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1. INLEDNING 

 

 

Ibland kräver ”galna” idéer någon som säger, ”En bra idé, såklart ska du förverkliga den!” 

När det blev klart att jag skulle fullgöra beväringstjänst på svenska på Nylands brigad, fick 

jag den ovannämnda kommentaren och stödet av professor Paula Rossi. Det var då vi också 

kom överens om att pro gradu-avhandlingens tema kommer att vara de finskspråkiga 

beväringarna på Nylands brigad och att jag redan kan börja samla in material under min 

tjänstetid. Det var klart direkt att undersökningen kommer att fokusera på varför 

finskspråkiga beväringar har valt Nylands brigad, Finlands enda svenskspråkiga brigad, som 

sin tjänstgöringsplats, hurdant förhållande till svenska de har och i hurdana situationer de 

har använt svenska under militärtjänsten. 

 

Språkanvändningen på Nylands brigad är lagstadgad och styrs av både språklagen och 

värnpliktslagen. Det står i språklagen (423/2003, 39 §), att ”minst ett truppförband skall dock 

vara svenskt”. Språklagen bestämmer också, att Försvarsmaktens kommandospråk är finska 

i alla truppförband. I värnpliktslagen (1438/2007, 55 §) står det på följande sätt: ”De 

värnpliktigas undervisningsspråk är finska eller svenska. En finsk- eller svenskspråkig 

värnpliktig har rätt att förordnas till ett truppförband vars undervisningsspråk är hans 

modersmål.” 

 

Manliga finska medborgare är värnpliktiga från det år de fyller 18 år tills de är 60-åriga. 

”Fullgörandet av värnplikten omfattar beväringstjänst, repetitionsövning, extra tjänstgöring 

och tjänstgöring under mobilisering samt deltagande i uppbåd och besiktning av 

tjänstedugligheten” (Värnpliktslagen, 1438/2007, 2 §). Alternativet för värnplikten är 

civiltjänst. Kvinnor kan också tjänstgöra, om de ansöker om tjänsten, är mellan 18- och 30-

åriga och är lämpliga för tjänsten (Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor, 194/1995, 1 §).  

 

Denna avhandling tar reda på de finskspråkiga beväringarnas förhållande till svenska språket 

och den svenskspråkiga militärtjänsten. Det är viktigt att undersöka ämnet, för det är ett 

relativt outforskat fenomen i svenskan. Svenska språket i militärkontext är ett aktuellt ämne, 
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för försvarssamarbete mellan Finland och Sverige har fördjupats under de senaste åren. Det 

är även viktigt att samla in och analysera data om beväringarnas språkinlärning under sin 

tjänstetid, närmare i en organisation med ett främmande språk. 

 

1.1 Syfte 

 

Huvudsyftet med denna avhandling är att kartlägga de finskspråkiga beväringarnas 

förhållande till svenskan. Avhandlingen styrs av följande tre forskningsfrågor:  

1. Varför har de finskspråkiga beväringarna valt att tjänstgöra på Nylands 

brigad?  

2. Hurdana kunskaper i svenska språket hade de innan de ryckte in?  

3. I hurdana situationer använder de svenska på Nylands brigad?  

Undersökningen svarar även på frågor som om beväringarna är nöjda med sina val av 

tjänstgöringsplats och hur de planerar att använda svenska efter militärtjänsten.  

 

Den första forskningsfrågan om beväringarnas val av tjänstgöringsplats utreds med sådana 

frågor som om Nylands brigad var ett primärt ansökningsmål, vilka orsaker som ledde till 

att informanterna kom till Nylands brigad och om det var viktigt för dem att 

beväringstjänsten skedde på svenska. Svaret på den andra forskningsfrågan strävades efter 

med sådana frågor som hur gamla informanterna var då de började studera svenska, var de 

har studerat svenska och vilka slags färdigheter i svenskan de hade före militärtjänsten. 

Informanterna svarade på frågor gällande den tredje forskningsfrågan med hjälp av 

procenttal. Ett exempel på frågorna är följande: ”Procentuellt, hur mycket använder man 

svenska i stugan?” (se frågeformuläret, bilagan). 

 

1.2 Material 

 

Undersökningens målgrupp var finskspråkiga beväringar på Nylands brigad från två 

kontingenter. Insamlingsmetoden var en enkät med 25 frågor, varav fyra var öppna och 

resten flervalsfrågor.  Informanterna svarade på enkäten genom att skanna QR-koden, som 
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stod på papper på varje enhets anslagstavla. Informationen delades via enhetsdejourer, som 

informerade de finskspråkiga om enkäten. Enkäten besvarades av 34 beväringar från alla 

enheter (underofficersskolan, första kustjägarkompaniet, andra kustjägarkompaniet, stabs- 

och signalkompaniet, pionjärkompaniet samt granatkastarkompaniet). 32 av informanterna 

var 18–20-åriga och två 21–25-åriga. 32 informanter har finska som sitt modersmål, 3 

någonting annat. En av informanterna anser att hen har två förstaspråk: finska och någonting 

annat. Informanternas kön, hemort och deras förstaspråk annat än finska frågades inte för att 

skydda anonymiteten.  

 

På Nylands brigad tjänstgör årligen ungefär 1 500 beväringar, varav 1 % är kvinnor 

(Försvarsmakten, 2021). Exempelvis kontingent 1/21 hade 83 % svenska, 16 % finska och 

1 % något annat som sitt förstaspråk (Fanbäraren, 2021). En klar majoritet av beväringarna 

är svenskspråkiga och antalet finskspråkiga är årligen runt 15% (Vihanta, 2015). 

 

 

    Figur 1: Språkfördelning 1/21 

 

I kontingent 2/21 hade 77 % svenska, 20 % finska och 4 % något annat språk som sitt 

förstaspråk (Fanbäraren, 2021). Det finns problematik inom Försvarsmaktens språkstatistik: 

informationen överförs till databasen (SAP-systemet) från Befolkningsregistercentralen via 

värnpliktsregistret tillsammans med andra personuppgifter, då beväringarna börjar sina 

tjänster. I Befolkningsregistercentralen står det språk som man har markerat som sitt 

förstaspråk då man är född. Om man inte markerar något förstaspråk, markeras det efter 

83 %

16 %
1 %

Språkfördelning 1/21

1. Svenska 2. Finska 3. Övriga
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moderns förstaspråk. I registret finns det personer som har finska som sitt förstaspråk, fast 

de är födda utomlands och förstaspråket är i realiteten något annat. (Lehtikangas, 2022) 

 

    

   Figur 2: Språkfördelning 2/21 

 

Nylands brigad är Försvarsmaktens enda svenskspråkiga brigad i Finland, som ger 

utbildning på svenska. Fast utbildningen ges på svenska, är kommandospråket finska. 

Brigaden ligger i Raseborg, cirka 90 kilometer från Helsingfors. De flesta av beväringar som 

tjänstgör på Nylands brigad är svenskspråkiga eller tvåspråkiga, men brigaden lockar in även 

många finskspråkiga (se figur 1 och 2). Beväringarna kommer vanligen från närområden 

(Nyland, Egentliga Finland), från det svenskspråkiga Österbotten och även från Åland. 

Brigaden utbildar kusttrupper, det vill säga soldater som agerar främst i skärgården. 

 

Nylands brigad baserar sig på Nylands Regemente, vilket grundades år 1626. Namnet 

Nylands brigad togs i bruk år 1957. Nylands brigad hörde tidigare till armén, men år 1998 

blev det en del av marinen. Brigaden består av brigadstaben, Vasa Kustjägarbataljon samt 

Ekenäs kustbataljon. Brigadkommendör är kommodor Juha Kilpi. (Försvarsmakten, 2022) 

På Nylands brigad arbetar cirka 200 människor varav en del är civilpersoner. Möjliga 

vapenslagutbildningar är bland annat kustjägare, granatkastarmän, pionjärer, militärpoliser, 

båtförare, chaufförer, signalister, eldledare och sjukvårdsmän. På brigaden finns även 

Amphitious Task Unit (ATU) -trupper, vilket betyder en internationell utbildning till möjliga 

77 %

20 %

3 %

Språkfördelning 2/21

1. Svenska 2. Finska 3. Övriga
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krishanterings- och beredskapsuppgifter. Truppen står även till NATOs förfogande. 

(Nylands brigads gille, 2022) 

 

1.3 Metod 

 

Före materialinsamlingen måste man söka ett forskningstillstånd från Försvarsmakten, i 

detta fall från marinens registratorskontor. Forskningstillståndet DR116 möjliggjorde 

materialinsamlingen via enkät och intervju.  Materialinsamlingsmetoden för denna 

avhandling blev enkäten. Ett av forskningstillståndets villkor är att en forskningsrapport ska 

levereras till Försvarsmakten. 

 

Materialet samlades in med hjälp av en enkät, som hade både flervalsfrågor och öppna 

frågor. Metoden för materialinsamling är mixed method. Mixed method är en 

forskningsmetod som kombinerar egenskaper från både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Mixed method är mer flexibel än ovannämnda, vilket möjliggör sådana forskningsfrågor 

som kvalitativ eller kvantitativ inte ensam kan svara på. (Sarajärvi & Tuomi, 2018:57, se 

även Dörnyei, 2007) Frågan som är den viktigaste i användning av mixed method är 

följande: hur kombinerar man kvalitativa och kvantitativa metoder? Hur använder man 

kvalitativa och kvantitativa metoder i datainsamlingen och hur använder man dem i 

analysen? Dörnyei, 2007:44–45) Enkäten används i denna undersökning, för att få statistik 

som kan även generaliseras. Den kvalitativa delen innebär däremot en strävan efter att förstå 

orsaker bakom personliga val och att förstå individuella erfarenheter. Metoden var passande 

för den här undersökningen, för målet var att få så många svar som möjligt. Vissa frågor var 

sådana som måste vara öppna, för det fanns för många alternativ eller frågan krävde 

motivering.  

 

Det finns flera olika metoder man kan använda till kvalitativ materialinsamling: intervju, 

enkät, etnografisk observation och observation av interaktion. Observation var inte något 

alternativ, för det passar inte till militärverksamhet. När man planerar en intervju, ska man 

tänka på hur materialet begränsas och hurdan information man letar efter. Det är viktigt att 

ha fungerande växelverkan med informanten, men man ska ta växelverkan i hänsyn i 

analysering. Man ska bestämma om intervjun är strukturerad eller halvstrukturerad, vilket 
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syftar på hur mycket man planerar frågor på förhand. Det är också viktigt att planera hur 

intervjutillfället organiseras och hur aktivt intervjuaren aktiverar eller lugnar ner 

informanten. (Hyvärinen, Suoninen & Vuori, u.å.) 

 

Intervjun skulle ha varit en möjlig metod för denna undersökning, för det hade erbjudit 

djupare information om beväringarnas språkbeteende. Emellertid skulle det ha varit omöjligt 

att hitta tid för flera intervjuer i den hektiska militärvardagen och tillträdet till olika enheter 

var begränsat. Det var möjligt att skicka information och länken till frågeformuläret utan att 

själv besöka enheten. Dessutom var målet att få vidsträckt material från flera informanter, 

vilket var enklast via enkäten. 

 

Enkäten som insamlingsmetod har för- och nackdelar. Vid sidan av intervjun är enkäten den 

effektivaste metoden då man vill ta reda på vad en människa tänker på eller varför hon gör 

saker på ett visst sätt. En enkät är en blankett som en informant fyller i ensam eller i ett 

grupptillfälle. En enkät är billig och tar inte mycket tid att utföra. Nackdelarna är i 

flexibiliteten: man kan inte förklara frågor eller få förklaring till svaren och missförstånd kan 

lätt hända. Dessutom får man inte lika mycket information om deltagarna som man skulle 

få, om man skickade frågor på förhand. Ibland kan svar till öppna frågor också vara 

ordfattiga och det kan vara svårt att få tillräckligt många deltagare. (Sarajärvi & Tuomi, 

2018:62–63) Enligt Dörnyei (2007:101) finns det två problem som gäller enkäten: 1. hur 

man väljer sina informanter och 2. hur blanketten designeras och administreras.  

 

Innan enkäten utarbetas, ska man bestämma om den är explorativ, deskriptiv eller 

experimental. Frågornas typ beror på antalet deltagare: ett stort antal deltagare möjliggör 

insamling av statistiskt material och generalisering. Ett mindre antal deltagare möjliggör 

användning av öppna frågor, vilket betyder att undersökningen är en fallstudie. Samtidigt 

leder det till mer grundlig information utan generalisering. Svaren beskriver erfarenheter av 

en viss grupp. (Alanen, 2011:147–148) 

 

Det finns flera olika sätt att mäta språkkunskaper: man kan ordna ett prov, observera, ta 

stickprov, använda inlärningsdagbok, samla ihop en portfölj under en längre tidsperiod eller 
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göra en självvärdering (Huhta & Tarnanen, 2011:201). Värdering av språkkunskaper är en 

liten del av denna avhandling, men självvärdering var det valda medlet. Informanterna 

värderade sina kunskaper i kommunikation, talförståelse och läsförståelse före 

militärtjänsten.  

 

Nätenkät eller mobilenkät i detta fall kan vara interaktiv utan att forskaren själv är på plats 

då enkäten fylls i. I de flesta tjänstoperatörer är det möjligt att sätta villkor beroende på 

tidigare svar, som bestämmer vilka frågor som blir synliga. Det är även möjligt att välja vilka 

frågor som är obligatoriska för att frågeformulären kan skickas. Denna enkät är cross-

sectional design, vilket betyder att informanterna svarar på det bara en gång. Det skulle också 

vara möjligt att ha en longitudinell undersökning. Processen att förbereda sig för en nätenkät 

skiljer sig lite från en pappersenkät. I båda måste man sätta mål och göra förberedelser, men 

för nätenkät ska man först välja en tjänstoperatör som fyller behov av vissa egenskaper och 

av förvaring av data. Efter man har utarbetat frågeformuläret, ska man kolla layouten och 

testa hur den fungerar. Därefter måste man kontakta informanter, samla ihop data och 

processa den. Många operatörer bjuder på tjänster som preliminärt processar data, vilket är 

en fördel i jämförelse med pappersenkäten. (Callegaro, Lozar Manfreda & Vehovar, 2015) 

 

Enkäten som fungerar på smartmobiler var den enda möjligheten för att utföra 

datainsamlingen på grund av tidtabeller och begränsningar som förbjöd besök i andra 

enheter. Som diskuteras i det föregående stycket, möjliggjorde mobilenkäten också att 

kontrollera och personifiera formuläret enligt svaren på distans. Det var viktigt att 

kontrollera hur enkäten fungerar på smartmobilen och att det inte finns för många öppna 

frågor, för det är tröttsamt att skriva mycket på mobilen.  

 

Materialet i denna avhandling analyseras med hjälp av metoden innehållsanalys. 

Innehållsanalysen är en enkel metod att analysera text, eftersom man kan klassificera svaren 

utan den djupa förståelsen av teorin. All analysering av innehåll kan indelas i fyra faser: 

Först ska man bestämma vad man är intresserad av i materialet, alltså vad man forskar. I den 

andra fasen ska man gå igenom materialet och urskilja samt markera det som är intressant 

forskningsmässigt. Detta kallas också för kodning. I den tredje fasen ska man klassificera 

eller typindela materialet. I den fjärde fasen ska man sammanfatta resultaten. (Sarajärvi & 
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Tuomi, 2018:78, 107) En forskare ska fundera på citatens roll i undersökningen, när hen 

skriver om resultat: stöder de undersökarens egen tolkning, beskriver de materialet 

sanningsenligt, ska man skilja dem från texten och hur många citat ska man använda (Eskola, 

2018: 228–229)? 

 

Denna undersökning är reproducerbar av alla som söker forskningstillstånd. Resultaten är 

samstämmiga och relativt pålitliga, för informanterna är helt frivilliga och några frågor var 

även öppna, vilket betyder att informanterna fick svara med egna ord. Naturligtvis är 

svarsalternativen i flervalsfrågor bestämda av en människa, vilket kan innebära en risk för 

förhandsinställningar.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 

 

 

I teoridelen presenteras först tidigare forskning som gäller militären, språkinlärning i 

militären och språkval i organisationer. I avsnitt 2.2 redogörs för språkplanering i Finland, 

avsnitt 2.3 presenterar inlärningsteorin som heter interaktion. Avsnitten 2.4 och 2.5 

behandlar motivation och språkkontakter.  

 

2.1 Språkinlärning och språkval i forskning 

 

Trots att Försvarsmakten är ett populärt forskningsobjekt, finns det inte många 

undersökningar om själva språket i Försvarsmaktens kontext. Leinonen, Otonkorpi-

Lehtoranta och Nikkanen (2017) har forskat i interaktion mellan könen ur jämställdhetens 

synvinkel. Halonen (2007) skriver i sin doktorsavhandling om Försvarsmaktens 

utbildningskultur och hur den har byggts. Kea Pesonens pro gradu-avhandling (2020) 

handlar om kommunikation på Försvarsmaktens Instagram-konto Inttielämää och 

beväringarnas egna konton. Avhandlingen fokuserade på föreställningar av militäriskhet i 

deras inlägg.  

 

Vincze, Joyce och Vehkalahti (2017) har forskat i både motivation att lära sig svenska och 

longitudinella konsekvenser hos finskspråkiga beväringar på Nylands brigad. I sin 

undersökning om motivation hade de 42 deltagare, varav 7 % kom från svenskspråkiga 

kommuner, 54 % från tvåspråkiga kommuner och 39 % från finskspråkiga kommuner. 

Majoriteten av deltagarna var under 20-åringar, vilket betyder att de tjänstgjorde strax efter 

utbildning på andra stadiet. 90 % av informanterna planerade att utbilda sig i en högskola 

efter militärtjänsten. Enkäten var i pappersform och formulerad enligt Dörnyeis L2-

motivationssjälvbildsystem och hade frågor under fyra begrepp: L2 ideal self, L2 

orientations, perceived L2 proficiency och L2 learning efforts. L2 Ideal self syftar på hurdana 

språkanvändare informanterna vill bli, L2 orientations syftar på hur de planerar att utnyttja 

språket, perceived L2 proficiency syftar på hur informanterna självvärderar sina kunskaper 
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och L2 learning efforts syftar på hur viktigt språkinlärning under militärtjänsten är för 

informanterna.  

 

Genomsnittligt hade informanterna ganska starka L2 ideal self-profiler, vilket indikerar att 

de ville utvecklas mycket som språkinlärare. Informanternas L2 orientations var också höga, 

vilket betyder att de ville utnyttja språket i sina framtida liv. Svaren i perceived L2 

proficiency indikerade att informanternas kunskaper i svenskan var måttliga. L2 learning 

efforts var också höga bland informanterna, vilket betyder att de hade kommit till Dragsvik 

för att lära sig svenska och fortfarande ville lära sig språket. Det kom fram att ju klarare 

målsättning att lära sig svenska beväringarna hade, desto bättre intryck de hade gällande sina 

kunskaper att använda svenska i framtiden. De observerade också att ju lägre kunskapsnivå 

var i början av militärtjänst, desto bättre kunde resultatet i L2 ideal self förutsäga resultatet i 

L2 learning efforts. Med andra ord ju större skillnad mellan informanternas kunskaper och 

kunskaper de önskade få, desto bättre var deras motivationer att lära sig språket.  

 

Vincze, Joyce och Vehkalahtis (2017) longitudinella del av undersökningen mätte de 

finskspråkiga beväringarnas resultat i L2 proficiency, L2 use anxiety och attityder till L2 

talare i början av militärtjänst och efter sex månader i tjänsten. Undersökningen var gjort 

med hjälp av två frågeformulär: ett i början av militärtjänsten och ett i slutet av 

militärtjänsten.  Formulären var identiska och resultaten från första delen samt formulärets 

innehåll är rapporterade i två föregående avsnitt. Båda frågeformulären var i pappersform 

och 17 informanter svarade på båda frågeformulären. Resultaten visade att beväringarna 

efter sex månader i militären rapporterade högre nivå i L2 proficiency, mindre antal L2 use 

anxiety (ångest för att använda språket) och mer positiva attityder till L2 talare.  

 

Tiilikka (2014) har forskat språkkunskaper hos finska officerare som var med i 

krishanteringsoperationer. Resultaten visar att kunskaper i engelska var tillräckliga, men 

kunskaper i franska motsvarade inte kravet i operationer. Kastepohja (2011) forskade i 

yrkesofficerarnas erfarenheter av studerande av ryska språket vid sidan om arbetet. 

Kastepohja hade två forskningsfrågor: 1. Hur kan en officerare skaffa funktionella 

språkkunskaper vid sidan om arbetet i Försvarsmakten? 2. Hurdana uppfattningar har 

studerande i Försvarsmaktens 14:e specialkurs i ryska gällande uppnående av funktionella 
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språkkunskaper vid sidan om arbetet? Det fanns även tre mindre frågor: Hurdana 

motiveringar har studerandena för att skaffa funktionella språkkunskaper i ryskan? Kan man 

nå funktionella språkkunskaper genom att ta Försvarsmaktens 14:e specialkurs i ryska? 

Hurdant är det att studera ryska vid sidan om arbetet i Försvarsmakten? Resultaten visar att 

informanterna ansåg att de kunde skaffa funktionella språkkunskaper under kursen. Det 

krävde inre motivation, men även sporrar av Försvarsmakten. Informanterna ansåg att 

Försvarsmakten erbjuder tillräckligt stöd och det är möjligt att studera vid sidan om arbetet. 

 

Det finns också internationell forskning om språkinlärning i militärkontext. Alqahtani 

(2017) forskade motivation att lära sig engelska hos saudiarabiska kadetter i King Abdul 

Aziz Military Academy (KAMA). Kadetterna var saudiarabiska 18–22-åriga män som hade 

blivit färdiga med gymnasiestudier. King Abdul Aziz Military Academy är treårig och alla 

studerande ska studera engelska under varje termin. Målet med forskningen var att 

undersöka om Dörnyeis modell är användbar i en undersökning om motivation i denna 

kontext samt ta reda på vilka andra motivationsfaktorer det finns. Insamlingsmetoden var ett 

strukturerat frågeformulär med frågor som baserade sig på Dörnyeis L2-motivationssystem. 

 

Frågorna var ställda under elva kategorier och svaren gavs på en Likertskala (1 = håller med, 

5 = håller inte alls med). Kategorier var parental encouragement, Ideal L2 self, Ought-to L2 

self, language learning attitudes, intended learning efforts, instrumentality promotion, 

instrumentality prevention, cultural interest, travelling, national interest och religious 

interest (se tabell 1). Parental encouragement mäter stöd och uppmuntrande kadetterna har 

fått från sina föräldrar, ideal L2 self syftar på hurdana talare de vill vara i framtiden. Ought-

to L2 self presenterar hurdana förväntningar kadetternas makar har gällande deras framtida 

språkkunskaper. Attityder gäller till exempel hur mycket kadetterna har njutit av studier i 

engelska och intended learning efforts tar reda på hur kadetterna ser sina ansatser i 

språkinlärning. Instrumentality promotion syftar på kadetternas praktiska aspirationer samt 

önskemål, medan instrumentality prevention syftar på saker som har hindrat deras 

språkinlärning, så som rädslor, plikter och uppgifter. Cultural interest syftar på hur 

kadetterna har planerat att njuta av den engelska språkgemenskapen, travelling om de har 

planerat att använda engelska utomlands och national samt religious interest syftar på hur 

kadetterna vill använda språket i promotion av den saudiarabiska kulturen och islam.   
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Tabell 1: Kategorier i Alqahtanis undersökning 

Kategorier i Alqahtanis undersökning Förklaring 

parental encouragement stöd och uppmuntrande från föräldrar 

ideal L2 self Hurdan språkanvändare vill man vara i 

framtiden? 

ought-to L2 self Hurdan språkanvändare andra vill att man 

ska vara i framtiden? 

language learning attitudes Hur mycket njuter man av språkstudier? 

intended learning efforts Hurdana ansatser gör jag för att lära mig 

språket? 

instrumentality promotion Praktiska aspirationer och föremål gällande 

språket. 

instrumentality prevention Rädslor, plikter och uppgifter: saker som 

förhindrar språkinlärning. 

cultural interest Hur kommer man att till exempel njuta av 

den engelska språkgemenskapen? 

travelling Ska man använda engelska utomlands? 

national interest Hur utnyttjar man engelskan till att sprida 

den saudiarabiska kulturen och höja sin 

nationalanda? 

religious interest Hur utnyttjar man engelskan till att sprida 

islam och förstärka sin religiösa identitet? 

 

Som deltagare fanns 194 manliga kadetter från King Abdul Aziz Military Academy. 

Resultaten visade att det fanns en stark koppling mellan attityder, inlärningsprestationer samt 

framtidsutsikter. Andra motivationsfaktorer var kulturellt intresse och religiöst samt 

nationellt intresse. Det kulturella intresset innebär kadetternas möjlighet att studera 

utomlands. Det religiösa och det nationella intresset innebär kadetternas möjlighet att berätta 

om islam och saudiarabisk kultur på engelska. De ovannämnda intressena är nära varandra, 

för islam är en stor del av den saudiarabiska kulturen. (Alqahtani, 2017) 
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Miller och Crowther (2020) forskade motivation att lära sig främmande språk hos två 

amerikanska kadetter som hade portugisiska som huvudämne. Vanligen kommer 

amerikanska kadetter direkt från gymnasiet. Bara 5,5 % av kadetterna har varit i tjänst innan 

de har sökt till akademin. Det är obligatoriskt för kadetter att studera åtminstone ett 

främmande språk. Efter utexaminering är det obligatoriskt för kadetter att vara i tjänst för 

minst fem år. Under dessa fem år är det möjligt att söka till specialuppgifter, vilka kan 

innehålla användning av främmande språk i operativt samarbete med utländska krigsväsen.  

 

Miller och Crowther utnyttjade Dörnyeis L2 motivational self system i sin undersökning med 

tre forskningsfrågor: 1. Hurdan koppling finns det mellan kadetternas målsättningar och 

erfarenheter? 2. Hur tänker de att använda språket i framtiden i militärkontext? 3. Hur 

anknyter deras målsättning i språkinlärning till tillhörighet i språkgemenskap? 

Undersökningen var genomförd i tre delar: först svarade informanterna på en enkät som 

innehöll frågor gällande deras bakgrund, personlighet och språkanvändning. Sedan deltog 

de i två halvstrukturerade telefonintervjuer. Båda två kadetter hade varit i tjänst innan de 

sökte till militärakademin. De var förstaårsstuderande med portugisiska som främmande 

språk. De hade inte tidigare kompetens i språket. Resultaten visar att kadetterna var 

självsäkra andraspråksinlärare i militärkontext. Den ena informanten hade 

långtidsavbindning till språket i militärkontext: han planerade sin karriär i militären, 

språkanvändning med andra soldater och efter utexaminering planerade han att söka till 

militäruniversitet och ett utbytesår i Brasilien. Den andra informanten hade en så kallad 

”periodisk avbindning” till språket: han planerade att använda språket då han reser till 

Brasilien eller Portugal. Periodisk avbindning betyder att han planerade att använda språket 

i korta perioder, inte kontinuerligt i vardagen. Han tänkte att söka till civiluniversitet efter 

militärakademin. (Miller & Crowther, 2020) Motivation och attityder till språkinlärning hos 

soldater har också forskats av Mahdavi Zafarghandi och Jodai (2012) och Wooche (1995).  

 

Herberts och Malkamäki (2014) har forskat språkanvändning och språkplanering i 

affärsvärlden, rättare sagt i det finska företaget Wärtsilä. Wärtsiläs officiella språk är 

engelska. Vid tidpunkten för materialinsamlingen hade 65 % av deras anställda i Finland 

finska som modersmål, 30 % svenska och 5 % något annat språk. Materialet insamlades via 

intervjuer av 20 informanter, varav en var Wärtsiläs kommunikationsdirektör och resten 

chefer, assistenter, bokförare, ingenjörer och montörer. 15 av informanterna var finländare, 
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5 hade en annan nationalitet. Informanterna svarade på frågor i sju delområden: 1. företagets 

principer för användning av olika språk, 2. informanternas val av språk med kolleger och i 

gruppsituationer, 3. informanternas språkval för dokument och e-post, 4. informanternas 

upplevelser av språkanvändning, 5. självbedömning av egna och andras språkkunskaper, 6. 

bedömning av behov av språkkunskaper i företaget nu och 7. bedömning av behov av 

språkkunskaper i företaget i framtiden. Engelska är Wärtsiläs officiella 

kommunikationsspråk, vilket betyder att det används i dokumentation och skriftlig 

kommunikation. Enligt undersökningen beror språkvalet på vilka människor som är 

närvarande: om minst en person talar enbart engelska, används engelskan. I annat fall 

används svenska eller finska. Informanterna berättar att de använder även blandspråk, som 

de kallar ”finsvengelska”. Finsvengelskan blandar ihop antingen finska eller svenska med 

terminologi i engelska. Informanterna tyckte att engelskans roll i diskussioner kommer att 

växa i framtiden. Enligt en informant brukar Wärtsiläs arbetare fördela sig i språkgrupper i 

pauser, vilket leder till att grupper får tala sina förstaspråk. 

 

2.2 Språkplanering i Finland 

 

Nylands brigad är en del av finska statens språkplanering. Begreppet språkplanering syftar 

på myndigheter som påverkar språkets bruk och status i olika funktionsområden. Att ha 

språkplanering betyder att det finns språkpolitik. I teorin sker språkplaneringen i fyra steg: 

1. val av språk, 2. standardisering och kodifiering av språkets normer (ordböcker, 

skrivregler, grammatik), 3. utvidgning av bruket till nya domäner och 4. acceptans. 

(Einarsson, 2016:51, 53) 

 

Svenskans starka ställning i Finland kommer från tiden Finland var en del av Sverige, 

ungefär 1100–1809. År 1809 blev Finland en del av Kejsardömet Ryssland, vilket också 

betydde förändring i språkklimatet. Ryskans ställning försökte förstärkas, men det lyckades 

inte. Då blev det ändamålsenligt för Ryssland att förstärka finskans ställning i stället. År 

1863 gav kejsaren en språkförordning att finskan ska bli jämställd med svenskan på 

kommande 20 år. Förordningen nådde sitt mål först år 1902. Dock redan från år 1889 framåt 

var majoriteten av universitetsstuderande från finskspråkiga skolor. (Thylin-Klaus, 2015:10, 
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17, 19, se också Klinge, 1997; Kotilainen, 2015) Svenskans ställning i det finska samhället 

är i stor utsträckning lagstadgad, som nämns i kapitel 1.  

 

Grundlagen från år 1919 och språklagen som stiftades år 1922 bestämde att Finland är ett 

tvåspråkigt land med två officiella språk, finska och svenska. Lagarna var en kompromiss 

mellan två politiska grupperingar, fennomaner och svekomaner. Nuförtiden är 

svenskspråkiga ungefär 5,4% av Finlands befolkning. (Halonen, Ihalainen & Saarinen, 

2015:9) Fast svenskspråkiga är en språklig minoritet i Finland, är språket inte något 

minoritetsspråk och svenskspråkiga har rätt att utföra sin militärtjänst på svenska.  

 

Språklagen styr språkliga rättigheter även i sammanhang med myndigheter och kommuner. 

Det står i lagen att man har rätt att använda svenska eller finska hos statliga myndigheter 

eller myndigheter i tvåspråkiga kommuner och välfärdssammanslutningar. Man har även rätt 

att få möjlighet att bli hörd på sitt eget språk. Dessutom kan kommuner i Finland vara 

antingen en- eller tvåspråkiga. Detta beror på språkindelning hos invånare och bestäms vart 

tionde år. Beslutet baserar sig på statsrådets förordning och officiell statistik. Om det finns 

både finsk- och svenskspråkiga invånare i en kommun, så att till minoriteten hör minst 8 % 

av invånarna eller minst 3 000 personer, ska kommunen vara tvåspråkig. (Språklag, 

423/2003: 5 §, § 10) 

 

Undervisning i grundskolor är därefter styrd av lag om grundläggande utbildning 

(628/1998:10 §, 11 §, 14 §). Det står i lagen att undervisningsspråket på skolan är antingen 

finska eller svenska (och i vissa fall även samiska, rommani eller teckenspråk). Lagen listar 

ut vilka ämnen som ska undervisas i grundskolor. Bland dessa ämnen står det andra 

inhemska språket, vilket betyder att de som får undervisning på svenska ska studera finska 

åtminstone från och med sjätte klass och de som får undervisning på finska ska studera 

svenska åtminstone från och med sjätte klass. Det andra inhemska språket i läroplanen är 

antingen B1-språk (medellång lärokurs) eller A2-språk (lång lärokurs).  
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2.3 Andraspråksinlärning i interaktion 

 

Det finns flera olika inlärningsteorier, varav behaviorism, kognitivism och konstruktivism 

kan anses vara de viktigaste huvudlinjerna. Behaviorism betonar inlärares beteende, 

kognitivism betonar inlärares kognitiva färdigheter och konstruktivism betonar kognitiva 

färdigheter samt egna erfarenheter. Det finns också en inlärningsteori, som betonar 

växelverkans roll i inlärningen. Teorin heter interaktionism. Inlärningsteorier har utvecklats 

av filosofer genom tiderna. Nyare teorier baserar sig på teorier i pedagogisk psykologi, 

vilken är en inriktning mellan psykologi och pedagogik. (Lehtinen, Lerkkanen & Vauras 

2016) 

 

Det finns många olika ismer, varav empirism och behaviorism var stora ända till början av 

1900-talet. Empirismen baserar sig på John Lockes tankar att en människa lär sig från 

sinnesförnimmelser. Från dessa förnimmelser skapar man idéer, vilket blir inlärning. 

Behaviorismen därefter baserar sig på tanken att man reagerar på en stimulus och skapar 

repetitiva beteendemodeller. Dessutom finns det Banduras sociala inlärningen, vilket 

innebär att människor lär sig genom att observera och efterbilda andra människor. Människor 

lär sig också att bete sig enligt sociala normer. Kognitivism är en annan viktig teori, som 

betonar individens tankeprocesser. Sådana inre processer som minne, inlärningsstrategier, 

uppmärksamhet och problemlösningsprocesser är viktiga faktorer i kognitivism.  

Konstruktivism däremot baserar sig på Piagets idéer om hur tänkande och vetande bygger 

på verksamhet och växelverkan, vilka är nödvändiga för att en människa kan anpassa sig till 

sin omgivning. (Lehtinen, Lerkkanen, Vauras, 2016, se också; Siljander, 2014) 

 

Interaktionismen formades på 1970-talet, när interaktion mellan nativ och icke-nativ talare 

blev vanligare forskningsobjekt. Forskare var speciellt intresserade av hur nativa talare 

underlättar språket och kommunikation för icke-nativa talare.  Det var förstått att 

språkinlärning kräver medvetande och att det är omöjligt för språkinlärare att koncentrera 

sig på alla delar av språket samtidigt. Därför är det nyttigt för språkinlärare att ha någon som 

påpekar felaktigheter och stildrag i språket, för då fästas språkinlärares uppmärksamhet på 

saker som hen kanske inte själv märker. Forskare observerade att det finns många olika sätt 

att säkra förståelse: clarification request, confirmation check, repetition och recast. Med 
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clarification request avses situationen där lyssnaren frågar efter klarhet. Confirmation check 

för sin del betyder att lyssnaren ställer vidare frågor om ämnet, som visar om hen har förstått 

rätt. Repetition syftar på situationen där talaren upprepar saken och recast syftar på 

situationen där lyssnaren upprepar saker med egna ord för att visa att hen har förstått rätt. 

(Mackey, Abbuhl & Gass, 2012:7, 9, Se också Mitchell, Myles & Marsden, 1998:160–187) 

Interaktion har forskats i Finland till exempel av Kurhila (2006). 

 

En del av inlärarna får mera nytta av interaktion än andra. Det kan förklaras till exempel med 

kapacitet av arbetsminne och ångestnivå, för forskare har märkt att ju högre ångestnivån 

under samtal är, desto sämre inlärningsresultat når man i interaktion. (Mackey, Abbuhl & 

Gass, 2012:10–11) Det finns också forskning som gäller inlärning av tal och uttal, som visar 

att en nativ accent inte kan nås efter en viss ålder och det är svårare för inlärare att skilja 

fonem som liknar inlärarnas förstaspråk. I sin tur är det snabbare att lära sig uttalsdrag som 

skiljer sig mycket från förstaspråket. (Pickering, 2012:336–338) 

 

Språkinlärning i interaktion forskas även delområdet language socialization. Målet i 

forskning är att ta reda på hur språkkunskaper, kulturella kompetenser och 

kommunikationsförmågor utvecklas i interaktion med skickligare språkanvändare och 

språkgemenskapens medlemmar. I interaktion lär man sig att känna gemenskapens 

värderingar, funktionssätt, identitet, ståndpunkter samt ideologier, vilket är en viktig del av 

språkanvändning och kommunikation. Även den andra parten i interaktion lär sig viktiga 

saker, så som kommunikation med okunnigare människor samt språkinlärares erfarenheter 

och perspektiv. (Duff & Talmy, 2011:95, 98) 

 

Socialisation är påverkad av många saker: maktstrukturer, sociopolitiska och sociohistoriska 

begränsningar samt identitet. Dessa faktorer gör socialisationens resultat oförutsedda och 

komplicerade. Forskning är vanligen etnografisk och fokuserar på gemenskaper i stället för 

individer. Även i socialisation är åtkomlighet och deltagande viktiga faktorer av inlärningen. 

(Duff & Talmy, 2011:98, 104) Language socialization som forskningsområde skiljer sig från 

vanlig forskning i andraspråksinlärning, för det fokuserar på livslångt lärande och 

longitudinella resultat på gemenskapsnivå, när forskning i andraspråksinlärning fokuserar 

på individer och ofta resultat i kortare tidsintervaller.  
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Det finns ett inlärningssätt som gäller även militärtjänst på främmande språk. Sättet heter 

immersion, på svenska språkbad, vilket betyder att målspråket finns överallt omkring 

inlärare. I klassrummet finns det några kännetecken för språkbad: instruktioner är givna på 

andraspråket, alltså målspråket. Detta gäller också andra skolämnen, inte bara språk. Det 

finns även stöd för majoritetsspråket och generellt en positiv attityd till det. I skolan är 

majoritetsspråket också ett skolämne, fast dess roll är mindre än språkbadsspråkets. 

Läroplanen siktar på tvåspråkighet. Det är kännetecknande för språkbadet i skolan att elever 

har litet kontakt till språkbadsspråket utanför skolan och att deras kunskapsnivå på 

språkbadsspråket är samma. Kravet är att lärare är tvåspråkiga och kulturen i klassrummet 

är lokal. Språkbad i klassrummet har varit i bruk ganska länge i Kanada och till exempel i 

Ukraina och Wales. (Swain & Johnson, 1997:2, 5, 7–8) 

 

Laurén (1999:20–21) förklarar att språkbad inte är samma sak som att gå i skolan på ett annat 

språk. När språkbad har ordnats i pedagogisk omgivning, betyder det att en del av 

skolämnena undervisas på språkbadsspråket och en del på förstaspråket. Det är viktigt att 

eleverna inte förlorar utvecklingssteg av sitt förstaspråk. Laurén (1999:25) berättar också att 

språkbadets framgång mäts av resultat som är positiva ur både individens och samhällets 

synvinkel. Språkbadet i finska skolor har också forskats av till exempel Siv Björklund 

(Björklund, 1996; Björklund, 2019; Björklund & Hansell, 2021). 

 

Språkbadet gäller även utanför klassrummet, till exempel under ett utbytesår. Språkbadet är 

en ideal omgivning för andraspråksinlärning med fyra villkor. 1. Före språkbadet måste man 

ha studerat språket för att effektivera inlärningen. 2. Ju längre tid i språkbad, desto bättre 

inlärningsresultat. 3. För att maximera inlärningen ska man ha intensiva sociala kontakter 

med nativa språkbrukare. 4. Man måste undvika nätverk på sitt eget språk.  Forskningar visar 

att studerandes uttal, talflyt, vokabulär, grammatik och kommunikationsfärdigheter har 

förbättrats efter ett utbytesår. Med kommunikationsfärdigheter avses lyssnande och talande 

samt kulturella kompetenser så som artighet, rutiner och tilltalsskick. Det enda sättet att 

effektivt lära sig kulturkänslighet är egentligen språkbadet. (Sieloff Magnan & Lafford, 

2012: 525–526) 
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Ett utbytesår har mångsidiga effekter på språkanvändning. Dessa effekter har forskats av 

Jackson (2008) i sin undersökning om kinesiska universitetsstuderande som hade engelska 

som huvudämne och som stannade fem veckor i England.  Enligt resultat talar de som var i 

England lättare, mer självsäkert, snabbare och de har mindre pauser som stör flytet i tal. 

Utbytesstuderande har bättre färdigheter att diskutera: de kan börja diskussioner, de kan delta 

i diskussioner och de kan underhålla växelverkan. Utbytesstuderande själva kan påverka 

mycket sin språk- och kulturinlärning under utbyte, för de själva kan välja hur många 

kontakter de skapar med lokala människor och hur de står i växelverkan med dem. (Jackson, 

2008:57, 198–242) 

 

Utbytesstuderande har olika strategier de använder för att lära sig målspråket och 

upprätthålla motivationen. För att effektivera språkinlärningen kan utbytesstuderande prata 

långsammare för att effektivera tydlighet i talet. De kan också fokusera på att uttala klart i 

stället för att försöka tillägna sig en nativ accent. Andra sätt är att använda enkla uttryck och 

fokusera på lyssnande i stället för talande. Språkinlärningen effektiveras också om man 

fokuserar på att tala utan att översätta meningar från förstaspråket till målspråket. 

Utbytesstuderande letade efter interaktiva situationer med värdfamiljer genom att delta i 

hushållsarbete och spendera tid med dem. Ett bra sätt att lära sig mera är att ställa språkfrågor 

och observera hur nativa människor kommunicerar med varandra. För att utöka ordförrådet 

kan man läsa texter på målspråket. (Willis-Allen, 2013:66–67) 

 

Omgivning och påverkande faktorer i ett utbyte liknar mycket omgivningen och faktorerna 

som påverkar språkinlärning i militärtjänst. De fyra villkor som säkerställer bäst 

språkinlärningsresultat, gäller också i militärkontext. Alla finskspråkiga beväringar har 

studerat svenska på förhand, militärtjänstens längd kan variera, men om man tjänstgör utan 

avbrott, är längden antingen 6 månader, 9 månader eller 12 månader. Man kan bilda intensiva 

språkkontakter med nativa språkanvändare och oftast är det möjligt att undvika att bilda 

nätverk med andra finskspråkiga beväringar. Det är dock oftast inte möjligt att välja sin 

tjänstkamrat, men på fritiden och i samband med frivilliga uppgifter kan man välja sitt 

sällskap.  
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Skillnader mellan utbyte och militärtjänst på svenska är självklart stora: militärtjänsten kan 

göras nära hemmet och i varje fall sker det i hemlandet för nästan alla beväringar. Språket 

är det andra inhemska språket, vilket betyder att kulturen och språket är relativt bekanta på 

förhand och språkkulturen samt folkvett är ganska likadan med finnar. Det finns skäl att anta 

att utgångspunkten för militärtjänsten är lättare än för ett utbyte, men att det finns vissa 

likheter mellan de två.  

 

2.4 Motivation i andraspråksinlärning 

 

Vad är motivation? Ett sätt att definiera motivationen är att det är ett inre tillstånd som styr 

människors beteende samt driver och framkallar verksamhet. Motivationen påverkar 

hurdana val man gör i olika situationer: om man till exempel studerar, idrottar eller tar det 

lugnt på kvällen. Förutom val påverkar motivationen också hur målmedveten, intensiv och 

oförtröttlig en människa är gällande olika saker. Dessutom påverkar motivationen på 

tänkande under aktiviteter. (Lehtinen, Vauras & Lerkkanen, 2016). Motivation är en 

komplicerande företeelse som har intresserat forskare länge, också i språkinlärnings-

kontexten. 

 

Det finns många olika teorier som förklarar språkinlärning och många faktorer som påverkar 

inlärningen. Det har noterats att positiva attityder och en stark motivation har en koppling 

till bättre resultat i andraspråksinlärning. Det har dock inte kunnat konstateras om bra resultat 

leder till bättre motivation eller om en bra motivation leder till bättre resultat. I 

andraspråksinlärning definieras motivation med två faktorer: attityder mot språkgemenskap 

och kommunikativt behov. Behovet att använda språket i sociala situationer ökar 

målspråkets värde. Motivation kan även indelas i två typer: integrative motivation, vilket 

syftar på orsaker så som kulturell inriktning samt personlig utveckling och instrumental 

motivation, vilket syftar på mer praktiska målsättningar. (Lightbown & Spada, 1999:56) 

 

Ett sätt att mäta motivation är Zörnyeis L2 motivational self system, vilket består av tre 

komponenter: 1. ideal L2 self, vilket betyder språkinlärares målsättning, med andra ord 

hurdana språkanvändare de vill bli. Detta kräver fantasi och i princip liknar mental träning. 

2. ought-to L2 self syftar på sådana attribut som språkinlärare tycker att hen ska behålla för 
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att undvika negativa resultat och motsvara förväntningar. 3. L2 learning experience i sin tur 

handlar om inlärningsmiljö och inlärningserfarenhet. Påverkande faktorer kan vara till 

exempel lärare, läroplan, studiekamrater och förväntningar. (Dörnyei, 2009:29) Som redan 

nämndes i avsnitt 2.1, har Dörnyeis teori använts mycket i forskning som gäller 

språkinlärning i militärkontext (se Alqahtani, 2017; Vincze, Joyce & Vehkalahti, 2017 och 

Miller & Cowther, 2020). Teorin tar vidsträckt reda på olika faktorer som påverkar 

motivation. I denna avhandling används det bara som stöd, för forskningen fokuserar inte på 

motivationen utan språkval. 

 

Irie och Ryan (2015) har forskat japanska utbytesstuderandes motivation i en longitudinell 

undersökning. Informanterna svarade på enkäter två gånger, före och efter deras utbytesår. 

Baserat på resultat konstaterade Irie och Ryan att man i början av utbyte alltid upplever en 

chock, vilken underlättar efter en viss tid. Denna chockperiod försvagar inlärningen i början. 

De föreslår att det skulle vara nyttigt för utbytesstuderande att fästa mera uppmärksamhet på 

förhandsförväntningar och målsättningar innan man åker. Ju klarare och mer realistiska 

målsättningar samt förhandsförväntningar man har, desto mer sannolikt är känslan av att 

utbytessåret har lyckats.  

 

Willis-Allen (2013:67) fick reda på att amerikanska utbytesstuderande i Frankrike 

upprätthöll sina motivationer genom att blogga. I bloggar skrev de bland annat om sina 

svårigheter och negativa erfarenheter. En av Willis-Allens informanter brukade även 

diskutera med andra utbytesstuderande, men informanterna var oeniga om diskussioner med 

likställda hjälper motivationen eller inte. Från motivationens synpunkt är det viktigt att 

behandla sina känslor och erfarenheter när de kommer. Naturligtvis beror behandlingssättet 

på individen själv. 

 

Chockperioden kommer i början, dock efter en tid för först i början har man ”en smekmånad. 

Efter denna korta period börjar man markera att funktionssätt man är van vid inte längre 

gäller. ” (Jackson, 2008:205) Fast militärtjänsten sker i samma land och den finlandssvenska 

kulturen är huvudsakligen likadan med den finska kulturen, finns det en chockfaktor i 

militärkulturen vilket betyder noggranna funktionssätt, ny hierarki och stränga regler. 
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Chockperioden blir kortare, om man har förberett sig ordentligt och vet att chocken kommer 

och att det är normalt (Jackson, 2008:208).  

 

 

2.5 Språk i kontakt 

 

Kontaktlingvistik är ett forskningsområde som forskar mötet mellan språk och språkliga 

varieteter. Språkmöte kan behandlas ur tre olika aspekter: individaspekt, språkaspekt och 

samhällsaspekt. Med individaspekt avses att språk används i kommunikation mellan olika 

individer. Med språkaspekten avses språkliga system och språkbruk som resultat av resurser 

samlat från olika språk. Sådana resurser är till exempel lånord eller kodväxling. Däremot 

avses med samhällsaspekten samhällets roll i villkor och förhållanden mellan olika grupper. 

Samhällets inverkan sker på politisk nivå, men det innebär också relationer skapade av 

grupperna själva. (Börestam & Huss, 2001:7–9) 

 

Språkkontakt kan beskrivas på ett enkelt sätt: mera än ett språk har använts på ett och samma 

ställe samtidigt. Språkkontakten syftar inte på människor som själva är flerspråkiga, utan det 

syftar på situationer där språkanvändare som har olika språk som sitt förstaspråk 

kommunicerar med varandra. (Thomason, 2001:1) Som resultat till denna kommunikation 

uppstår nya språkblandningar eller även nya språk, eftersom människor har en naturlig 

fallenhet för att hitta på medel för att överkomma språkbarriärer. Enligt Winford (2003) finns 

det två faktorer som påverkar språkkontaktens resultat: interna och externa faktorer. Med de 

interna faktorerna avses språkliga aspekter, det vill säga språkens relation med varandra samt 

deras skillnader i till exempel ordförråd, fonologi och morfologi. De externa faktorerna är 

däremot sociala och psykologiska aspekter, så som språkkontaktens längd och intensitet 

samt språkens storlekar och maktförhållanden. Även kommunikation inom grupp samt 

sociopolitiska faktorer (attityd, motivation osv.) påverkar språkkontaktens resultat. 

(Winford, 2003: 2) 

 

Winford specificerar tre olika språkkontaktsituationer: language maintenance, language 

shift och language creation. Language maintenance syftar på situationer där en grupp siktar 

på att bevara ett språk genom tal från äldre generation till yngre generation. Då förändras 
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språket bara litet och kodväxling är vanligt. Language shift är en situation i vilken en individ 

eller en grupp överger sitt förstaspråk och främjar ett annat språk. Ibland leder det till att 

man lär sig målspråket effektivt. Den tredje situationen heter language creation och det 

syftar på att språkkontakten har resulterat i ett nytt språk. Detta kräver en lång språkkontakt 

samt att den nya språkkombinationen blir normen. (Winford, 2003:11–15, 18–19) 

 

Språket på Nylands brigad är inte ett pidginspråk eller ett kreolspråk, även om 

språkkontakten har varit lång och det finns många nya ord som används bara i militärkontext. 

Det handlar inte om language maintenance heller, för svenska språket har en officiell status 

i Finland och många har det som sitt förstaspråk. När det gäller finskspråkiga beväringar på 

Nylands brigad, påminner situationen om language shift-modellen.  

 

Language shift kan vara stabil eller instabil, beroende på språkförändringarnas snabbhet. Till 

exempel invandring från språkets ursprungsland kan hindra förändringar, varemot 

parbildning med människor som hör till majoritetsgrupp kan göra förändringen snabbare. 

Kulturbundna element kan orsaka motstånd, vilket igen hindrar språkförändring. Language 

shift anses vara stabil, om den har pågåtts under tre generationer eller längre utan dramatiska 

förändringar. (Thomason, 2001:22–23)  

 

Flerspråkighet på Nylands brigad kan beskrivas med två olika termer: kodväxling eller 

translanguaging (på svenska transspråkande). Med kodväxling avses en situation där en 

person som behärskar två olika språk eller språkliga varieteter använder i ”ett och samma 

replikskifte” ord som hör till två olika språk eller språkliga varieteter. Ibland talas det även 

om kodmixning, vilket betyder språkblandning inom en sats. Kodväxling är möjligt endast 

då samtalspartnerna behärskar samma språk. Detta betyder inte att de måste vara lika 

kunniga på båda språken. (Börestam & Huss, 2001:74–76) Med transspråkande avses 

”processen att skapa mening, forma erfarenheter, skaffa förståelse och skaffa vetskap genom 

användning av två språk” (Garcia & Wei, 2014:20). Skillnaden mellan transspråkande och 

kodväxling är att kodväxling hänvisar till språkförändring, medan t transspråkande fokuserar 

på tvåspråkigas synliga aktiviteter och mer komplexa diskursiva fenomen. Till 

transspråkande hör tanken att tvåspråkig interaktion är normen. (Garcia & Wei, 2014:22) 
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3 GENOMGÅNG AV SVAREN TILL FRÅGEFORMULÄRET 

 

 

I detta kapitel presenteras svaren till frågeformuläret. I avsnitt 3.1 presenteras informanternas 

bakgrund medan i avsnitt 3.2 presenteras informanternas kunskaper före militärtjänst och 

hur de har använt svenska i olika situationer under militärtjänsten. Dessutom presenteras 

svaren på hur informanterna tror att de kommer att använda svenska språket i framtiden.   

 

3.1 Informanternas bakgrund 

 

Mitt material består av frågeformulären, deltogs av 34 informanter och som inleddes med 

bakgrundsfrågor. 32 av informanterna hörde till åldersgrupp 18–20 och 2 till åldersgrupp 

21–25. 32 informanter identifierar som finskspråkiga och 3 någonting annat: det vill säga en 

informant identifierar sig som tvåspråkig. 31 av 34 informanter hade Nylands brigad som 

sitt primära tjänstgöringsföremål, medan 3 personer hade något annat ställe som sitt primära 

föremål. På frågan ”Det var viktigt för mig att min beväringstjänst är på svenska” svarade 

23 informanter ja och 11 nej. På frågan om orsaker som ledde till att ansöka till Nylands 

brigad (se figur 3) gav 8 personer svaret brigadens position var lämpligast för dem och 26 

personer svenska som utbildningsspråk. 13 personer svarade att de fick den lämpligaste 

inledningstiden från Nylands brigad och 13 personer tyckte att vapenslagsutbildningar på 

Nylands brigad var de mest intressanta för dem. 3 personer svarade något annat, varav ett 

svar kan klassificeras till svarsgruppen ”brigadens utbildningsspråk är svenska”, en person 

kom för att få utbildning i underofficersskolan och en följde sin storebrors exempel. I denna 

fråga var det möjligt att välja flera alternativ. Upp till 9 informanter svarade att de sökte till 

Nylands brigad endast för icke-språkrelaterade orsaker. 

 

Svaren visar att den största orsaken varför de finskspråkiga beväringarna har valt att 

tjänstgöra på Nylands brigad är att de ville lära sig svenska. Därtill fanns det andra orsaker 

så som brigadens position och utbud som har påverkat beväringarnas beslut. Ungefär 68 % 

tyckte att det är viktigt att utbildningsspråket var svenska. 
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Figur 3: Varför informanterna sökte till Nylands brigad 

 

Bakgrundsfrågorna visar att två informanter har bott i Sverige, för tre informanter är svenska 

ett av hemspråken, fem informanter har svenskspråkiga bekanta och elva informanter 

meddelar att de har studerat på svenska. Dock svaret ”jag har studerat på svenska” är 

flertydigt och minst en informant hade förstått det på ett annat sätt än undersökaren hade 

menat.  

 

Det fanns mycket variation i ålder då informanterna började studera svenska (se figur 4). 55 

% meddelar att de var 13-åriga, vilket betyder att de började studera svenska som 

sjundeklassare, vilket var vanligt i Finland före den nya läroplanen som togs i bruk år 2016. 

Annars var svaren varierande från 4 år till 14 år.  
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Figur 4: Ålder då informanterna började studera svenska 

 

Inga informanter hade studerat svenska på högskolan och 9 % hade studerat i yrkesskolan 

(se figur 5). De flesta informanterna, 65 %, hade studerat en medellång lärokurs i 

grundskolan och gymnasiet och 29 % en lång lärokurs. Det fanns ett misstag i 

frågeformuläret med svarsalternativet kort lärokurs, vilket existerar inte i finska skolor. 

Svaret ”kort lärokurs” förknippades med svaret medellång lärokurs.  

 

Figur 5: Institutioner där informanterna har studerat svenska 
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3.2 Informanternas kunskaper och språkanvändning i militären 

 

Informanterna bedömde sina kunskaper i svenskan före militärtjänsten (se tabell 2) på 

följande sätt: de vanligaste svaren på frågor om deras kunskaper i att följa medier och att 

läsa svenskspråkiga texter var ”ganska svagt”. I frågan av sina kunskaper att diskutera på 

svenska, svarade de flesta av informanterna ”svagt”.  

 

Kunskaper före militären 

 Kan följa med tv-

program, filmer och 

radioprogram 

Kan läsa svenskspråkiga 

texter 

Kan diskutera på 

svenska med en 

svenskspråkig person 

 

svagt 21 % 21 % 41 %  

ganska svagt 49 % 38 % 29 %  

ganska bra 15 % 29 % 21 %  

bra 15 % 12 % 9 %  

Tabell 2: Kunskaper före militären 

  

Frågorna 12–18 (se bilagan) handlade om beväringarnas språkinlärning och 

språkanvändning i olika situationer.  Svaret till frågan i vilka situationer de använder svenska 

åtminstone 75 % av tiden svarade 10 informanterna fritidsaktiviteter, 30 informanterna 

utbildningar, 29 informanterna övningar, 16 informanterna stugorna, 15 informanterna 

måltider och 2 informanter sade att de inte använder svenska 75 % av tiden någonstans.  

 

41 % av informanterna tyckte att de har lärt sig mest svenska i fritidsaktiviteter, 76 % i 

utbildningar, 74 % i övningar, 74 % i stugor och 24 % under måltider. Svaren till frågor om 

procentuell fördelning av hur mycket svenska informanterna använder i olika situationer 

varierade svaren ganska mycket (se tabell 3). Det som är anmärkningsvärt är hur ingen av 

informanterna tycker att de använder mindre än 26 % av tiden svenska i övningar och hur 

15 av informanterna tycker att de använder svenska upp till 100 % av tiden i utbildningar. 
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Tabell 3: Procentuell fördelning av hur mycket svenska informanterna använder i olika 

situationer 

Procentuell fördelning av hur mycket svenska informanterna använder 

i olika situationer 

 

 

 Fritidsaktiviteter Utbildningar Övningar Stugor Måltider 

25 % 4 (informanter) 1 0 3 2 

50 % 16 1 2 9 8 

75 % 11 17 23 20 21 

100 % 3 15 8 2 3 

 

På den öppna frågan ”I hurdana situationer är språket finska?” svarade beväringarna på 

följande sätt:  

 

Exempel 1: ”Jos joku ei osaa keskustelussa ruotsia, niin saatetaan käyttää suomea. Myös 

henk.kohtaisesti jos en osaa sanoa jotain asiaa ruotsiksi, käytän suomea. Myös 

tutut kouluttajat saattavat henkilökohtaisesti minun kanssa keskustellessa 

käyttää suomea. Myös itse puhun suomenkielisen henkilökunnan kanssa 

suomea.  

(Översättning: ”Om någon inte kan svenska, brukar man använda finska. 

Personligen, om jag inte kan säga någonting på svenska, använder jag finska. 

Även bekanta utbildare kan använda svenska med mig då vi diskuterar i enrum. 

Själv pratar jag också finska med finskspråkiga personaler.”) 

 

Exempel 2: ”Kun en ymmärrä koulutuksissa tiettyjä asioita, minulla on tapana kysyä 

kouluttajalta käännöstä. Muuten puhun suomea muiden suomenkielisten 

kanssa.”  

(Översättning: ”När jag inte förstår vissa saker i utbildningar, brukar jag be 

utbildare om en översättning. Annars pratar jag finska med andra finskspråkiga 

beväringar.”) 

 

Exempel 3: ”Syvällisimmissä keskusteluissa. Sellaisissa tilanteissa, joissa sanasto alkaa olla 

suomenkieliselle abstraktia ja hankalaa.  
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(Översättning: ”I djupare diskussioner. I sådana situationer, där ordförrådet 

börjar vara abstrakt och svårt för finskspråkiga.”) 

 

Exempel 4: ”Suomenkielisille puhuttaessa, puhuttaessa takaisin, kun luotto omiin taitoihin 

ei riitä. Esimerkiksi itse olen ajoittain puhunut suomeksi ja tupalaiset 

vastanneet ruotsiksi. Kaikki ovat ymmärtäneet ja saaneet käyttää vahvinta 

kieltään. Tärkein on aina tulla ymmärretyksi.  

(Översättning: ”När man pratar med finskspråkiga, när man svarar och då man 

inte tillräckligt litar på sina kunskaper. Till exempel alltemellanåt har jag pratat 

på finska och stugkamrater har svarat på svenska. Alla har förstått och fått 

använda sitt starkaste språk. Det är viktigast att alltid bli förstod.”) 

 

Exempel 1 och 2 visar att för att utbildningsspråket är svenska, behöver de ibland fråga efter 

översättningar och förklaring om innehållet. I privatdiskussioner brukar stampersonalen ofta 

använda finska med finskspråkiga personer, vilket är naturligt för många personaler är även 

själva finskspråkiga. Det är också viktigt att beväringarna har förstått direktiven. Exempel 3 

och 4 visar att informanterna i många situationer kan byta till finskan även mitt i 

diskussionen, om de anser att diskussionen blev för svår för dem att fortsätta på svenska.  

 

Exempel 5: ”Riippuu täysin kenen kanssa puhuu. Jotkut haluavat mieluummin puhua 

suomea, jotta oppisivat sitä paremmin. Itse puhun suomea vain, jos en osaa 

selittää asiaa ruotsiksi.”  

(Översättning: ”Det beror helt på vem man pratar med. Vissa vill hellre prata 

finska, för att lära sig detta bättre. Själv pratar jag finska endast, om jag inte 

kan förklara saken på svenska.”) 

 

Exempel 6: ”Yleinen puhe kieli on lähes aina ruotsi mutta henkilöitten jotka eivät puhu 

pelkästään ruotsia niin heidän kanssa puhutaan myös suomea.”  

(Översättning: ”Det allmänna talspråket är svenska, men med personer som 

inte talar enbart svenska används finskan också.”) 
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Exempel 7: ”Useimmiten keskusteluissa, joissa on mukana joku suomenkielinen sekä 

tilanteissa, joissa asioita ei ole saatavilla ruotsiksi (esim. leirillä Rovajärvellä 

sekä jotkin kaaviot, powerpointit yms.)”  

(Översättning: ”Oftast i diskussioner där minst beväring med finska som 

förstaspråk är närvarande och i situationer där saker inte är tillgängliga på 

svenska (till exempel på ett läger i Rovajärvi och några diagram, powerpoint 

osv.)”) 

 

Dessa svar liknar svaren i Herberts och Malkamäkis (2014) utredning. Språkval varierar 

beroende på vem som är närvarande i diskussionen. Om det finns två finskspråkiga på plats, 

talar de ofta finska med varandra. Om svenskan blir för svårtolkad, kan man byta språket 

eller fråga efter översättning.  

 

I frågorna 20 och 21 frågades informanterna om svenska språket har haft positiv eller negativ 

inverkan i olika situationer (se tabell 4). Det är värt att nämnas att 42 % av informanterna 

tycker att svenska språket har haft positiv inverkan på deras trivsel och 52 % tycker att 

svenskan har haft positiv inverkan på sammanhållning. Å andra sidan anser 44 % att 

svenskan har haft negativ inverkan på deras inlärning och upp till 63 % tycker att svenskan 

har haft negativ inverkan på deras förståelse av uppgifter. Ändå tycker bara 16 % att deras 

militärtjänst har misslyckats på grund av svenska språket. 

 

tabell 4: Svenska språkets positiva eller negativa inverkan 

Har svenska språket  haft positiv/negativ inverkan på något av följande alternativ? 

 positiv negativ 

inlärning 27 % 44 % 

trivsel 42 % 16 % 

förståelse av uppgifter 12 % 63 % 

hur tjänsten lyckas 30 % 13 % 

sammanhållning 52 % 16 % 

ingen inverkan 30 % 38 % 
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Frågorna 22 och 23 handlar om beväringarnas syn på utveckling av deras språkkunskaper 

under militärtjänsten. Varje informant tyckte att deras språkkunskaper i svenska har 

utvecklats under militärtjänsten. När det gäller delområden tyckte alla informanter att deras 

talförståelse och talande har förbättrats, 65 procent att deras läsning har förbättrats och 26 

procent att deras skrivande har förbättrats. Det kan konstateras att militärtjänsten på Nylands 

brigad utvecklade speciellt muntliga färdigheter.  

 

 

Figur 6: Utvecklade kunskapsdelområden hos dem som värderade sina förhandsnivåer som 
”bra” eller ”ganska bra” 

 

Åtta informanter värderade alla delområden av sina språkkunskaper före militären som ”bra” 

eller ganska ”bra”. Av dessa åtta informanter meddelade tre att de hade kommit till Nylands 

brigad för en icke-språkrelaterad orsak. Fem berättade att deras kunskaper endast i talande 

och talförståelse hade utvecklats (se figur 6), två att deras kunskaper i läsande, talande och 

talförståelse hade utvecklats och bara en ansåg att hens kunskaper i skrivande, talande, 

läsande och talförståelse hade utvecklats.  

 

I jämförelse med alla informanter (se figur 7) fanns det färre sådana informanter som tyckte 

att alla fyra delområde eller tre delområden hade utvecklats hos de som värderade sina 

Utvecklade kunskapsdelområden hos dem som värderade sina 
förhandsnivåer som "väl" eller "ganska väl"

talande och talförståelse

talande, talförståelse och läsande

talande, talförståelse, läsande och skrivande
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kunskaper som bra eller ganska bra. Detta är i linje med till exempel Vincze, Joyce och 

(2017) tidigare forskning som visade att ju lägre kunskaper samt högre ambitioner en 

människa har som språkanvändare, desto hårdare ansträngningar gällande inlärning de 

gjorde. 

 

Figur 7: Utvecklade kunskapsdelområden 

 

På öppen fråga ”Om du fick välja, skulle du komma igen till en svenskspråkig militärtjänst? 

Motivera ditt svar.” svarade 28 informanter ja, tre nej och tre kanske. Motiveringarna var 

följande: 

 

Exempel 8: ”Asepalveluksesta jää jotain muutakin käteen kuin mitä jäisi suomenkielisestä 

palveluksesta. Palvelus ruotsinkielisessä ympäristössä on ollut kehittävä ja 

mielenkiintoinen kokemus, jota en olisi voinut saada suomenkielisessä 

palveluksessa.”  

(Översättning: ”Man får något mera från militärtjänsten än man skulle ha fått 
från en finskspråkig tjänst. Tjänstgöring i en svenskspråkig omgivning har varit 
en utvecklande och intressant erfarenhet, vilket jag inte skulle ha fått från 
tjänstgöring på finska.”) 

 

Utvecklade kunskapsdelområden

talande och talförståelse

talande, talförståelse och läsande

talande, talförståelse, läsande och skrivande
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Exempel 9: ”Ruotsin oppiminen on auttanut elämässäni muutenkin kuin pelkästään 

armeijassa, voin keskustella vapaasti ruotsiksi muiden ihmisten kanssa 

pitkissäkin keskusteluissa. En vaihtaisi valintaani mihinkään.”  

(Översättning: ”Att lära sig svenska har hjälpt mig även annars i livet än bara 

i militären, jag kan diskutera fritt på svenska med andra människor även i 

långa diskussioner. Jag skulle inte byta mitt val.”) 

 

Exempel 10: ”En pääsisi missään muualla puhumaan ruotsia tällä tavalla.”  

(Översättning: ”Jag skulle inte få prata svenska på det här sättet någon 

annanstans.”) 

 

Exempel 8 visar att informanten har positiva attityder till sin svenskspråkiga militärtjänst 

och att hen har fått något extra i jämförelse med tjänsten på sitt förstaspråk. Exempel 9 

därefter förstärker idén att militärtjänsten på svenska stöder diskussionsförmågan så som 

utbytesår enligt Jackson (2008). Exempel 10 understryker militärtjänstens unikhet i Finland. 

 

Exempel 11: ”Suomenkielisessä palveluksessa olisin voinut pystyä parempaan, koska 

kommunikaatio olisi ymmärrettävämpää.”  

(Översättning: ”I finskspråkig tjänst skulle jag kunna klara mig bättre, för 

kommunikationen skulle vara mer förståelig.”) 

 

Exempel 12: ”Jos ruotsinkielen taitoni olisi samalla tasolla kuin ennen intin aloittamista, en 

tulisi. Jos se olisi nykyisellä tasolla, niin voisin tulla, jotta oppisin kieltä 

lisää.”  

(Översättning: ”Om mina kunskaper i svenska var på samma nivå som innan 

jag ryckte in, skulle jag inte komma [igen]. Om de var på den nuvarande 

nivån, skulle jag kunna komma igen för att lära mig språket mera.”)  

 

Exempel 13: ”Erityisesti alussa se tuotti haasteita, kun ei ymmärtänyt kaikkea mitä tehdään 

ja tapahtuu.”  

(Översättning: ”Speciellt i början hade jag utmaningar, för jag förstod inte allt 

som hände och allt vi gjorde.”) 



 

37 
 

 

Exempel 14: ”Toisaalta on ollut kiva oppia ruotsia, mutta muuten varusmiespalvelus ei ole 

ollut niin kivaa, koska olen vähän ujo. Ilman uskallusta puhua ruotsia on 

vaikea olla mukana kaikessa toiminnassa.”  

(Översättning: ”Å ena sidan har det varit trevligt att lära sig svenska, men 

annars har beväringstjänst inte varit så trevligt, för jag är lite blyg. Utan mod 

att tala svenska är det svårt att vara med i all verksamhet.”) 

 

Exempel 11–14 beskriver av språkrelaterade utmaningar som informanterna har träffat under 

militärtjänsten. Några informanter (exempel 11 och 13) hade haft problem med förståelse av 

uppgifter, vilket orsakade problem i tjänstgöring. Exempel 12 visar att en av de fyra villkor 

(Sieloff Magnan & Lafford, 2012, se avsnitt 2.3) för ett lyckat utbyte gäller också 

militärtjänsten: man ska ha en tillräckligt bra kunskapsnivå. Exempel 14 därefter är i linje 

med Mackey, Abbuhl och Gass (2012, se avsnitt 2.3) upptäckt om hur de människor som 

känner ångest att prata får mindre nytta från språkbadet.  

 

Att 82 procent av informanterna skulle tjänstgöra på nytt i en svenskspråkig militärtjänst är 

en hög siffra. Många anser att de fick något mera i form av språkinlärning än de skulle ha 

fått från en vanlig, finskspråkig militärtjänst. Emellertid berättar många informanter att de 

hade utmaningar med språket, speciellt i början och en informant antar att hen skulle ha 

presterat bättre på finska.  

 

Fråga 25 var också en öppen fråga: ”Ska du använda svenska efter militärtjänsten och 

möjligen i hurdana situationer?”. Av 32 svar var 31 ja och bara ett nej. Möjliga situationer 

varierade mycket: några ville börja studera på svenska eller även flytta till Sverige, några 

ville prata svenska på jobbet och de flesta sade att de ska diskutera på svenska med sina nya 

kompisar från militären. (se exempel 15–20) 

 

Exempel 15–18 visar några exempel på hur informanterna planerar att utnyttja svenska 

språket efter militärtjänsten. Alla exempel visar planer om en långvarig avbindning till 

språket via studier, arbete eller även utflyttning till Sverige. 
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Exempel 15: ”Hakeudun paikkoihin, joissa voisin käyttää ruotsia. Esimerkiksi työpaikkaan, 

jossa asiakkaana olisi ruotsinkielisiä. Mahdollisesti voisin opiskella jtn myös 

ruotsinkielellä.”  

(Översättning: ”Jag söker mig till platser där jag skulle kunna använda 

svenska. Till exempel ett jobb där kunderna är svenskspråkiga. Möjligen 

skulle jag också kunna studera något på svenska.”) 

 

Exempel 16: ”Olen harkinnut tulevissa opinnoissa vaihtovuotta Ruotsissa.”  

(Översättning: ”Jag har funderat på att ta ett utbytesår i Sverige i mina 

framtida studier.”) 

 

Exempel 17: ”Olen suunnitellut opiskelua ruotsiksi / vähintään opiskelua sivuaineena tms. 

Myös työskentely ruotsinkielellä olisi mielekästä.”  

(Översättning: ”Jag har planerat att studera på svenska eller åtminstone 

svenska som biämne eller något sådant. Det skulle också vara meningsfullt 

att jobba på svenska.”)  

 

Exempel 18: ”On hyvin todennäköistä, että muutan Ruotsiin asumaan ja vähintään hakeudun 

ruotsin kielisiin tilanteisiin.”  

(Översättning: ”Troligtvis kommer jag att flytta till Sverige och åtminstone 

söka mig till svenskspråkiga situationer.”) 

 

Exempel 19 och 20 visar exempel på periodisk avbindning till svenskan. Dessa informanter 

har inte planerat att använda språket i vardagen, utan i kommunikation med kompisar från 

militären eller om de råkar träffa någon svenskspråkig. 

 

Exempel 19: ”Pääasiassa [aion käyttää ruotsia] uusien tuttavieni kanssa ja yleisesti 

kommunikoinnissa. Olen kuitenkin muuttamassa ulkomaille missä 

ruotsinkielestä tuskin on mitään hyötyä opiskelussa. (muuta kuin, että 

uusien kielten opiskelu voi tuntua helpommalta ja luonnollisemmalta 

ruotsin kielen oppimisen jälkeen)”  
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(Översättning: ”Huvudsakligen [ska jag använda svenska] med mina nya 

bekanta och allmänt i kommunikation. I varje fall ska jag flytta utomlands 

där svenska språket knappast är nyttigt i studier (I alla fall kan inlärning av 

nya språk kan kännas lättare och naturligare efter man har lärt sig svenska).) 

 

Exempel 20: ”Aion vältellä ruotsin käyttöä mahdollisimman paljon. [nauruhymiö] Ehkä 

joskus voi jollekkin ruotsinkieliselle kettuilla ruotsiks.”  

(Översättning: ”Jag kommer att undvika användning av svenskan så mycket 

som möjligt. [skrattsmilis] Kanske ibland kan man jävlas med någon 

svenskspråkig på svenska.”) 
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4 RESULTATDISKUSSION 

 

 

I detta kapitel analyseras resultaten och undersökningen pålitlighet. Avsnitt 4.1 innehåller 

analys av svaren, medan avsnitt 4.2 presenterar analys av etiskhet och pålitlighet i 

undersökningen.  

 

4.1 Analys av svaren 

 

De finskspråkiga beväringarna ansökte till Nylands brigad för många orsaker, varav 

språkfrågan var den största. Det visar att beväringarna har bra motivation att lära sig svenska. 

Andra orsaker är också viktiga: brigaden ligger nära hemmet, eller det finns unika 

vapenslagsutbildningar. Nylands brigad är den enda brigaden i Finland som utbildar 

kustjägare. Till exempel båtförare utbildas bara i Obbnäs och Dragsvik. Utbildningen i 

Dragsvik har en stor lockelse. Brigaden är även relativt liten och den har inte lika många 

sökande som andra brigader i Finland, vilket betyder att man lättare kan få en tilltalande 

inryckningsdag.  

 

Lite över hälften av informanterna hade någon slags relation till svenska språket. För några 

var det ett av hemspråken, många hade studerat på svenska, två informanter hade bott i 

Sverige och många hade svenskspråkiga bekanta. Det ökar en positiv inställning till språket 

och på det viset ökar en positiv inställning till svenskspråkig militärtjänst. Studiemässigt har 

informanterna ganska vanliga bakgrunder: de flesta hade börjat läsa svenska i sjunde klassen 

och vanligen studerat en medellång lärokurs i gymnasiet. Upp till tio personer hade även 

studerat en lång lärokurs i gymnasiet. Detta betyder lite bättre förutsättningar i början av 

militärtjänsten.  

 

Av resultaten framgår att 70 % av informanterna kunde följa svenskspråkiga tv-program 

dåligt eller ganska dåligt före militärtjänsten. 70 % kunde diskutera med svenskspråkiga 



 

41 
 

människor dåligt eller ganska dåligt och 59 % kunde läsa svenskspråkiga texter dåligt eller 

ganska dåligt. Därefter berättade de, att speciellt deras muntliga kunskaper hade utvecklats 

under tjänstetiden och 26 % tyckte att deras läsande hade utvecklats.  Stora skillnader mellan 

svaren kan förklaras med skillnader mellan olika vapenslagsutbildningar. Alla vapenslag 

kräver inga skriftliga kunskaper, när utbildningen fokuserar mer på praktiska kunskaper. 

Samtidigt finns det några vapenslag som har skriftligt material, men materialet finns bara på 

finska. Å andra sidan kräver vissa vapenslag mycket skriftliga kunskaper på svenska. 

Utgångsnivån påverkar även materialvalet: beväringarna får bland annat välja om de vill ha 

Soldatens handbok på finska eller svenska, vilket är ett viktigt läromedel speciellt i början 

av militärtjänsten. Har man förtroende för sina goda litterära kunskaper, väljer man 

svenskan. 

 

De flesta informanterna som hade rapporterat sina kunskaper före tjänsten som bra eller 

ganska bra tyckte att deras kunskaper i talande och talförståelse hade ökat. Bland alla 

informanter fanns det flera informanter som tyckte att deras kunskaper i alla delområden 

(läsande, talande, talförståelse och skrivande) hade ökat. Detta kan bero på flera saker: enligt 

Vincze, Joyce och Vehkalahti anstränger de som har lägre kunskaper sig mera för att nå sina 

målsättningar. Det är också möjligt att informanterna har sådana vapenslag som inte 

innehåller läsande och skrivande. Dock är det mest sannolikt att militärtjänstens skriftliga 

sida inte bjöd på utmaningar och nya saker för de som redan hade bra skriftliga kunskaper.  

 

Språkval beror på människor omkring samt egna språkfärdigheter. Ju mindre finskspråkiga 

är på plats, desto mer används svenska språket. Detta är i linje med forskningsresultaten av 

Herberts och Malkamäki (2014). Mest används svenska i officiella sammanhang, alltså i 

utbildningar och övningar. Dessutom berättade informanterna att de lärde sig svenska näst 

mest i stugorna, även om bara 48 % av informanterna rapporterade att svenskan används 75 

% av tiden i stugorna. Detta kan bero på att språket i stugorna var friare än i utbildningar 

eller övningar och på det sättet meningsfullt. Att Nylands brigad är starkt tvåspråkig 

möjliggör användning av finskan. Informanterna berättar att finskan används speciellt då det 

finns rent finskspråkiga på plats eller om informanternas språkkunskaper inte räcker till. 

Brigaden kunde effektivera språkinlärningen genom att planera vilka människor som bor i 

samma stugor och agerar i samma plutoner. Även utbildningsmaterial som inte finns på 

svenska skulle kunna översättas. 
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Exempel 11 visar (se kapitel 3) att en bra kunskapsnivå i början av tjänstgöring är viktigt, 

som Sieloff Magnan och Lafford (2012: 525–526) konstaterar i sin undersökning om 

utbyteselever. Det fanns två informanter som tyckte att de skulle komma till en 

svenskspråkig militärtjänst, om deras språkkunskaper i början av tjänsten skulle vara lika 

goda som vid tidpunkten av svar. Detta indikerar att de tycker att de inte hade bästa möjliga 

kunskaper i början, vilket har haft negativ inverkan på deras förmåga att klara sig i militären.  

 

Svenska språket har orsakat utmaningar i inlärning och förståelse av uppgifter för 

informanterna, men har haft positiv inverkan på sammanhållning och trivsel. Informanterna 

upplever att språket har haft mer positiv än negativ inverkan på känslan hur tjänsten har 

lyckats. Alltså det kan konkluderas att svenska språket har varit ett positivt tillägg till vanliga 

saker man lär sig i militären. Bara några informanter upplevde att språket försvårade tjänsten 

för mycket. Således lönar det sig att säkerställa att ens utgångsnivå inte är för låg för att klara 

sig, eller att man har tillräcklig bra motivation för att ta sig över svårigheter. 

 

Som exempel 14 visar, har informanterna utnyttjat translanguaging och kodväxling i 

språkanvändning. Detta minskar ångest för språkanvändning och gör kommunikationen mer 

flytande. Ångest att använda och producera tal är något som Mackey, Abbuhl och Gass 

(2012, se avsnitt 2.3) listar som hindrande faktorer i språkinlärning. Blandspråket kan ibland 

påminna om språket i Wärtsilä (Herberts & Malkamäki, 2014), vilket var ibland en 

blandning av officiella termer på engelska i mitten av tal på finska eller svenska. 

 

Beväringarna såg avsikt för användning av svenska efter militärtjänsten, vilket ökar känslan 

att tjänsten på svenska var ett lyckat val. De nya svenskspråkiga kompisar man har fått från 

militären öppnar ett helt nytt sätt att använda svenska också efter militären: nu har de 

svenskspråkiga kompisar som de kan chatta med regelbundet och träffa åtminstone i 

repetitionsövningar. Antagligen har alla plutoner egna grupper i sociala medier och man 

träffar även på andra inlägg på svenska i sociala medier. Som Alqahtani (2017) och Vincze, 

Joyce och Vehkalahti (2017) visar i sina undersökningar, är det en klar koppling mellan 

målsättningar, attityder, inlärningsresultat och framtidsutsikter. Frågor handlade inte om 

beväringarnas mål inför militärtjänst, men deras positiva ställning till att hur de kommer att 
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använda språket efter militärtjänsten visar att de hade positiva attityder och något slags 

målsättningar. 

 

Det fanns tre forskningsfrågor, som styrde undersökningen: 

1. Varför har de finskspråkiga beväringarna valt att tjänstgöra på Nylands 

brigad?  

2. Hurdana kunskaper i svenska språket hade de innan de ryckte in?  

3. I hurdana situationer använder de svenska på Nylands brigad?  

Forskningsfrågorna blev besvarade: finskspråkiga beväringarna kom till Nylands brigad för 

flera orsaker: 26 av 34 informanter listade svenska språket som en av orsaker och bara åtta 

listade endast icke-språkrelaterade orsaker. Förutom svenska språket var orsaker brigadens 

position, utbildningsutbud och inryckningstid. Informanterna hade varierande kunskaper 

före militären i fyra delområden: skrivande, läsande, talande och talförståelse. De hade också 

varierande bakgrund gällande svenskan: de flesta informanter hade studerat antingen en lång 

lärokurs eller en medellång lärokurs i gymnasiet och några hade studerat svenska i 

yrkesskolan. Informanterna var relativt eniga om att de använder mest svenska under 

utbildningar och övningar, alltså i officiella stampersonalstyrda sammanhang. Det finns 

variering i hur mycket informanterna använder svenska i andra situationer, men statistiken 

visar att de använder mera svenska under måltider och i stugor. Minst använder de svenska 

på fritiden. Att informanterna använder minst svenska på fritiden kan bero på flera saker: då 

får man själv fritt välja sitt sällskap, vilket kan leda till att söka sig till andra finskspråkiga 

beväringar. Då kan de också ringa till hem, vilket de naturligtvis gör på finska. 

 

Det kan konstateras att det finska skolsystemet och den svenskspråkiga militärtjänsten 

samspelar fint. Beväringarna får sådana färdighetsnivåer som man behöver för att klara sig 

i militären. Själva militärtjänsten förstärker språkkunskaper, speciellt muntliga, 

kommunikativa och kulturbundna element av språket. Dessa kunskaper kan man inte lära 

sig i klassrummet. De fyra villkoren för ett språkinlärningsmässigt lyckat utbytesår (Sieloff-

Magnan, Lafford:2012) gäller också i militärkontext. Alla informanterna hade studerat 

svenska inför militärtjänsten. Tjänstens längd kan man inte helt kontrollera, men det varierar 

från sex månader till tolv månader, vilket är mycket längre en de kortaste 
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utbytesprogrammen. Intensiva kontakter med nativa språkanvändare är garanterade i 

militärtjänsten, för finskspråkiga är bara ungefär 20 % av alla beväringar på Nylands brigad. 

Det sista villkoret att man ska undvika nätverksskapande med andra finskspråkiga är oftast 

i beväringarnas egna händer. 

 

Resultatmässigt och omständighetsmässigt liknar vapentjänst och utbyte varandra ganska 

mycket. Båda leder till framför alltmer flytande tal och bättre konversationskonst (Jackson, 

2008). Inlärningen sker i en autentisk miljö i kontakt med nativa språkanvändare och för att 

effektivera inlärningen, ska man förbereda sig ordentligt och tänka på sina förväntningar 

samt målsättningar. Naturligtvis finns det även skillnader med de två: vapentjänst sker i 

Finland och därför behöver man inte oroa sig om till exempel skaffande av bankkonto eller 

andra okända saker i sitt vardagliga liv. Dessutom är den finlandssvenska kulturen väldigt 

nära den finska kulturen. Kulturchockaspekten är ändå närvarande i militären, för 

militärkulturen är sträng och avvikande. En fördel till med militärtjänsten är att den är 

tillgänglig för alla oavsett ens penningläge. 

 

På grund av resultaten i denna undersökning och även i tidigare undersökningar är det lätt 

att föreslå några frivilliga hjälpmedel som hjälper finskspråkiga beväringar att effektivera 

språkinlärningen samt upprätthålla motivationen och att komma över utmaningar gällande 

språket. Även om fokus i Försvarsmakten alltid ska först och främst ligga på trupper och 

individernas lämplighet för olika uppgifter, skulle Försvarsmakten kunna fästa 

uppmärksamhet på språkplanering, med andra ord på hur många rent finskspråkiga det finns 

i en pluton och speciellt hur många rent finskspråkiga som bor tillsammans i en stuga. 

Situationen är det bästa för beväringarnas språkinlärning då det bara finns en rent 

finskspråkig beväring per stuga. När regionalbyråerna skickar beslutet om 

tjänstgöringsplatsen, skulle de samtidigt kunna skicka ett formulär som har några frågor om 

förväntningar och målsättningar gällande språket. Likaså skulle Nylands brigad kunna 

erbjuda någon slags inlärningsdagbok och möte för de finskspråkiga beväringarna för att 

kunna samla deras tankar och dela erfarenheter med andra. 

 

4.2 Undersökningens pålitlighet, generalisering samt etiskhet 
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Denna undersökning kan inte generaliseras att täcka över alla finskspråkiga beväringar som 

har tjänstgjort i Dragsvik, för antalet beväringar är liten i jämförelse med heltalet. Antalet 

informanter är ungefär 15 % av finskspråkiga beväringar i sin egen kontingent, vilket betyder 

att man inte heller kan generalisera svaren att täcka över en viss kontingent. Generalisering 

är dock inte målet i kvalitativa undersökningar. Resultaten i denna undersökning är i linje 

med tidigare forskning i språkinlärning i militären och utbyte, vilket indikerar att resultaten 

är pålitliga.  

 

För att besvara undersökningens etiskhet, frågades egentligen bara två bakgrundsfrågor: 

informanternas ålder och förstaspråk. För att informanterna hör till bara två kontingenter 

betyder att mera bakgrundsinformation skulle avslöja deras identitet lätt. Å andra sidan, 

skulle information så som kön och hemkommun vara väldigt intressant med syfte på 

kategorisering. Trots allt är intressegruppen finskspråkiga beväringar så liten, att redan 

hemlandskapet kan vara identifierbart.  

 

På grund av problem i informationsspridning blev det bråttom med utföringen av enkäten. 

Detta syns i formulering av enkäten, vilket skulle kunna vara mer genomtänkt och ha 

fokuserat mera på ett område, till exempel språkval. Egentligen är frågeformuläret 

tillräckligt bra med bakgrundsfrågor, men det skulle kunna finnas flera frågor gällande 

användning av svenska, finska och även möjliga andra språk. 

 

4.2 Framåtblickande diskussion 

 

Man kan fortsätta denna undersökning genom att fråga om de finskspråkiga beväringarnas 

kunskaper före och efter militären med noggrannare fokus. Då skulle man ha jämförbara 

data i hur mycket militärtjänsten egentligen ökar beväringarnas språkkunskaper. En annan 

möjlig undersökning skulle kunna vara är att intervjua stampersonal om deras officiella linje 

och personliga erfarenheter i hur man kan beakta och hjälpa finskspråkiga beväringar att lära 

sig svenska effektivt.  Det skulle också vara bra att göra en undersökning som frågar om 

beväringarnas målsättningar inför militärtjänsten och attityder på ett mer omfattande sätt. 

Det som är viktigt i fortsatt forskning är att ha ännu klarare fokus på vilket forskningsområde 

man vill få information om och sedan ha ännu djupare frågor.  
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En tredje möjlig forskningsidé är att forska i hurdana yrken finskspråkiga beväringar har 

hamnat i till exempel tio år efter militärtjänsten. Har de utnyttjat svenska språket i studier 

eller arbetsliv. Finns det till exempel tidigare sjukvårdsmän som arbetar inom social- och 

hälsoområdet på svenska eller tidigare båtförare som arbetar inom sjöfart på svenska. Det 

skulle också vara mycket intressant och nyttigt att jämföra verksamhet, faciliteter, 

lagstiftelse och språkinlärning i militären i andra tvåspråkiga länder, till exempel i Kanada 

eller i Belgien.  

 

Finlands säkerhetspolitik förändrade 17.5.2022 med beslutet att söka om medlemskap i Nato 

(North Atlantic Treaty Organization) tillsammans med Sverige. Medlemskapet påverkar 

också Försvarsmaktens verksamhet, fast Finland har samarbetat med Nato för en lång tid 

från år 1994 och har till exempel ordnat gemensamma krigsövningar och deltagit i 

krishanteringsoperationer med Nato. Nato består av 30 medlemsstater för tillfället. 

(Utrikesministeriet, u.å.) Till exempel Nylands brigad har haft ATU-trupperna som har stått 

till Natos förfogande redan innan beslutet om att gå med i Nato.  

 

Natos uppgift är att forma ett gemensamt försvar för medlemsstater. Det styrs bland annat 

av artikel 5, vilket stadgar att angrepp på ett medlemskap är ett angrepp på alla. Det 

gemensamma försvaret förverkligas genom en integrerad militär kommandostruktur, en 

gemensam försvarsplaneringsprocess och gemensamma militärövningar. (Försvars-

ministeriet, u.å.) För att bli ett Nato-medlem måste landet motsvara några förväntningar: 

landet ska respektera Natos värderingar, vara en fungerande demokrati och fri marknad, 

behandla minoriteterna rättvist, förbinda sig att lösa konflikter med fredliga medel och stöda 

militärverksamhet både ekonomiskt och operativt.  (Nato, 2016) 

 

Det har talats länge om truppernas kompatibilitet med Nato.  Med kompatibiliteten avses 

både tekniska faktorer (logistiska system, kopplingar, kalibrar och kommunikationssystem) 

och kommunikativa faktorer (språk, funktionssätt, utbildning, ledande) (Puuperä, 2022). 

Försvarsmaktens kompatibilitet med Nato syns i utbildningen till exempel på det sättet att 

militärplanspiloter agerar på engelska och i stridsförstahjälp används ordkombinationen 

cABC (catastrophic bleeding, airways, breathing och circulation). Att denna ordkombination 
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är i bruk visar hur engelskan och på det sättet enhetlig verksamhet har utnyttjats redan innan 

medlemskapet i Nato. 

 

Försvarsmaktens språkcenter, vilket är en ämnesinstitution vid Försvarshögskolan, svarar på 

sådana språkfrågor som översättningar, språkforskning, språkrådgivning och material 

(Försvarshögskolan, 2022). Svenska språket kommer att vara viktigt även i framtiden, 

eftersom även om Finland och Sverige kommer att vara medlemmar i Nato, kommer de 

också fortsätta att ha bilateralt samarbete med varandra bland annat i gemensamma 

stridsövningar. Varken Försvarsmakten eller Nylands brigad har sin egen språkstrategi 

(Sjöblom, 2022), vilket är ett bra sätt att planera språkanvändning i praktiken på 

personalnivå. Lagtexter tecknar givetvis huvudlinjerna, men tar inte hänsyn till beväringar 

med något annat språk än svenska som förstaspråk eller specifika situationer hur personalen 

kan hjälpa språkinlärare.  

 

Finlandssvenskarnas procentuella del av befolkningen i Finland har sjunkit från 14,3 % år 

1880 till 5,2 % (287 954 personer) år 2019. Detta är orsakat av att den finskspråkiga 

befolkningen har fördubblats och antalet personer med något annat förstaspråk har också 

ökat medan antalet svenskspråkiga har hållit detsamma. Den svenskspråkiga befolkningen 

är störst i Nyland, Österbotten och Egentliga Finland. (Saarela, 2021:13–14) Den 

svenskspråkiga befolkningens framtidsutsikter har prognostiserats av Saarela (2020:10–11). 

Det finns två olika scenarion: 1. befolkningen kommer att öka fram till år 2030, varefter 

kommer den reduceras kraftigt. 2. befolkningen kommer att öka gradvis fram till år 2040.  

 

Enligt mellanscenariot i Saarelas prognos kommer ökningen vara sammanlagt 1800 

personer: 500 i Nyland, 100 i Egentliga Finland och 4400 på Åland. Samtidigt ska den 

svenskspråkiga befolkningen reduceras 2600 personer i Österbotten och 700 personer 

utanför Svenskfinland. Kommuner som kommer att få mera svenskspråkiga personer är 

bland annat Helsingfors, Sibbo, Mariehamn, Jomala och Åbo. Kommuner som kommer att 

förlora befolkningen mest är Raseborg, Esbo, Hangö och Jakobstad. Förändringarna sker på 

grund av åldersstrukturen, intern migrationen och organisationen. Kommuner som inte 

gränsar till en större stad är speciellt i risken att förlora invånare.  (Saarela, 2020:10–11). 
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Denna prognos indikerar att antalet svenskspråkiga värnpliktiga i Finland kommer att 

minska, eftersom ålänningarna inte är värnpliktiga. Detta betyder att Nylands brigad kommer 

att vara tvungen att söka efter tillägg från frivilliga ålänningar, kvinnor och de finskspråkiga 

värnpliktiga. Raseborgs kommun är en av många som enligt prognosen kommer att förlora 

svenskspråkiga invånare. Brigaden kommer dock att säkra arbetsmöjligheter på svenska för 

de svenskspråkiga i olika civila och militära arbetsuppgifter.  Brigadens ställning är relativt 

säker så länge som grundlagen inte förändras. 

 



 

49 
 

5. SAMMANFATTNING 

 

 

Syftet med denna avhandling var att utreda hurdana förhållandet till svenskan det finns bland 

finskspråkiga beväringar på Nylands brigad. Tre forskningsfrågor styr avhandlingen: 1. 

Varför har de finskspråkiga beväringarna valt att tjänstgöra på Nylands brigad? 2. Hurdana 

kunskaper i svenska språket hade de innan de ryckte in? 3. I hurdana situationer använder 

de svenska på Nylands brigad?  

 

Materialen samlades från 34 finskspråkiga beväringar som hörde till två olika kontingenter. 

Informanterna var mestadels 18–20 åriga med två som hörde till åldersgruppen 21–25 år. 

Informanternas kön, hemkommun, enhet eller kontingent frågades inte på grund av 

anonymitet. Årligen börjar ungefär 225 beväringar som har markerat finska som sitt 

modersmål (Vihanta, 2015). Av dessa beväringar är en betydlig del dock tvåspråkiga, för det 

är möjligt att markera bara ett språk i Befolkningscentralens statistik (Lehtikangas, 2022).  

 

Metoden var mixed method och materialet samlades in via en mobilenkät med både 

flervalsfrågor och öppna frågor. Mobilenkäten möjliggjorde det att informanterna själva 

kunde bestämma när de ville svara på enkäten och det var möjligt att göra utan att fysiskt 

besöka olika enheter. Materialet analyserades med metoden innehållsanalys, vilket sker i 

fyra faser: 1. bestämning av vad man forskar i materialet, 2. kodning – markering av det som 

är intressant i materialet, 3. klassificering eller typindelning och 4. sammanfattning av 

resultaten.  

 

Teoridelen består av tidigare forskning om språket i militärkontext och språkval i företaget 

Wärtsilä, språkplanering i Finland, inlärningsteorier, motivation i språkinlärning och 

språkkontakt. Vincze, Joyce och Vehkalahti (2017) tog reda på att de finskspråkiga 

beväringarna på Nylands brigad hade planer på att använda svenska språket i framtiden, 

deras kunskaper var måttliga och de satsade på att lära sig svenska under militärtjänsten. 

Deras resultat visade också att informanterna hade bättre kunskaper i svenskan, mindre antal 

ångest när de använde språket och mera positiva attityder till svensktalare efter 
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militärtjänsten. Alqahtani (2017) fick reda på att det finns en stark koppling mellan attityder, 

inlärningsprestationer och framtidsutsikter hos saudiarabiska kadetter som studerar 

engelska. För dessa kadetter var nationella och religiösa intressen också viktiga faktorer i 

motivationen att lära sig engelska. Miller och Cowther (2020) för sin del fick reda på att 

deras två informanter som var amerikanska kadetter hade olika framtidsplaner gällande 

portugisiskan: den ena ville använda språket i sin vidareutbildning samt arbetsliv och den 

andra ville använda språket när hen besöker Brasilien eller Portugal och om hen råkar träffa 

nativa språkanvändare. Herberts och Malkamäki (2014) fick reda på i sin forskning att 

arbetare i företaget Wärtsilä väljer språket beroende på vem som är närvarande: om 

åtminstone en person talar enbart engelska, används engelskan. I annat fall används finskan 

eller svenskan. Även blandspråk används, för officiella termer är på engelska. 

 

I teoridelen presenteras även likheter mellan militärtjänsten på svenska och ett utbytesår på 

ett främmande språk. Villkor för ett lyckat språkbad i en autentisk miljö är 1. språkstudier 

innan språkbadet, 2. språkbadets längd, 3. kontakter med nativa språkanvändare och 4. 

undvikning av nätverk på förstaspråket. Ett utbytesår förbättrar uttal, talflyt, vokabulär, 

kommunikationsfärdigheter samt grammatik. (Sieloff Magnan & Lafford, 2012) 

 

Nyckelfynd i denna forskning är att informanterna ansåg att de använder svenska mest under 

officiella tillfällen, alltså under utbildningar och övningar och minst på fritiden. 

Informanterna berättade att finska används då någon i gruppen inte kan svenska eller om de 

själv känner att diskussionen är för svår för sina kunskaper. Enligt informanterna har svenska 

språket haft en positiv inverkan på deras trivsel, sammanhållning och lyckande av tjänst 

medan språket har haft en negativ inverkan på inlärning och förståelse av uppgifter. Alla 

informanter ansåg att deras kunskaper i svenska hade förbättrats under militärtjänsten, vilket 

är helt förväntat. Alla informanter tyckte att deras kunskaper i talförståelse hade utvecklats. 

Skillnader i vilka kunskapsdelområden hade utvecklats kan förklaras med åtminstone två 

saker: hurdan utgångsnivå informanterna hade innan militärtjänsten och vilket vapenslag de 

hamnade i. Utgångsnivån kan påverka på två sätt: å ena sidan lär sig den som har en lägre 

nivå mera från enklare material och å andra sidan väljer den som har en högre nivå svårare 

material, till exempel Soldatens handbok på svenska. Vapenslagutbildning är en faktor, för 

olika utbildningslinjer har olika krav och annorlunda material, vilket betyder att vissa 

studerar mer skriftligt och vissa mer praktiskt.  
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Informanterna ansåg att de fick något extra från militärtjänsten på svenska jämfört med 

tjänsten på finska, men några rapporterade också om utmaningar i förståelse av 

kommunikation och ansåg att de skulle ha presterat bättre på finska. Informanterna berättade 

att de planerar att använda svenska efter militärtjänsten. Bara en informant meddelade att 

hen inte ska använda svenska efter tjänsten. Några berättade att de ska prata svenska med 

svenskspråkiga kunder, några planerade att studera på svenska eller att flytta till Sverige och 

att de kommer att kommunicera på svenska med sina tjänstkamrater. Planer av framtida 

språkanvändning är en viktig motivationsfaktor i språkinlärning. 

 

På grund av resultat av denna avhandling dyker det upp några förslag: Nylands brigad skulle 

säkert få nytta av skapande av språkstrategin. När beväringar delas i stugor och plutoner, är 

det viktigt att inte placera för många finskspråkiga i samma stugor, grupper eller avdelningar, 

om det bara är möjligt med tanke på militärverksamheten, vilket alltid kommer att vara 

Försvarsmaktens första intresse. Språkinlärning och motivation till språkinlärning kan 

effektiveras med hjälp av ett formulär på förhand som hjälper till att forma målsättningar 

och förväntningar gällande språksituationen. Denna skulle mildra chocken i början av 

militären.  
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BILAGA: Frågeformulär 

 

Tämä kyselylomake on osa pro gradu -tutkielmaa, jonka 

tarkoituksena on selvittää suomenkielisten varusmiesten 

suhdetta ruotsin kieleen, sekä tekijät, joiden takia he ovat 

hakeutuneet ruotsinkieliseen asepalvelukseen. Kaikki tiedot 

käsitellään anonyymisti. Materiaalin keräämisessä ja 

säilytyksessä noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

ohjeita ( 

 Ks. https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot). Kiitos vastauksistasi jo 

etukäteen! 

 

Ikä: 

18-20 

21-25 

26-30 

 

 

 

Äidinkieli 

Suomi 

Muu 

 

 

 

Uudenmaan Prikaati oli ensisijainen hakukohteeni. 

Kyllä 

Ei 

 

 

 

Minulle oli tärkeää, että varusmiespalvelukseni on ruotsiksi. 

Kyllä 
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Ei
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Hain Uudenmaan Prikaatiin, koska: 

Varuskunnan sijainti oli minulle sopivin 

Varuskunnan koulutuskielenä oli ruotsi 

Sain sinne aloittamisajan, joka sopi minulle parhaiten 

Prikaati tarjosi aselajikoulutuksen, joka kiinnosti minua eniten 

Muu, mikä? 

 

 

Seuraavassa osiossa esitetään kysymyksiä liittyen ruotsin kielen osaamiseesi ENNEN 

varusmiespalveluksen aloittamista. 

 

 

Valitse seuraavista sinulle sopivat väittämät: 

Olen asunut Ruotsissa 

Olen opiskellut ruotsiksi 

Ruotsi on kotikieleni/toinen kotikieleni 

Minulla on ruotsinkielisiä tuttavia, joiden kanssa puhun ruotsia 

 

 

 

Minkä ikäisenä olet aloittanut ruotsin opiskelemisen? 

 

 

 

Olen opiskellut: 

Ruotsia ammattikoulussa 

Pitkän oppimäärän ruotsia peruskoulussa ja lukiossa 

Keskipitkän oppimäärän ruotsia peruskoulussa ja lukiossa 
 

Lyhyen oppimäärän ruotsia peruskoulussa ja lukiossa 

Virkamiesruotsia korkeakoulussa 

Korkeakoulussa ruotsi pää- tai sivuaineenani 
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Ennen varusmiespalvelusta, pystyin seuraamaan ruotsinkielisiä tv-ohjelmia, 

elokuvia ja radio-ohjelmia 

huonosti 

melko huonosti 

melko hyvin 

hyvin 

 

 

 

Ennen varusmiespalvelusta pystyin lukemaan ruotsinkielisiä tekstejä 

huonosti 

kohtalaisesti 

melko hyvin 

hyvin 

 

 

 

Ennen varusmiespalvelusta pystyin keskustelemaan ruotsinkielisen kanssa 

ruotsiksi 

huonosti 

melko huonosti 

melko hyvin 

hyvin 

 

 

Seuraavassa osiossa esitetään kysymyksiä liittyen ruotsin kielen käyttöön ja oppimiseen 

varusmiespalveluksen AIKANA.
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Valitse vaihtoehdoista ne tilanteet palveluksen aikana, joissa käytät ruotsia 

vähintään 75 % ajasta 

Vapaa-ajan aktiviteetit 

Koulutukset 

Harjoitukset 

Tuvassa 

Ruokailut 

Ei missään 

 

 

 

Missä tilanteissa olet mielestäsi oppinut eniten ruotsia? 

Vapaa-ajan aktiviteetit 

Koulutukset 

Harjoitukset 

Tuvassa 

Ruokailut 

 

 

 

Prosentuaalisesti, kuinka paljon ruotsia mielestäsi käytetään vapaa-ajan 

aktiviteeteissa? 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

 

 

 

Prosentuaalisesti, kuinka paljon ruotsia mielestäsi käytetään koulutuksissa? 

25 % 

50 %



 

61 
 

 

75 % 

100 % 

 

 

 

Prosentuaalisesti, kuinka paljon ruotsia mielestäsi käytetään harjoituksissa? 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

 

 

 

Prosentuaalisesti, kuinka paljon ruotsia mielestäsi käytetään tuvassa? 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

 

 

 

Prosentuaalisesti, kuinka paljon ruotsia mielestäsi käytetään ruokailuissa? 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

 

 

 

Millaisissa tilanteissa kielenä on suomi?
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Onko ruotsin kielellä ollut negatiivinen vaikutus johonkin seuraavista (valitse 

sopivimmat vaihtoehdot): 

Oppiminen 

Viihtyvyys 

Tehtävien ymmärtäminen 

Palveluksen onnistuminen 

Yhteishenki 

Ei ole. 

 

 

 

Onko ruotsin kielellä ollut positiivinen vaikutus johonkin seuraavista (valitse 

sopivimmat vaihtoehdot): 

Oppiminen 

Viihtyvyys 

Tehtävien ymmärtäminen 

Palveluksen onnistuminen 

Yhteishenki 

Ei ole 

 

 

 

Ovatko ruotsin kielen taitosi kehittyneet varusmiespalveluksen aikana? 

Kyllä 

 

Ei
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Millä osa-alueilla ruotsin kielen taitosi ovat kehittyneet? 

Kirjoittaminen 

Puhuminen 

Lukeminen 

Puheen ymmärtäminen 

 

 

 

 

Jos saisit valita, tulisitko uudestaan ruotsinkieliseen asepalvelukseen?  Perustele 

vastauksesi. 

 

 

 

 

 

Aiotko käyttää ruotsia myös palveluksen jälkeen ja mahdollisesti missä tilanteissa? 


