenterna både fi nska och svens-
ka och i Nyland är ca 40 % tvåspråkiga. 
Även i södra Finland är hemmen alltså 
förhållandevis svenskspråkiga.

Tre språk i omgivningen
�en ��r��l��� �m���n�n�en utan-
för hemmets väggar är mer diversi-
fi erad (bild 1), vilket man också ser 
på att  ungdomarna har valt fl er svar-
salternati v än för hemspråket. Bland 
språken ungdomarna talar utanför fa-
miljen, t.ex. med vänner, i skolan el-
ler på jobbet, ökar fi nskans och eng-
elskans andel. Ändå är det fortf arande 
alternati vet enbart eller mest svenska 
som klart dominerar, vilket kan vara 
lite överraskande med tanke på hur 

fi nska eller tvåspråkiga regioner Åbo-
land och Nyland är. Det är dock vikti gt 
att  notera att  80 % av respondenterna 
går i skola (grundskola, yrkesskola el-
ler gymnasium), och sannolikt rör sig 
i övervägande svenskspråkiga miljöer. 

I alla regioner har kring en fj ärdedel 
av respondenterna (lite mindre i Åbo-
land) uppgett  att  de talar engelska ut-
anför familjen, t.ex. med vänner, i sko-
lan eller på jobbet. Vi vet inte om de 
endast tänkt på situati oner i den fysis-
ka omgivningen eller också kommuni-

Bild 1. Den procentuella fördelningen av vilka språk de unga talar hemma och utanför 
familjen (med vänner, i skolan och på jobbet) enligt region. Respondenterna fi ck välja 
fl era svarsalternati v. N = 800. 
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kati on på nätet, men man kan konsta-
tera att  engelskan akti vt fi nns med i 
deras liv. Är det då så att engelskan har 
ökat i samhället? Finska språknämn-
den vid Insti tutet för de inhemska 
språken anser att  det är så. Nämnden 
befarar att  engelskan ska tränga ut na-
ti onalspråken från arbetslivet, högsko-
lorna och kundbetjäningen och eft er-
lyser därför ett  språkpoliti skt program 
för att  trygga fi nskan och svenskan i 
alla domäner i framti den.1

Nästan ingen fi nska på nätet
ä�en � �n���m�rn�� digitala omgiv-
ning är det svenska och engelska som 
dominerar. I enkäten ombads ungdo-
marna uppskatt a hur stor procent av 
deras internetanvändning som går på 
svenska, fi nska, engelska och andra 
språk, så att  den totala användningen 
skulle uppgå ti ll 100 procent. Som man 
ser i bild 2 är användningen av fi nska 
rätt  marginell (ca 10 %), medan svens-
ka och engelska är parallella språk i 
ungdomarnas värld. För internetan-
vändningen som helhet uppskatt ar re-
spondenterna att  47 % går på engelska 
och 40 % på svenska. Med andra ord 
dominerar engelskan på dett a områ-
de. Ser man ti ll de olika användnings-
områdena är det framför allt vid infor-
mati onssökning som de unga säger sig 
använda mest engelska. 

Svenska använder de mest i kom-
munikati onen med andra, dvs. då de 
chatt ar eller ringer samtal via nätet, 
vilket är naturligt om man tänker sig 
att  de är i kontakt med sina kompisar 
eller familjen. Troligtvis är använd-
ningen av svenska stor även på sociala 
medier av samma orsak. Svenskan do-
minerar också då de läser arti klar och 
böcker på internet. Ett  rimligt antagan-
de är att  läsningen på internet i den-
na ålder i hög grad är kopplad ti ll skol-

arbete och studier, vilket förklarar att  
språket i första hand är svenska.

Det fi nns också ett  signifi kant sam-
band mellan hemspråket och språket 
som används på nätet. De ungdomar 
som talar enbart eller mest svenska 
hemma använder också nätet mera 
på svenska än de ungdomar som ta-
lar också fi nska hemma. Engelskan an-
vänds lika mycket av båda grupperna, 
vilket kan tolkas som att  engelska är ett  
komplement ti ll fi nskan och svenskan, 
åtminstone för de tvåspråkiga ungdo-
marna. Däremot kan engelskan vara 
en konkurrent ti ll fi nskan för de unga 
som talar mest svenska hemma, ef-
tersom de inte använder fi nska nästan 
alls på nätet; endast 6–7 % av deras in-
ternetanvändning sker på fi nska. Två-
språkigheten för dessa unga gäller allt-
så svenska-engelska, medan fi nskan 
har en undanskymd roll på nätet.

Jämförelser med andra studier av 
ungas språkbruk på internet ger en lite 
motstridig bild. Äldre studier av språk 
och mediebruk kopplar ihop tv-ti tt an-
de och internetanvändning, så att  spe-
ciellt tvåspråkiga som ti tt ar mycket på 
fi nsk tv också använder internet mera 
på fi nska, och väldigt lite på svenska. 
Mediebeteendet har däremot föränd-
rats i snabb takt och nyare studier av 
fi nlandssvenska ungas språkanvänd-
ning på nätet ger liknande resultat som 
denna barometer. T.ex. László Vinczes 

och Nick Joyces (2018)2 undersökning 
av hur gymnasieelever i Jakobstad och 
Pargas använder språk på nätet visar 
att  svenska och engelska komplett erar 
varandra, medan användningen av fi n-
ska är liten. Däremot uppgav Pargas- 
och Jakobstadsungdomarna att  de an-
vänder mest engelska i sociala medier, 
medan respondenterna i denna ung-
domsbarometer använder mest svens-
ka i sociala medier. 

Undersökningarna i sig ger ingen för-
klaring ti ll denna skillnad, men en orsak 
kan vara skillnader i hur man tolkar be-
greppet sociala medier, vilka fakti ska 
tjänster eller plattf  ormar man tänker 
på. Skillnaden mellan t.ex. video- eller 
bildbaserade sociala medier och text-
baserade sociala plattf  ormar kan vara 
stor med tanke på vilka språk använ-
darna brukar. Till exempel visar Reu-
ters Insti tutes digitala nyhetsrapport 
för 20183 att  bland fi nländarna är Face-
book den mest populära plattf  ormen 
bland sociala medier (71 %), tätt  följd av 
videoplattf  ormen Youtube (66 %) och 
meddelandetjänsten Whatsapp (59 %), 
vilket bekräft ar mångtydigheten i be-
greppet sociala medier. 

Pojkar surfar på engelska  
�en ����t�l� ��r��m�l�� ungdomar-
na befi nner sig i är alltså inte entydig. 
Det fi nns också klara skillnader mel-

Bara 10 % 
av internetanvänd-
ningen går på fi nska

Bild 2. Hur stor del av respondenternas internetanvändning som går på olika språk, enligt 
deras egen uppskatt ning i procent.  
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lan könen gällande både språkanvänd-
ningen och vad de gör på nätet. Som 
helhet uppger pojkarna att de använ-
der betydligt mera engelska på nätet 
än vad flickorna gör. Flickorna använ-
der i stället klart mera svenska. Störst 
är skillnaden vid informationssökning 
och läsning, där pojkarna uppger sig 
använda mera engelska och flickorna 
mera svenska (bild 3). 

Vad gör ungdomarna då vid sina 
skärmar? Respondenterna uppma-
nades välja tre aktiviteter som de an-
vänder mest tid till då de sitter vid en 
skärm. Resultaten i bild 4 visar på både 
likheter och skillnader mellan könen. 
Som helhet tittar ungdomarna myck-
et på videomaterial, tv-serier och fil-
mer på Youtube och andra videoplatt-
formar. Språket i videomaterialet är 

antagligen i hög grad engelska, vilket 
betyder att den passiva användningen 
av språket är stor för många av ungdo-
marna. Nästan hälften av responden-
terna säger sig använda mycket tid på 
sociala medier medan ca en fjärdedel 
lyfter fram Instagram. För en tredjedel 
av respondenterna är skolarbete en av 
de tre aktiviteter de gör mest vid skär-
men, medan läsning av tidningar och 
böcker valts av endast 7 % av respon-
denterna.  

Av alla respondenter har 28 % upp-
gett att de använder mycket tid till att 
spela, men här är fördelningen mellan 
könen skev. Över hälften av pojkarna 
i barometern har valt spelande som 
en av de tre vanligaste sakerna de gör 
vid en skärm, mot endast 6 % av flick-
orna. Detta kan vara en förklaring till 
att pojkarna använder mera engelska 
på nätet, eftersom många dator- eller 
konsolspel fungerar på engelska och 
spelas tillsammans med andra runt om 
i världen. Spelen kan även inkludera 
chattar eller diskussioner med andra 
spelare.  

Flickorna i sin tur är överlag aktivare 

användare av sociala medier och de 
chattar och använder Instagram mer 
än pojkarna. Detta är i linje med resul-
taten från t.ex. den nationella under-
sökningen om ungdomars mediebruk 
och fritid från 2016,4 som visar att de 
sociala aspekterna är speciellt viktiga 
i flickors medieanvändning och att de 
använder sina smarttelefoner framför 
allt till att hålla kontakt med sina kom-
pisar via nätet. 

Det är viktigt att notera att detta är 
ungdomarnas bedömning av hur de 
använder olika språk på internet och 
inte en undersökning av deras faktis-
ka språkbruk. Hur medvetna är de i 
själva verket om de språkval de gör? 
Hur aktivt finns språket med i ungdo-
marnas medvetande då de surfar på 
nätet, spelar olika spel, laddar upp 
egna foton och videor eller kommen-
terar andras inlägg? Tänker de alls på 
ifall de använder svenska eller engel-
ska eller sker språkvalet automatiskt 
och omarkerat? Det finns många öpp-
na frågor och ett behov av vidare stu-
dier för att få en djupare förståelse av 
de ungas mediebeteende.

Stark minoritetskänsla
mer än hälften (57 %) av de unga 
upplever att de tillhör en språklig mi-
noritet, vilket också rapporteras i den 
första delen av den svenskspråkiga 
ungdomsbarometern. Upplevelsen 
tycks inte styras av var man bor, utan 
delas av unga såväl i huvudstadsre-
gionen som i Österbotten. Flickorna 
är mer benägna att känna sig som en 
del av en språklig minoritet, vilket kan 
hänga ihop med att de – mer än poj-
karna – upplever sig bli illa behandla-
de på grund av språket. Drygt hälften 
av flickorna har sådana upplevelser i 
bagaget, och det kan handla om t.ex. 
glåpord eller uppmaningar att tala fin-
ska. Också hemspråket påverkar: mino-
ritetskänslan är vanligare hos dem som 
kommer från svenskdominerade hem. 
Även tankesmedjan e2:s undersökning 
av svenskspråkigas och finskspråki-
gas identiteter5 visar att minoritetstill-
hörigheten är en viktig del av många 
svenskspråkigas identitet. Detta är 
den tydligaste skillnaden mellan språk-

Pojkars och flickors 
språk på nätet

Bild 3. Hur stor del av pojkarnas och flickornas internetanvändning som går på olika 
språk, enligt deras egen uppskattning i procent. (N = 799).
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grupperna. Därti ll fi nns det en koppling 
mellan minoritetsidenti teten och en 
oro över de svenskspråkigas ställning. 
En jämförelse kan göras med Barome-
tern (2014)6, som visar att  framför allt 
svenskspråkiga i svenskdominerade 
kommuner upplever att  språkklimatet i 
rikspoliti ken blivit sämre. Enligt forska-
ren Kjell Herberts kan dett a bero på att  
enspråkiga fi nlandssvenskar är mer ly-
hörda för negati va stämningar än två-
språkiga, som klarar av att  obehindrat 
röra sig över språkgränsen.  

Sammanfatt ningsvis kan man säga 
att  ungdomarna som deltagit i baro-
metern lever förhållandevis svensk-
språkiga liv. Svenskan dominerar 
hemma, i omgivningen och på nätet. 
Engelskan förekommer parallellt med 
svenskan, speciellt i digitala miljöer, 
medan fi nskan har en förvånansvärt 
undanskymd roll. Dett a kan ti ll en viss 
del bero på att  svaren från Österbot-

ten är något överrepresenterade, men 
situati onen skiljer sig inte mycket i de 
andra regionerna. De unga som kom-
mer från tvåspråkiga hem har således 
tre språk på sin repertoar: svenska, fi n-
ska och engelska, och använder dessa 
tre t.ex. på nätet. De svenskspråkiga 
använder däremot inte fi nska nästan 
alls online. 

Engelska förekommer i alla regio-
ner, också på nätet, och man kan fråga 
sig om de engelska inslagen har ökat 
i vårt samhälle. Denna undersökning 
säger däremot inget om de fakti ska 
språkkunskaperna. I utbildningsföre-
taget EF:s internati onella jämförelse av 
kunskaper i engelska har Finland sjun-
kit ti ll plats ått a från att  ti digare har le-
gat på fj ärde plats av totalt 88 länder. 
Det fi nns med andra ord många aspek-
ter på vår språkmiljö, våra språkkun-
skaper och vårt språkklimat som behö-
ver undersökas vidare. 
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Bild 4. Vad fl ickorna och pojkarna använder sin skärmti d ti ll. De fi ck välja tre användningsområden. Svaren är i procent. (N = 799).
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