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Den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern är en webbpanel bestående av 
svenskspråkiga i Finland. Vid tidpunkten för den här undersökningen bestod Barome-
tern av drygt 4500 personer. Målgruppen för Barometern är svenskspråkiga i åldern 
18–85 år från hela landet (inklusive Åland). Barometern upprätthålls av Institutet för 
samhällsforskning vid Åbo Akademi och finansieras av Svenska kulturfonden 2019-
2024.

I denna rapport använder vi oss även av data som har samlats in genom webbpane-
len Medborgaropinion (Kansalaismielipide). Även Medborgaropinion upprätthålls av 
Institutet för samhällsforskning och består av ca 4000 finländare, panelen är en del 
av en nationell infrastruktur för forskning i samhällsopinion (FIRIPO) som finansieras 
av Finlands Akademi. 
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Här presenteras resultaten från två enkäter som genomfördes hösten 2021. Den  
första enkäten skickades ut till Barometern, den finlandssvenska medborgarpanelen, 
med det övergripande syftet att ta fram opinionsdata kring finlandssvenskarnas kul-
turkonsumtion, relationen mellan språkgrupperna och det svenska språkets ställning 
i Finland. Den andra enkäten skickades ut till de finskspråkiga deltagarna i panelen 
Medborgaropinion, som även den upprätthålls av Institutet för samhällsforskning, med 
syftet att ta fram opinionsdata kring hur finländare med finska som modersmål förhål-
ler sig till det svenska i Finland och kultur på svenska. 

Resultaten från enkäterna kommer att presenteras stegvis enligt olika teman. Kapitel 
tre och kapitel fyra bygger på data från Barometern och fokusera på frågor kring kul-
turkonsumtion, coronapandemins effekter på kulturkonsumtionen, generella värde-
ringar bland finlandssvenskar samt relationen mellan språkgrupperna i Finland. Kapitel 
fem bygger på data från Medborgaropinion gällande frågor som berör de finsksprå-
kigas relation och inställning till finlandssvenskar och det svenska språket i Finland. 
Resultaten presenteras huvudsakligen i figurer där resultaten anges i procent, med en 
avslutande sammanfattning i punktformat kring de mest iögonfallande resultaten. Vi 
inleder till näst med en kort redogörelse för insamlingen av enkätdata och responden-
terna. 

Bakgrund

1
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Den första enkäten skickades ut till den finlandssvenska medborgarpanelen, Baro-
metern, 18.10 och sista svarsdagen var 7.11, vilket gav respondenterna tre veckor att 
besvara enkäten. Under denna period skickades även tre påminnelser ut för att höja 
svarsprocenten. Enkäten besvarades av 3 159 personer, vilket gav en slutlig svarspro-
cent på 70 %. 

Den andra enkäten skickades ut till de finskspråkiga deltagarna i panelen Medborgaro-
pinion 1.11 och stängde för svar 22.11, vilket även här gav respondenterna tre veckor 
på sig att besvara enkäten. Under denna period skickades även två påminnelser ut. 
Totalt besvarades enkäten av 2 844 personer, vilket gav en svarsprocent på 74 %. 

I och med att det fanns överrepresentation av vissa grupper i bägge enkäterna, kom-
mer endast viktad data av resultaten att presenteras i figurerna. Detta är något som 
är mycket vanligt i enkätundersökningar och inget som är specifikt för dessa under-
sökningar. Vikten är uppgjord baserad på kön, ålder, region och utbildning med syftet 
att uppnå ett mer representativt resultat (se bilagan tabell 1 s. 18 för sammanställning 
av respondenter och viktning). I och med att det även kan vara intressant att se när-
mare på variationer i attityder och åsikter utgående från dessa bakgrundsfaktorer har 
vi även inkluderat ett stort antal tabeller där resultaten presenteras gruppvis enligt 
gruppkategorier. 

Data och respondenter
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Detta kapitel bygger på data från Barometern. 
Vi inleder med att se närmare på frågor kring kulturkonsumtionen bland finlands-
svenskar. Här har respondenterna fått besvara frågor kring hur ofta och vilken typ av 
kulturevenemang de deltar i samt hur coronapandemin har påverkat deras kulturkon-
sumtion. Här ingår även två frågor som berör åsikter om kulturevenemang på finska. 

Kulturkonsumtion
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FIGUR 1 Under normala omständigheter, hur ofta deltar du i kulturevenemang?
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FIGUR 2 Hur ofta utövar du själv kultur?
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FIGUR 4 Har du under coronapandemin börjat använda dig mera av digitala  
  kulturtjänster?
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FIGUR 5 Vilka typer av digitala kulturtjänster har du börjat använda dig mera av?
  Figurnot: Följdfråga till de som svarade ja på frågan i figur 4, flera  
  alternativ kunde väljas och figuren visar hur många procent som valde 
   alternativet i fråga.

FIGUR 3 Hur har din kulturkonsumtion förändrats under coronapandemin? 
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FIGUR 6 På grund av restriktionerna har kulturbranschen haft svårt att verka  
  under coronapandemin. Har du saknat att kunna delta i kultur- 
  evenemang?

FIGUR 7 Vilka typer av kulturevenemang har du saknat mest?
  Figurnot: Följdfråga till de som svarade ja på frågan i figur 6, flera  
  alternativ kunde väljas och figuren visar hur många procent som valde 
   alternativet i fråga.
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FIGUR 8 Hur snabbt tänker du dig att börja delta i kulturevenemang efter att alla 
   restriktioner har försvunnit?
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FIGUR 9 Hur tror du att pandemin har påverkat din kulturkonsumtion?
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FIGUR 10 Har du tagit del av konst och kultur på finska?

FIGUR 11 Kunde du tänka dig att ta del av konst och kultur på finska?
  Figurnot: följdfråga till de som svarade ”Nej, aldrig” på frågan i figur 10.
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I korthet:
• 62 % har minskat sin kulturkonsumtion under coronapandemin. 
• 30 % har börjat använda sig mera av digitala kulturtjänster under coronapandemin. 
• 64 % har saknat att kunna delta i kulturevenemang under coronapandemin.
• Endast 17 % anser att coronapandemin inte alls har påverkat deras kulturkonsum-

tion. 
• 83 % har tagit del av konst och kultur på finska. 
• 52 % kommer att börja ta del av kultur genast eller inom en månad efter att alla 

restriktioner har försvunnit, medan 19 % säger sig kunna vänta upp till ett år. 
• 70 % har saknat att kunna delta i musikevenemang och 63 % i teaterevenemang, 

vilket tyder på att det finns ett intresse för dylika evenemang.
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Detta kapitel bygger på data från Barometern. 
Här ska vi se närmare på frågor kring det svenska i Finland och relationen mellan 
språkgrupperna. Här har respondenterna fått ta ställning till hur de förhåller sig till oli-
ka grupper, det svenska språkets ställning och det svenska språkets framtid i Finland. 
Respondenterna har även fått bedöma nivån på svenskspråkig utbildning och kultur 
i jämförelse med finska motsvarigheter, samt även sina egna språkkunskaper i finska. 

Det svenska i Finland

FIGUR 12 I vilken utsträckning känner du samhörighet med följande grupper?
  Figurnot: se tabell 2 s. 19 för svar utgående från kön, ålder, utbildnings-
  nivå och region.
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FIGUR 13 Den språkliga omgivningen kan variera. Ta ställning till följande  
  påståenden utgående från din erfarenhet
  Figurnot: se tabell 3 s. 20 för svar utgående från kön, ålder, utbildnings-
  nivå och region.
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FIGUR 14 Hur mycket vore du beredd att själv göra för att upprätthålla det  
  svenska språket och den svenska kulturen i Finland?
  Figurnot: se tabell 4 s. 21 för svar utgående från kön, ålder, utbildnings-
  nivå och region.
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FIGUR 15 Ta ställning till följande påståenden
  Figurnot: påståenden gällande det svenska i Finland, se tabell 5a och 
   5b s. 22-23 för svar utgående från kön, ålder, utbildningsnivå och  
  region.
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FIGUR 16 Hur ser du på den svenskspråkiga utbildningen i Finland? 
  Hur ser du på de svenskspråkiga kulturevenemangen i Finland? 
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FIGUR 17 Vilket skolvitsord (4-10) skulle du ge dig själv för dina kunskaper i  
  finska?
  Figurnot: medeltal för skolvitsord i finska: 8,0. Se tabell 6 s. 24 för svar 
  utgående från kön, ålder, utbildningsnivå och region.
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I korthet:
• 57 % känner mycket eller ganska stark samhörighet med finskspråkiga, medan 79 

% känner mycket eller ganska stark samhörighet med Norden. 
• 75 % anser att svenskan har blivit ett språk som man endast använder i den egna 

familje- och vänkretsen.
• 81 % tror att svenskan har en framtid i Finland, men 38 % anser att man blir be-

handlad som andra klassens medborgare om man använder svenska.
• 68 % vore beredda att göra mycket eller ganska mycket för att upprätthålla det 

svenska språket i Finland.
• 47 % anser att Finland är ett välfungerande tvåspråkigt land, och 55 % anser att 

det hela tiden blir mindre viktigt med kunskaper i svenska. 
• 58 % anser att attityderna bland finskspråkiga gentemot det svenska i Finland har 

försämrats under de senaste två åren. 
• Tydliga regionala skillnader när det kommer till att känna samhörighet med finsk-

språkiga, avsevärt lägre på Åland och Österbotten i jämförelse med övriga regio-
ner.  

• Tydliga regionala skillnader också när det kommer till kunskaper i finska, avsevärt 
sämre på Åland och i Österbotten i jämförelse med övriga regioner. 
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Detta kapitel bygger på data från Medborgaropinion. 
Avslutningsvis presenterar vi resultaten från den enkät som skickades ut till de finsk-
språkiga deltagarna i panelen Medborgaropinion. Här har de finskspråkiga respon-
denterna bland annat fått ta ställning till hur de bedömer sina egna kunskaper i svens-
ka, hur de förhåller sig till ett antal påståenden om finlandssvenskar och det svenska 
språket och hur de upplever det när en svenskspråkig finländare börjar tala svenska 
med dem. Till sist har respondenterna även fått besvara frågor kring deras kulturkon-
sumtion på svenska och hur de bedömer nivån på den svenskspråkiga utbildningen 
och på svenskspråkiga kulturevenemang. 

Finskspråkiga finländare
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FIGUR 18 Vilket skolvitsord (4-10) skulle du ge dig själv för dina kunskaper i  
  svenska?
  Figurnot: medeltal för skolvitsord i svenska: 6,4. Se tabell 6 s. 24 för 
   svar utgående från kön, ålder, utbildningsnivå och region. 
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FIGUR 20 Ta ställning till följande påståenden om finlandssvenskar och det  
  svenska språket
  Figurnot: se tabell 7a–7c s. 25-27 för svar utgående från kön, ålder, 
   utbildningsnivå och region.
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FIGUR 21 Har du tagit del av kultur på svenska? 
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FIGUR 22 Vilka typer av kulturevenemang?
  Figurnot: Följdfråga till de som svarade ja på frågan i figur 21, flera  
  alternativ kunde väljas och figuren visar hur många procent som valde 
   alternativet i fråga.
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FIGUR 23 Kunde du tänka dig att ta del av kulturevenemang på svenska?
  Figurnot: Följdfråga till de som svarade nej på frågan i figur 21.
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FIGUR 24  Hur ser du på den svenskspråkiga utbildningen i Finland?
  Hur ser du på de svenskspråkiga kulturevenemangen i Finland?

I korthet:
• 60 % anser att svenskan är en väsentlig del av det finländska samhället.
• 66 % anser att skolsvenskan borde vara frivillig, men 71 % skulle ändå gärna ha 

bättre kunskaper i svenska.
• 28 % skulle gärna sätta sina barn i svenskspråkigt daghem och 27 % i svensksprå-

kig skola. 36 % skulle gärna studera själva på svenska.
• 31 % upplever det positivt om en svenskspråkig finländare inleder ett samtal på 

svenska, 22 % upplever det negativt.
• 62 % har aldrig tagit del av kultur på svenska.
• Bland de som inte har tagit del av kulturevenemang på svenska är det endast 28 % 

som inte heller i framtiden kunde tänka sig ta del av kulturevenemang på svenska. 
• 34 % anser att finlandssvenskar är högmodiga.
• Bäst kunskaper i svenska finns hos den yngsta ålderskategorin, samt hos dem 

med  högre utbildningsnivå. Det finns tydliga regionala variationer, bäst regionala 
kunskaper i svenska finns det hos finskspråkiga i Österbotten.
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Bilagor

Barometern
svenskspråkiga

(N=3159)

Medborgaropinion
finskspråkiga

(N=2844)
Oviktad Viktad Oviktad Viktad

Kön
Kvinna 55.0 49.8 45.4 48.0
Man 45.0 50.2 53.6 52.0

Ålder
18-24 4.7 9.8 3.3 9.5
25-34 12.4 14.3 8.0 14.8
35-54 27.7 28.3 24.8 29.8
55-69 30.9 23.1 38.4 25.2
70+ 24.4 24.5 25.5 20.7

Utbildningsnivå
Grundskola 5.1 21.9 4.2 21.1
Andra stadiet 38.4 51.4 39.1 56.3
Högskola 56.4 26.7 56.7 22.5

Region
Egentliga Finland 11.8 9.7 11.2 8.8
Nyland 44.8 45.4 37.2 27.2
Åland 10.9 9.1 0.1 0.0
Österbotten 28.3 30.7 1.1 1.6
Övriga Finland 4.2 5.1 50.4 62.4

TABELL 1 Bakgrundsvariabler och viktning i enkätdata (%)
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TABELL 2 I vilken utsträckning känner du samhörighet med följande grupper? 

Finskspråkiga Svenskspråkiga Norden
Medelvärde Medelvärde Medelvärde

Kön
Kvinna 2.5 (0.9) 3.7 (0.5) 3.0 (0.7)
Man 2.6 (0.9) 3.7 (0.5) 3.0 (0.8)

Ålder
18-24 2.4 (0.8) 3.6 (0.6) 3.0 (0.8)
25-34 2.4 (0.9) 3.6 (0.6) 2.9 (0.7)
35-54 2.5 (0.9) 3.7 (0.5) 3.0 (0.7)
55-69 2.7 (0.9) 3.8 (0.5) 3.0 (0.8)
70+ 2.7 (0.8) 3.8 (0.5) 3.1 (0.8)

Utbildningsnivå
Grundskola 2.5 (0.9) 3.7 (0.5) 2.9 (0.9)
Andra stadiet 2.5 (0.9) 3.7 (0.5) 3.0 (0.8)
Högskola 2.7 (0.8) 3.7 (0.5) 3.1 (0.7)

Region
Egentliga Finland 2.8 (0.8) 3.6 (0.6) 2.9 (0.8)
Nyland 2.8 (0.8) 3.7 (0.6) 3.0 (0.8)
Åland 2.0 (0.9) 3.8 (0.5) 3.1 (0.7)
Österbotten 2.3 (0.9) 3.8 (0.4) 3.1 (0.7)
Övriga Finland 3.2 (0.8) 3.5 (0.7) 2.9 (0.8)

Tabellnot: Skala 1–4 (1=Mycket liten utsträckning, 2=Ganska liten utsträckning,  
3=Ganska stor utsträckning, 4=Mycket stor utsträckning), Kan inte säga svar exklude-
rade. Standardavvikelse inom parentes.
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TABELL 3 Den språkliga omgivningen kan variera. Ta ställning till följande  
  påståenden utgående från din erfarenhet

Det svenska 
språket har en 

framtid i 
Finland

Om jag använ-
der svenska blir 

jag betraktad 
som en andra 

rangens 
medborgare

För mig har 
svenskan blivit 
ett språk i den 
egna familje- 

och vänkretsen

Medelvärde Medelvärde Medelvärde
Kön

Kvinna 3.2 (0.8) 2.2 (1.0) 3.2 (1.1)
Man 3.3 (0.8) 2.1 (0.9) 3.1 (1.1)

Ålder
18-24 3.2 (0.7) 2.3 (0.9) 3.5 (0.9)
25-34 3.2 (0.8) 2.2 (0.9) 3.4 (0.9)
35-54 3.3 (0.8) 2.1 (0.9) 3.1 (1.1)
55-69 3.1 (0.9) 2.1 (0.9) 3.0 (1.1)
70+ 3.3 (0.7) 2.0 (1.0) 3.1 (1.1)

Utbildningsnivå
Grundskola 3.0 (0.9) 2.3 (0.9) 3.3 (1.0)
Andra stadiet 3.3 (0.8) 2.1 (0.9) 3.2 (1.1)
Högskola 3.3 (0.7) 2.0 (0.9) 3.0 (1.1)

Region
Egentliga Finland 3.1 (0.8) 2.1 (0.9) 3.2 (1.0)
Nyland 3.2 (0.8) 2.1 (0.9) 3.3 (0.9)
Åland 3.1 (1.0) 2.2 (1.0) 3.0 (1.3)
Österbotten 3.3 (0.8) 2.2 (1.0) 3.1 (1.2)
Övriga Finland 3.3 (0.6) 2.0 (1.0) 3.2 (0.9)

Tabellnot: Skala 1–4 (1=Helt av annan åsikt, 2=Delvis av annan åsikt, 3=Delvis av  
samma åsikt, 4=Helt av samma åsikt), Kan inte säga svar exkluderade. Standard- 
avvikelse inom parentes.
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TABELL 4 Hur mycket vore du beredd att själv göra för att upprätthålla det  
  svenska språket och den svenska kulturen i Finland? 

Medelvärde
Kön

Kvinna 4.0 (0.7)
Man 3.8 (0.9)

Ålder
18-24 4.0 (0.7)
25-34 3.8 (0.8)
35-54 3.8 (0.9)
55-69 4.0 (0.8)
70+ 4.0 (0.7)

Utbildningsnivå
Grundskola 3.9 (0.9)
Andra stadiet 3.9 (0.8)
Högskola 4.0 (0.7)

Region
Egentliga Finland 3.8 (0.8)
Nyland 4.0 (0.7)
Åland 3.9 (0.9)
Österbotten 3.9 (0.8)
Övriga Finland 3.8 (0.9)

Tabellnot: Skala 1–5 (1=Ingenting alls, 2=Mycket lite, 3=Ganska lite, 4=Ganska mycket, 
5=Mycket), Kan inte säga svar exkluderade. Standardavvikelse inom parentes.
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Det blir 
hela tiden 

mindre 
viktigt med 
kunskaper i 

svenska

Jag upp-
fattar det 
svenska 
i Finland 
som en 

öppen och 
inkluderan-
de gemen-

skap

 Jag upp-
lever att 

finskspråki-
ga vill hålla 
sig för sig 
själva och 
inte visar 
intresse 
för den 

svensksprå-
kiga befolk-

ningen

Jag upp-
lever att 

attityderna 
bland finsk-
språkiga till 
det svenska 

i Finland 
har försäm-
rats under 
de senaste 

två åren

Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde
Kön

Kvinna 2.5 (1.1) 3.1 (0.8) 2.8 (0.8) 2.7 (0.9)
Man 2.4 (1.0) 3.1 (0.7) 2.7 (0.8) 2.7 (0.9)

Ålder
18-24 2.5 (0.9) 3.0 (0.7) 2.8 (0.8) 2.6 (0.9)
25-34 2.4 (0.9) 3.0 (0.7) 2.8 (0.8) 2.6 (0.9)
35-54 2.4 (1.1) 3.0 (0.7) 2.7 (0.8) 2.7 (0.9)
55-69 2.5 (1.0) 3.1 (0.7) 2.6 (0.8) 2.7 (0.9)
70+ 2.6 (1.0) 3.3 (0.8) 2.8 (0.8) 2.8 (0.9)

Utbildningsnivå
Grundskola 2.7 (1.0) 3.2 (0.8) 2.9 (0.8) 2.9 (0.9)
Andra stadiet 2.5 (1.0) 3.1 (0.8) 2.8 (0.8) 2.7 (0.9)
Högskola 2.4 (1.0) 3.0 (0.8) 2.5 (0.8) 2.5 (0.9)

Region
Egentliga Finland 2.5 (1.0) 3.1 (0.7) 2.7 (0.8) 2.6 (0.9)
Nyland 2.6 (1.0) 3.1 (0.8) 2.7 (0.9) 2.6 (0.9)
Åland 2.3 (1.1) 3.0 (0.9) 2.7 (0.9) 2.9 (0.9)
Österbotten 2.3 (1.1) 3.1 (0.7) 2.9 (0.8) 2.8 (0.9)
Övriga Finland 2.6 (1.0) 2.9 (0.8) 2.6 (0.8) 2.5 (0.9)

Tabellnot: Skala 1–4 (1=Helt av annan åsikt, 2=Delvis av annan åsikt, 3=Delvis av  
samma åsikt, 4=Helt av samma åsikt). Standardavvikelse inom parentes.

TABELL 5A  Ta ställning till följande påståenden om det svenska i Finland
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Jag är stolt 
över att vara 

finlandssvensk

Svenskspråki-
ga har samma 

möjligheter 
som finsksprå-
kiga i dagens 

Finland

 Finland är ett 
välfungerande 

tvåspråkigt 
land

Medelvärde Medelvärde Medelvärde
Kön

Kvinna 3.8 (0.5) 2.5 (1.0) 2.3 (0.8)
Man 3.7 (0.6) 2.9 (1.0) 2.5 (0.9)

Ålder
18-24 3.7 (0.6) 2.5 (1.0) 2.4 (0.8)
25-34 3.6 (0.6) 2.5 (1.0) 2.4 (0.8)
35-54 3.7 (0.6) 2.7 (1.0) 2.4 (0.8)
55-69 3.8 (0.5) 2.7 (1.0) 2.4 (0.8)
70+ 3.8 (0.5) 2.8 (0.9) 2.4 (0.8)

Utbildningsnivå
Grundskola 3.8 (0.5) 2.6 (1.0) 2.3 (0.9)
Andra stadiet 3.8 (0.6) 2.6 (1.0) 2.4 (0.8)
Högskola 3.7 (0.6) 2.9 (1.0) 2.5 (0.8)

Region
Egentliga Finland 3.7 (0.6) 2.8 (0.9) 2.4 (0.8)
Nyland 3.7 (0.6) 2.9 (0.9) 2.5 (0.8)
Åland 3.7 (0.6) 2.1 (0.9) 2.0 (0.8)
Österbotten 3.8 (0.5) 2.5 (1.0) 2.4 (0.8)
Övriga Finland 3.8 (0.5) 2.9 (0.9) 2.5 (0.8)

Tabellnot: Skala 1–4 (1=Helt av annan åsikt, 2=Delvis av annan åsikt, 3=Delvis av  
samma åsikt, 4=Helt av samma åsikt). Standardavvikelse inom parentes.

TABELL 5B  Ta ställning till följande påståenden om det svenska i Finland
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Svenskspråkigas 
kunskaper i finska

 Finskspråkigas  
kunskaper i svenska

Medelvärde Medelvärde
Kön

Kvinna 8.0 (1.5) 6.7 (1.4)
Man 7.9 (1.6) 6.1 (1.5)

Ålder
18-24 7.7 (1.6) 6.8 (1.6)
25-34 7.8 (1.7) 6.5 (1.4)
35-54 8.0 (1.6) 6.5 (1.5)
55-69 8.1 (1.5) 6.4 (1.5)
70+ 7.9 (1.5) 6.0 (1.6)

Utbildningsnivå
Grundskola 7.6 (1.7) 5.8 (1.6)
Andra stadiet 7.9 (1.5) 5.9 (1.3)
Högskola 8.4 (1.4) 7.0 (1.4)

Region
Egentliga Finland 8.3 (1.4) 6.4 (1.4)
Nyland 8.5 (1.3) 6.6 (1.5)
Åland 6.0 (1.4) -
Österbotten 7.4 (1.5) 6.9 (1.7)
Övriga Finland 9.1 (1.2) 6.3 (1.5)

Tabellnot: Standardavvikelse inom parentes.

TABELL 6 Vilket skolvitsord (4–10) skulle du ge dig själv för dina kunskaper 
   i finska (svenskspråkiga) / svenska (finskspråkiga)?
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Jag skulle 
gärna sätta 
mina barn i 
en svensk-

språkig 
skola

Jag skulle 
gärna sätta 
mina barn i 
ett svensk-

språkigt 
daghem

 Jag tycker 
att finlands-
svenskarna 

är hög- 
modiga

Jag skulle 
gärna själv 
studera på 

svenska

Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde
Kön

Kvinna 2.2 (1.1) 2.2 (1.2) 2.0 (1.0) 2.3 (1.2)
Man 1.9 (1.0) 1.9 (1.0) 2.3 (1.0) 2.0 (1.0)

Ålder
18-24 2.1 (1.1) 2.1 (1.1) 2.0 (1.0) 2.3 (1.2)
25-34 2.0 (1.1) 2.1 (1.2) 1.9 (1.0) 2.1 (1.1)
35-54 2.0 (1.0) 2.0 (1.0) 2.3 (1.1) 2.0 (1.0)
55-69 1.9 (1.0) 2.0 (1.1) 2.1 (1.0) 2.1 (1.1)
70+ 2.2 (1.1) 2.2 (1.1) 2.2 (1.0) 2.4 (1.1)

Utbildningsnivå
Grundskola 1.9 (1.0) 1.9 (1.0) 2.3 (1.0) 1.9 (1.0)
Andra stadiet 1.8 (1.0) 1.8 (1.0) 2.4 (1.0) 2.0 (1.1)
Högskola 2.2 (1.1) 2.3 (1.1) 1.9 (1.0) 2.3 (1.1)

Region
Egentliga Finland 2.1 (1.1) 2.2 (1.1) 2.1 (1.1) 2.4 (1.1)
Nyland 2.2 (1.1) 2.2 (1.1) 2.0 (1.0) 2.2 (1.1)
Österbotten 2.7 (1.1) 2.6 (1.1) 2.3 (0.9) 2.7 (1.0)
Övriga Finland 1.9 (1.1) 1.9 (1.1) 2.2 (1.1) 2.1 (1.1)

Tabellnot: Skala 1–4 (1=Helt av annan åsikt, 2=Delvis av annan åsikt, 3=Delvis av  
samma åsikt, 4=Helt av samma åsikt), Vet ej svar exkluderade. Standardavvikelse 
inom parentes.

TABELL 7A  Ta ställning till följande påståenden om finlandssvenskar och det 
    svenska språket
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Den 
svensk-
språkiga 

utbildning-
en i Finland 
håller hög 

kvalitet

Jag tyck-
er att det 
skulle be-

hövas mera 
kunskaper 
i svenska i 

Finland

 Jag tycker 
att finlands-
svenskarna 

vill hålla 
sig för sig 
själva och 
isolera sig 
från den 

finskspråki-
ga befolk-

ningen

Jag ser 
gärna på 
svensk-
språkiga 
TV-pro-

gram

Medelvärde Medelvärde Medelvärde Medelvärde
Kön

Kvinna 2.8 (1.0) 2.6 (1.0) 2.4 (1.0) 2.7 (1.1)
Man 2.8 (0.9) 2.2 (1.0) 2.6 (1.0) 2.2 (1.0)

Ålder
18-24 2.7 (1.0) 2.2 (1.0) 2.3 (1.0) 2.3 (1.2)
25-34 2.7 (0.9) 2.3 (1.0) 2.4 (1.0) 2.3 (1.1)
35-54 2.8 (0.9) 2.2 (1.0) 2.6 (1.0) 2.3 (1.0)
55-69 2.9 (0.9) 2.6 (1.0) 2.4 (1.0) 2.7 (1.1)
70+ 2.9 (0.9) 2.8 (0.9) 2.5 (0.9) 2.7 (1.0)

Utbildningsnivå
Grundskola 2.8 (0.9) 2.3 (1.0) 2.6 (1.0) 2.3 (1.1)
Andra stadiet 2.6 (0.9) 2.3 (1.1) 2.8 (0.9) 2.3 (1.1)
Högskola 3.0 (0.9) 2.6 (1.0) 2.2 (1.0) 2.7 (1.1)

Region
Egentliga Finland 3.1 (0.8) 2.8 (0.9) 2.3 (1.0) 2.9 (1.0)
Nyland 2.8 (1.0) 2.4 (1.1) 2.4 (1.0) 2.5 (1.0)
Österbotten 3.0 (1.1) 2.8 (1.0) 2.4 (0.9) 2.4 (1.0)
Övriga Finland 2.7 (0.9) 2.4 (1.1) 2.5 (1.0) 2.4 (1.1)

Tabellnot: Skala 1–4 (1=Helt av annan åsikt, 2=Delvis av annan åsikt, 3=Delvis av  
samma åsikt, 4=Helt av samma åsikt), Vet ej svar exkluderade. Standardavvikelse 
inom parentes.

TABELL 7B  Ta ställning till följande påståenden om finlandssvenskar och det 
    svenska språket
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Jag tyck-
er att det 
svenska 
språket 

är en 
väsentlig 
del av det 
finländska 
samhället

Känslo-
mässigt 
upple-
ver jag 

svenskan 
bara som 
ett språk 
bland an-

dra

 Det blir 
hela tiden 

mindre 
viktigt 

med kun-
skaper i 
svenska

Skols-
venskan 

borde 
vara frivil-

lig

Jag skul-
le gärna 
ha bättre 

kunskaper 
i svenska

Medel- 
värde

Medel- 
värde

Medel- 
värde

Medel- 
värde

Medel- 
värde

Kön
Kvinna 2.8 (1.0) 2.8 (1.1) 2.7 (1.1) 2.8 (1.1) 3.2 (1.1)
Man 2.6 (1.1) 2.9 (1.0) 3.0 (1.0) 3.2 (1.0) 2.9 (1.1)

Ålder
18-24 2.4 (1.0) 3.0 (1.0) 2.9 (0.9) 3.0 (1.1) 3.2 (1.0)
25-34 2.5 (1.0) 3.1 (0.9) 2.9 (1.0) 3.1 (1.0) 3.0 (1.1)
35-54 2.6 (1.0) 3.0 (1.0) 3.0 (1.0) 3.1 (1.0) 2.9 (1.0)
55-69 2.9 (1.0) 2.8 (1.1) 2.7 (1.0) 2.9 (1.0) 3.0 (1.0)
70+ 3.1 (1.0) 2.6 (1.1) 2.7 (1.0) 3.0 (1.1) 3.1 (1.0)

Utbildnings-
nivå

Grundskola 2.7 (1.1) 3.0 (1.0) 2.9 (1.0) 3.1 (1.0) 2.9 (1.2)
Andra 
stadiet

2.6 (1.1) 3.0 (1.0) 3.0 (1.0) 3.2 (1.0) 2.8 (1.1)

Högskola 2.9 (1.0) 2.8 (1.0) 2.7 (1.0) 2.8 (1.1) 3.3 (1.0)
Region

Egentliga 
Finland

3.0 (1.0) 2.5 (1.0) 2.6 (1.0) 2.8 (1.0) 3.1 (1.0)

Nyland 2.9 (1.0) 2.8 (1.0) 2.9 (1.0) 3.0 (1.1) 3.1 (1.0)
Österbotten 3.1 (0.9) 2.9 (1.1) 2.5 (1.0) 3.0 (0.8) 3.2 (1.0)
Övriga 
Finland

2.6 (1.0) 2.9 (1.0) 2.9 (1.0) 3.0 (1.1) 3.0 (1.1)

Tabellnot: Skala 1–4 (1=Helt av annan åsikt, 2=Delvis av annan åsikt, 3=Delvis av  
samma åsikt, 4=Helt av samma åsikt), Vet ej svar exkluderade. Standardavvikelse 
inom parentes.

TABELL 7C  Ta ställning till följande påståenden om finlandssvenskar och det 
    svenska språket
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