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Abstract
Sweden is home to five recognized national minorities, namely the Jews, the Roma, the Torne
Valley Descendants (Tornedalians), the Swedish Finns, and the Sami population which also
are an indigenous group. The Government`s Minority Policy aims at protecting and
supporting the national minorities and the historical minority languages (Yiddish, Romani
chib, Sami, Finnish, Meänkieli). The policy also promotes the right of youth, belonging to
national minority groups in order to develop and streng then their cultural identity. This paper
seeks to address the lack of involvement of Swedish Finnish youth in the so called Finnish
Administrative Areas (Finskt förvaltningsområde, FFO), and how the Norrköping and
Haninge municipalities tackle the issue.
In this paper, a reconstruction of the intervention theory is presented with inspiration sought
from the ideas of Evert Vedung, in order to see if the intentions of the legislation are
implemented. In accordance to the research on how the policy is designed, the democratic
theory, the theory of participation, as well as the theory of identity will be linked together to
the opinions of officials. This will be done in accordance to the reconstructed intervention
theory, which will be used as a tool in order to show how the selected mechanisms relate in
order to describe how the policy will receive an expected result. The intervention theory is a
method which is meant to be in use during the evaluation of measures done by the public
organization. I have conducted audits on how each FFO approaches the problem at hand using
municipality documents relating to the Swedish Finnish youth. In addition, I have interviewed
municipal officials in the FFO:s of Norrköping and Haninge with the aim to get an impartial
over view on how they are perceived by the Swedish Finnish youth within FFO.
The result of my research indicates that local government activities in many cases can be
linked to democracy theory, identity theory as well as participation theory. The mechanisms
which were chosen used the recently named theories, are used to measure the municipalities
offer of activities are language, interventions, activities and also the media. These theories
have been used to select the mechanisms considered to be the most important deemed by the
Law on the Protection of National Minorities (SFS 2009: 7241).
Keywords: Finskt förvaltningsområde (FFO), Sweden Finnish youth, intervention theory,
democracy, identity and participation.
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1. Inledning
I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter som består av judar, samer, romer,
tornedalingar samt sverigefinnar. Den sverigefinska minoritetsgruppen är en utav Sveriges
fem erkända nationella minoriteter. Det finns en kunskapslucka i detta område då det idag inte
finns forskning kring nationella minoriteter med fokus på sverigefinska ungdomar. Utifrån
detta kommer denna uppsats att analysera hur Norrköpings- och Haninges kommun arbetar
med den sverigefinska gruppen ungdomar utifrån lagen (SFS 2009:7242) om skydd för
nationella minoriteter.
Kommunernas arbete med lagstiftningen kommer att analyseras utifrån en framtagen
rekonstruerad interventionsteori för att synliggöra hur respektive kommun har valt att förstå
lagstiftningen och hur arbetet speglas i praktiken. Vid utvärdering av den offentliga
organisationens åtgärder är en rekonstruktion av interventionsteorin en metod som syftar till
att undersöka hur en policy är tänkt att fungera, inte vilket resultat den implementerade
policyn har. Detta görs i detta arbete via intervjuer med kommunala tjänstemän och via en
granskning av kommunala dokumenten på respektive kommuns Finska förvaltningsområde
(FFO).
Detta är en jämförande fallstudie som ska presentera likheter och skillnader i hur
kommunernas arbete inom respektive Finska förvaltningsområde ser ut med den sverigefinska
gruppen ungdomar. Att ungdomar är en grupp som är svår att engagera politiskt har tidigare
forskning visat, denna uppsats ska analysera om den valda policyn används som den är tänkt
utifrån lagen.

1.1 Bakgrund
För att ett samhälle ska fungera på bästa möjliga sätt behövs demokrati, som framhäver till
människors lika värde, rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma och påverka. I
Sverige finns rättigheterna angivna i grundlagen där all offentlig makt utgår från folket och
där riksdagen är folkets främsta företrädare.3 Det finns tydliga samband mellan mänskliga
rättigheter och demokrati där det är uppenbart att en fördjupad och långsiktigt hållbar
demokrati förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterföljs. De
demokratiska beslutsprocesserna syftar till att förstärka skyddet för de mänskliga
rättigheterna.4
Att tillhöra en nationell minoritet förutsätter att samma möjligheter finns och respekteras och
därmed är det viktigt för staten att involvera alla grupper i samhället för att uppnå en rättvis
demokrati fördelning. De nationella minoriteterna i Sverige har under historiens gång fått sina
rättigheter och friheter kränkta genom att många blivit utsatta för diskriminering och
tvångssterilisering, likaså var också förbjudet att tala sitt modersmål för minoritetsgrupper i
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Sverige, vilket resulterade i att nyanlända finländare lärde sig majoritetssamhällets språk5.
Därför ansågs dessa grupper kontinuerlig stimulans och statliga åtgärder för att förändra
trenden som präglat deras historia.
I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdelseller minoritetsspråk, där beslut fattades om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem
nationella minoriteter och deras språk. Sedan den 1 januari år 2010 har Länsstyrelsen i
Stockholm och Sametinget huvudansvar för samordning och uppföljning av minoritetspolitik i
Sverige.6
Alla fem minoritetsgrupper har en lång historia i Sverige. Finländare har exempelvis
immigrerat till Sverige under århundraden, men framförallt under 1960- och 1970-talet i och
med arbetskraftinvandringen. Det bor uppskattningsvis 708 900 personer i Sverige med
finländsk bakgrund, någon exakt siffra finns inte då registrering av etnisk bakgrund inte är
tillåten7. Hela 8,9 procent av alla barn i Sverige har en finsk bakgrund. Sverigefinsk är en
person som har finska rötter och som är bosatt i Sverige samt själv känner en tillhörighet till
gruppen. År 2000 erkände Sveriges riksdag ”sverigefinländare” som en nationell minoritet
och det finska språket som nationellt minoritetsspråk. Uppskattningsvis talar omkring 200 000
personer i Sverige det finska språket idag.8
Norrköpings kommun är ett FFO och har så varit sedan januari år 2012, efter att en ansökan
från kommunfullmäktige till regeringen godkändes och därefter verkställdes.9 Haninges
kommun är också ett FFO och har varit sedan januari år 2010 efter att regeringen godkände
detta.10
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 11 kräver att kommuner som
ingår i FFO ska ha verksamheter inom följande områden; äldreomsorg, förskoleverksamhet,
information, samråd/inflytande, kartläggningar och kultur- och språkutveckling. Kommunerna
får årligt statsbidrag för arbetet enligt lagen om de nationella minoriteterna. Det statliga
medlet är beslutat att användas för merkostnader och åtgärder som arbetet medför när
kommuner ingår i ett FFO.12
När Sverige beslutade om särskilt stöd till nationella minoriteter i Sverige utgick regeringen
från Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, där denna konvention kompletteras
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ytterligare, och resultatet blev att en grupp som tillhör någon av de fem grupperna inom
nationella minoriteter ska ha:





en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av befolkningen)
icke dominerande ställning i samhället,
en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet,
en vilja och strävan att behålla sin identitet,
och historiska eller långvariga band med Sverige13.

FFO är en definition som används som förkortning inom den kommunala verksamheten och
är ett underförstått begrepp mellan förvaltningarna och tjänstemännen som arbetar och/eller
samarbetar med FFO. Personer som är aktiva inom FFO eller har/har haft kontakt med FFO
känner även till förkortningen.14 Med tredje generations ungdom menas i denna uppsats
ungdomar i åldrarna 13-3015.

1.2 Varför forskning kring FFO?
Ett intresse för FFO och dess utmaningar uppkom under min praktiktid på FFO inom
Norrköpings kommun under våren 2015. Denna praktik genomfördes i samband med min
andra termin på Masterprogrammet i Statsvetenskap på Linköpings universitet. Min
huvudsakliga uppgift var att skriva en utredning åt FFO som syftade till att undersöka hur den
sverigefinska minoriteten i Norrköpings kommun upplever kommunens anpassning till FFO
utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utredningen baserades på
intervjusvar från den sverigefinska minoriteten samt tjänstemän. De intervjuade
respondenterna bestod av seniorer, barnfamiljer och ungdomar. Flertalet av respondenterna
var representanter för sverigefinska organisationer/föreningar och andra var privatpersoner.
Syftet med utredningen var att skapa ett verktyg för tjänstemännen på kommunen för att
skapa en översiktlig bild av gruppens upplevelser kring kommunens arbete, men också för ta
fram förslag på framtida utvecklingsmöjligheter.16
Under arbetets gång kunde jag upptäcka att det fanns en stor utmaning i arbetet med
ungdomarna, alltså den tredje generationen av sverigefinnar där brist på engagemang kring
FFO var en gemensam nämnare för flera FFO i Sverige. Kommunerna i Sverige arbetar med
dessa frågor genom att skapa aktiviteter som ska syfta till att öka engagemanget. Att aktivera
gruppen ungdomar är en prioritering inom alla FFO i Sverige och graden av utmaning av
arbetet med målgruppen skiljer sig åt mellan kommunerna.17 Jag har valt att skriva denna
uppsats utifrån ett tjänstemannaperspektiv med hjälp av en rekonstruktion av
interventionsteorin för att se om kommunernas utbud på aktiviteter inom FFO lever upp till
13

Regeringens proposition, Nationella minoriteter i Sverige Prop. 1998/99:143, sid. 31
Arvidsson, Raija. Samordnare på Förvaltningsområdet för finska språket, Kommunstyrelsens kansli,
Norrköpings kommun. 2016-02-04
15
Ibid.
16
Norrköpings kommun. ”Utredning kring det Finska förvaltningsområdet i Norrköpings kommun.” 2015-0907.
17
Arvidsson, Raija. Samordnare på Förvaltningsområdet för finska språket, Kommunstyrelsens kansli,
Norrköpings kommun. 2016-02-04 samt Lehmonen, Marjaana. Samordnare för nationella minoriteter på
Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun. Intervju 2016-03-20
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intentionerna som lagen (SFS 2009:724)18 om skydd för nationella minoriteter och
minoritetsspråk ställer, men också för att analysera skillnader mellan de olika metoderna som
används på respektive kommun.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur FFO Norrköping och FFO Haninge arbetar
med lagstiftningen(SFS 2009:724)19utifrån en rekonstruerad interventionsteori. Detta görs för
att synliggöra hur respektive kommun har valt att tolka lagstiftningen och hur arbetet sedan
praktiskt genomförs i de undersökta fallen.
Utifrån syftet ovan har följande frågeställningar ställts upp:



Vilka aktiviteter erbjuds för sverigefinska ungdomar i de två kommunerna?
Kan den rekonstruerade interventionsteorin beskriva intentionerna bakom Lag
(2009:72420) om nationella minoriteter och minoritetsspråk?

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk .”
Ibid.
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2. Analysredskap
I detta kapitel kommer tidigare forskning och den rekonstruerade interventionsteorin att
presenteras, men också lagar och bestämmelser som används till uppsatsen. Hänvisning till
mekanismerna utifrån den aktuella lagstiftningen presenteras även i detta kapitel.

2.1 Tidigare forskning
Denna uppsats kan relatera till tidigare forskning om kommunalt arbete med nationella
minoriteter men också om forskning kring ungdomar och dess identitet och deltagande, då det
är en allmän utmaning att engagera ungdomar i den kommunala organisationen men också
inom den politiska sfären.21 Därför har jag valt att fokusera på denna målgrupp då jag under
tidigare utredningar och utifrån tidigare forskning kan urskilja stora utmaningar med att arbeta
med denna målgrupp på en kommunal nivå.
Lennart Rohdin beskriver i sin rapport som skrivits på uppdrag av Sverigefinländarnas
delegation ”Minoritetspolitiskt beslut 2010-2014” om FFO:s utveckling sedan start men
också vilka utmaningar som framkommit under årens gång i samband med att förvaltningarna
implementerats i den kommunala organisationen.22 Rohdin lyfter även fram i sin rapport att
språk och kultur är minoritetspolitikens kärna och att de nationella minoriteterna ska ges
möjlighet till att bland annat bruka, utveckla och tillägna sig sitt modersmål samt utveckla en
egen kulturell identitet.23 Denna rapport är ett samlingsverk och ett översiktligt dokument om
vad FFO gör och bör göra, men också vad lagstiftningens syfte är. Detta kommer att användas
i samband med granskningen av kommunala dokument inom FFO.
Anna Henning beskriver i sin avhandling ”Kontextens betydelse för gruppidentifikation och
stereotyper bland svensk- och finskspråkiga i Finland och Sverige” om hur social identitet
och social kategorisering anpassas till den sverigefinska minoriteten.24 Henning presenterar i
sin avhandling att socialpsykologiska faktorer har en stor betydelse i dess relation mellan
minoritets- och majoritetsgrupper i samband med etnisk identitet där hon baserar sig på teorin
om social identitet som är en vidareutveckling av Tajfel & Turner teori, från mitten av 1970talet. I avsnittet som rör teori om social identitet och social kategorisering lyfts de sociala
identitetsprocesserna upp som någonting avgörande för förståelsen av det kollektiva
beteendet.25 Teorin om identitet och social kategorisering som presenteras i denna avhandling
kommer att beaktas i denna forskning då den är högst relevant utifrån ett ungdomsperspektiv
och ett minoritetsperspektiv. Denna uppsats utgår från att identitet är en av faktorerna som
påverkar utbudet på aktiviteterna och kommer mäta om det kollektiva beteendet påverkar
engagemanget. Identitetsteorin är en utav tre teorier som kommer att användas i denna
uppsats för att beskriva utbudet av aktiviteter på respektive kommun.

Sveriges Riksdag ”De politiska ungdomsförbunden och den kommunala demokratin.”
Skrivet av: Björn Jerkert och Jörgen Mark-Nielsen (2000)
22
Rohdin Lennart, Sverigefinländarnas delegation ”Minoritetspolitiskt beslut 2010-2014” sid. 3-6.
23
Ibid. sid. 8
24
Anna Henning ”Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotyper bland svensk- och finskspråkiga
i Finland och Sverige” sid 15-18.
25
Ibid.
21
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Tidigare forskning med titeln ”Minoritetsspråk och myndighetskontakt, flerspråkighet bland
användare av samiska, meänkieli och finska i Norrbottens län efter minoritetsspråklagarnas
tillkomst 2000” skriven av Lars Elenius och Stefan Ekenberg tar upp identitet, effektivitet och
deltagande samt vilka utmaningar som finns inom olika minoritetsgrupper. I denna forskning
ligger fokus på bland annat språkanvändning av minoritetsgrupperna som helhet men också
vilken betydelse identitet, effektivitet och delaktighet har för Lagen om minoritetsspråk ska
kunna förverkliga målgruppens önskemål.26 Denna forskning är relevant för ämnet som denna
uppsats behandlar då språket kommer att användas som en utav de tre valda mekanismerna
och prövas på respektive kommun.
Hanna Bäck, Emma Bäck och Nils Gustavsson presenterar i sin rapport ”Ungas politiska
deltagande, nya former och aktivitet via sociala medier!” där de reflekterar i ett avsnitt om
tidigare forskning om ungas politiska deltagande. Författarna hänvisar till att vissa forskare
påpekar att ungdomar kan orsaka den kraftiga minskningen av valdeltagandet som skett under
senaste årtionden. Likaså har ungdomarna beskrivits som apatiska med ett lågt förtroende för
de demokratiska institutionerna som finns och att detta kan vara en förklaring till det låga
valdeltagandet i samtliga västeuropeiska länder.27 Utifrån denna forskning presenteras hinder
och utmaningar med målgruppen ungdomar och samma utmaningar har speglat engagemanget
inom FFO i de flesta kommuner.28 Författarna presenterar även tidigare forskning kring ungas
politiska deltagande utifrån sociala medier samt utmaningar som finns i samband med
delaktigheten.29 I samband med ungas politiska deltagande kopplat till media kommer teorier
om delaktighet och demokrati att presenteras då detta är relevant för att förstå varför extra
insatser görs för just ungdomar. Det intressanta i ämnet är att undersöka vilka metoder som
ger vilken typ av effekter på ungdomar och deras delaktighet samt hur de kan skilja sig åt.
Detta perspektiv är intressant i denna uppsats för att se vilka insatser som är mer/mindra
framgångsrika på respektive kommun.
Det finns en utmaning i detta område och denna uppsats kommer att analysera hur
kommunerna arbetar med ungdomar utifrån relevanta dokument och uppfattningar bland
tjänstemän kopplat till den aktuella lagstiftningen. Hur kommunerna arbetar med FFO
kommer att analyseras utifrån den rekonstruerade interventionsteorin för att se hur respektive
kommun har valt att förstå lagstiftningen och hur arbetet speglat detta i praktiken.
Interventionsteorin kommer därmed att användas i denna uppsats för att analysera tankarna
bakom insatserna för ungdomarna som FFO erbjuder på respektive kommun.

Lars Elenius och Stefan Ekenberg, uppsats ”Minoritetsspråk och myndighetskontakt, flerspråkighet bland
användare av samiska, meänkieli och finska i Norrbottens län efter minoritetsspråklagarnas tillkomst 2000” sid.
26-28
27
Emma Bäck, Hanna Bäck och Nils Gustavsson ”Ungas politiska deltagande, nya former och aktivitet via
sociala medier!” avsnitt 1.2
28
Raija Arvidsson, FFO i Norrköping, samtal från vårterminen 2015.
29
Emma Bäck, Hanna Bäck och Nils Gustavsson, uppsats ”Ungas politiska deltagande, nya former och aktivitet
via sociala medier!” avsnitt 1.2
26
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2.2 Den rekonstruerade Interventionsteorin
Statsvetaren Evert Vedung har lagt fram begreppet interventionsteori som ett sätt att uttrycka
olika politiska och förvaltningsmässiga åtgärders tankemässiga ryggrad.30 I denna uppsats
ämnar jag blottlägga interventionsteorin i Lag (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk 31 för att sedan jämföra idéerna med hur tankarna på FFO:s genomförande ser
ut i föreställningar hos tjänstemännen i två svenska kommuner samt hur det kommer till
uttryck i kommunala dokument i Norrköpings och Haninges kommun.
Vid användning av interventionsteori görs en begreppsförklaring mellan policyns design och
resultatet där interventionsteori fungerar som ett verktyg för att utvärdera policyn, inte för att
konstruera en policy, enligt Vedungs verk. Vid utvärdering av den offentliga organisationens
åtgärder är interventionsteorin en metod som syftar till att undersöka hur en policy är ämnad
att fungera, inte vilket resultat den implementerade policyn har. Därefter handlar
utvärderingen om en produkt som förvandlas till en riktig insats. Vedung menar att
interventionsteorin är ett kraftfullt verktyg i utvärderingssammanhang och avser inte att visa
hur implementeringen ser ut i realiteten utan hur lagen var tänkt att fungera, alltså är tanken
bakom processen i fokus samt på vilket sätt interventionen har påverkat resultatet.32 För att
använda sig av interventionsteorin kan en förenklad modell av interventionsteori användas,
där de steg som en policy är tänkt att genomgå från beslutsfattare till slutmottagaren
beskrivs.33 Vedungs interventionsteori presenteras nedan där en nyskapad version av
programteori presenteras, originalet finns i Vedungs verk.34 Modellen nedan kommer
användas som ett analysverktyg i denna uppsats.
Dessa steg har används som metod:
1. Interventionsteorins bärare (Stat)
2. Intervention (FFO)
3. Mellanhänder (kommunen)
4. Slutprestation (kommunens aktiviteter)
5. Mellanliggande slutmottagare (Samordnarna på FFO)
Mekanism 1. Språk
Mekanism 2. Insatser/aktiviteter
Mekanism 3. Media
6. Slutmottagare (Sverigefinska ungdomar)
30
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7. Utfall (Utfall av implementerad policy efter att den nått slutmottagaren).
Steg 1: I den analytiska policyprocessen för utvärderaren börjar man med att identifiera de
olika instanserna som utifrån Vedungs modell är avsändare, mellanliggande händer och
mottagare. Avsändaren inom den offentliga sektorn är oftast staten, landstinget eller
kommuner, där avsändaren av policyn via strategiska beslut försöker påverka hur enskilda
individer agerar i olika situationer. I detta fall är regeringen aktör.35
Steg 2: Införskaffandet av informationen om hur processen fram till utarbetad policyn sett ut
görs därefter. Information om policyarbetet införskaffas via förarbeten samt intervjuer med
aktuella respondenter. Information som kommer fram om policyprocessen appliceras i den
förenklade/egen skapade interventionsmodellen.
Steg 3: Författarens programteori är en modell som är generell och går att anpassa efter det
fall som utvärderas. Detta har gjorts i denna utvärdering, ibland riktar sig beslut direkt från
stat till individ men det finns ofta mellanliggande aktörer som förväntas handla på ett visst sätt
såsom kommuner i denna uppsats.36
Steg 4: Vid användningen av denna modell är det den som analyserar som tolkar, beskriver
och placerar information i modellen, vilket kallas en ”rekonstruktion” av materialet. I denna
uppsats kommer en rekonstruktion att göras av insatserna som FFO erbjuder för ungdomarna
för att se om kommunerna med sina aktiviteter som de erbjuder uppnått målen som fanns från
början med lagstiftningen. Processen som beskrivs hanteras som en konstruktion av teorin, en
välslipad interventionsteori även kallad för en ”rekonstruktiv tolkning”. Detta används för att
förstå hur arbetet gått till och tolkats utifrån interventionerna för att synliggöra logiken bakom
ett beslut.37
Steg 5: Interventionens bärare (staten) utfärdar en policy (Lagen om skydd för nationella
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)38 och förväntar sig att slutmottagaren
(sverigefinska ungdomar) kommer att agera på ett visst sätt. Utifrån interventionsteorin gör
utvärderaren antaganden om att när mellanhanden (kommunen) arbetar på ett visst sätt
kommer slutmottagaren att påverkas av arbetet och detta i sin tur kommer påverka resultatet.
Samordnarna är de mellanliggande slutmottagarna då det är de som styr över förverkligandet
av aktiviteterna (mekanismerna).
Steg 6: Slutligen når policyn den valda målgruppen som i det här fallet är gruppen
sverigefinska ungdomarna på respektive kommun. Efter en rekonstruktion av
interventionsteorin, genom att pröva policyn på modellen är tanken att den ska bidra till ökad
klarhet för de inblandade aktörerna. Alltså, hur har processen gått till och vilka antaganden
har gjorts för att en önskad effekt ska uppnås.
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Steg 7: I denna uppsats kommer den rekonstruerade interventionsteorin beskriva hur
Norrköpings och Haninges kommun har tänkt att de aktiviteter som formar deras policy ska
framställa dess resultat. Tanken är att interventionsteorin ska öka förståelsen för FFO:s arbete
med ungdomarna via konkreta insatserna, då det i dessa steg finns många inblandade aktörer
kan interventionsteori öka medvetenheten kring effekterna. Förändring av policy är inte målet
med interventionsteorin utan snarare att man med hjälp av en rekonstruktion kan hjälpa till att
identifiera vissa delar av interventionen som kräver uppföljning, vilket kan leda till ett
utvecklingsarbete på sikt.39 I detta steg undersöks hur slutmottagaren förhåller sig till policyn,
alltså vad det praktiska resultatet blir.
Slutligen kan man konstatera att interventionsteorin är ett återskapande av en process, en
rekonstruktion som används som ett verktyg för att utvärdera en konkret policy.

2.3 Lagar och bestämmelser
I detta arbete kommer Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)40
ligga till grund för att analysera och beskriva arbetet inom FFO med hjälp av granskning av
kommunala dokument samt intervjuer med tjänstemän. I detta kapitel presenteras den
rekonstruerade interventionsteorin.
Språklagen (2009:600)41 som reglerar bestämmelserna om de nationella minoritetsspråken
syftar till att värna om den språkliga mångfalden i Sverige och kommer användas i denna
uppsats. Lagstiftning såsom Minoritetsspråkskonventionen syftar till att skydda Europas
kulturella mångfald42 kompletterar Svensk nationell minoritetslag, (SFS 2009:724)43.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)44 innehåller särskilda
bestämmelser om skydd för samiska, finska respektive meänkieli i förvaltningsområdena.
Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under en längre tid och att
de utgör grupper med en uttalad samhörighet samt har även en egen religiös, språklig
eller/och kulturell tillhörighet samt vilja att behålla sin identitet.45
I språklagen (2009:600)46 anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken. Detta för att stärka de nationella minoriteternas
identitet.47 Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt enligt 4§ innehåller lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.48
39
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Enligt proposition 1998/99:14349 fastläggs genom att den enskilde individen själv avgör om
hen vill tillhöra en nationell minoritet med hänvisning till rätten av en etnisk, kulturell,
språklig eller religiös identitet. Enligt regeringens mening bör därför följande kriterier vara
uppfyllda för att en grupp ska betraktas som en nationell minoritet, bland annat är
självidentifikation ett krav, vilket innebär att den enskilde såväl som gruppen skall ha en vilja
och strävan att behålla sin identitet.50 I ramkonventionens artikel 5.1 anges att staterna ska
främja förutsättningarna för de nationella minoriteterna att behålla och utveckla sin kultur och
bevara de väsentligaste beståndsdelarna i sin identitet, religion, språk, traditioner och
kulturarv.51 Att stärka sverigefinska ungdomars identitet är en fråga som FFO runt om i
Sverige arbetar strategiskt med.
Ramkonventionen innefattar inte bara förbud mot diskriminering av de personer som tillhör
någon av följande fem nationella minoriteter utan omfattar även ett aktivt stöd för dessa
personers strävan att behålla sin egen minoritetskultur och identitet. Ramkonventionen
omfattar inte något erkännande av kollektiva rättigheter utan minoritetsskyddet gäller i
huvudsak den enskilde individen. I (Propositionen1998/99:143)52föreslås att Sverige
ratificerar ramkonventionen och i avsnittet ”Steg mot en minoritetspolitik” nämns att för
uppfyllelse av ramkonventionens intentioner och syfte, bör Sverige lägga grunden för en
samlad och övergripande minoritetspolitik. En sådan politik bör vara direkt inriktad på skydd
för de nationella minoritetsgrupperna i enlighet med ramkonventionen genom att vidta
åtgärder som främjar gruppens möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och identitet.53
Nedan presenteras valda tre mekanismer samt dess koppling till Lagen om skydd för
nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)54. Detta för att presentera vikten av
dessa tre mekanismer utifrån relevans av valda tre teorier, vilka är demokratiteorin, teorin om
identitet samt teorin om deltagande. De tre mekanismerna som presenteras nedan är ett led i
rekonstruktionen av interventionsteorin som tagits fram och vikten av mekanismen utifrån
lagen.
2.3.1 Språk

Språklagen (2009:600)55 som reglerar bestämmelserna om de nationella minoritetsspråken
trädde i kraft den 1 juli 2009. Dess syfte är att värna om den språkliga mångfalden i Sverige
samt den enskildes tillgång till språk där offentliga instanser ska komplettera eller erbjuda
service på det finska språket inom den offentliga sektorn. Lagen innehåller också
bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen, där offentliga instanser såsom
kommuner har till ansvar att genomföra enligt lag (SFS 2009:724)56.
Lagen om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) reglerar
bestämmelserna om de nationella minoritetsspråken och syftar till att värna om den språkliga
Sveriges Riksdag ”Regeringens proposition 1998/99:143, Nationella minoriteter i Sverige”
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mångfalden och ansvaret ligger inom FFO på respektive kommun. En undersökning kommer
göras i detta arbete för att presentera genom vilka insatser kommunerna erbjuder de
sverigefinska ungdomarna aktiviteter. Stockholms kommun har också flera finskspråkiga
skolor och regeringen anser det som angeläget att dessa insatser fortsätter, då de resulterat i
framgång.57
Minoritetsspråkskonventionen syftar till att skydda Europas kulturella mångfald och kommer
även behandlas i detta arbete då det är en förutsättning för denna uppsats. Därmed är språk en
viktig aspekt som lagstiftningen lyfter och som kräver extra insatser för att behålla. Rätten att
få använda minoritetsspråk i det privata och offentliga livet är en rättighet som stämmer
överens med principerna i Förenta Nationernas internationella konvention om medborgerliga
och politiska rättigheter och i Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna.58 FFO:s arbete bör därför spegla främjandet av det
finska språket då detta är en viktig aspekt för att stärka identitet.
Minoritetsspråkskonventionen är ett komplement till språklagen och belyser vikten av språk
för att stärka identitet på så sätt. Detta går hand i hand med demokratiteorin som förespråkar
lika rättigheter.
Propositionen 1998/99:143 som föregick minoritetsspråklagarna menar att ett pluralistiskt och
demokratiskt samhälle bör ge utrymme för erkända minoriteter som har en annan kultur,
religion eller annat modersmål.59
Enligt 1§ innehåller lagen (SFS 2009:724)60 om nationella minoriteter och minoritetsspråk
finns bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk,
förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och
domstolar samt bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola och annan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kapitlet. Skollagen (2010:800)61 som kompletterar vikten av
språket och presenterar även att det finska språket ska erbjudas inom förskola och
äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen som
ligger på statliga instanser samt kommunerna enligt 8§ i kap. 25 (SFS 2009:724)62.
2.3.2 Övriga aktiviteter/insatser

I propositionen 1998/99:14363 behandlas förbud mot diskriminering och främjande av
likställdhet, upprätthållande och utveckling av minoritetskultur samt tillgång till massmedia.
Detta dokument lyfter undervisning i minoritetsspråk, ömsesidigt och flersidigt samarbete och
andra kontakter över gränserna samt rätten till att delta i aktiviteter inom enskilda
organisationer.64 Vilka aktiviteter/insatser respektive kommun erbjuder för sina sverigefinska
ungdomar presenteras närmre i avsnitt 5 och 6 i denna uppsats.
57
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Folkhögskolorna och studieförbunden har genom sin karaktär en möjlighet att genomföra
verksamhet som riktar sig till personer som tillhör en grupp nationella minoriteter.
Folkbildningsrådet bör enligt propositionen 1998/99:14365 presentera vilket kursutbud som
finns inom folkbildningen för de erkända nationella minoriteterna. Folkbildningsrådet bör i
sina utvärderingar ta hänsyn till behovet av att kartlägga i vilken utsträckning som
minoritetsgrupperna deltar i folkbildningsverksamheten, men också vilka ytterligare insatser
som anses behöva vidtas för att öka dessa gruppers deltagande. Regeringen menar att
folkbildningen genom nuvarande statsbidragssystem har möjlighet att erbjuda
minoritetsgrupperna bildning i både deras språk och deras historia.66 Denna aktivitet hänger
samman med mekanismen språk. Det är inte helt ovanligt att mekanismerna kan ingå i
varandra i denna uppsats.
Dessutom ska Kulturrådet bidra till att utveckla ett samspel mellan de statliga, regionala och
kommunala insatserna i syfte att skapa en gemensam nationell kulturpolitik, för att
effektivisera arbetet med den sverigefinska minoritetsgruppen. Som kulturpolitikens
myndigheter har Kulturrådet som sitt mål att främja kulturell mångfald samt främja
kulturutbyte mellan olika kulturer inom landet.67
Det internationella samarbetet i frågor som rör nationella minoriteter och deras språk har en
rad positiva aspekter, vilket lyfts i propositionen. Detta innebär både utbyte av erfarenheter
och incitament till konkreta insatser som ska vara till förmån för de erkända nationella
minoriteterna. Detta internationella samarbete kan bidra till att stärka de nationella
minoriteternas ställning på en nationell nivå och ett sådant samarbete resulterar i ökad
uppmärksamhet i media och bidrar till att ge de nationella minoriteterna ett ökat
självförtroende.68
2.3.3 Media

Enligt propositionen 1998/99:14369 presenterar regeringen skälen för bedömningen av
användandet av massmedia. Det lyfts fram bland annat att i minoritetsspråkskonventionen
finns flera punkter som behandlar TV- och radiosändningar. I artikel 7.3 i
minoritetsspråkskonventionen anges att respekt, förståelse och tolerans för minoritetsspråk
bör vara ett mål inte bara för olika slag av undervisning och utbildning utan även för
massmedia. Bestämmelser om massmedia finns även i artikel 11, där olika nivåer för staternas
förbindelser presenteras. Enligt artikel 11 punkt 1a, ska staterna vidta åtgärder eller
uppmuntra samt underlätta åtgärder för skapandet av minst en radiostation samt en kanal på
TV på ett minoritetsspråk. Staterna kan välja att vidta insatser för att radiostationer och TV
kanaler ska tillhandahålla program på minoritetsspråk. Det står även i artikel 11 punkt 1d, att
det finns bestämmelse om att staterna bör uppmuntra och skapa gynnsammare förutsättningar
för produktion av radio- och TV-program på minoritetsspråken.
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Enligt artikel 11 punkt 1c, ska staterna uppmuntra och underlätta inrättandet av minst en TV
kanal på ett minoritetsspråk och uppmuntra och underlätta regelbunden sändning av TVprogram på de erkända minoritetsspråken. Artikeln 11 punkt 1f, innehåller olika föreskrifter
om det finansiella stödet till massmedia på minoritetsspråk och enligt artikeln 11.2 som har
rikstäckande tillämpning uppger att staterna förbinder sig att garantera frihet att från
grannländer direkt ta emot radio och TV sändningar på språk som brukas i samma eller
liknande form som ett erkänt minoritetsspråk.
I ramkonventionen anges i artikel 9 att staterna ska inom ramen för sina rättssystem
säkerställa att personer som tillhör en nationell minoritet inte utsättas för diskriminering när
det gäller dess tillträde till massmedia. Inom den rättsliga ramen för radio- och TV-sändningar
ska staterna vidta åtgärder för att underlätta ingången till massmedia för personer som tillhör
en nationell minoritet men också säkerställa att dessa grupper får möjlighet att tillverka och
använda sina egna media.70 På vilket sätt Norrköpings och Haninges FFO arbetar med media
för att nå fram till mottagaren, som i det här fallet är den sverigefinska minoritetsgruppen
ungdomar kommer presenteras i denna uppsats.

2.4 FN:s barnkonvention och Europarådets ramkonvention
Kommuner i Sverige har inte enbart nationella föreskrifter att förhålla sig till som är relevanta
i frågan utan det finns även nationella bestämmelser om de fem erkända nationella
minoriteterna. I FN:s barnkonvention finns även särskilda bestämmelser för barn som tillhör
en nationell minoritet samt vilka rättigheter de har, där barn har rätt till eget kulturliv, egen
religion samt användandet av det egna språket.71 Även i Europarådets ramkonvention
omnämns nationella minoriteters rättigheter där konventionen om nationella minoriteter samt
minoritetsspråkskonventionen trädde i kraft som lag år 2000 i Sverige.
Minoritetsspråkskonventionen syftar till att skydda Europas kulturella mångfald.72 Lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk73 som är en svensk nationell lag utgår i grund och
botten från FN:s barnkonvention och Europarådets ramkonvention.

2.5 Statsbidrag för FFO
Sveriges kommuner är självstyrande, vilket innebär att kommunerna själva ska värna om sina
lokala och regionala intressen.74 Regeringen avsatte 103 miljoner kronor under år 2016 för
minoritetspolitik varav 80 miljoner betalades ut i statsbidrag till kommuner och landsting.75
Dessa 80 miljoner får kommunerna och landstingen själva fördela utifrån behov, dock måste
bidraget användas till verksamheter som Länsstyrelsen i Stockholm anser vara viktiga och av
betydelse. Länsstyrelsen i Stockholm fördelar alltså bidraget till kommunerna, samt storleken
på bidraget till dessa.
Detta bidrag som FFO får avsätta användas för merkostnader som uppstår i kommunerna med
anledning av rättigheter individerna i kommunerna har utifrån Lagen om nationella
70
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minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).76 Vanliga verksamhetsområden som kan
bekostas genom statsbidraget är litteraturinköp, samverkansarrangemang, identitetsstärkande
aktiviteter och samordnarnas löner. Det viktiga som bör beaktas är att aktiviteter som
finansieras av det statliga bidraget måste leva upp till lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk . Kommuner och landsting arbetar på olika sätt med bidraget
och bedriver olika verksamheter och erbjuder minoriteten olika aktiviteter i syfta att främja
den sverigefinska minoritetsgruppen. De flesta kommuner anser att bidraget är avgörande för
arbetet med nationella minoriteter och att ett ökat bidrag skulle kunna leda till fler
satsningar.77
Statsbidraget för Norrköpings FFO består årligen av 1 980 000 kronor där kommunen har
utnyttjat hela beloppet under året 2015. Om inte bidraget användes så minskas bidraget för
nästkommande år.78 Statsbidraget för Haninges FFO består av 1 320 000 kronor, och har sett
likadant ut under år 2015 och år 2016.79
Möjliga användningsområden enligt Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer för statsbidraget
inom FFO skulle kunna användas till är bland annat:










dialog och samråd med minoriteter,
kartläggning,
informationsinsatser och översättningar,
organisationsöversyn och verksamhetsutveckling, t.ex. inom förskola och
äldreomsorg,
kultur- och språkinsatser,
synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk, t.ex. skyltning,
initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur, pedagogiskt material,
del av personalkostnader,
och handlingsplan80.

De tre valda mekanismerna som består av språk, aktiviteter och media har baserats på
riktlinjerna som är framtagna av Länsstyrelsen i Stockholm. FFO- kommunerna måste utgå
från dessa riktlinjer i sitt utbud av aktiviteter. De framtagna mekanismerna har i sin tur tagits
fram utifrån lagstiftningen som ligger som grund för ovannämnda riktlinjer och därmed kan
man i dessa riktlinjer återfinna intentionerna med lagen.
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2.6 Teoretiskt ramverk
Detta teoretiska ramverk är framtaget för att analysera hur FFO Norrköping och FFO Haninge
arbetar med lagen (SFS 2009:724)81 om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna
uppsats utgår från den framtagna modellen, som är inspirerad utifrån Vedungs
interventionsteori (se avsnitt 2.2). Modellen är framtagen för att kunna synliggöra hur
respektive kommun har valt att tolka lagstiftningen och hur arbetet sedan praktiskt genomförs
i de undersökta fallen, där den aktuella lagstiftningen fungerar som regeringens instrument.
Utifrån lagen (SFS 2009:724)82 om nationella minoriteter och minoritetsspråk har tre
mekanismer tagits fram för att beskriva FFO:s utbud på aktiviteter. Mekanismerna som är
språk, aktiviteter/insatser och media har tagits fram utifrån den aktuella lagstiftningen och de
använda teorierna som presenteras i kapitel 4 stärker vikten av mekanismerna. Dessa tre
mekanismer har alltså tagits fram utifrån regeringens proposition och därefter har forskning
tagits fram som stärker innebörden av dessa. Den tidigare forskningen och använda teorierna
används därmed för att förklara vikten av mekanismerna.
I dessa jämförande fallstudier kommer dessa tre mekanismer att användas för att analysera
utbudet av aktiviteter på respektive kommun och därefter kommer en jämförelse att göras
mellan Norrköpings kommun och Haninges kommun.
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3. Metod
För att tydligöra uppsatsens genomförande kommer det metodologiska tillvägagångssättet att
presenteras, där en förklaring till användningen av de framtagna mekanismerna, vilka är
språk, identitet och sociala medier presenteras utifrån de tre använda teorierna. Först kommer
en beskrivning av tillvägagångssättet att presenteras för att du som läsare ska få en inblick i
hur de tre mekanismer valts ut men också vilka intentioner som legat till grund för arbetet
med dessa på respektive kommun. Sedanpresenteras det analytiska redskapet och därefter
argumenteras för val av fall som i det här fallet är Norrköpings och Haninges kommun.
Därefter presenteras validiteten, reliabiliteten, källkritiken, avgränsningarna och
generaliserbarheten.

3.1 Tillvägagångssätt
I denna uppsats presenteras begreppet FFO, sverigefinne samt nationell minoritet då dessa
begrepp är centrala och återkommande begrepp som genomsyrar hela uppsatsen. För att göra
ett begrepp mätbart och redovisa vad syftet i kontexten blir behöver centrala begrepp
definieras, vilket görs inledningsvis.83 En närmare förklaring av de använda teorierna, som är
demokratiteorin, teorin om deltagande och identitetsteorin kommer att presenteras i avsnitt 4 i
teoridelen och en definiering av nyckelordet FFO presenteras i avsnitt 1.
I denna uppsats har offentligt material på respektive kommuns som rapporter och andra
handlingsplaner som finns inom FFO använts och granskats på respektive kommun, dock
fanns inte använda dokument uppladdade hemsida utan skickades på begäran till denna
uppsats. Användning av dokument från Länsstyrelsen och regeringen har används för att
komplettera informationen i uppsatsen. Detta har även gjorts med den aktuella lagstiftning
och aktuella propositioner. Detta för att du som läsare ska få en tydlig översikt över vad som
krävs av ett FFO. På Norrköpings och Haninges kommuns hemsidor står det tydligt vilka
skyldigheter som FFO har och via dessa har en jämförelse gjorts av hur väl respektive FFO
arbetar med sina skyldigheter gentemot den sverigefinska minoriteten.84
För att särskilja vilka begrepp, metoder samt mål som är viktiga i dessa kommunala dokument
har en kvalitativ textanalys varit i fokus i denna uppsats. Systematiken går ut på att ta fram det
väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helheten och den kontext där
den ingår, via detta har specifika delar analyserats utifrån dokumenten som rör FFO som
ansetts varit relevanta för denna uppsats.85
Samtals intervjuer med tjänstemännen har gjorts i samband med denna jämförande fallstudie
då det är en förutsättning för goda möjligheter till att registrera svar som är oväntade och som
respondenterna inte var förberedda på. Denna form av intervju ger även en möjlighet till
uppföljning vilket är en möjlighet för att komplettera informationen till textanalysen av de
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kommunala dokument som gjorts i denna uppsats. Val av intervjuform innebar även val av
intervjupersoner, frågor som skulle besvaras samt hur kontakt togs med personerna.
I denna uppsats har två tjänstemän som arbetar med frågorna på respektive kommun
intervjuats. På Norrköpings kommun har samordnaren och utredaren intervjuats och i
Haninges kommun har samordnaren för nationella minoriteter och kommunens sverigefinska
lots intervjuats, sammanlagt har fyra personer intervjuats. Tjänstemännens svar gällande hur
de tror att ungdomarna upplever FFO är ingenting som går att säkerställa och därmed kommer
inte fokus att hamna på detta i denna uppsats.
Den första kontakten med tjänstemännen skedde via telefon där en presentation av
uppsatsidén och syftet gjordes. Inför varje intervjutillfälle har en översiktlig bild av fakta
kring respektive FFO gjorts för att få omfattande kunskap om förvaltningarna.86 Därefter
presenterades vilka förutsättningar som behövdes från respektive FFO för att uppsatsen skulle
vara möjlig och genomförbar. Dessa förutsättningar bestod bland annat av att samordnarna
angav en beskrivning av verksamheterna samt en beskrivning av arbetet med ungdomarna.
Likaså var det viktigt att tillhandahålla verksamhetsplaner, handlingsplaner och andra
relevanta dokument. Samordnarna, utredaren och lotsen från de utvalda kommunerna visade
ett stort engagemang genom att visa att de gärna ville vara med och delta i denna uppsats.
Intervjutillfällen bokades in efter personalens tid och förutsättningar och därefter ägde
intervjuerna rum.87
I intervjun användes både informantmetodik där svarspersonen användes som källa samt
respondentmetodik där svarspersonen angav sin egen uppfattning av situationen beroende på
fråga samt syfte i frågan. Vid val av frågeformulering användes en semistrukturerad
intervjumetod vilket innebär att den inte är preciserad utan öppen för improvisation från de
intervjuade. Detta för att kunna ha någonting att förlita sig på beroende på respondentens
eventuella välvilja att besvara frågorna, men också för att jag som intervjuade skulle få
möjlighet till att ställa följdfrågor när svaren inte ansågs var tillräckliga eller hamnade utanför
syftet med frågorna.88Grundregeln i intervjuguiden är att alla frågorna ska vara lättförstådda,
korta och inte innehålla ett komplext språkbruk samt att frågorna under intervjutillfället ska
formuleras i deskriptiv form, alltså en beskrivande form (se bilaga 2). Jag fick medgivanden
att publicera tjänstemännens namn i denna uppsats.
I samband med intervjuerna på Norrköpings kommun utfördes så kallade fokusintervjuer där
en fokusintervju genomfördes med både samordnaren och utredaren med hänvisning till att de
samarbetar i allt som rör ungdomsfrågorna inom FFO. Detta för att se hur de som ansvariga
gemensamt tänkte kring ämnet. Frågorna som besvarades var desamma som ställdes för
samordnaren och lotsen på Haninges kommun. Samordnaren och lotsen på Haninges kommun
föredrog telefonintervjuer och då frågeställningarna var samma och syftet framfördes så
ansågs detta inte spela en större roll. Gruppintervjun på Norrköpings kommun ägde rum under
Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend. ”Den kvalitativa uppsatssintervjun”, sid 208.
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ett tillfälle under våren 2016 och spelades in med deltagarnas godkännande. En
telefonintervju ägde rum med Haninges kommuns tjänstemän under våren 2016 utefter deras
förutsättningar och tid.89
Intervjuerna började med att jag berättade om uppsatsens syfte samt varför jag valt att arbeta
med just FFO. Jag inledde intervjuerna med att berörda aktörer allmänt fick svara om FFO
samt upplevelser de och minoritetsgruppen haft i samband med det. Frågorna ställdes utifrån
demokratiteorin, teorin om identitet samt teorin om deltagande, intervjun genomfördes genom
att de fick svara på de frågor som presenteras i avsnitt 5 och 6 (se bilaga 2). Under tiden
ställdes följdfrågor och närsamtalet hamnade i fel riktning eller om kompletterande svar
behövdes så gjordes ett förtydligande eller hänvisning till syftet med frågorna.
I analysen studeras utfallet av respektive kommuns arbete med FFO och dess ungdomar
utifrån lagen (SFS 2009:724)90 om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Detta för att
undersöka vilken/vilka åtgärder som fanns för att stärka sverigefinska ungdomar på respektive
FFO. Den rekonstruerade interventionsteorin användes för att beskriva tankarna bakom
insatserna för ungdomarna som FFO erbjuder på respektive kommun utifrån den aktuella
lagstiftningen. Detta beskrevs med hjälp av den framtagna modellen under avsnitt 2.1. med
hjälp av de tre mekanismer, vilka är språk, identitet och sociala medier. Förklaringar till val
av dessa mekanismer beskrivs utifrån propositioner och annan lagtext för att presentera vikten
av varför just dessa tre är viktiga för ett framgångsrikt arbete inom FFO. Därefter kommer en
bedömning göras av hur respektive kommun arbetat utifrån ett ungdomsperspektiv utifrån de
valda mekanismerna. Mekanismerna som tagits fram kopplas även samman med de använda
teorierna, vilka är demokratiteorin, teorin om identitet samt teorin om ungas delaktighet.
En utmaning för samordnarna i denna uppsats var att ange en exakt siffra på antalet ungdomar
som fanns på respektive kommun som tillhörde tredje generationens sverigefinnar.
Anledningen till att siffran var ungefärlig är för att etnicitet inte är lagligt att registrera i
Sverige vilket medför att det är svårt att hänvisa till exakt hur många som tillhör en viss
etnicitet.91 Detta resulterade i att skattningar av antalet ungdomar som tillhör den
sverigefinska minoriteten fick göras via ett antagande om en procentuell andel som
samordnarna själva fick uppskatta. Samordnaren på Norrköpings kommun berättade att det
finns ungefär 2000 stycken sverigefinska ungdomar som tillhör den tredje generationen av
totalt 10 000 sverigefinska ungdomar i kommunen.92 Haninge kommuns samordnare berättade
att hon trodde att kommunen har mellan 3000-4000 sverigefinska ungdomar som tillhör den
tredje generationen av cirka 10 000 sverigefinska ungdomar i kommunen.93 I detta arbete har
en tillämpning av samordnarnas antaganden om andelen sverigefinska ungdomar på en
respektive kommun används.
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3.2 Analysredskap
En operationalisering görs i denna uppsats för att göra de undersöka mekanismerna mätbara.94
Den operationaliseringsmetod som använts i denna uppsats baseras på mekanismerna språk,
aktiviteter och media då dessa anses vara viktiga utifrån tre valda teorier, vilka är
demokratiteorin, teorin om deltagande samt teorin om identitet (som presenteras närmre i
avsnitt 4). Dessa teorier syftar till att motivera val av mekanismer. För att undersöka om
kommunerna arbetar utifrån lagstiftningen kommer mekanismerna presenteras för att se om
man kan återfinna intentionerna med Lag (2009:72495) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk på respektive kommun, samt hur detta skiljer sig åt i de valda fallen. Ett
analysverktyg är en teoretisk konstruktion som används för att bryta ner ett material i dess
biståndsdelar för att därigenom kunna beskriva dem.96
För att undersöka hur kommunerna arbetar med detta kommer en rekonstruktion av
interventionsteorin att användas som redskap för att se om intentionerna med lagstiftningen
går att återfinna. För att genomföra denna operationalisering kommer ett analysverktyg att
skapas, vilket innebär att mekanismerna kommer presenteras inom respektive kommuns FFO.
För att kunna sätta in mekanismerna i ett analysverktyg måste operationaliseringen göras med
lämpligt material.97 Det första steget har gjorts utifrån det teoretiska ramverket där första
steget är att beskriva hur man kan hitta dessa tre mekanismer i Lag (2009:72498) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.

3.3 Val av fall
För att undersöka hur respektive kommun anpassar sitt utbud av aktiviteter till sverigefinska
ungdomar som minoritetsgrupp har två kommuner med liknande ekonomiska förutsättningar
valts ut. Detta är enligt Robert K. Yin val av två likartade fall.99 De kommuner som valts att
undersökas i uppsatsen är Norrköpings kommun och Haninges kommun. Det tillvägagångssätt
som används för att välja ut kommuner genomfördes via ett intresse för FFO i Norrköpings
kommun efter en praktikperiod och ett utredningsskrivande under våren år 2015. Därefter
valdes en kommun som också är en FFO kommun och snarlik i storleken samt
befolkningsmängden, men som också har ungefär lika många sverigefinska ungdomar i
kommunen. En gemensam bild av att fokusera på att aktivt engagera fler sverigefinska
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ungdomar inom FFO gick att återfinna på respektive kommun. Norrköpings kommun med
sina 137 035 invånare och Haninges kommun med sina 83 866 invånare valdes ut.100
Efter val av kommuner gjordes en noggrann analys och jämförelse av kommunernas
verksamhetsplaner för år 2016, därefter intervjuades samordnarna, lotsen, utredaren samt en
representant från minoritetsgruppen från respektive kommun. Enligt Yins verk så bör varje
fall väljas ut noggrant då fallen med stor sannolikhet förutsätter liknande resultat eller
olikartade resultat.101 Till denna uppsats har kommuner valts med liknande förutsättningar och
resultatet förutsätts vara likartat då båda är FFO och har en ungefär lika stor andel
sverigefinska ungdomar enligt samordnarnas uppfattning. Detta för att senare kunna göra en
jämförelse av kommunernas arbete utifrån de valda teorierna.
Ett strategiskt urval har gjorts i samband med undersökningen där två kommuner valts ut
utifrån dess tillhörande till FFO och beroende på andelen befolkningsmängd i kommunerna,
se vilka områden som är FFO i Sverige i bilaga 1. Därefter gjordes ett urval av kommuner
som är FFO och som hade bäst preferenser utifrån arbete mot ungdomar, vilket menas att de
var mest framgångsrika i arbetet. En noggrann analys av båda kommunernas
verksamhetsplaner och handlingsplaner har utförts och därefter har en jämförelse mellan
kommunerna gjorts där likheter och skillnader tagits fram. Likaså har en jämförelse av
verksamhetsberättelserna och handlingsplanerna med Länsstyrelsens krav på FFO som
presenteras på deras hemsida gjorts.102 Detta för att säkerställa att kommunerna uppfyllt de
formella kraven för ett FFO. Att använda en komparativ design lämpar sig i denna uppsats då
en undersökning kommer presenteras mellan likheter och skillnader i två likartade fall med
mer eller mindre identiska metoder genomförs.103

3.4 Validitet och reliabilitet
Begreppet validitet avser att ange hur väl man undersöker det studien, i det här fallet
uppsatsen, presenterar att undersöka.104 För att uppnå en hög validitet, det vill säga att
presentera att man faktiskt undersöker det man påstås undersöka så är fallstudier en bra metod
med flera fördelar. Anledningen till detta är att fallstudier är djupgående vilket leder till att
den som undersöker detta enkelt kan fånga upp de aspekter man väljer att undersöka.105 Målet
med en fallstudie är att utveckla och generalisera teorier.106 Intervjuer genomfördes inte under
arbetets gång med så många som förväntat vilket gjorde att det empiriska materialet
kompletterades med textanalys där användning av verksamhetsplaner och andra rapporter
inom förvaltningen analyserats. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket bidragit till att
uppsatsen lyckats fånga upp det som varit av högst relevans utifrån frågeställningarna, därför
anses denna uppsatsuppnå en hög validitet.
100
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Hög reliabilitet uppnås om uppsatsens resultat kan återges vid annan tid av en annan forskare.
För att bedöma reliabiliteten i en kvalitativ fallstudie bör frågans tillämplighet och validitet
bedömas vid varsitt intervjutillfälle.107 Intervjuerna i uppsatsen har varit i form av respondent
karaktär vilket gör att det finns en utmaning i att återanvända samordnarnas, lotsen och
utredarens svar efter en längre tid då FFO är i en ständig förändring och utvecklas, vilket
skulle kunna påverka tjänstemännens svar över tid. De intervjuade personerna kan vid den
upprepade intervjun vara under annat sinnestillstånd eller fått ändrade erfarenheter av FFO
eller av det civila samhället, vilket kan påverka svaren och därmed går inte uppsatsen att
återproducera. Även om intervjusvaren skiljer sig åt vid flera intervjutillfällen så kan liknande
frågor ändå vara reliabla.108 Intervjuguiden fångar de berörda aspekterna på ett utförligt sätt
samtidigt som rapporterna som används skulle kunna återanvändas vid ett annat tillfälle på
samma sätt men också skulle kunna ligga till grund för annan uppsats vilket gör att
reliabiliteten i uppsatsen är hög.

3.5 Källkritik
Intervjuerna i denna uppsats har framförallt varit i respondent karaktär, vilket innebär att man
framförallt beaktat intervjupersonernas egna tankar och vad de faktiskt känner och upplever
utifrån sina erfarenheter. Uppsatsen grundas delvis på subjektiva erfarenheter och delvis på
fakta som finns om FFO. Erfarenheter och upplevelser är då inte lika lätt att pröva då
respondenterna uttalar sig om olika upplevelser som inte behöver vara samma för alla. Med
hänsyn till detta är det svårt att kunna styrka respondenternas svar i efterhand då känslor och
erfarenheter ändras över tid många gånger, dock inte alltid.109 Som intervjuare måste man
ifrågasätta om respondenterna har svarat på frågorna och samtidigt försökt ange en positivare
bild av verkligheten.110 Respondenterna svarade på frågorna och diskuterade problematiken
kring arbetet med ungdomar och kring FFO och därför anser jag som intervjuare att svaren är
ärliga eller pålitliga vilket gör att trovärdigheten i den presenterade faktadelen är hög i denna
uppsats.
Fokusintervjun i Norrköping såg ut på följande sätt. En fråga ställdes till en av
representanterna i gruppen som började med att besvara frågan, därefter svarade den andra
representanten och kunde fortsätta svara på frågan eller berätta någonting annat som hen
observerat eller upplevt under arbetet med ungdomar inom FFO. Intervjun fortsatte därefter
genom att frågor kring kommunens anpassning av aktiviteter utifrån de tre teorierna.
Fokusintervjun pågick på ett naturligt sätt genom att representanterna på Norrköpings
kommun fick diskutera med varandra. Frågorna väckte känslor hos representanterna då det
förekommit liknande utmaningar i samband med arbetet med ungdomar inom FFO.111
Därmed fanns en risk för att den intervjuade blir påverkad av gester och intervjuaren, men
också gruppen konstellation, vilket kan påverka svaren, då någon utav de intervjuade
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möjligtvis vill försköna sina berättelser.112 Jag upplevde dock att denna spänning inte fanns
och hade därför ingen anledning till att intervjua samordnaren och utredaren var och en för
sig, ifrågasätta ärligheten i deras berättelser.
Strukturen i samband med telefonintervjuerna pågick på samma sätt i Haninge och spelades in
så att jag som intervjuare lätt kunde gå tillbaka och återlyssna intervjun om någon osäkerhet
uppstod i samband med transkriberingen. Nackdelen med intervjuform är att den inte skapar
samma personliga koppling och möjlighet till öppna samtal mellan deltagarna. Detta gör att
de utformade frågorna i intervjuguiden inte kan vara lika öppna som de hade kunnat vara
under en besöksintervju, därför är frågeguiden tydlig och följer en röd tråd för att underlätta
både för mig och för de som intervjuas via telefon, för att hålla en genomgående struktur på
intervjun. En fördel med att hålla intervjun över telefon är att det är svårare att påverka
informanterna åt någon speciell riktning då kroppsspråk samt blickar inte är inblandade och
kan då inte påverka den intervjuade. De intervjuade lyckas därmed hålla en distans till
intervjuaren då hen inte blir påverkad av kroppsspråket eller intervjuarens ton.113 Detta kan
vara en fördel, att inte behöva ha ögonkontakt med den intervjuade under intervjun.
En risk som ibland kan uppkomma vid intervjuer kan vara att respondenten vill ge ett bra
intryck av sig själv och svarar vad den tror att intervjuaren vill höra.114 Jag bedömer att den
risken är väldigt liten och att de intervjuade inte kände sig pressade vid någon fråga vilket gör
att jag inte har anledning att misstro att de förskönar sina svar. Detta är min uppfattning i
samband med båda intervjuformerna och jag kan därför konstatera att samtliga intervjuer är
lika trovärdiga och gick lika bra. Jag är medveten om styrkan i att genomföra samma
intervjuform med alla respondenter men jag upplever att jag fick de svar jag efterfrågade och
kvaliteten på dem blev oberoende av intervjuform.
En utmaning som uppkom i samband med insamlandet av data i form av kommunala
dokument var svårigheten i att hitta informationen om vad som erbjuds via hemsidorna. Med
hjälp av respondenterna fick jag tag på flera interna dokument som har betydelse för denna
uppsats, vilket kan påverka objektiviteten i dokumentet vilket även beaktas i denna uppsats.
Efter flera sökningar på nätet kring FFO:s arbete på respektive kommun kan man konstatera
att dessa dokument är svåra att hitta. Verksamhetsrapporterna och andra kommunala
tjänsteskrivelser är svåra att förlita sig på fullt ut då de är skrivna av tjänstemännen på
respektive kommun. Det som gör dessa dokument mindre subjektiva är att de granskas av
Länsstyrelsen i Stockholm som har i uppdrag att undersöka hur lagen om nationella
minoriteter efterlevs och rapportera om detta till regeringen.115 Därmed kan man konstatera att
informationskällorna är pålitliga då kommunens arbete inom FFO granskas av Länsstyrelsen i
Stockholm, vilka arbetar på uppdrag av regeringen. En aspekt som beaktats i denna uppsats är
att de kommunala dokumenten skiljer sig åt mellan kommunerna.
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3.6 Generaliserbarhet
Denna uppsats är en generaliserande teoriprövande jämförande fallstudie med en
intervjuguide. Denna uppsats är teoriprövande utifrån teorierna som presenteras i avsnitt 4
som syftar till att motivera valet av mekanismerna. Dessa teorier ska beskriva kommunernas
arbete med FFO samt dess resultat, men också för att göra det möjligt att mäta respektive
kommuns arbete på ett rimligt sätt. Anledningen till den valda metoden som är en jämförande
fallstudie är att förhoppningen med denna uppsats är att kunna dra “konkretare” slutsatser
kring ovannämnda frågeställningar som i det här fallet berör FFO och arbetet med den
sverigefinska ungdomsgruppen men också för att kunna mäta vilka mekanismer som ger vilka
resultat.
Samtliga kommuner som är FFO upplever att arbetet med tredjegenerationens sverigefinska
ungdomar är utmanande då denna målgrupp är svår att engagera. En generalisering kring
fallen kommer kunna göras då undersökningen kommer beakta tjänstemännens och
representanternas svar under intervjuerna samt granskning av relevanta dokument inom
respektive FFO. Resultatet på utbud av aktiviteter inom kommunerna kommer att analyseras
med hjälp av en rekonstruktion av interventionsteorin som ska beskriva intentionerna bakom
lagstiftningen. Därför kommer undersökningen att kunna vara generaliserande och spegla
kommunernas arbete med sverigefinska ungdomar inom FFO utifrån intentionerna med lagen.

3.7 Avgränsningar
Denna uppsats kommer att presenteras utifrån den framtagna modellen, den rekonstruerade
interventionsteorin där en analys görs av aktuella kommunala dokument och intervjuer
genomförs med kommunala tjänstemän som arbetar inom FFO. Därefter presenteras en
jämförelse för att se hur arbetet kan skilja sig åt mellan de två undersökta fallen,
kommunerna. Detta för att se om intentionerna med lagstiftningen går att återfinna i
kommunernas praktiska arbeten. Demokratiteorin behandlar lika rättigheter och möjligheter
vilket är en huvudsaklig aspekt i minoritetspolitiken och därför har denna teori använts för att
stärka mekanismerna. Robert Dahls demokratikriterier har använts i denna uppsats. Det finns
fler teoretiker inom demokratiteorin, men på grund utav omfattning och tidsaspekt i denna
uppsats så har en avgränsning av demokratiteorin gjorts till Dahls demokratikriterier.
Denna undersökning har undersökt hur kommunernas FFO arbetar med kraven som lagen
ställer och därför har undersökningen gjorts med fokus på en utförandenivå och fokus legat på
granskning av FFO:s dokument och tjänstemännens svar. Därmed har jag valt att inte
undersöka kommunernas politiska styrning eller beaktat andra tjänstemän i uppsatsen.
Det finns tidigare forskning om nationella minoriteter och om identitet eller deltagande och
dess betydelse under olika kontexter. Därför är det viktigt att påpeka att denna uppsats inte
undersöker kommunernas arbete i sin helhet utan fokuserar enbart på FFO:s roll. Likaså
jämförs inte arbetet inom FFO på de olika kommunerna utifrån ett senior- eller
barnfamiljeperspektiv utan enbart ur ett ungdomsperspektiv med fokus på aktiviteter som
kommunerna erbjuder för att stärka gruppens identitet.
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I Anna Hennings uppsats ”Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotyper bland
svensk- och finskspråkiga i Finland och Sverige” kan vi läsa om att social identitet och social
kategorisering är en avgörande faktor för gruppidentifikationen som en avgörande faktor för
engagemang för sin kultur. Hennings forskning fokuserar på kontextens betydelse av
identifikation och även om denna uppsats tar upp identitetsperspektivet som en avgörande
faktor,116 så görs även en jämförande fallstudie mellan två kommuner som ingår i ett FFO
men också ur ett ungdomsperspektiv i denna uppsats. Kommunens roll och konkreta
aktiviteter är ingenting som Anna Henning beaktar eller undersöker i sin studie. Denna
uppsatskommer beskriva FFO:s utbud på aktiviteter utifrån de tre valda mekanismerna för att
analysera intentionerna/tankarna bakom lagstiftningen. Därefter kommer en jämförelse mellan
kommunerna att göras.

3.8 Disposition
I avsnitt 2 presenteras det teoretiska ramverket genom den rekonstruerade interventionsteorin.
Detta avsnitt syftar till att beskriva det metodologiska tillvägagångssättet samt val av fall. I
nästföljande avsnitt, presenteras teoretiska utgångspunkter, där demokratiteorin, teorin om
identitet och teorin om ungas delaktighet presenteras då dessa teorier ligger till grund för de
valda mekanismerna. I avsnitt 5 följer en bakgrundsfördjupning, där en redogörelse görs för
FFO Norrköping samt dess utbud på aktiviteter. Detta görs genom en granskning av
kommunala dokument samt intervjuer med kommunala tjänstemän för Norrköpings kommun.
I avsnitt 6 görs samma redogörelse för FFO Haninge där även en granskning av kommunala
dokument görs och intervjuer med kommunala tjänstemän för Haninges kommun presenteras.
Därefter presenteras avsnitt 7 där resultatet presenteras och där det empiriska materialet
analyseras utifrån interventionsteorin. Avslutningsvis presenteras avsnitt 8 där uppsatsens
slutsatser presenteras.

Anna Hennings ”Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotyper bland svensk- och
finskspråkiga i Finland och Sverige” sid 15-18.
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4. Teoretiska utgångspunkter
Demokratiteorin, teorin om delaktighet och teorin om identitet har använts som ett verktyg för
att stärka de tre valda mekanismerna, vilka är språk, aktivteter/insatser samt media. Dessa
mekanismer har tagits fram utifrån Lagen (SFS 2009:724117) om skydd för nationella
minoriteter och minoritetsspråk samt relevansen av dessa kommer stärkas med hjälp av
nedannämnda teorier. Dessa teorier är viktiga för att förstå vikten av mekanismerna, kopplat
till intervjuerna och de kommunala dokumenten. De använda teorierna är relevanta då
regeringen använt dem i propositionerna (se avsnitt 2), där jag kan återfinna dem i lagen.
Sverige har skrivit på en konvention och därefter har regeringen tagit fram en lagen (SFS
2009:724118) om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk och därefter har tidigare
forskning analyserats. Dessa steg ligger till grund för denna uppsats.

4.1 Demokratiteorin
Robert Dahl förespråkar vikten av deltagandet från medborgarnas sida och kriterierna som
presenteras nedan kommer användas för att beskriva de valda mekanismerna i uppsatsen.
Dahl anser att det finns beroende faktorer för en fungerande demokrati och nämner kriterier
som måste uppfyllas för att en demokrati ska fungera, vilket är en förutsättning för Lagen om
skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)119 ska implementeras.
Dahl hävdar att den demokrati som önskas uppnås med hjälp av kriterierna kan ses som en
idealdemokrati då inga demokratier tros kunna leva upp till alla kraven.120 Kriterierna bör
tolkas som riktlinjer för vad som ska räknas som demokrati121, en demokrati som även gäller
för minoriteter och som behöver stärkas extra i samhället.
Dahls demokratikriterier är följande:
1. Effektivt deltagande
2. Lika rösträtt
3. Upplyst förståelse
4. Kontroll över dagordningen
5. Allomfattande medborgarskap122
Dahl menar att effektivt deltagande är viktigt för att alla aspekter i en fråga ska komma fram
och hävdar att för att ett beslut ska gynna det gemensamma krävs att så många åsikter som
möjligt förs fram. Ett demokratiskt beslut behöver variation och en stor spridning bland de
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delaktiga. Lika rösträtt innebär att alla röstberättigade medborgares röster ska räknas lika
vilket innebär att de ska vara av lika stor vikt då demokratiska beslut kräver jämlikhet.
Effektivt deltagande är ett av demokratikriterierna som legat till grund för framtagandet av
mekanismen språk, då denna mekanism kan vara en gemensam nämnare för gruppen
sverigefinnar och ett gemensamt sätt att kommunicera på. Det i sin tur kan leda till ett ökat
engagemang och delaktighet i olika aktiviteter/insatser. Med hjälp av detta
demokratikriterium får mekanismen insatser/aktiviteter stöd.
Upplyst förståelse kan enligt Dahl vara svår att uppfylla och definiera då det finns utmaningar
med att säga vad som krävs för att vara en upplyst medborgare. Det kan alltså vara svårt att
mäta vad en upplyst medborgare är eller hur hen ska vara. En upplyst medborgare kan vara en
person som har tillräckligt mycket insikt för att fatta ett beslut som gynnar samhället beskriver
Dahl och menar att problem uppstår när vissa medborgare är mer insatta i samhällsfrågor och
i hur samhället fungerar än vad andra medborgare är.123 Mekanismerna språk,
insatser/aktiviteter och media är viktiga enligt demokratiteorin då deltagande och upplyst
förståelse är en förutsättning för att man ska vilja engagera sig i olika insatser/aktiviteter, men
också för att förstå vad man engagerar sig i. Upplyst förståelse kan ske via media, då det är ett
modernt sätt idag att kommunicera på men också sprida information. Därmed har
mekanismen media tagits fram med hjälp av demokratiteorin.
Kontroll över dagordningen krävs för att enskilda grupper inte ska kunna styra okontrollerat. I
en demokrati ska det vara folket som styr och det bör då ses som en självklarhet att det är
medborgarna som sätter dagordningen.124 Allomfattande medborgarskap syftar till att alla
vuxna medborgare ska ingå i demos, dock är det viktigt att poängtera att vuxna som befinner
sig på en genomresa eller personer med psykiska funktionsnedsättningar inte ska räknas till
demos.125Kontroll över dagordningen är ett viktigt kriterium i FFO:s sammanhang då vissa
grupper inom FFO inte ska kunna styra okontrollerat. Detta skulle kunna resultera i att FFO:s
utbud skulle påverkas av den största aktiva gruppen sverigefinnar, vilka är seniorer.

4.2 Teori om deltagande
En teori om varför deltagandet är lågt menar att det kan bero på att det brister i förtroende
mellan medborgarna, de folkvalda och de politiska institutionerna. Om det inte finns något
förtroende mellan samtliga aktörer i en demokrati är det svårt att starta ett utbrett deltagande.
Medborgarinitiativ har då svårt att få en fast grund att gro i.126
Robert Putnam påpekar i sitt verk hur man kan få en fungerande demokrati genom att han
introducerar diskussionen om det sociala kapitalets del i en välfungerande demokrati som
baseras på en undersökning i Italien. Putnam påvisar att det civila samhället bär en stor roll
för de demokratiska institutionerna funktion, men också för en ökad vilja av deltagande ska
uppstå. Putnam hävdar att människor inte ser en anledning i att engagera sig i politiken när de
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inte ser något resultat av sitt deltagande.127 Utifrån denna teori är mekanismen
aktiviteter/insatser en avgörande punkt för deltagandet.
När det politiska arbetet sker horisontellt upplevs det som mer tillgängligt, vilket gör att det
blir enklare för medborgarna att förstå och se vad som händer i samhället. Det civila samhället
tillsammans med socialt kapital är enligt Putnam avgörande faktorer för att bygga upp ett
förtroende mellan medborgarna och de politiska institutionerna. När politiken blir mer
horisontell bildas det automatiskt fler möjligheter för deltagande.128Om sverigefinska
ungdomar varit med och format FFO och dess insatser/aktiviteter hade det möjligtvis kunnat
påverka delaktigheten i frågan, utifrån Putnams teori.
Medborgarförslag är en produkt av tidigare misslyckade försök att införa fler
folkomröstningar i kommunerna och att engagera fler i den kommunala organisationen.129
Deltagandets utmaning handlar om att det är samma typ av människor som engagerar sig,
vilket oftast är människor som redan har ett stort samhällsintresse. Variationen av
medborgarna ökar alltså inte när det införs nya medborgarinitiativ om man ska tro på Jangsten
och Hermansson som hävdar att det är fortfarande samma människor som deltar och som
utformar.130 Detta går hand i hand med Dahls demokratiteori (se avsnitt 4.1) och detta skulle
innebära att ungdomarna inte skulle få möjlighet att vara med och utforma FFO i samma
utsträckning, då de utgör en minoritet bland gruppen sverigefinnar. Därmed skulle detta
påverka mekanismen aktiviteter/insatser.
De som faktiskt engagerar sig politiskt tenderar att ha tid, utbildning och färdigheter enligt
Bäck, Teorell och Westholm. Dessa resurser underlättar deltagandet för medborgarna då det
blir lättare för dem att sätta sig in i olika ämnen och skapa en uppfattning.131 Dessa resurser
brukar benämnas fysiskt kapital, humankapital och socialt kapital. Inkomst, materiella
tillgångar, ekonomisk situation och tid kategoriseras till det fysiska kapitalet. Med
humankapital menas personers förutsättningar för ett engagemang, till exempel utbildning och
kunskap. Det sociala kapitalet består av den sociala struktur en person omger sig av så som
det sociala nätverket.132 Det finns studier som har visat motsatt, att tid inte är en avgörande
faktor för engagemang, där många som har begränsat med fritid och mycket att göra har en
viss tendens att engagera sig i en större utsträckning än människor som har mer fritid.133 Detta
är även någonting som kan påverka mekanismen insatser/aktiviteter då denna mekanism
påverkas av ovannämnda resurser.
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Utbildning har en stor påverkan på människors vilja att delta i politiken menar Jangsten och
Hermansson.134 Bäck, Teorell och Westerholm menar däremot att medborgare tenderar att
engagera sig i politiken om de kan vinna någonting på det. Belöningen är då den avgörande
variabeln för att om en person ska delta eller engagera sig.135 Det finns en större chans att
medborgarna deltar i olika politiska processer om det rör sig om frågor på en lokal nivå än om
det rör frågor på en nationell nivå. Frågor vars beslut berör medborgaren dagligen upplevs
som mer aktuella än frågor på en nationell nivå då dessa anses långt ifrån medborgaren.136
FFO styrs uppifrån och ned men verksamheterna bedrivs på en lokal nivå där varje kommun
ansvarar för implementeringen av lagstiftningen. Även här kan vi se en koppling mellan
engagemang och utbud på aktiviteter/insatser.
Forskning om ungas politiska deltagande har blivit alltmer populär och forskare beskriver
anledningarna till detta på olika sätt.137 Många forskare beskriver att unga skiljer sig från
vuxna när det kommer till politiskt engagemang och att de unga ofta beskrivs som apatiska
och har lågt förtroende för de demokratiska processerna.138 Flera forskare hävdar att en
anledning till den minskade delaktigheten i politiken är att vi idag kan se en ökning av fler
kritiska medborgare, alltså att den yngre generationen är mer samhällskritisk. Om detta är en
aspekt som påverkar målgruppens engagemang är någonting som undersöks i denna uppsats
med hjälp utav intervjusvaren som framkommer. Det finns även forskning som tyder på att
den unga generationen idag är lika aktiva i politiken som den äldre generationen men att de
väljer andra former av politiskt deltagande.139 Mekanismen media får stöd utifrån denna teori
då kommunikation och information ofta sker via sociala medier idag, detta kan påverka ungas
engagemang men också FFO:s utbud på aktiviteter/insatser.
Forskare beskriver även generationseffekter som skillnader mellan generationer som kvarstår
genom hela livet. Dessa förändringar beror på särskilda förändringar i vårt samhälle som
påverkar den grupp som är mest formbar och befinner sig i socialiseringsprocessen.140 Enligt
Emma Bäck, Hanna Bäck och Nils Gustafsson är den unga generationen i Sverige idag
politiskt intresserad och aktiv. De hävdar att det inte finns någon anledning att tro att intresset
för politik eller att engagemanget skulle ha minskats över tid. Dagens ungdomsgeneration är
minst lika engagerad som tidigare generationer, menar dessa författare och hävdar att det
finns ett starkt stöd för den representativa demokratin och att förtroendet för svenska politiker
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ökar bland unga.141 Teorin om delaktighet kan alltså förklara delaktigheten bland gruppen
ungdomar inom FFO, men också vikten av de erbjudna insatserna/aktiviteterna.

4.3 Teorin om identitet
Det finns flera teoretiker som beskriver olika sätt att definiera begreppet identitet, både
internationella och svenska forskare. Hammarén och Johansson är två svenska forskare som
beskriver olika synsätt att se på begreppet identitet för att på så sätt visa begreppets
komplexitet, då de hävdar att alla inte är överens gällande dess definition och användning.
Författarna hävdar att identitet är något vi föds med, att alla människor har en slags kärna som
avgör vilka vi är och vad vi blir i framtiden men också hur vi definierar oss själva, andra
forskare hävdar däremot att identitet är ett resultat av en pågående social process.142 I denna
uppsats kommer teorin om identitet att användas för att beskriva valet av de använda
mekanismerna, vilka är språk, aktivteter/insatser samt media.
Anthony Giddens hävdar att sökandet efter självidentitet är något som har uppkommit under
moderniteten och beskriver i sitt verk att självidentitet är en typ av en föreställning om “att
varje person har en unik karaktär och specifika möjligheter”. Författaren beskriver identitet
som ”självet”, som ett reflexivt projekt där han hävdar att vi definierar oss själva utefter det vi
själva vill bli sedda för. Giddens menar att det finns psykologiska processer som skapar
förutsättningarna för hur ”självet” organiseras där individens egna påfrestningar påverkar vad
individen kommer att identifiera sig med.143 Margaret Wetherell hävdar däremot att begreppet
identitet är svårt att definierat och menar att det därmed är svårt att avgöra på vilket sätt
människor identifierar sig.144 Dessa definitioner beaktas i arbetet då en undersökning av hur
kommunerna arbetar med att stärka sverigefinska ungdomars identitet med hjälp av de tre
valda mekanismerna.
Det finns även teorier om social identitet och social kategorisering som tyder på att dessa
faktorer kan vara avgörande för att ungdomarna ska hålla en gemensam identitet, enligt
forskaren Anna Henning- Lindblom.145 Författaren undersöker framförallt effekterna av
lokala skillnader i objektiv vitalitet, individens nätverk för språkkontakter och språkkunskaper
i svenska och finska för identifikationen som finlandssvensk, tvåspråkig och finskspråkig.
Teorin om den sociala identiteten (SIT)146, och teorin om den sociala kategoriseringen
(SCT)147 lyfter fram de sociala identitetsprocesserna som någonting som har avgörande
betydelse för förståelsen av kollektivt beteende. Både SIT och SCT utgår från social
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kategorisering som är ett centralt redskap för att organisera den sociala miljön samt skapa
ordning och kunna förutse andras handlingar och planera egna handlingar. Att man
klassificerar andra utifrån likheter och olikheter med jaget och delar in dem i kategorier är
inget ovanligt. Att placera sig själv i en eller flera kategorier innebär att man kan frånskilja på
inne- gruppmedlemmar (de som tillhör samma kategori) och ute- gruppmedlemmar (de som
inte tillhör samma kategori). Kategoriseringen skapar alltså en stereotyp uppfattning om dem
som kategoriseras till samma grupp genom att de förväntas ofta ha vissa gemensamma drag
som skiljer dem från medlemmar i andra sociala grupper.148 För mekanismen språk kan det
finska språket vara en avgörande faktor för att öka identiteten bland gruppen, vilket denna
teori stärker.
Tajfel och Turner menar att medlemskapet i sociala kategorier förknippas med positiva eller
negativa värden vilket gör att den SIT kan vara positiv eller negativ beroende på hur de
grupper som individen identifierar sig med och som bidrar till individens SIT faktisktvärderas.
Hur den egna gruppen värderas avgörs utifrån sociala jämförelser mellan den grupp man själv
tillhör och relevanta ut- grupper. Positivt förmånliga jämförelser skapar hög prestige och/eller
status medan oförmånliga jämförelser skapar låg prestige och/eller status. Tajfel och Turner
hävdar att individer strävar efter att uppnå eller kunna behålla en positiv social identitet
genom att ge inne- gruppen en positiv särprägel och att en otillräcklig identitet kan få
individer att vidta olika åtgärder, som till exempel att försöka lämna sin grupp eller försöka
ytterligare särskilja sig positivt.149 Identitet kan stärkas genom mekanismerna språk och utbud
på aktiviteter/insatser och därmed är dessa mekanismer viktiga för denna uppsats.
Utifrån teorin om identitet kan språk vara en viktig del för delaktighet och engagemang. Att
man känner en social identitet eller en social kategorisering kan även vara avgörande för
engagemang och delaktighet i olika aktiviteter/insatser. Teorin om delaktighet kan förklara
delaktigheten inom aktiviteterna.
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5. Norrköpings kommun
I detta avsnitt görs en presentation över hur Norrköpings kommun arbetar utifrån Lag
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som analyseras med hjälp av
mekanismerna språk, aktiviteter/insatser samt media. I detta avsnitt kommer en presentation
att göras över hur kommuner arbetar utifrån lagen och detta kommer göras genom att
blottlägga de tre valda mekanismerna på respektive kommun, (se avsnitt 2.2).
Först har en granskning av kommunala dokument gjorts, därefter har en analys av utbudet på
aktiviteter som kommunen erbjuder idag genomförts. I ett sista led har intervjuer med
tjänstemän inom FFO genomförts. Norrköpings kommun har på sin hemsida även andra
länkar till andra aktörers hemsidor, vilka kan vara intressant att beakta, såsom länk till bland
annat Länsstyrelsens webbplats, minoritetspolitik på regeringens webbplats och
minoritetsspråk på språkrådets webbplats. Hemsidan är även tillgängänglig på det finska
språket.150

5.1 Granskning av kommunala dokument
I detta avsnitt kommer ett urval av kommunala dokument att granskas utifrån det som
behandlar ungdomsfrågorna i Norrköpings kommun. Vissa delar av dokumenten kommer
enbart att granskas, delar som omfattar sverigefinska ungdomar som målgrupp, och som är
intressanta utifrån de tre mekanismerna. På Norrköping kommuns hemsida kan man hitta
information om det Finska förvaltningsområdet vilket gör att tillgång till information om
minoritetsgruppens rättigheter är väl tillgängligt.
Enligt önskemål skickade samordnaren FFO:s dokument som var av relevans för denna
utredning utifrån ett ungdomsperspektiv till mig, vilket innebär att alla dokument som inte är
direkt relevanta utifrån ungdomsgruppen beaktas inte i granskningen. Norrköpings kommun
har en rapport ”Utredning kring det Finska förvaltningsområdet i Norrköpings kommun” som
syftar till att ta reda på hur den sverigefinska minoriteten i kommunen upplever kommunens
anpassning till FFO. Syftet är att ge dem som arbetar med de nationella minoritetsfrågorna i
kommunen en översiktlig bild av sverigefinska minoritetens åsikter och uppfattningar av
kommunens arbete, men också att kunna se vad man skulle kunna utveckla i kommunen inom
FFO. Denna utredning ger en tydlig bild av de olika verksamheterna och aktiviteterna som
erbjöds under år 2015.
FFO har under hösten år 2015 tagit fram en ”Utredning om språkutveckling för sverigefinska
barn, ungdomar och unga vuxna” som syftar till att kartlägga behovet av kultur- och
fritidsaktiviteter som främjar utvecklandet av det finska språket för sverigefinska barn,
ungdomar och unga vuxna. Denna utredning låg till grund för ett förslag till beslut som lades
fram till kommunstyrelsens kansli. Detta beslut syftade till att kommunstyrelsens kansli
framförallt skulle ges ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för sverigefinska barn,
ungdomar och unga vuxna och innehålla preciserade kultur och fritidsaktiviteter som gynnar
revitaliseringen av det finska språket, men som också skulle ge ett ökat intresse för finsk
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kultur och ökad kunskap om minoritetsgruppen.151 Denna handlingsplan skulle gälla för året
2016 och beslutet gick igenom under februari 2016.152 Detta tyder på att FFO Norrköping
aktivt arbetat med att förbättra verksamheten för ungdomar och vidtagit konkreta åtgärder för
att främja denna målgrupp under de senaste åren.
Norrköpings kommun har även tagit fram ”Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i
Norrköpings kommun 2016-2018” som beskriver hur Norrköpings kommun arbetar med de
nationella minoriteterna, som grundar sig på de nationella styrdokumenten. Syftet med dessa
riktlinjer är att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och ge stöd till
minoritetsspråken, för att förhindra att de inte går förlorade.153 I avsnitt 3.1.6
kan vi urskilja vilka fokusområden som ska uppnå de allomfattande målen. Dessa
fokusområden fokuserar främst på den yngre generationen. Exempel på det som nämns i detta
dokument som fokusområde är:









Utveckla samrådet och dialogen med den sverigefinska minoriteten som tydliggör
behov och förbättringsområden. Verka för att även yngre generationer ska vilja delta i
samrådet
Skapa kultur- och fritidsaktiviteter för barn, unga och unga vuxna
Fortsätta kartlägga sverigefinska ungdomarnas behov vad gäller äldreomsorg och
förskoleverksamhet på sitt modersmål samt ta reda på vilka kultur- och
fritidsaktiviteter som efterlyses och som främjar språkutvecklingen
Stötta det sverigefinska föreningslivet i Norrköping för att de ska överleva och
blomstra. Verka för att få yngre generationer att engagera i föreningarna
Informera och utbilda om minoritetslagstiftningen och diskrimineringslagen, både
internt i kommunen men också externt i föreningar och till majoritetsbefolkningen.
Skapa årliga aktiviteter, med kulturella och språkliga uttryck, som främjar förståelse
mellan majoritetsbefolkningen och sverigefinska ungdomarna154

I punkt 2 och 3 kan vi se att Norrköpings kommun vidtar åtgärder för att genomföra
policyn/åtgärden enligt interventionen, som syftar till att uppfylla det lagen kräver (SFS
2009:724)155.

5.2 Kommunens utbud på aktiviteter för ungdomar inom FFO
Norrköpings kommuns FFO erbjuder en hel del aktiviteter som är anpassade just för att
främja den tredje generationens sverigefinska ungdomar. Norrköpings kommun erbjuder både
aktiviteter som är kontinuerliga och aktiviteter som inte är återkommande. Kontinuerliga
aktiviteter som är anpassade för ungdomar är bland annat språkkurser för tredje generationens
sverigefinska ungdomar, på kursen har andelen deltagare varit ungefär 20 stycken och ledaren
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för kursen är modersmålslärare i finska. Även möjligheten att låna böcker, tidningar, filmer
och annan media på finska finns på Norrköpings statsbibliotek.156
Aktiviteter inom FFO som inte är kontinuerliga och som erbjuds för ungdomar och unga
vuxna är klättring, finska matlagningskvällar, visualiseringscenter, skogsutflykter samt
brännboll. Dessa aktiviteter startade från och med år 2016 och syftar till att utveckla det
finska språket bland ungdomar. Dessa aktiviteter har tagits fram i samråd med
minoritetsgruppen i samband med utredningen som skrevs om språkutvecklingen för
sverigefinska barn, unga och unga vuxna.157

5.3 Intervju med tjänstemän utifrån de tre mekanismerna
5.3.1 FFO Norrköping

Samordnaren berättar att hon började på FFO den 1 mars år 2012 och att det var turbulent
inom verksamheten. Samordnaren berättar att personer från föreningslivet trodde att
stadsbidraget som FFO fick av regeringen skulle gå till föreningarna vilket inte var fallet, utan
detta bidrag skulle gå till de kommunala verksamheterna och främjandet av FFO. I början
handlade mycket av arbetet om information, även till förvaltningscheferna, men den
informationen gick inte ut till tjänstemännen på förvaltningarna, berättar samordnaren.
Samordnaren upplevde att föreningarna var skeptiska mot kommunens arbete inom FFO då
minoriteten inte upplevde att det fanns något intresse från politikernas håll, vilket gjorde att
minoritetsgruppen ifrågasatte samordnarens roll inom FFO. Samordnaren berättar att hon fått
mycket hjälp av sina kollegor runt om i landet och använde det bästa från andra kommuner
där FFO varit aktivt under en längre tid.
De intervjuade anser att vissa saker fungerar bra och andra sämre inom FFO Norrköping. Det
arbetet som Vård och omsorgskontoret på Norrköpings kommun varit inblandat i har fungerat
väldigt bra, däremot har inte lika många aktiva åtgärder vidtagits kring arbetet med
barnfamiljer och ungdomar. Samordnaren berättar att det saknas konkreta riktlinjer över hur
FFO ska arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna men även att skol- och utbildningsdelen
också är en stor utmaning. Det framkommer under intervjun att många föräldrar tycker att
FFO bör ha kommunala pedagoger som arbetar med språkinlärning inom FFO. Att man tappat
två generationer av sverigefinska ungdomar sedan 1970-talet har lett till en stor utmaning av
arbetet med den yngre generationen idag. Av den anledningen anställdes en utredare under år
2015 och 2016 för att utveckla kommunens arbete för språkutvecklande aktiviteter för barn
och unga vuxna sverigefinska ungdomar.
5.3.2 Språk, aktiviteter/insatser samt media

Utredaren på FFO berättar att hon anser att Norrköping har ett bra utbud på aktiviteter idag
och att utbudet motsvarar det ungdomarna efterfrågar. FFO Norrköping erbjuder mer
aktiviteter än andra kommuner, framförallt när det kommer till aktiviteter för ungdomar,
berättar utredaren. Det framkommer även att FFO Norrköping täcker flera utav de områden
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som berörs av lagstiftningen, men att det fortfarande finns utvecklingsmöjligheter och en
satsning har gjorts under år 2015 och 2016 på ungdomar.
Utredaren känner sig delaktig i utformandet av ungdomsaktiviteterna som FFO erbjuder och
berättar att hon inte känner sig begränsad i sitt arbete. Utredaren upplever att ungdomarna kan
och vet mycket om FFO. De som är delaktiga i språkaktiviteter vet och känner till
lagstiftningen och samordnaren berättar under intervjun att den tredje generationens
sverigefinska ungdomar många gånger är så väletablerade i det svenska samhället att de inte
upplever ett behov av att involvera sig inom FFO. De intervjuade hävdar att det måste finnas
aktiviteter som är roliga för att ungdomarna ska känna ett behov av att ta del av sina
rättigheter samt känna att dessa gynnar dem. Många identifierar inte sig själva som finskar
och intresset kommer ofta upp i vuxen ålder, berättar samordnaren och menar att det är en
utmaning i att fånga upp gruppen i tidig ungdomsålder.
Bevarandet av språket och kulturen och få det finska språket att bli någonting positivt samt
ändra attityd bland de som känner att det inte finns någon idé att kunna språket är någonting
som är extra viktigt för FFO, berättar samordnaren. Frågor om identitet är viktiga, berättar
utredaren och menar att det är någonting man bör arbeta mer med för att utvecklas på
området. Många har tappat språket och känner en frustration att de inte kan sitt modersmål
och detta skulle man kunna arbeta mer med i form av språkbad då det vore kul för många,
samtidigt som det skulle vara en stor utmaning, anser samordnaren. Det som samordnaren
även tar upp som viktigt och som man bör arbeta mer med är medvetandegörandet hos
politiker om vad lagstiftningen kräver, för att öka delaktigheten och engagemanget bland
sverigefinska ungdomar.
Samordnaren berättar även att det finns en konkurrenssituation just nu då Sverige har annan
invandring idag som också behöver resurser, men det man inte får glömma är att vi har en
lagstiftning kring nationella minoriteter.
”Sverigefinska ungdomar var flyktingar för många år sedan och man skulle kunna ta del och
lärdomar av detta, det fanns metoder som man skulle kunna använda idag men också att man
ska ha rätt till att få bevara sin kultur. Vi har tappat en eller två generationer.” Samordnaren.
Samordnaren berättar att det finns en ambulerande finsktalande förskollärare och
samordnaren känner att man lyckats utveckla mycket via henne i förskole- och
fritidsverksamheterna. En kartläggning har visat att föräldrar inte är intresserade av att ha en
finskspråkig avdelning på förskolan men ser en vikt av att ha den ambulerande
förskoleläraren.
Inom det civila samhället så kan vi se att de sverigefinska organisationerna som finns idag
inte kommer att överleva längre fram då den yngre generationen, barnfamiljerna inte vill
engagera sig i föreningslivet. Det framkommer även under intervjun att resurser finns men att
minoriteten måste organisera sig själva. FFO medel ges inte till enskilda privatpersoner, men
till organisationer kan man ge bidrag, berättar samordnaren. Det finns en tanke idag på att
dela upp samrådsgruppen då fokus idag legat på föreningslivet och de äldre. De försöker
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föryngra verksamheten genom att föryngra aktiviteterna inom FFO såsom morsdag genom att
engagera fler ungdomar.
Spridning via sociala medier skulle kunna utveckla FFO då man kan nå ut till ungdomarna via
internet. Det bästa är vore om man fick in det via skolväsendet, berättar utredaren. Under
intervjun berättar även utredaren att skolan bör undervisa mer om historien kring de fem
erkända nationella minoriteterna och via det informera om den lag vi har idag samt beskriva
hur det hänger samman. Sverige har fått kritik av Europarådet för att man inte erbjuder
tillräckligt med stöd, berättar samordaren.
”Man skulle kunna arbeta med språket på många andra sätt, till exempel genom olika
dagverksamheter eller föreningsverksamheter, man skulle besöka olika ställen och tala finska
under tiden. Minoriteten har alla möjligheter i världen att utöva och utveckla sin kultur då
Norrköping är ett FFO. Det är fritt fram att komma med förslag och vissa saker kan FFO
utveckla väldigt fort.” - Samordnaren
Utmaningen är att nå ut till gruppen som inte känner till oss och inte vet vad FFO:s uppgift är
berättar utredaren och berättar att hon som tjänsteman har upplevt i samband med sin skrivna
utredning att det finns många ungdomar som upplever att de inte får ut någonting positivt av
FFO utifrån sin finska identitet. Ett engagemang saknas främst från gruppen barnfamiljerna
och ungdomarna, berättar de intervjuade. Medvetenhet kring Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk saknas inom kommunerna samt ett större engagemang kring,
berättar samordnaren. Kunskapen om nationella minoriteter är väldigt svag berättar utredaren.
Samordnaren menar att det svenska språket har varit en naturlig del i Finland och dess historia
medan man i Sverige har kommit på vikten av betydelsen av språk för ett par år sedan. ”Det
kan bli naturligt längre fram, kanske om 20 år, eller så har man tappat finskan helt och hållet i
Sverige.” berättar samordnaren.
Det som också saknas för gruppen ungdomar är mer kontinuerlig verksamhet. En verksamhet
och/eller aktivitet som ständigt är återkommande, det skulle kunna vara i form av en aktivitet i
månaden, berättar utredaren och hävdar att det finns intresse om det finns rätt typer av
aktiviteter. Aktiviteterna måste vara någonting som upplevs som modernt och inget som
kräver att man måste sitta och lyssna under en längre tid, berättar samordnaren och hävdar
även att ungdomarna ska vara delaktiga i utformandet. Utredaren berättar att FFO i år har
börjat med fyra aktiviteter för barn och ungdomar, dessa är finsk matlagningskväll,
studiebesök i en indianby, klättring och guidning på visualiseringscentret i Norrköping. FFO
arbetar aktiv för att fånga upp målgruppens intresse, det skulle kunna vara via idrott,
datorspel, musik och teknik, berättar samordnaren. FFO skulle kunna erbjuda aktivteter
utifrån intressen om man visste vad exakt som skulle visa sig vara framgångsrikt. Bio och
rockkonserter skulle kunna vara exempel på aktiviteter.
”Om det fanns någon fritidsgård som skulle implementera lagstiftningen i sin verksamhet så
hade det troligtvis engagerat fler. Det bör finnas en plats för ungdomarna som de kan vara på
och känna en trygghet.” berättar samordnaren.
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De intervjuade tjänstemännen berättar att utifrån deras uppfattning så finns det ingen
efterfrågan av finskspråkig kontakt med myndigheter. De intervjuade berättar även att
ungdomarna som är aktiva i FFO använder språket i samband med språkkursen som erbjuds
av FFO samt vid olika kulturevenemang och filmvisningar. Utredaren hävdar att förebilder är
viktiga för ungdomar och detta har FFO försökt ta hänsyn till genom att engagera
utbytesstudenter från Linköpings universitet. Samordnaren betonar att man nationellt bör ta
fram mer av den positiva sidan av sin finska identitet genom att presentera olika förebilder
med samma ursprung.
5.3.3 Demokrati-, deltagande- och identitetsperspektiv

Samordnaren berättar att social identitet handlar om ens självkänsla och att man kan ha flera
identiteter som nödvändigtvis inte behöver vara i strid med andra identiteter man har.
Utredaren berättar att språket är viktigt för identiteten och kan vara en indirekt faktor till
engagemanget och delaktigheten inom FFO.
”Det är viktigt att åtminstone ha en identitet. Ungdomar är väldigt påverkningsbara och där
kan man påverka en hel del när det kommer till integration. Ungdomar tillhör överlag en svår
ålder att engagera då man ofta i den åldern är föränderlig.” - Samordnaren.
Utredaren berättar att hon anser att det är viktigt att ha en grupp som man kan dela sin
identitet med. Det är svårt att identifiera sig själv men att det möjligtvis kan vara lättare att
göra det via idrott eller andra element som är gemensamma i en grupp och som utgör att man
har likheter i sina identiteter, framgår under intervjun. Detta kan även påverka delaktigheten
inom FFO. Kategorisering kan upplevas som en negativ term många gånger även om det kan
vara i en positiv benämning, berättar utredaren och menar att det inte är bra att kategorisera in
människor men att det kan vara positivt om man kategoriserar sig självmant. Under intervjun
framkommer det även att man kategoriserar in personer och sig själv i olika kategorier och
grupper som man känner sig trygg i, vilket även kan påverka delaktigheten och engagemanget
inom FFO.
Inom social kategorisering finns fler brister då gruppen med ungdomarna kan identifiera sig
med sverigefinska ungdomar framförallt via släkten och familjen, berättar samordnarna. Även
om ungdomarna känner till att alla har lika rättigheter och ska vara lika upplysta oavsett social
kategorisering, enligt samordnarna. Ungdomarna inom FFO anger tidsbrist ofta som orsak till
ett lågt deltagande inom FFO, berättar samordnarna. Att ungdomarna inte känner varandra
kan leda till att de många gånger kan uppleva sig vara ensamma i sin roll, om de inte kan
språket så är det svårt för gruppen att växa och känna att man tillhör en grupp, berättar
utredaren. De intervjuade berättar även att gruppidentitet är viktig för det är lättare att tillhöra
en grupp och identifiera sig med andra än att göra det själv och skulle det finnas en stark
grupp ungdomar som var aktiva inom FFO så skulle den sociala identiteten troligtvis öka,
vilket även kan påverka delaktigheten.
De intervjuade berättar att aktiviteter som erbjuds gynnar FFO på ett positivt sätt då
kommunen erbjuder en stor grupp i samhället att vara med i olika aktiviteter, vilket är en
förutsättning utifrån ett demokratiskt perspektiv. Samordnaren berättar att det är viktigt att
man känner sig delaktig för att få bort hotet och fördomarna kring sverigefinska ungdomar
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som grupp. Språkkurserna och alla aktiviteterna som erbjuds är organiserade för att
framförallt stärka gruppen som helhet. Uthyrning och filmvisningar är de aktiviteter som
gynnar den sociala identiteten, annars är de andra aktiviteterna mer grupprelaterande, berättar
samordnaren.
Det finns en stereotypisk bild av sverigefinska ungdomar, speciellt bland äldre berättar
samordnaren och menar att de nyanlända finländare som kommer till Sverige idag känner en
starkare identitet och är mer aktiva och vill bevara kulturen. Den första generationen blev
väldigt förolämpade, vilket har påverkat mycket deras ställning i samhället och till språket,
berättar samordnaren och menar att om man har slutat använda det finska språket så har det
lett till negativa faktorer. Detta kan påverkat delaktigheten bland ungdomarna inom FFO idag.
Under intervjun berättar samordnaren att staten gick ut med att berätta att man bör glömma
sitt modersmål och man skulle försvenskas så fort som möjligt, vilket gjorde att språket på
sikt inte prioriterades vid utlärning av föräldrar. Samordnaren berättar även att skolorna på
1970-1980 talet blev tillsagda att försvenska barn. ”Det fanns finska klasser i Norrköping förr,
men när skolan kommunaliserades på 1990-talet så ändrades skolsystemet och detta togs bort.
Gick man i en finsk klass så blev svenskan svag och påverkade studierna negativt när det var
dags att börja i en svensk klass”, berättar samordnaren.
”Idag har den tredje generationen antingen en finsk och svensk identitet eller bara en svensk.
Det har även mycket att göra med utbildningsnivån då finnarna i Sverige har genomfört en
klassresa då många kom till Sverige förr med en lägre utbildningsnivå eller tillhörde
arbetarklassen medan sverigefinska ungdomar i Sverige idag har högre akademiska
utbildningar” -Samordnaren.
Om kategorisering är positivt eller negativt beror på om ungdomarna själva gör
kategoriseringen eller om någon annan gör den. Alltså, om de själva identifierar sig som en
del av en grupp så kan det vara positivt, berättar utredaren. Det beror helt och hållet på i
vilken kontext och att det även finns organiserade grupper och därför är det bra för FFO att
visa det positiva och ha en positiv kategorisering, berättar de intervjuade.
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6. Haninges kommun
Nedan presenteras hur Haninge kommun arbetar utifrån Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, vilket mäts med hjälp av mekanismerna språk,
aktiviteter/insatser samt media. I detta avsnitt kommer en presentation att göras över hur
kommuner arbetar utifrån lagen, detta kommer göras genom att blottlägga de tre valda
mekanismerna på respektive kommun, (se figur sid 15).
Först har en granskning av kommunala dokument gjorts, därefter har en analys av utbudet på
aktiviteter som kommunen erbjuder idag genomförts. I ett sista led har intervjuer med
tjänstemän inom FFO genomförts. På Haninge kommuns hemsida kan man hitta information
om det Finska förvaltningsområdet vilket gör att tillgång till information om minoritetens
rättigheter är väl tillgängligt. Haninges kommun har även laddat upp PDF filer om ”lagtext på
minoritetsspråken”, dessa filer finns på alla minoritetsspråk vilket är positivt ur en
tillgänglighetsaspekt. Hemsidan är även tillgängänglig på finska.158

6.1 Granskning av kommunala dokument
I detta avsnitt kommer kommunala dokument att granskas utifrån relevans av syfte i denna
uppsats, med detta menas att enbart delar av dokument kommer att granskas, delar som
omfattar sverigefinska ungdomar som målgrupp och som är intressanta utifrån de tre
mekanismerna.
Enligt önskemål skickade samordnaren interna dokument inom FFO som skulle kunna vara
relevanta utifrån ett ungdomsperspektiv till denna uppsats, vilket innebär att alla dokument
som inte är relevanta ur ett ungdomsperspektiv inte beaktas i denna granskning. Dokument
från möten de haft inom kommunen där de lyft frågor som rör minoritetsgruppen, där fokus
varit på arbetet med ungdomar har analyserats i denna uppsats. Dessa minnesanteckningar
visar bland annat på aktuella ”finska frågor” i Haninge:






Angående de tvåspråkiga sverigefinska grundskoleklasserna har grund- och
förskolenämnden fattat ett beslut på sitt sammanträde den 21 oktober 2015 att
undersöka förutsättningarna att bedriva tvåspråkig sverigefinsk
grundskoleundervisning i Haninge kommun.
En ny tvåspråkig webbredaktör började arbeta år 2015. Han är timavlönad och jobbar
åt Haninge kommun en dag/vecka. Ett tvåspråkigt infoblad planeras, vilket kan leda
till att arbetstiden måste utökas.
SpeakApp – ett digitalt verktyg har tagits fram som syftar till att öka ungdomarnas
deltagande i kommunens beslutsfattande används nu också för att nå ungdomar med
finska rötter. Målet är att skapa ett nätverk som sedan kan fungera som en
referensgrupp.159

Likaså skickades dokument från samrådsmötet från år 2015 som kommunens politiker deltog
i. I dessa minnesanteckningar framgår vad som ska göras för att främja FFO Haninge. Det
Haninges kommuns hemsida. ”Finsk förvaltningsområde.”
Haninge kommun. ”Haninge kommun Finskt förvaltningsområde, minnesanteckningar samrådsmötet 201511-21”
158
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som är aktuellt ur ett ungdomsperspektiv är frågan om hur man utvecklar arbetet med
skolfrågor men också hur de utvecklar Haninges kulturarbete där en arbetsgrupp som ska
jobba medkulturfrågor bildats.160 FFO Haninge har även skickat ett kommunalt dokument
från ett möte med lotsarna inom kommunen där kurserbjudande från Finlandsinstitutet till
pedagoger och vårdpersonal har diskuterats.161

6.2 Kommunens utbud på aktiviteter för ungdomar inom FFO
Haninges kommuns FFO erbjuder aktiviteter som är anpassade just för att främja den tredje
generationen, främst språkapplikationen. Haninge kommun erbjuder för tillfället inga
aktiviteter där kommunens tredje generations sverigefinska ungdomar kan träffas socialt.162
Den aktivitet som erbjuds och som framförallt används av ungdomar är ”SpeakApp” som
fungerar som ett digitalt verktyg och som har tagits fram i syfte att öka ungdomarnas
deltagande i kommunens beslutsfattande och för att nå ungdomar med finska rötter. Målet
med applikationen är att skapa ett nätverk som sedan kan fungera som en referensgrupp som
kan vara aktiv inom FFO.163 Denna aktivitet syftar till att utveckla det finska språket bland
ungdomar och sammanlagt har 500 invånare har laddat ner applikationen, dock är det inte
säkert att dessa personer tillhör ungdomsgruppen. I applikationen kan man även läsa sig fram
angående kommande aktiviteter inom FFO.

6.3 Intervju med tjänstemän utifrån de tre mekanismerna
6.3.1 FFO Haninge

Den 1 januari år 2010 ingick minoritetsfrågorna i en hållbarhetsstrategs tjänst på Haninges
kommun. Samordnaren för nationella minoriteter i Haninges kommun började arbeta med
frågorna år 2011 och då hade FFO startat samrådsmöten och informationsspridning kring vad
lagen krävde, vilket spreds till de olika tjänstemännen på förvaltningar. Under sommaren år
2011 bestod samrådsgruppen inom FFO av politiker och i samband med valet år 2014 var det
fler politiker som var aktiva i frågorna som rörde nationella minoriteter vilket resulterade i att
samrådsgruppen utökades. Samordnaren berättar att Haninge kommuns styrka är att politiker
varit med från första början i arbetet med FFO.
”Starten underlättades när politikerna var aktiva. Alla som var med i början av FFO har
själva någon koppling till Finland, vilket påverkar engagemanget positivt!”, berättar
samordnaren.
Det är även viktigt att känna till historien och skolvärlden har inte varit så intresserad att
samarbeta även om det står i läroplanen att man ska känna till de fem nationella minoriteterna
dess historia och kultur, berättar samordnaren. Det är viktigt att ta upp de mänskliga
rättigheterna och samordnaren menar att minoritetsgruppen inte kräver någonting extra utan
Haninge kommun. ”Haninge kommun Finskt förvaltningsområde, möte med kontaktpersoner 2015-11-17”
Haninge kommun. ”Haninge kommun Finskt förvaltningsområde, minnesanteckningar från Mötet med lotsar
2015-11-26”.
162
Lehmonen, Marjaana. Samordnare för nationella minoriteter på Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge
kommun. Intervju 2016-03-20
163
Haninge kommun. ”Haninge kommun Finskt förvaltningsområde, minnesanteckningar samrådsmötet 201511-19”
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161
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vill ha det alla andra vill ha och har rätt till. Utbildningsförvaltningens administrativa
handläggare som även arbetar som lots på utbildningsförvaltningen har arbetat som lots i ett
år men var inte med vid starten av FFO i Haninges kommun.
6.3.2 Språk, aktiviteter/insatser, media

Samordnaren berättar att de sverigefinska ungdomarna är den svåraste gruppen att nå och
berättar om FFO:s första försök att skapa ett möte med gruppen var genom att kontakta
minoriteten vilket inte gav några positiva resultat. Därefter gick nästa försök ut på att anställa
en person med en finsk bakgrund i samband med valet år 2014 som skulle aktivera och
engagera sverigefinska ungdomar. Detta försök gav inga resultat. Samordnaren berättar att vid
det tredje försöket skapades en applikation för att öka barns och ungdomars möjligheter att
påverka. Applikationen ”SpeakApp”, som går att ladda ned på alla smartphones skapades
under år 2015. Samordnaren berättar även att man bör göra vänortsbesök till Finland till en
tvåspråkig ort och se hur de i Finland arbetar med tvåspråkighet. Samordnaren berättar även
att det svenska språket är ett nationellt språk i Finland och att denna resa skulle kunna vara
positiv, skulle kunna ske under år 2016.
Samordnaren berättar att hon upplever att applikationen är bra och att den håller på att
implementeras i skolvärlden då det finns ett stort intresse av det. Det är bra men det är svårt
att veta vad ungdomarna exakt vill och efterfrågar av FFO, då denna grupp är svårast att fånga
upp inom FFO. Många identifierar sig inte som sverigefinska ungdomar och kan heller inte
språket, vilket ju är en viktig aspekt för identifikation. Det är viktigt att förstå hur man blir
sedd utifrån. I Haninge finns en finskspråkig förskola med tre avdelningar. Man måste arbeta
mer med språket, berättar samordnaren. Man bör även läsa olika skolämnen på finska för att
utveckla språket. FFO vill utveckla detta och fortsätta att erbjuda den finskspråkiga
förskoleverksamheten då man behöver en finsk förkola för att bli tvåspråkig på riktigt, menar
samordaren.
FFO:s lots berättar att hon tycker att det är utmärkt att man har finskspråkig verksamhet inom
FFO och att det är bra att ha möjlighet till att få lära sig sitt hemspråk. Den intervjuade
berättar även att hon upplever att det är bra att ungdomar kan samlas och få möjlighet till att
träffas och lära känna varandra. Den intervjuade berättar även att det är en bra idé att fortstätta
med finskspråkig avdelning då det funkar bra och är uppskattat. Det som skulle kunna bli
bättre är en ökning av utbudet av aktiviteter för ungdomar, till exempel som en ungdomsgård.
”Jag träffar samrådsgruppen fyra gånger per år som består av 7 stycken politiker. Det är ofta
öppna samrådsmöten, men de som framförallt kommer är pensionärsföreningar och svenska
kyrkan. Om man kräver att man ska vara med i en förening för att delta i samrådsgruppen,
exkluderar man redan gruppen ungdomar och därför har vi öppna samrådsmöten där ingen
behöver vara medlem i någon förening.” -Samordnaren.
Lotsen känner att det finns möjlighet till att fånga upp gruppen ungdomar och att samordnaren
ser till att alla får träffas. Lotsen upplever att man har möjlighet att säga vad man tycker och
även möjlighet till att påverka då FFO gärna ser att det finns ungdomar i gruppen som
engagerar sig.
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Samordnaren berättar att hon känner till sina rättigheter utifrån lagen, men hon kan tyvärr inte
svara på hur stor andel av minoriteten i Haninges kommun känner till sina rättigheter. Den
intervjuade berättar att hon tror att många inte alls känner till lagen om nationella minoriteter
och tror att gruppen påverkas mycket av hur man förhåller sig till FFO och hur man i hemmet
förhållit sig till den finska identiteten. Kommunens lots berättar att hon inte tror att andra
ungdomar i kommunen vet vad man har för rättigheter utifrån lagstiftningen. ”När jag började
arbeta på Haninges kommun så var det överraskning för mig. Man skulle kunna nå ut till
gruppen mycket via media då många inte läser tidningar idag och jag tror Facebook skulle
vara framgångsrikt. Jag tror att det hade förändrat mycket och gjort en stor skillnad om det
fanns någon anställd som just arbetade med gruppen ungdomar, då skulle den anställda ha
mer tid att engagera sig i frågan och kunna och få med sig fler ungdomar.”, berättar lotsen.
Samordnaren på Haninge kommun menar att tvåspråkigheten underlättar engagemanget och
att FFO ger möjligheter för gruppen att bli tvåspråkig. Under intervjun så framkommer det
även att man måste få möjligheten till att ta del av sina rättigheter men också att det är
samhällets ansvar att informera om detta. Samordnaren menar att detta ansvar inte ska läggas
på enskilda ungdomar utan någonting man måste få in i samhällets struktur. Den intervjuade
samordnaren berättar att om man skulle öka FFO:s synlighet och roll i samhället så skulle
även förvaltningen förstärkas och detta skulle i sin tur leda till att FFO skulle lyckas aktivera
fler ungdomar.
”Att ingå i ett FFO är inte den enda förutsättningen för att arbetet kring frågor som rör
nationella minoriteter på ett framgångsrikt sätt, detta perspektiv bör man få in i all
verksamhet då vi faktiskt har en lagstiftning. Till viss del har det funnits fritidsaktiviteter för
ungdomar inom FFO Haninge.”, -Samordnaren.
Språkkunskaperna är viktiga berättar FFO:s lots och menar att språkkurser i finska skulle
kunna ge framgångsrika resultat. Det framkommer även under intervjun att språkkurser inte är
det enda exemplet på bra aktiviteter utan man skulle även kunna samla ungdomar och göra
någonting som de efterfrågar och som de anser är kul, till exempel kopplat till sport.
Kommunens lots berättar att det är många som kan finska i Haninge och många som inte kan
det men som skulle vilja lära sig språket, även i vuxen ålder.
Samordnaren berättar att kommunen följer lagen som berör nationella minoriteter men att
lagen bör förtydligas och att man bör öka kraven på undervisning i grundskolan och hur man
skulle kunna arbeta med detta där. Man måste bli bättre på att informera skolan och få dem att
arbeta med frågor som rör nationella minoriteter, menar samordnaren.
”Om fler barn växer upp i en finskspråkig miljö så kommer fler vilja bli aktiva av den finska
kulturen. FFO Haninge arbetar med detta via applikationen och man har möjlighet till att
lära sig det finska språket och ha det som ett modersmål. Vi har aldrig krävt förkunskaper i
finska utan alla som velat läsa finska har fått göra det och det har lockat fler och antalet
deltagare har ökat på senare tid. På så sätt har vi inte exkluderat någon grupp, då alla kan
olika mycket av det finska språket.” -Samordnaren.
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Kommunens lots berättar att hon upplever att språket håller på att försvinna från Sverige men
att FFO ändå försöker hålla det levande, trots att det är en utmaning. Det framkommer även
under intervjun att FFO Haninge försöker aktivera gruppen ungdomar och skapa ett
engagemang kring språket. Den intervjuade samordnaren berättar om utmaningen med arbetet
av gruppen ungdomar som är att få kontakt med gruppen och sedan lyckas engagera dem. Om
man skulle starta arbetet kring nationella minoriteter i skolan skulle det vara lättare att arbeta
med gruppen i senare ålder och att börja tidigt med kunskaperna är viktigt. Lotsen berättar att
hon tror att ett intresse skulle finnas för FFO bland ungdomar men att utmaningen ligger i att
många inte ens vet om FFO:s existens. Det framkommer även att ungdomar är svåra att
engagera då det redan finns mycket aktiviteter som de är delaktiga inom. Även lotsen hävdar
att språket är en viktig aspekt som kan påverka engagemanget och menar att ju tidigare man
lär sig språket desto bättre.
Samordnaren säger att hon tror att fler ungdomar skulle vilja engagera sig om den allmänna
synen på det finska språket förändras och att ifrågasättandet från omgivningen försvinner.
Man ska se rötter och tvåspråkighet som en möjlighet och tillgång i samhället och inte en
begränsning då man via språkkunskaper har någonting unikt att tillföra, berättar lotsen. Lotsen
berättar att tidsbrist kan vara en avgörande faktor, likaså familjesituationen och umgänget.
De intervjuade berättar att de inte har gjort någon undersökning kring användandet av språket
i hushållet men utifrån deras erfarenheter så finns det ungdomar med olika språkerfarenheter.
Utifrån deras uppfattningar som tjänstemän finns det ingen efterfrågan bland sverigefinska
ungdomar på finskspråkig kontakt med myndigheter. Samordnaren betonar att de ungdomar
som hon träffat i samband med FFO talar finska och att de gärna använder språket så mycket
som möjligt.
6.3.3 Demokrati-, deltagande- och identitetsperspektiv

Enligt samordnaren är identitet en stor del av en människa och att alla människor har en
identitet, men också att den består av olika delar:
”Jag har mina rötter i Finland och min identitet är tvåspråkig och väldigt välorienterad i det
svenska samhället. Båda språken är viktiga för mig och kan inte säga att jag är mer utav finsk
än svensk, utan den identitet som jag har är jag väldigt stolt över och jag vill gärna att min
brytning ska höras och jag har behållit den med flit. Med mina dubbla identiteter är det lätt
för mig att ta kontakt med andra människor”. - Samordnaren
Under intervjun berättar samordnaren att social identitet handlar om hur man är i olika
sammanhang men kan också om vilken generation man tillhör, då social kategorisering främst
handlar om olika samhällsklasser och vad dessa kan ha för betydelse. Identitet kan betyda
flera olika saker för kommunens lots men syftar främst till ens rötter. Hon berättar även att
hon har en social identitet som är tvåspråkig. Ett språk som man har fått gratis ger många
fördelar i många sammanhang, till exempel så kan man bli mer attraktiv på arbetsmarknaden,
berättar lotsen. Detta i sin tur kan öka delaktigheten och engagemanget inom FFO. Det
framgår även under intervjun att varje gång hon åker till Finland så känner hon sig hemma där
då tradition och språket utgör en stor del av den sociala kategoriseringen, enligt henne.
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Samordnaren berättar att det är svårt att svara på hur sverigefinska ungdomar identifierar sig
och berättar att klassbakgrunden varierar sverigefinska ungdomar i Haninge och att många
idag är högutbildade och har minst en eftergymnasial utbildning. Detta är även en aspekt som
kan påverka delaktigheten för ungdomarna inom FFO.
”Jag använder inte ordet sverigefinne, utan säger alltid sverigefinländare, då jag vill
inkludera alla som har sina rötter från Finland, alltså också finlandssvenskar som har
svenska som modersmål. Det är ett minoritetspolitiskt ställningstagande från min sida.” Samordnaren
Lotsen berättar att hon tror att det är blandat hur ungdomar i kommunen identifierar sig och
menar att vissa identifierar sig som svenskar, andra som finnar och ytterligare några som
sverigefinska ungdomar, men att det också kan bero på vilken konstellation man befinner sig
i. Att alla ska vara upplysta och känna till sina rättigheter är demokratikriterier och kan
påverkas av konstellationen.
”Många sverigefinländare anser sig själva mest finnar i slutändan och det är nog vanligare
med mer finskt än svenskt identitet bland sverigefinska ungdomar, speciellt när det kommer
till sportevenemang. Den sociala kategoriseringen uppstår ofta med vänner men inte i själva
FFO då många ungdomar inte identifierar sig som en del av FFO.” -Lots.
Samordnaren berättar att FFO Haninge vill stärka den sverigefinska identiteten genom att
erbjuda olika aktiviteter på finska, till exempel via musik, teater, bio och konserter. Under det
senaste året har FFO Haninge fokuserat på skolväsendet och arbetat aktivt för att utveckla
skolverksamheten, hävdar samordnaren. Kommunens lots berättar utifrån sina erfarenheter att
FFO bör erbjuda fler aktiviteter som är anpassade till att stärka ungdomarnas identitet och
tillgodose dess identitetsbehov. Lotsen berättar även att hon tycker att det är bra med
applikationen som gruppen ungdomar använder, detta för att veta om varandras existens men
för att sprida information. Samordnaren menar att den negativa bilden av FFO måste
försvinna och att den bilden håller på att förändras i dagsläget. Kommunens lots berättar att
hon inte tror att det finns någon statusstämpel hos gruppen sverigefinska ungdomar.
Samordnaren berättar att de som FFO kommit i kontakt med är positiva och stolta över sitt
ursprung mestadels, vilket kan påverka deltagandet. Att 500 användare har laddat ner
applikationen är en positiv siffra som visar på ett engagemang och en efterfrågan av
aktiviteter där den sverigefinska identiteten kan framhävas. Den intervjuade lotsen berättar att
hon ändå tror att den individuella identifikationen i gruppen är hög och att när någonting
kommer på tal som rör etnicitet så kommer det alltid på tal vilka som har finska rötter och att
det direkt är någon som stolt säger ”Jag är halvfinsk men kan ingen finska!”. Haninge
kommuns lots upplever att det inte finns något kategoriseringshot bland ungdomarna och tror
att många ungdomar inte ser kategorisering utifrån sin finska identitet som någonting negativt
utan att det är mer positivt att känna att man tillhör den typen av kategori.
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7. Resultat
I detta avsnitt kommer en jämförande analys av empirin att presenteras för att beskriva FFO:s
arbete utifrån den rekonstruerade interventionsteorin i Norrköpings och Haninges kommun.
Därefter kommer resultaten att jämföras med varandra. I förlängningen av ansatsen syftar
uppsatsen till att undersöka ifall intentionerna kan återfinnas i de undersökta fallens faktiska
insatser.

7.1 Rekonstruerade interventionsteorin
Modellen nedan har använts för att ta fram resultatet av hur policyn fungerar i praktiken.
Detta har gjorts i olika led, bland annat via en granskning av kommunens dokument samt via
intervjuer med kommunala tjänstemännen inom FFO. Nedan kommer en beskrivning att göras
hur intentionerna av lagen återfinns inom de olika leden.

1. Interventionsteorins bärare (Stat)
2. Intervention (FFO)
3. Mellanhänder (Kommunen)
4. Slutprestation (Kommunens aktiviteter)
5. Mellanliggande slutmottagare (Samordnarna på FFO)
Mekanism 1. Språk
Mekanism 2. Insatser/aktiviteter
Mekanism 3. Media
6. Slutmottagare (Sverigefinska ungdomar)
7. Utfall (Utfall av implementerad policy efter att den nått slutmottagaren).
Steg 1: Avsändaren inom den offentliga sektorn är staten, som är interventionens bärare.
Sedan den 1 januari år 2010 har Länsstyrelsen i Stockholm huvudansvar för samordning och
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uppföljning av minoritetspolitiken för sverigefinnar. I lagen (2009:724164) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk framgår intentionerna med lagen tydligt och mekanismerna
språk, aktiviteter och media har en betydande roll för att syftet med lagen ska vara uppfyllt.
Intentionerna i lagstiftningen framkommer även tydligt i Länsstyrelsens arbete, vilket
återfinns i presenterade riktlinjer som baseras på den aktuella propositionen. Detta tydliggörs
med hjälp av de tre valda mekanismerna som kontinuerligt återfinns i Länsstyrelsens rapport
om användningen av statsbidraget för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska
samt förslag till riktlinjer. Utifrån granskning av Länsstyrelsens hemsida samt ovannämnda
riktlinjer kan man konstatera att intentionerna med lagstiftningen återspeglas i Länsstyrelsens
arbete.
Steg 2: Införskaffandet av information om hur processen fram till utarbetad policy har sett ut
görs i detta steg. I det här fallet gjordes detta genom granskning av FFO:s uppdrag samt dess
praktiska arbete, där tydliga skillnader framkom mellan de olika kommunerna, deras arbete
samt utbud på aktiviteter. Detta har gjorts genom en granskning av kommunala dokument
samt intervjuer med kommunala tjänstemän. Detta steg utfördes med fokus på intentionerna
med lagstiftningen och FFO:s arbete med de tre mekanismerna.
Steg 3: Ibland riktar sig beslut direkt från stat till individ men ofta finns mellanliggande
aktörer som förväntas handla på ett visst sätt utifrån syftet med intentionerna, i detta fall
Norrköpings och Haninges kommun. Kommunerna är mellan händer då de fungerar som en
spindel i nätet där de ansvarar för att lagen ska implementeras på en lokal nivå. Man kan
återfinna interventionsteorin i detta fall då alla kommuner inte är FFO, det är någonting
respektive kommun ansöker om och blir via politiska beslut. Då båda kommunerna är Finska
förvaltningsområden resulterar detta i att de uppfyller statens krav, vilket resulterar i att
intentionerna med lagen återfinns i FFO Norrköping och FFO Haninge.
Steg 4: I detta steg görs en rekonstruktion av modellen där insatserna som FFO erbjuder för
ungdomarna analyseras för att se om kommunerna utifrån resultaten av FFO:s aktivteter
uppnått målen som fanns från början. Rekonstruktionen av interventionsteorin används i detta
steg som ett verktyg för att synliggöra logiken bakom ett beslut. I detta fall är slutprestationen
de konkreta insatserna som erbjuds på FFO Norrköping och FFO Haninge och som mäts med
hjälp av de tre valda mekanismerna. Se i kapitel 2 hur rekonstruktionen av modellen används.
Steg 5: Interventionens bärare (staten) utfärdar en policy, i det här fallet Lagen SFS 2009:724
om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk och förväntar sig att slutmottagaren
(sverigefinska ungdomar) kommer att agera på ett visst sätt. Utifrån den rekonstruerade
interventionsteorin kan man i detta steg konstatera att syftet med lagen är att engagera den
sverigefinska gruppen ungdomar. Utifrån interventionsteorin gör utvärderaren antaganden om
att mellanhanden (kommunen) arbetar på ett visst sätt så kommer slutmottagaren att påverkas
av arbetet och detta i sin tur kommer påverka resultatet. Samordnarna är de mellanliggande
slutmottagarna då det är de som styr över det praktiska utbudet av aktiviteterna
(mekanismerna). Det går att se utifrån utbudet på aktiviteter och respondenternas svar att man
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lyckats engagera ett antal sverigefinska ungdomar på respektive kommun. Norrköping har
dock lyckats engagera fler då vi kan se ett större utbud på aktiviteter och ett större deltagande
av ungdomar. Detta säger dock ingenting om kvaliteten på aktiviteterna. I detta skede går det
även att konstatera att mekanismerna många gånger hör samman, alltså att en aktivitet kan
både tillhöra mekanismen aktiviteter/insatser och till exempel språk.
Steg 6: Slutligen når policyn den valda målgruppen som i det här fallet är de sverigefinska
ungdomarna på respektive kommun. På vilket sätt processen gått till och vilka antaganden
som har gjorts för att önskad effekt ska uppnås presenteras i detta steg. Detta mäts i denna
uppsats via de tre valda mekanismerna som valts ut utifrån lagstiftningen och stärkts med
hjälp av demokratiteorin, teorin om deltagande och teorin om identitet. Norrköpings kommun
använder sig utav fler mekanismer och med större variation än Haninges kommun för att
uppnå ett resultat för att engagera gruppen sverigefinska ungdomar.
Steg 7: I detta steg undersöks hur slutmottagaren förhåller sig till policyn och i detta steg kan
vi konstatera att Norrköpings kommuns reslutat är mer positivt utifrån andelen aktiviteter
samt antalet ungdomar som deltar i FFO. Norrköpings kommun erbjuder språkkurser,
studiebesök, matlagningskvällar samt delaktighet i samrådsgruppen. Haninges kommun
använder sig utav en applikation för att främja språket och använder mekanismen media på ett
modernt sätt. Norrköpings kommun använder sig framförallt utav mekanismerna språk och
aktiviteter/insatser, och media till en viss del. Haninges kommun använder sig framförallt
utav mekanismerna media och språket till en viss del.
Med hjälp av den rekonstruerade interventionsteorin kan denna uppsats presentera att
Norrköpings kommun har ett större utbud av aktiviteter som riktar sig till målgruppen
sverigefinska ungdomar i jämförelse med Haninges kommun. Det går dock inte att säkerställa
med hjälp av den rekonstruerade interventionsteorin att Norrköpings kommuns aktiviteter är
mer framgångsrika än Haninges kommuns aktiviteter.

7.2Kommunernas utbud av aktiviteter
I detta avsnitt presenteras Norrköping och Haninge kommuns aktiviteter för sverigefinska
ungdomar genom en resultatbeskrivning av hur respektive kommun har arbetat utifrån de tre
valda mekanismerna. Dessa mekanismer är språk, aktiviteter/insatser och media och med
hjälp av dessa kommer likheter och skillnader tas fram mellan de olika kommunerna och
presenteras i detta avsnitt. I denna resultatdel har insamlad data analyserats med utgångspunkt
av den rekonstruerade interventionsteorin och ska beskriva förvaltningsrättsliga åtgärders
tankemässiga ryggrad.
Att språk är en avgörande faktor för identitet är ingenting nytt då många forskare konstaterat
detta. Det finns även teorier om social identitet och social kategorisering som tyder på att
dessa faktorer kan vara avgörande för att ungdomarna ska hålla en gemensam identitet. Tajfel
och Turner hävdar att individens nätverk för språkkontakter och språkkunskaper i svenska och
finska för identifikationen som finlandssvensk, tvåspråkig och finskspråkig har en betydelse
för identiteten. Likaså är insatser/aktiviteter och media viktiga för delaktigheten och
engagemanget inom FFO, vilket de tre valda teorierna i denna uppsats stärker. Nedan
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presenteras de praktiska åtgärderna som respektive kommun erbjuder för sverigefinska
ungdomar.
7.2.1 FFO Norrköping

I detta avsnitt kommer reslutet för Norrköpings kommuns aktiviteter att presenteras utifrån de
valda mekanismerna. Norrköpings kommun har tagit fram dokumentet ”Riktlinjer för arbetet
med nationella minoriteter i Norrköpings kommun 2016-2018” som beskriver hur
Norrköpings kommun arbetar med de nationella minoriteterna och som grundar sig på de
nationella styrdokumenten. En av punkterna är att skapa kultur- och fritidsaktiviteter för barn,
unga och unga vuxna. En annan punkt är att fortsätta kartlägga sverigefinska ungdomarnas
behov vad gäller förskoleverksamhet på sitt modersmål samt ta reda på vilka kultur- och
fritidsaktiviteter som efterlyses och som främjar språkutvecklingen. Detta är ett område som
FFO Norrköping arbetar med och som går hand i hand med Språklagen (2009:600) som
reglerar bestämmelserna om de nationella minoritetsspråken som syftar till att värna om den
språkliga mångfalden där huvudansvaret ligger på respektive kommuns FFO. Detta är
exempel på åtgärder som Norrköpings kommun gör för att genomföra policyn/åtgärderna.
”Utredning kring det Finska förvaltningsområdet i Norrköpings kommun” syftar till att ta reda
på hur den sverigefinska minoriteten i kommunen upplever kommunens anpassning till FFO
utifrån lagstiftningen. Via denna utredning togs ett utbud av aktiviteter och andra riktlinjer för
FFO:s arbete fram, bland annat har FFO under hösten år 2015 tagit fram en utredning vid
titeln ”Utredning om språkutveckling för sverigefinska barn, ungdomar och unga vuxna som
syftar till att kartlägga behovet av kultur- och fritidsaktiviteter som främjar utvecklandet av
det finska språket för sverigefinska barn, ungdomar och unga vuxna.”Denna utredning låg till
grund för ett förslag till beslut som lades fram till kommunstyrelsens kansli där ett beslut
syftade till att kommunstyrelsens kansli fick i uppdrag att att ta fram en handlingsplan för
sverigefinska barn, ungdomar och unga vuxna. Denna handlingsplan innehåller idag
preciserade kultur och fritidsaktiviteter som gynnar revitaliseringen av det finska språket, men
som också skulle ge ett ökat intresse för finsk kultur och ökad kunskap om minoritetsgruppen.
Språk:
Utifrån mekanismen språk erbjuds kontinuerliga aktiviteter som är anpassade för gruppen
ungdomar, bland annat språkkurser där antalet som deltagit bestått av 20 personer.
Ungdomarna som tillhör FFO Norrköping använder det finska språket främst i samband med
språkkurserna som erbjuds men också i olika kulturevenemang, så som finska
matlagningskvällar och filmvisningar.
Aktiviteter/Insatser:
Aktiviteter inom FFO som inte är kontinuerliga och som erbjuds för ungdomar och unga
vuxna är klättring, finsk matlagningskväll, visualiseringscenter, skogsutflykter samt
brännboll. Dessa aktiviteter startade från och med år 2016 och syftar till att utveckla det
finska språket bland ungdomarna. Inom det civila samhället går det att konstatera att de
sverigefinska organisationerna som finns idag inte kommer att överleva längre fram då den
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yngre generationen, ungdomarna och barnfamiljerna inte är delaktiga i föreningslivet i
dagsläget.
Media:
Möjligheten att låna böcker, tidningar, filmer och annan media på finska finns på Norrköpings
stadsbibliotek och en spridning via sociala medier skulle kunna utveckla FFO då man skulle
kunna nå ut till fler ungdomar via internet.
7.2.2 FFO Haninge

Haninge kommuns samordnare har till skrivandet av denna uppsats gett mig interna dokument
från möten de haft inom kommunen där de lyft frågor som rör minoritetsgruppen, till denna
uppsats. Dessa dokument visar bland annat på aktuella ”finska- frågor” i Haninge, där grundoch förskolenämnden har fattat ett beslut på sitt sammanträde att undersöka förutsättningarna
att bedriva tvåspråkig sverigefinsk grundskoleundervisning i Haninge kommun. Även detta
går hand i hand med språklagen (2009:600) som reglerar bestämmelserna om de nationella
minoritetsspråken.
Under sommaren år 2011 så bestod samrådsgruppen inom FFO av flera politiker och i
samband med valet år 2014 var det fler politiker som var aktiva i frågorna som rörde
nationella minoriteter vilket resulterade i att samrådsgruppen utökades. Haninge FFO:s styrka
är att politiker varit med från första början i arbetet med FFO. Engagemanget kring FFO
berodde på att samtliga delaktiga politiker hade någon koppling till Finland kopplat till sin
identitet, vilket påverkade engagemanget och delaktigheten i FFO.
Språk:
Den aktivitet som erbjuds och som framförallt används av ungdomar är ”SpeakApp” som
fungerar som ett digitalt verktyg och som har tagits fram i syfte att öka ungdomarnas
deltagande i kommunens beslutsfattande och för att nå ungdomar med finska rötter. Syftet
med applikationen är att så många som möjligt ska använda den för språkinlärningen av det
finska språket. Denna aktivitet tillhör främst mekanismerna språk och media.
Språkkurser är ett exempel på en aktivitet och man skulle även kunna samla ungdomar och
göra någonting som de efterfrågar och som de anser vara kul, till exempel kopplat till en
sport. En närmare undersökning om ett intresse av inlärning av det fiska språket skulle kunna
göras, för att främja denna mekanism mer.
Aktiviteter/ Insatser:
Haninge kommuns FFO erbjuder inga direkta aktiviteter som är anpassade just för att främja
den tredje generationen. En indirekt aktivitet skulle kunna vara delaktigheten i
samrådsgruppen som består av 7 politiker. Då det kräver av att man bör vara med i en
förening för att delta i samrådsgruppen existerar, exkluderar man gruppen ungdomar och
därför har Haninges kommun valt att ha öppna samrådsmöten, där ingen behöver vara
medlem i någon förening vilket inkluderar gruppen ungdomar.
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FFO Haninge utbud på aktiviteter speglas av ett identitetsperspektiv genom att erbjuda olika
aktiviteter på finska, till exempel via musik, teater, bio och konserter, även om dessa
aktiviteter inte är kontinuerliga.
Media:
Den aktivitet som erbjuds och som framförallt används av ungdomarna är ”SpeakApp” som
fungerar som ett digitalt verktyg och som har tagits fram i syfte att öka ungdomarnas
deltagande i kommunens beslutsfattande och för att nå ut till ungdomar med sverigefinska
rötter. Målet med applikationen är att skapa ett nätverk som sedan kan fungera som en
referensgrupp som kan vara aktiv inom FFO. Denna aktivitet syftar till att utveckla det finska
språket där ungefär 500 invånare laddat ner applikationen, dock går det inte säkerställa att
dessa personer tillhör ungdomsgruppen. I applikationen kan man även läsa sig fram angående
kommande aktiviteter inom FFO.
Man skulle kunna nå ut till gruppen i större utsträckning om FFO använde sig mer av media,
då många ungdomar inte läser tidningar idag och Facebook skulle kunna vara en framgångsrik
metod.

7.3 Tjänstemännens perspektiv
I detta avsnitt presenteras tjänstemännens uppfattning av lagstiftningen utifrån ett demokratiidentitets- och deltagandeperspektiv. Detta kopplat till de tre valdra mekanismerna, detta för
att se om den rekonstruerade interventionsteorin kan beskriva intentionerna bakom Lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk utifrån ett tjänstemannaperspektiv.
7.3.1 FFO Norrköping

Frågor om identitet är viktiga enligt tjänstemännen. De menar att man bör arbeta mer med för
att utveckla FFO. Många har tappat språket och känner en frustration att de inte kan sitt
modersmål och detta skulle man kunna arbeta mer med i form av språkbad då det vore roligt
för många, samtidigt som det skulle vara en stor utmaning. Utredaren nämner även att
medvetengörandet av politiker om vad lagstiftningen kräver är viktigt och skulle kunna öka
delaktigheten av sverigefinska ungdomar. Det framkommer även att de ungdomar som är
delaktiga inom FFO känner till sina rättigheter och möjligheter som nationell minoritet, men
att många som är väletablerade i det svenska samhället inte känner ett behov av ett
engagemang inom FFO.
Utmaningen är att nå ut till gruppen som inte känner till FFO och inte känner till sina
rättigheter, berättar utredaren och bekräftar att hon som tjänsteman har upplevt i samband
med sin skrivna utredning att det finns många ungdomar som upplever att de inte får ut
någonting positivt av FFO utifrån sin finska identitet.
Utredaren på FFO Norrköping anser att språket är viktigt för identiteten, då det är viktigt att
ingå i en grupp som man kan relatera sin identitet med. Det är svårt att identifiera sig själv
men det kan möjligtvis vara lättare att göra det via idrott eller andra element som är
gemensamma i en grupp och som utgör att man hittar likheter utifrån sin identitet.
Kategorisering känns som en negativ term många gånger även om det kan vara i en positiv
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benämning, enligt utredaren som menar att det inte är bra att kategorisera in människor men
att det kan vara positivt om man kategoriserar sig självmant. Det framkommer att man
kategoriserar in personer och sig själv i olika kategorier och grupper som man känner sig
trygg i, vilket påverkar en persons identitet.
Det framkommer att ungdomarna inte vet om varandra och kan många gånger uppleva sig
vara väldigt ensamma i sin roll. Om personerna i gruppen inte kan språket så är det svårt för
gruppen att växa och känna att man tillhör en grupp. De intervjuade tjänstemännen hävdar att
gruppidentiteten är viktig då det är lättare att tillhöra en grupp och identifiera sig med andra
personer. Att känna identifikation till gruppen påverkar delaktigheten och de intervjuade
menar att om det skulle finnas en stark grupp aktiva ungdomar inom FFO så skulle den
sociala identiteten öka. Språkkurserna och alla aktiviteterna som erbjuds är organiserade för
att framförallt stärka gruppen som helhet. Det framkommer att uthyrning och filmvisningar är
de aktiviteter som gynnar den sociala identiteten, i annat fall är de andra aktiviteterna
framförallt grupprelaterande.
Det finns en stereotypisk bild av sverigefinska ungdomar, speciellt bland äldre berättar
samordnaren och menar att de nyanlända finländarna som kommer till Sverige idag känner en
starkare identitet och är mer aktiva och vill bevara kulturen. Den första generationen blev
väldigt förolämpade, vilket harpåverkat mycket deras ställning i samhället och språket,
framkommer under intervjun, där samordnaren hävdar att när flera slutat använda det finska
språket så har det lett till negativa faktorer. Dessa faktorer kan ha påverkat delaktigheten
bland sverigefinska ungdomar inom FFO idag. Det framkommer att kategorisering både kan
vara positivt och negativt beroende på om ungdomarna själva gör kategoriseringen eller om
andra gör den, om de själva identifierar sig som en del av en grupp kan det vara positivt.
7.3.2 FFO Haninge

Haninges samordnare berättar att hon känner till sina rättigheter utifrån Lagen SFS 2009:724
om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk men kan inte besvara hur stor andel
av minoriteten i Haninges kommun som faktiskt känner till sina rättigheter. Samordnaren
berättar att hon tror att många inte alls har kännedom om vilka rättigheter man som nationella
minoriteter har och tror att gruppen påverkas mycket av hur man förhåller sig till FFO. Det
framkommer även att förhållningssättet till FFO har i sin tur präglats av och hur man i
hemmet förhållit sig till den finska identiteten.
Under intervjun berättar tjänstemännen att Haninges kommun följer lagen om nationella
minoriteter men att lagen bör förtydligas och att man bör öka kraven på undervisning i
grundskolan och hur man skulle kunna arbeta med detta. Information i skolan är viktigt för
identiteten och det är viktigt att få skolorna att redan tidigt börja arbeta med frågor som rör
nationella minoriteter framkom.
Samordnaren på Haninges kommun tror att om ett större antal barn växer upp i en
finskspråkig miljö så kommer detta leda till att fler kommer bli mer intresserade av den finska
kulturen, och därmed mer aktiva inom FFO. Haninges kommuns FFO arbetar med detta via
språkapplikationen där den tredje generationen sverigefinska ungdonar har möjlighet till att
lära sig det finska språket och ha det som ett modersmål. FFO Haninge har aldrig krävt
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förkunskaper i finska utan alla som velat läsa finska har fått göra det och det har lockat fler
ungdomar och antalet deltagare inom FFO har ökat på senare tid.
Det framkommer under intervjun att tidsbrist kan vara en avgörande faktor, likaså
familjesituationen och umgänget för engagemangen och delaktigheten av FFO. Under
intervjun berättar de intervjuade tjänstemännen att social identitet handlar om hur man är i
olika sammanhang men präglas också av vilken generation man tillhör, då social
kategorisering kan handla om olika samhällsklasser och vad de kan ha för betydelse. Identitet
kan betyda flera olika saker för tjänstemännen men att ordet främst syftar till en persons
etniska rötter. Fördelar med tvåspråkighet tas upp i samband med intervjun där tjänstemännen
menar att ett språk som man har fått gratis ger många fördelar i många sammanhang, till
exempel så kan en sverigefinsk person bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.
Tjänstemännen tror att det är väldigt blandat hur ungdomarna i kommunen identifierar sig och
menar att vissa identifierar sig som svenskar, andra som finnar och ytterligare några som
sverigefinnar, men att det också kan ändras beroende på vilken konstellation man befinner sig
i. Där umgänget kan påverka identiteten men också deltagandet inom FFO.
Det framkommer under intervjun att ungefär 500 användare har laddat ner applikationen. Det
är en positiv siffra som visar på ett engagemang och delaktigheten inom FFO i Haninges
kommun. Det framkommer även under intervjun att en efterfrågan av den typ av insats finns
där den sverigefinska identifikationen kan stärkas, även om kommunen inte kan säkerställa
hur många av användarna som är sverigefinska ungdomar. De intervjuade tjänstemännen tror
att den individuella sverigefinska identifikationen i gruppen finns och när ämnet kommer på
tal som rör etnicitet så kommer det alltid på tal vilka som har finska rötter. Att många
ungdomar inte vill kategorisera sig utifrån sin finska identitet, då många ska se det som
någonting negativt tror de inte på utan tärtom, de tror att många ska se det som mer positivt att
känna att man tillhör den typen av kategori framkommer under intervjun och att det i sin tur
kan öka deltagandet inom FFO.

8. Slutsatser
I detta avsnitt kommer likheter och skillnader att presenteras mellan Norrköpings och
Haninges kommun och dess arbete med FFO. En slutsats som kan dras är att lagen återspeglas
på olika sätt i Norrköpings FFO och i Haninges FFO. Utifrån detta går det att konstatera att
den rekonstruerade interventionsteorin kan beskriva intentionerna bakom Lag (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk även om det i samband med undersökningen
framkom att kommunerna arbetade på samma sätt utifrån den rekonstruerade
interventionsteorin med policyn fram till steg 3. Från och med steg 4 finns skillnader mellan
arbetet på respektive FFO och därmed fick kommunerna olika utfall. Denna uppsats ska med
hjälp av interventionsteorin beskriva hur respektive FFO arbetar med Lag (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk och vilka åtgärder lagstiftnigen medför.
Angående vilka aktiviteter som erbjuds av de valda två fallen för sverigefinska ungdomar går
det att konstatera att med hjälp av den rekonstruerade interventionsteorin så går det att finna
intentionerna i Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Trots detta
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går det att konstatera att intentionerna med lagstiftningen kommer till uttryck på olika sätt på
respektive kommun. Utifrån den rekonstruerade interventionsteorin som använts som ett
analysverktyg, kan resultatet av utbudet av erbjudna aktiviteter på respektive FFO beskrivas
med hjälp av de tre valda mekanismerna, språk, aktiviteter/insatser och media. Norrköpings
kommun och Haninges kommun hade samma förutsättningar utifrån kraven som finns inom
FFO, därmed är det intressant att se vilka olika mekanismer kommunerna valt att arbeta med
trots lika förutsättningar. Arbetet med de olika mekanismerna skiljer sig mellan kommunerna
genom att respektive kommun erbjuder olika aktiviteter i olika utsträckning.
Utifrån de aktiviteter som erbjuds av de två kommunerna för sverigefinska ungdomar kan
man konstatera att språkaktiviteter är de aktiviteter som båda kommunerna arbetar mest med
även om det kommer till uttryck i praktiken på olika sätt, genom olika aktiviteter. Inom
Norrköpings kommun erbjuder man främst aktiviteter utifrån mekanismerna språk och
aktiviteter/insatser, där kommunen på senare år ökat sitt utbud av aktiviteter gentemot
ungdomar och har tagit fram både utredningar och riktlinjer som riktar sig till målgruppen
ungdomar. I samband med detta går det att konstatera att man kan återfinna intentionerna med
lagstiftningen i Norrköpings kommuns FFO.
I Haninges kommun kan man se att kommunen främst erbjuder aktiviteter utifrån
mekanismen språk och media, där kommunen valt att göra detta på ett modernt sätt med hjälp
av en applikation. Detta är ett tecken på att kommunen anpassar sina aktiviteter till en yngre
målgrupp som inte nödvändigtvis läser tidningar utan använder sig främst utav sociala medier.
Utifrån detta går det att konstatera att man kan återfinna intentionerna med lagstiftningen i
Haninge kommuns FFO.
Båda kommunerna tar upp vikten av sociala medier och har planer på att utveckla arbetet
inom FFO med fokus på ungdomar och har planer på att göra detta genom bland annat
Facebook. På Norrköpings kommuns och Haninge kommuns hemsida kan man även hitta
information om kommunens FFO samt dess arbete vilket gör att tillgång till information om
minoritetsgruppens rättigheter är väl tillgängligt. Norrköpings kommun har även länkar till
andra aktörers hemsidor som kan vara intressanta, bland annat till Länsstyrelsens webbplats,
minoritetspolitik på regeringens webbplats och minoritetsspråk på språkrådets webbplats.
Hemsidan är även tillgängänglig på det finska språket. Haninges kommun har PDF filer
uppladdade om ”lagtext på minoritetsspråken”. Dessa filer finns på alla minoritetsspråk. Båda
hemsidorna är tillgängängliga på finska och innehåller nödvändig information vilket är
positivt ur både en tillgänglighetsaspekt, då detta kan inkludera flera att ta del av FFO:s
insatser men också utifrån ett demokratiskt synsätt.
Båda kommunerna arbetar aktivt med språkaktiviteter vilket går hand i hand med rätten att få
använda minoritetsspråk i det privata och offentliga livet och som stämmer överens med
principerna i Förenta Nationernas internationella konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter och med andan i Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna.
Syftet med Lagen SFS 2009:724 om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk
återspeglas på olika sätt inom Norrköping kommuns FFO och Haninge kommuns FFO. Detta
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kan påvisas med hjälp av mekanismerna som tagits fram för att mäta arbetet utifrån
intentionerna med lagen. Norrköpings kommuns FFO använder sig utav fler mekanismer och i
större utsträckning, detta påvisar dock inte kvaliteten på aktiviteterna. Utifrån
interventionsteorin ser processen av policyn lika ut för de valda kommunerna, fram till
kommunernas praktiska arbete med detta. I detta led kan en slutsats göras med hjälp av den
rekonstruerade interventionsteorin att processen ser lika ut för de båda kommunerna, även om
utbudet av aktiviteterna ser olika ut.
Både Norrköpings FFO och Haninges FFO använder sig utav mekanismen språk i högsta grad
genom att erbjuda aktiviteter som är språkfrämjande, även om kommunerna gör detta på olika
sätt. Den största skillnaden mellan kommunernas arbete inom FFO är utbudet på aktiviteter
och media, där Norrköpings kommuns FFO erbjuder fler aktiviteter för sverigefinska
ungdomar och där Haninges kommun använder sig utav mekanismen media framförallt. I
detta skede går det även att konstatera att många mekanismer hör samman, alltså att en
aktivitet kan både tillhöra mekanismen aktiviteter/insatser och till exempel språk.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att man med hjälp av den rekonstruerade
interventionsteorin faktiskt kan beskriva intentionerna bakom lagen om skydd för nationella
minoriteter utifrån ett tjänstemanna perspektiv, även om ingen slutsats kan dras om resultatet
av aktiviteterna på respektive kommun. Den rekonstruerade interventionsteorin kan därmed
beskriva intentionerna bakom Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk .
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Bilaga 1
Idag ingår sammanlagt 75 kommuner och 14 landsting i förvaltningsområden för samiska,
meänkieli och finska. Nedan presenteras vilka kommuner som omfattas av det finska
förvaltningsområdet.
-

Borlänge
Borås
Botkyrka
Degerfors
Eskilstuna
Enköping
Eskilstuna
Fagersta
Finspång
Gällivare
Gävle
Göteborg
Hallstahammar
Haninge
Haparanda
Hofors
Huddinge
Håbo
Hällefors
Kalix
Karlskoga
Kiruna
Köping
Lindesberg
Ludvika
Luleå
Malmö
Mariestad
Motala
Norrköping
Norrtälje
Nykvarn
Oxelösund
Pajala

-

Sandviken
Sigtuna
Skinnskatteberg
Skövde
Smedjebacken
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Sundsvall
Surahammar
Södertälje
Tierp
Trelleborg
Trollhättan
Trosa
Uddevalla
Umeå
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Västerås
Älvkarleby
Örebro
Österåker
Östhammar
Övertorneå

59

Bilaga 2
Intervjuguide för kommunala tjänstemän
Utifrån syftet har följande frågeställningar ställts upp och används under intervjun med
tjänstemännen inom respektive FFO.


Hur har ni upplevt starten av Finska förvaltningsområdet?



Vad tycker ni om det som erbjuds av Finska förvaltningsområdet utifrån lagstiftningen
(SFS 2009:724)?



Känner du/ni Er delaktiga kring utformandet kring verksamheten av det finska
förvaltningsområdet? På vilket sätt?



Hur fungerar samarbetet mellan FFO och ungdomarna idag?



Har ungdomarna enligt din uppfattning kännedom om vilka rättigheter de har i
enlighet med minoritetslagstiftningen?



Vilka frågor anser ni vara särskilt viktiga för Sverigefinska ungdomar?



Vad skulle kunna få dem att intressera sig ännu mer för det Finska
förvaltningsområdet?



På vilket sätt, om något, anser du/ni att det finska språket skyddas och främjas idag?



Upplever ni att ett engagemang hos sverigefinska ungdomar saknas?

- Någon specifik grupp? Vad kan det bero på?
- Saknas någon typ av verksamhet?


Vilka möjligheter upplever du att sverigefinska ungdomar har att utöva samt utveckla
sin ”egen” kultur i er kommun?



I vilken utsträckning använder de sverigefinska ungdomarna sig av det finska språket
enligt din uppfattning?

- Hemma?
- I kontakt med myndigheter/kommun?
- I övrigt?


Vad betyder identitet för dig? Vad betyder social identitet och social kategorisering för
dig?



Hur upplever du att ungdomarna identifierar sig utifrån ett socialt identitetsperspektiv
och utifrån social kategorisering?
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Hur speglar FFOs utbud på aktiviteter utifrån social identitet och utifrån en social
kategorisering? Tas någon hänsyn till dessa två aspekter vid utbud av kommunala
aktiviteter?



Har status/prestige någon påverkan på delaktigheten i FFO, enligt er uppfattning?



Hur starkt upplever du att den individuella identifikationen i gruppen är?



I ungdomarnas fall, tror du att det är positivt eller negativt att kategorisera sig i en
grupp? Upplever du att det finns ett ”kategoriseringshot”?
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Bilaga 3
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om nationella
minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden
och rätten att använda minoritetsspråk hos
förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om
vissa skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet
som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar
eller erbjuds i stället för förskola och äldreomsorg. Lagen
innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen
av lagen. Lag (2010:865).
2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer,
sverigefinska ungdomar och tornedalingar i enlighet med Sveriges
åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
I språklagen (2009:600) anges att de nationella
minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib
och samiska.
3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt
sätt informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter enligt denna lag.
4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett
särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin
kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas
särskilt.
5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella
minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör
dem och så långt det är möjligt samråda med representanter
för minoriteterna i sådana frågor.

Förvaltningsområden
6 § Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna
Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, Hallstahammar, Haninge,
Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna,
Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands Väsby,
Upplands-Bro, Uppsala, Älvkarleby, Österåker, Östhammar och
Övertorneå.
Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna
Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.
Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna
Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk,
Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå,
Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund.
7 § Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter anmälan få
ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller
samiska. Beslut att en kommun ska få ingå i ett
förvaltningsområde fattas av regeringen. Regeringen får
meddela föreskrifter om sådan frivillig anslutning till ett
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förvaltningsområde. Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos
myndigheter.
8 § Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli
respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter
med en förvaltningsmyndighet vars geografiska
verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med
minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden
i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part,
om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.
Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i
ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt
svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde
har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning
av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska,
meänkieli respektive samiska.
Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de
enskilda på dessa språk.
9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att
använda finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och
skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i
vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part,
om ärendet kan handläggas av personal som behärskar
minoritetsspråket.
10 § Enskilda har alltid rätt att använda finska och samiska
vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän.
Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med
Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och
Diskrimineringsombudsmannen i ärenden i vilka den enskilde är
part eller ställföreträdare för part.
11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns
tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli
respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med
myndigheten.
12 § Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och
särskild plats för att ta emot besök av enskilda som talar
finska, meänkieli respektive samiska, samt ha särskilda
telefontider.
Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos
domstolar.
13 § Den som är part eller ställföreträdare för part i ett
mål eller ett ärende hos en förvaltningsrätt, tingsrätt,
mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets
som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare,
Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda
finska eller meänkieli under målets eller ärendets
handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till
någon av dessa kommuner. Detsamma gäller samiska hos en sådan
domstol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller
med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om
målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa
kommuner.
Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska
omfattar också de domstolar dit en dom eller ett beslut i ett
mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. Lag (2010:943).
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14 § Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål
eller ärenden hos domstolar enligt 13 § omfattar rätt att ge
in handlingar och skriftlig bevisning på detta språk, rätt
att få de handlingar som hör till målet eller ärendet
muntligen översatta till detta språk och rätt att vid muntlig
förhandling inför domstolen tala detta språk. Domstolen ska
översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om
det inte är uppenbart onödigt.
Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda
minoritetsspråket i sina kontakter med parten eller dennes
ställföreträdare.
I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda
finska, meänkieli eller samiska hos domstolar enligt 13 § har
en part eller ställföreträdare för part som saknar juridiskt
biträde rätt att på begäran få domslut och domskäl eller
beslut och beslutsmotivering skriftligen översatta till detta
språk.
15 § Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska
under ett måls eller ett ärendes handläggning i domstol
enligt 13 § ska begära detta i samband med att målet eller
ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig i
målet eller ärendet.
En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje
stycket ska framställas inom en vecka från det att domen
eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har
framställts tidigare under handläggningen av målet eller
ärendet.
Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få
en översättning framställs senare än vad som anges i första
och andra styckena får den avslås. En sådan begäran får även
avslås om det är uppenbart att den har ett otillbörligt
syfte.
16 § Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att
använda finska, meänkieli eller samiska i rättegång, ska tolk
anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ och 33 kap.
9 § rättegångsbalken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291).
Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk
verksamhet och äldreomsorg
17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i
förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.
skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i
stället för förskola, ska kommunen erbjuda barn vars
vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela
eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska. Lag (2010:865).
18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som
begär det möjlighet att få hela eller delar av den service
och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av
personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska.
Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om
kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.

Undantag
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19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela
föreskrifter om att en viss myndighet som lyder under
regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §.
Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för
landsting och kommun i fråga om kommunala myndigheter.

Uppföljning m.m.
20 § Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken eller
vilka myndigheter som ska ansvara för uppföljningen. Detta
uppföljningsansvar innebär ingen inskränkning i det
tillsynsansvar som vilar på andra myndigheter.
21 § En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom
rådgivning, information och liknande verksamhet bistå andra
förvaltningsmyndigheter vid tillämpningen av lagen.
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