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Fullmäktigeförsamlingar i ljuset av språklig växelverkan. 
Tvåspråkighet i tre fullmäktigeförsamlingar  

I studien Fullmäktigeförsamlingar i ljuset av språklig växelverkan. Tvåspråkighet i 
tre fullmäktigeförsamlingar undersöks tvåspråkigheten i fullmäktige för Vasa stad, 
Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund.  Studien klarlägger hur bruket av 
svenska och finska är organiserat utgående från verksamhetsbetingelserna och hur 
tvåspråkigheten förverkligas i möteskontexten. I studien sätts fokus också på full-
mäktigeledamöternas uppfattningar om bruket av två språk under fullmäktigemötena. 
De undersökta fullmäktigeförsamlingarnas möten ordnas med tillgång till simultan-
tolkning från finska till svenska och från svenska till finska. 

Verksamhetsbetingelserna för bruket av två språk baseras på lagstiftning och full-
mäktigeförsamlingarnas bestämmelser om fullmäktigearbetet. Tvåspråkigheten för-
verkligas genom mötesaktörernas språkliga agerande i möteskontexten. Mötesaktö-
rerna utgörs av ordförandena för fullmäktigeförsamlingarna, fullmäktigeledamöterna 
och de tjänstemän som deltar i mötena. Materialet för studien utgörs av enkätsvar 
från fullmäktigledamöter i de tre fullmäktigförsamlingarna på en elektronisk enkät 
(N=51) och inspelningar från 16 möten i Vasa stadsfullmäktige åren 2010–2011. 

Analysen visar att verksamhetsbetingelserna för bruket av två språk är ändmålsenliga 
och att den tvåspråkiga verksamhetskulturen förverkligas genom att både finska och 
svenska används under mötena. I de undersökta fullmäktigeförsamlingarna använder 
ordföranden oftast konsekvent båda språken i sin ordföranderoll, medan tjänstemän-
nen har ett mera varierande mönster i bruket av de båda språken. De flesta ledamöter 
talar sitt eget modersmål i formella mötesinlägg, men en del ledamöter använder både 
finska och svenska i samma mötesinlägg eller i olika inlägg. Det finns också sådana 
som använder båda språken i informella samtal, även om de gör sina formella inlägg 
bara på ett språk. Utgångspunkten vid val av språk kan exempelvis vara rollen som 
mötesaktör, som representant för en viss grupp eller de egna språkkunskaperna eller 
beaktande av kommunikationspartens språkliga färdigheter. Mötena är språkligt 
komplexa och mötesaktörerna har olika skäl till bruket av enspråkiga och tvåspråkiga 
mötesinlägg. 

Inför fullmäktigemötena finns föredragningslistorna och huvudsakligen också övriga 
mötesdokument tillgängliga på både svenska och finska. Mötesmaterialet på båda 
språken nyttiggörs genom att fullmäktigeledamöterna vanligen läser mötesdokumen-
ten på modersmålet. Tillgången till tolkning utnyttjas i alla tre fullmäktigeförsam-
lingarna. Många ledamöter har enligt sin egen bedömning goda kunskaper i det andra 
inhemska språket, men det finns också sådana som är i behov av en mötespraxis som 
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möjliggör att de själva kan välja vilket språk de talar och att de vid behov kan lyssna 
till tolkningen. 

En klar majoritet av ledamöterna som svarat på enkäten anser att bruket av både 
finska och svenska i möteskontexten fungerar bra. Inställningen är enligt enkätsvaren 
mera positiv bland samkommunernas ledamöter än bland ledamöterna i Vasa stads-
fullmäktige. Tvåspråkiga möten upplevs som något naturligt, rättvist och jämlikt ge-
nom att alla kan delta i beslutsfattandet oberoende av språkkunskaper.  Det anses 
viktigt att ledamöterna tack vare tolkningen under mötena kan tala det språk de själva 
behärskar bäst. De har därigenom möjlighet att uttrycka sig väl och nyanserat samti-
digt som de kan lita på att bli förstådda.  

Ledamöterna verkar ha en klar uppfattning om hur möten på två språk ska genomfö-
ras och vad man som mötesdeltagare kan förvänta sig när det gäller tvåspråkighet i 
möteskontexten. Enstaka åsikter framförs om att man kunde övergå till att bara an-
vända finska under fullmäktigemötena i Vasa, men allmänt reflekterar enkätsvaren 
samförstånd kring den tvåspråkiga mötespraxisen. Också den samhörighet som upp-
står mellan språkgrupperna genom att man ingår i ett gemensamt tvåspråkigt organ 
betonas. 

Den tvåspråkiga mötespraxisen kan utgående från studien konstateras vara allmänt 
accepterad bland ledamöterna som besvarat enkäten. Vissa kritiska åsikter framförs 
ändå om hur mötesaktörerna använder de båda språken. Ett visst missnöje uttrycks i 
fråga om ledamöter som gör tvåspråkiga inlägg i vilka de säger samma sak på båda 
språken genom att upprepa det de sagt på det andra språket. I princip accepteras att en 
ledamot talar båda språken, men det uppskattas inte att samma sak sägs på båda språ-
ken när att tolkning finns att tillgå för dem som behöver det. Däremot visar enkätsva-
ren att ledamöterna anser att ordföranden ska tala båda språken och delvis framförs 
samma åsikt också om tjänstemännen. Om någon ordförande avviker från principen 
att leda mötet på två språk, orsakar det missnöje. Vedertagen praxis har varit att 
också tjänstemännen använt båda språken i sina föredragningar och när de svarat på 
frågor, ofta så att de upprepat samma sak eller sammanfattat på det andra språket. 
Enligt vissa enkätsvar och en jämförelse med en undersökning av språkbruket i Vasa 
stadsfullmäktige för ett par decennier sedan (Höglund 1992) verkar denna praxis i 
någon mån ha frångåtts.  

Tvåspråkigheten i sig ifrågasätts och problematiseras i mycket liten grad enligt såväl 
enkätsvaren som det inspelade materialet. Däremot kunde sättet att använde de båda 
språken utvecklas. Ett steg i utvecklingen kunde vara utarbetande av rekommenda-
tioner till mötesaktörerna om hur de under mötena språkligt kunde agera mest eko-
nomiskt, precist och effektivt. 



 V 

  

Valtuustot kielellisen vuorovaikutuksen valossa. Kaksikieli-
syys kolmessa valtuustossa 

Tutkimuksessa Valtuustot kielellisen vuorovaikutuksen valossa. Kaksikielisyys kol-
messa valtuustossa tutkitaan Vaasan kaupungin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Poh-
janmaan liiton valtuustojen kaksikielisyyttä. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä suo-
men ja ruotsin kielen käytön toimintaedellytykset ovat ja miten kaksikielisyys toteu-
tetaan kokouskontekstissa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota myös valtuutettujen 
käsityksiin kahden kielen käytöstä valtuuston kokouksissa. Kaikkien kolmen tutkitun 
valtuuston kokouksissa on simultaanitulkkaus ruotsista suomeen ja suomesta ruotsiin.  

Kahden kielen käytön toimintaedellytykset pohjautuvat lainsäädäntöön ja valtuusto-
työtä sääteleviin määräyksiin. Kokouskontekstissa kaksikielisyys toteutuu kokous-
toimijoiden kielten käytön kautta. Kokoustoimijoita ovat valtuustojen puheenjohtajat, 
valtuutetut ja kokouksiin osallistuvat virkamiehet. Tutkimuksen aineistona ovat kol-
men valtuuston valtuutettujen vastaukset sähköiseen kyselyyn (N = 51) sekä Vaasan 
kaupunginvaltuuston 16 kokouksen televisiolähetysten nauhoitukset vuosilta 2010–
2011. 

Aineiston analyysin perusteella toimintaedellytykset kahden kielen käytölle ovat tar-
koituksenmukaiset ja kaksikielinen toimintakulttuuri toteutuu niin, että kokouksissa 
käytetään sekä suomea että ruotsia. Tutkittujen valtuustojen kokouksissa puheenjoh-
taja käyttää useimmiten johdonmukaisesti molempia kieliä toimiessaan puheenjohta-
jana, virkamiehet taas osoittavat vaihtelevampaa kielellistä käyttäytymistä käyttäen 
joko yhtä tai molempia kieliä. Useimmat valtuutetut puhuvat virallisissa puheenvuo-
roissaan omaa äidinkieltään, mutta jotkut valtuutetuista käyttävät sekä suomea että 
ruotsia joko samassa puheenvuorossa tai eri puheenvuoroissa. Jotkut valtuutetut käyt-
tävät molempia kieliä epävirallisissa kokousyhteyksissä, mutta esittävät viralliset 
puheenvuoronsa vain yhdellä kielellä. Kielen valinnan lähtökohtana voi olla oma 
rooli kokoustoimijana, tietyn ryhmän edustajana, oma kielitaito tai toisen osapuolen 
kielitaidon huomioiminen. Kielellisesti kokoukset ovat kompleksisia, ja kokoustoimi-
joilla on erilaisia syitä yhden tai molempien kielten käyttöön.   

Ennen valtuustojen kokouksia esityslistat ja pääosa muustakin kokousaineistosta ovat 
valtuutettujen saatavilla sekä suomen että ruotsin kielellä. Valtuutetut lukevat 
useimmiten kokousaineiston äidinkielellään, joten molempien kieliversioiden aineis-
toja hyödynnetään. Kaikissa valtuustoissa käytetään tarjolla olevaa tulkkausta. Monil-
la valtuutetuilla on oman arvionsa mukaan hyvä toisen kotimaisen kielen taito. Jotkut 
valtuutetut tarvitsevat kuitenkin kaksikielisiä kokouskäytänteitä, jotta he voivat valita 
kumpaa kieltä puhuvat ja voivat tarvittaessa kuunnella tulkkausta. 
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Selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista pitää sekä suomen että ruotsin kielen käyt-
töä kokouskontekstissa toimivana ratkaisuna. Kuntayhtymien valtuutetut suhtautuvat 
vastausten perusteella tähän myönteisemmin kuin Vaasan kaupunginvaltuuston val-
tuutetut. Kaksikielisiä kokouskäytänteitä pidetään luonnollisina, oikeudenmukaisina 
ja tasa-arvoisina, sillä niiden myötä kaikki pystyvät osallistumaan päätöksentekoon 
kielitaidosta riippumatta. Valtuutetut pitävät tärkeänä sitä, että he voivat tulkkauksen 
ansiosta puhua sitä kieltä, jota he parhaiten hallitsevat. Näin he voivat esittää asiansa 
mahdollisimman hyvin ja vivahteikkaasti ja samalla he voivat luottaa siihen, että 
muut ymmärtävät heidän puheenvuoronsa.  

Valtuutetuilla näyttää olevan selkeä käsitys siitä, miten kaksikieliset kokoukset tulisi 
toteuttaa ja myös siitä, mitä kokousosallistuja voi edellyttää kaksikieliseltä kokouk-
selta. Muutamassa vastauksessa esitetään, että Vaasan kaupunginvaltuuston kokouk-
set voitaisiin pitää pelkästään suomenkielisinä, mutta yleensä vastaajat vaikuttavat 
hyväksyvän kaksikieliset kokouskäytänteet. Vastauksissa myös korostetaan yhteisen 
kaksikielisen päätöselimen kautta kieliryhmien välille syntyvää yhteenkuuluvuutta. 

Kyselyyn vastanneet hyväksyvät yleisesti kaksikieliset kokouskäytänteet. Kahden 
kielen käytön toteutumistavat herättävät kuitenkin joitakin kriittisiä kommentteja. 
Jonkin verran ollaan tyytymättömiä siihen, että jotkut valtuutetut pitävät kaksikielisiä 
puheenvuoroja, joissa he esittävät saman asian molemmilla kielillä. On yleisesti hy-
väksyttyä, että puheenvuoro esitetään kahdella kiellä, mutta saman asian toistamista 
toisella kielellä ei pidetä hyvänä käytänteenä, sillä tulkkaus on tarjolla sitä tarvitsevil-
le. Sen sijaan valtuutetut ovat sitä mieltä, että puheenjohtajan kuuluu puhua kumpaa-
kin kieltä ja monet mainitsevat myös, että virkamiestenkin tulisi toimia samoin. Jos 
puheenjohtaja ei noudata kaksikielistä käytännettä, tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä. 
Vakiintuneen tavan mukaan myös virkamiehet ovat käyttäneet kumpaakin kieltä esit-
telyissään ja vastauksissaan kysymyksiin, usein toistaen tai tiivistäen sanomansa toi-
sella kielellä. Joidenkin vastausten mukaan ja myös verrattaessa nykykäytäntöjä pa-
rinkymmenen vuoden takaiseen Vaasan kaupunginvaltuuston kokouskäytännöistä 
tehtyyn tutkimukseen (Höglund 1992), tästä käytänteestä on vuosien saatossa jossa-
kin määrin luovuttu.  

Sekä vastausten että nauhoitetun aineiston perusteella voidaan todeta, että kaksikieli-
siä kokouksia ei juurikaan kyseenalaisteta tai problematisoida. Sen sijaan kaksikieli-
syyden toteuttamistapoja olisi hyvä kehittää. Yksi mahdollinen kehitettävä yksityis-
kohta voisi olla suositusten laatiminen kokouksen toimijoille siitä, miten he voisivat 
toimia kokouksissa kielen kannalta mahdollisimman taloudellisesti, tarkasti ja tehok-
kaasti. 

 



 VII 

  

Innehåll   

1 BAKGRUND OCH SYFTE ............................................................................ 1 

2 MATERIAL OCH METOD ............................................................................ 4 
2.1 Enkätmaterial ........................................................................................ 4 

2.1.1 Respondenternas modersmål ............................................... 6 
2.1.2 Respondenternas språkkunskaper och bruk av tolkning ...... 7 
2.1.3 Respondenternas partitillhörighet ........................................ 9 

2.2 Inspelat material och jämförelsematerial .............................................. 9 
2.3 Metodologiska utgångspunkter ........................................................... 10 

3 DE KOMMUNALA OCH SAMKOMMUNALA 
FULLMÄKTIGEFÖRSAMLINGARNAS SPRÅK ...................................... 12 
3.1 Språkförhållanden i de undersökta fullmäktigeförsamlingarnas 

geografiska områden ........................................................................... 13 
3.2 De undersökta fullmäktigeförsamlingarnas språkbestämmelser ........ 15 

4 BRUKET AV FINSKA OCH SVENSKA I MÖTESKONTEXTEN ........... 17 
4.1 Muntlig kommunikation och läsande av dokument ............................ 17 
4.2 Orsaker till val av språk ...................................................................... 20 

4.2.1 Orsaker att tala sitt modersmål .......................................... 20 
4.2.2 Orsaker att tala det andra inhemska språket ...................... 21 
4.2.3 Orsaker att tala båda språken ............................................. 22 

4.3 Åsikter om bruket av två språk under fullmäktigmötena ................... 23 
4.3.1 Åsikter om den tvåspråkiga mötespraxisen ....................... 23 
4.3.2 Tvåspråkighetens inverkan på mötesgången och 

kommunikationen .............................................................. 27 
4.3.3 Tvåspråkighetens inverkan på sättet att uttrycka sig ......... 30 
4.3.4 Positivt och negativt med tvåspråkig mötespraxis ............. 32 

5 VASA STADSFULLMÄKTIGE – ANALYS AV SPRÅKET I 
MÖTESINLÄGG ........................................................................................... 39 
5.1 Aktörernas roll och bruk av två språk ................................................. 41 

5.1.1 Ledamöternas bruk av två språk ........................................ 41 
5.1.2 Ordförandens bruk av två språk ......................................... 43 
5.1.3 Tjänstemännens bruk av två språk ..................................... 46 

5.2 Språkbruket under ett stadsfullmäktigemöte ur tidsperspektiv ........... 47 
5.3 Kommentarer om språk i möteskontexten .......................................... 49 
5.4 Sammanfattning .................................................................................. 52 

6 TOLKNING UNDER FULLMÄKTIGEMÖTENA ...................................... 53 
6.1 Modersmål och bruk av tolkningsservicen ......................................... 53 
6.2 Orsaker att lyssna till tolkning ............................................................ 54 
6.3 Allmänna åsikter om tolkning under fullmäktigemötena ................... 55 
6.4 Tvåspråkig praxis och tolkning i Vasa stadsfullmäktige 1991 och 

tjugo år senare ..................................................................................... 56 



VIII 

6.4.1 Fördelning mellan finska och svenska som mötesspråk ..... 57 
6.4.2 Nyttjande av tolkningsservicen .......................................... 59 

7 DISKUSSION ................................................................................................. 61 

KÄLLOR .............................................................................................................. 64 

 

Figurer  

Figur 1. Bruket av finska och svenska i möteskontexten. Fördelning enligt 
modersmålet, Vasa stad. ................................................................... 18 

Figur 2. Bruket av finska och svenska i möteskontexten. Fördelning enligt 
modersmålet, Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund. ..... 18 

Figur 3. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigemötena fungerar 
bra (svarsandel i %). ......................................................................... 24 

Figur 4. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigmötena är naturligt 
(svarsandel i %) ................................................................................ 25 

Figur 5. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigmötena är rättvist 
(svarsandel i %) ................................................................................ 26 

Figur 6. Bruket av två språk på fullmäktigemötena gör mötena långsammare 
(svarsandel i %) ................................................................................ 27 

Figur 7. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigemötena orsakar 
missförstånd under mötena (svarsandel i %) ................................... 28 

Figur 8. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigemötena gör att 
behandlingen av ärenden blir mera mångsidig (svarsandel i %) ...... 29 

Figur 9. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigemötena hindrar 
mig att delta i diskussionen (svarsandel i %) ................................... 30 

Figur 10. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigmötena tvingar 
mig att förtydliga mitt språk (svarsandel i %) .................................. 32 

Figur 11. Översikt över ordförandens tvåspråkiga inlägg samt inlägg på 
finska respektive på svenska under fyra möten. ............................... 45 

Figur 12. Tidmässig fördelning av en- och tvåspråkiga inlägg enligt kategori 
av mötesdeltagare under ett möte. .................................................... 48 

 
 

Tabeller  

Tabell 1. Antalet enkätsvar enligt fullmäktigeförsamling ........................... 5 
Tabell 2. Fördelning av enkätsvaren enligt modersmål ............................... 6 



 IX 

  

Tabell 3. Respondenternas bedömning av sin förmåga att förstå det andra 
inhemska språket i tal .................................................................. 7 

Tabell 4. Respondenternas bedömning av sin förmåga att tala det andra 
inhemska språket .......................................................................... 8 

Tabell 5. Andelen respondenter som lyssnar till tolkningen ....................... 9 
Tabell 6. Språkfördelningen enligt invånarnas modersmål i de undersökta 

geografiska områdena år 2010 ................................................... 14 
Tabell 7. Kommunernas språkliga fördelning i de undersökta 

samkommunerna ........................................................................ 15 
Tabell 8. De analyserade mötenas tidpunkt och längd. ............................. 40 
Tabell 9. Fördelningen mellan finska, svenska och tvåspråkiga inlägg 

under fyra fullmäktigemöten, ledamöter. .................................. 41 
Tabell 10. Fördelningen mellan finska och svenska i inlägg av de 

ledamöter som använder båda språken. ..................................... 42 
Tabell 11. Fördelningen mellan finska och svenska i inlägg av de 

tjänstemän som använder båda språken. .................................... 46 
Tabell 12. Bruket av svenska och finska på ett fullmäktigemöte i Vasa  

år 1991 och år 2011. .................................................................. 58 

  





  

1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Studien Fullmäktigeförsamlingar i ljuset av språklig växelverkan. Tvåspråkighet i tre 
fullmäktigeförsamlingar ingår i forskningsprojektet Tvåspråkighet och det mångkul-
turella Finland – god praxis och framtida utmaningar i en fackspråklig kontext 
(TMF) och i den forskning som bedrivs av forskarteamet BiLingCo. TMF är ett sam-
arbetsprojekt mellan enheterna för Nordiska språk och Kommunikationsvetenskaper 
vid Vasa universitet samt Nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Forskningspro-
jektets syfte är att studera vilka verksamhetsbetingelser och vilken verksamhetskultur 
som bäst stöder tvåspråkighet i det finländska samhället. Forskarteamet BiLingCo 
vid Vasa universitet fokuserar på två- och flerspråkighet i olika sammanhang inom 
den offentliga, privata och tredje sektorn. 

Temat för denna studie är bruket av svenska och finska i tre fullmäktigeförsamlingar 
i en tvåspråkig region i västra Finland. De fullmäktigeförsamlingar som ingår i stu-
dien är Vasa stadsfullmäktige, fullmäktige för samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt 
och fullmäktige för samkommunen landskapsförbundet Österbottens förbund. Alla 
dessa förtroendeorgan och de geografiska områdena de representerar är tvåspråkiga. 
Vasa är en tvåspråkig stad med finska som majoritetsspråk och de båda samkommu-
nerna är tvåspråkiga med svenska som majoritetsspråk.  

Under de senaste åren har förvaltningsreformer som berör kommuner och samkom-
muner varit aktuella. Språkförhållandena inom kommuner och samkommuner kan 
påverkas av reformerna. Kommuners språkliga status som en- eller tvåspråkiga och 
invånarnas rätt till service på finska och svenska har aktualiserats i samband med 
reformdiskussionerna. Mindre uppmärksamhet har emellertid språken i de politiskt 
tillsatta organen fått. Kommunsammanslagningar och reformer som innebär exem-
pelvis ny organisation av social- och hälsovården berör också de politiskt tillsatta 
organen.  

Studien Fullmäktigeförsamlingar i ljuset av språklig växelverkan fokuserar på hur 
bruket av svenska och finska är organiserat och förverkligas i de tvåspråkiga full-
mäktigeförsamlingarna för Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens för-
bund. I studien undersöks hur samspelet mellan språken organiseras utgående från 
verksamhetsbetingelserna och gängse mötespraxis. Därtill utreds hur tvåspråkigheten 
som verksamhetskultur förverkligas i möteskontexten genom att olika mötesaktörer 
använder finska och svenska och även hur bruket av två språk upplevs av fullmäktig-
ledamöterna. Studien tar fasta på fullmäktigemötena som verksamhet och mötes-
aktörerna som språkanvändare. Mötesaktörerna utgörs av de fullmäktigeledamöter, 
ordförande samt tjänstemän som deltar i mötena. I studien fästs också uppmärksam-
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het vid att de undersökta fullmäktigeförsamlingarna erbjuder simultantolkning under 
sina möten. 

Centrala forskningsfrågor är: 

• Hur realiseras utgående från verksamhetsbetingelserna samspelet mellan 
svenska och finska i tvåspråkiga fullmäktigekontexter? Hur återspeglar språk-
liga strategier olika mötesaktörers uppgifter? 

• När och varför använder fullmäktigledamöterna modersmålet och det andra 
inhemska språket? Hur upplever ledamöterna tvåspråkigheten? 

• Hur utnyttjas tillgången till tolkning under fullmäktigemötena? 

Materialet för studien utgörs av en elektronisk enkät till ledamöterna i de tre fullmäk-
tigeförsamlingarna och inspelningar från Vasa stadsfullmäktiges möten. Genom en-
käten fås information om hur ledamöterna anger sig använda de båda språken och 
ledamöternas uppfattningar om bruket av två språk i möteskontexten. Med möteskon-
text avses i denna studie det formella mötet inklusive eventuella förhandlingar och 
pauser under mötets gång. Utgående från inspelningarna görs en analys av hur den 
tvåspråkiga praxisen realiseras i stadsfullmäktige. Utnyttjande av tolkningsservicen 
granskas både i nutid och diakroniskt genom en jämförelse mellan ett möte i Vasa 
stadsfullmäktige år 1991 och ett möte år 2011. Denna jämförande studie ger också en 
inblick i skillnader i bruket av finska och svenska i stadfullmäktige nu och för ett par 
decennier sedan. 

Kommunikationen i möteskontexten kan definieras som professionell kommunikat-
ion. Utmärkande för professionell kommunikation är att personerna som kommunice-
rar i en professionell roll har som mål att utföra en viss uppgift.  I kommunikationen 
ingår vanligen också drag som främjar interpersonella relationer och en god atmosfär 
i den professionella gemenskapen. (Schnurr 2013: 9) Centrala kriterier för väl funge-
rande professionell kommunikation är ekonomi, precision och effektivitet (Koskela 
& Pilke 2014). Kommunikationen får enligt dessa kriteriet inte ta för lång tid (eko-
nomi), det som sägs ska vara relevant i sammanhanget (precision) och det språkliga 
uttrycket ska vara klart och tydligt (effektivitet).  

Fullmäktigemötena är till sin natur formella möten där de olika aktörerna har olika 
roller. De fullmäktigeförsamlingar som ingår i denna studie karaktäriseras av att de-
ras fullmäktigemöten genomförs på två språk och att simultantolkning mellan finska 
och svenska finns att tillgå under mötena. Föredragningslistorna och i huvudsak 
också övriga mötesdokument finns att tillgå på både finska och svenska. Ordföran-
dena leder mötena på båda språken. De tjänstemän som deltar som föredragande och 
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sakkunniga talar också ofta båda språken. Fullmäktigledamöterna kan välja att tala 
bara ett språk eller att använda båda språken. Språkväxlingen i tvåspråkiga anföran-
den kan ta sig olika uttryck, allt från att allt sägs på båda språken till att bara enstaka 
inslag förekommer på det språk som används mindre.  

Fullmäktigeledamöterna är valda för att ansvara för kommunens eller samkommu-
nens verksamhet och ekonomi. Beslutanderätten utövas i möteskontexten, som bör 
motsvara kraven på formalitet och fungerande professionell kommunikationen. De 
tvåspråkiga fullmäktigemötena bildar således en mångfasetterad kontext där verk-
samhetsbetingelserna och verksamhetskulturen påverkas av växelverkan mellan 
språken. 
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2 MATERIAL OCH METOD  

Materialet för denna studie består av enkäter och inspelat material. Enkäterna utgörs 
av elektroniska enkäter som sändes per e-post till ledamöterna och ersättarna i full-
mäktigeförsamlingarna för Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens för-
bund hösten 2011. Enkätsvaren har analyserats separat för var och en av de under-
sökta fullmäktigeförsamlingarna. Svaren från de olika fullmäktigeförsamlingarna 
jämförs sinsemellan, men diskuteras även samordnat när detta är mera ändamålsen-
ligt eller nödvändigt med tanke på respondenternas anonymitet. Det inspelade 
materialet utgörs av videoinspelningar från Vasa stadsfullmäktiges möten åren 2010 
och 2011. I studien görs också en mindre jämförelse med en tidigare undersökning 
om språkbruket i Vasa stadsfullmäktige i början av 1990-talet. 

2.1 Enkätmaterial 

I september 2011 skickades en elektronisk enkät till ledamöterna och ersättarna i 
fullmäktige för Vasa stad, samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbot-
tens förbund. Enkäten fanns på båda språken och den kunde besvaras på önskat 
språk. I enlighet med språkfördelningen i respektive organs förvaltningsområde pre-
senterades informationen för ledamöterna i Vasa stadsfullmäktige först på finska, 
sedan på svenska. Ledamöterna i de två övriga fullmäktige fick den svenska text-
versionen först. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor om ledamoten, frågor om leda-
motens språkkunskaper och språkliga agerande under fullmäktigemötena samt åsikter 
om bruket av två språk under mötena. 

Det totala antalet fullmäktigledamöter och ersättare i de tre undersökta fullmäktige-
församlingarna var 208. Enkäten skickades ut till de ledamöter som hade uppgett en 
e-postadress till den instans som ansvarade för utsändning av mötesmaterial. Totalt 
uppskattas fem personer bland ledamöterna inte ha nåtts p.g.a. att enkäten var 
elektronisk och inte sändes ut per post. Det totala antalet svar var 51, vilket ger en 
svarsprocent på 25 %. Svarsprocenten kan anses vara relativt normalt för elektro-
niska enkäter. 

Ett antal personer som var ledamöter både i Vasa stadsfullmäktige och i någon av de 
undersökta samkommunernas fullmäktige. Av ledamöterna i Vasa stadsfullmäktige 
var två ordinarie ledamöter och två ersättare i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige. 
Av ledamöterna i Vasa stadsfullmäktige var åtta ordinarie ledamöter och åtta ersät-
tare i Österbottens förbunds fullmäktige.  En person var ledamot eller ersättare i alla 
de tre undersökta fullmäktigeförsamlingarna. Detta innebär att samma person kan ha 
besvarat enkäten till två eller alla tre av de undersökta fullmäktigeförsamlingarna. 
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Eftersom respondenterna är anonyma, framgår det inte av materialet om någon som 
innehar flera ledamotsposter har besvarat enkäten en gång, flera gånger eller inte alls. 

Antalet inkomna enkätsvar framgår av tabell 1. Svaren redovisas separat för ordinarie 
ledamöter och ersättare i respektive fullmäktigeförsamling. Trots att ersättarna i de 
samkommunala organen är lika många som de ordinarie ledamöterna, var det mycket 
få av ersättarna som besvarade enkäten. Det kan antas att ersättarna relativt sällan 
inkallas till dessa fullmäktige som har bara ett fåtal möten per år och att de därför 
inte anser sig beröras av enkäten eller ha tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna 
besvara frågorna.  

Tabell 1. Antalet enkätsvar enligt fullmäktigeförsamling 

 Svar från ordina-
rie ledamöter  

Svar från  
ersättare  

Totalt antal 
svar  

 
Vasa stad 

 
20 

 
3 

 
23 

Vasa sjukvårds-
distrikt 

 
11 

 
4 

 
15 

Österbottens 
förbund 

 
11 

 
2 

 
13 

 
Totalt 

 
42 

 
9 

 
51 

Svarsprocenten för ordinarie ledamöter i de olika fullmäktigeförsamlingarna är drygt 
30 %. Vasa stadsfullmäktiges ordinarie ledamöter har den högsta svarsprocenten, 39 
%, och också svarsprocenten för ersättarna är högst för Vasa stadsfullmäktige, 20 %. 
En möjlig förklaring till att stadsfullmäktiges svarsprocent är högst kan vara att 
stadsfullmäktige sammanträder betydligt oftare än de båda samkommunfullmäktige 
och att enkäten därför känns mera angelägen för ledamöterna i stadsfullmäktige.  

Som stöd för analysen av enkätsvaren utreddes vissa bakgrundsvariabler för respon-
denterna. Respondenternas modersmål, språkkunskaper och partitillhörighet kan 
eventuellt påverka deras uppfattningar om tvåspråkig mötespraxis. En kort översikt 
över dessa variabler ges i avsnitten 2.1.1–2.1.3. Utöver dessa variabler beaktas i ana-
lysen även andra bakgrundsvariabler, exempelvis långvarig erfarenhet av fullmäkti-
gearbetet. Variablerna diskuteras i analysen i sådana fall där detta kan stöda uttolk-
ningen av resultaten. I redovisningen används benämningarna modersmål och det 
andra inhemska språket. Modersmål definieras här som det språk som respondenten i 
enkäten angett som sitt modersmål. 
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2.1.1 Respondenternas modersmål  

Tabell 2 ger en översikt över respondenternas modersmål. Av respondenterna är det 
sammanlagt 22 som har angett finska som sitt modersmål och 28 som har angett 
svenska. En respondent har inte meddelat sitt modersmål. Respondenterna kunde 
också ange något annat än finska eller svenska som modersmål, men detta alternativ 
har inte valts av någon. 

Tabell 2. Fördelning av enkätsvaren enligt modersmål 

 
 

Finska  Svenska Inget svar 

 
Vasa stad 

 
13 

 
9 

 
1 

Vasa sjukvårds-
distrikt 

 
5 

 
10 

 
– 

 
Österbottens förbund 

 
4 

 
9 

 
– 

 
Totalt 

 
22 

 
28 

 
1 

En jämförelse av modersmålsfördelningen i förhållande till de språkliga förhållan-
dena i respektive geografiska område stöder en bedömning av hur representativt 
svarsmaterialet är. Språkfördelningen i Vasa år 2010 var 69 % finskspråkiga och 25 
% svenskspråkiga. Fördelningen mellan språken i enkätsvaren är för stadsfullmäktige 
i Vasa är den att 56 % av respondenterna har finska som modersmål och 39 % 
svenska. I Vasa sjukvårdsdistrikt har 51 % av invånarna svenska som modersmål 
(Vasa sjukvårdsdistrikt 2011a). Enkätsvaren fördelar sig så att 77 % av responden-
terna har svenska som modersmål. Också i landskapet Österbotten har 51 % av invå-
narna svenska som modersmål (Österbottens landskapsportal 2011). Av dem som 
svarat på enkäten riktad till landskapsfullmäktige har 69 % svenska som modersmål.  
I relation till språkförhållandena i de områden som respektive fullmäktigeförsamling 
täcker kan man således konstatera att de svenskspråkiga har en högre svarsandel än 
språkgruppens andel av befolkningen i respektive geografiska område. Här bör ändå 
beaktas att information saknas om hur många ledamöter totalt med finska respektive 
svenska som modersmål som är ledamöter i de olika fullmäktigeförsamlingarna. 
Materialet för studien ger heller ingen information om huruvida språkförhållandena 
bland alla ledamöter i fullmäktigeförsamlingarna är de samma som förhållandena i 
respektive geografiska område (se avsnitt 3.1). 
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2.1.2 Respondenternas språkkunskaper och bruk av tolkning 

En förutsättning för att möten ska kunna genomföras på två språk är att mötesdelta-
garna förstår båda språken eller att deras förståelse vid behov stöds.  Alla ska också 
ha möjlighet att uttrycka sig på ett språk de själva talar tillräckligt bra. Ordföranden 
kan exempelvis sammanfatta inlägg på det andra språket och föredragande kan ha 
power point-texter på båda språken som stöd för förståelsen. (Pilke & Vik-Tuovinen 
2012, Pilke & Salminen 2013) Tolkning under mötena möjliggör att mötesdeltagarna 
kan förstå det sagda oberoende av språket och har möjlighet att välja vilket språk de 
själva använder. 

I tabellerna 3 och 4 presenteras respondenternas bedömning av sina egna kunskaper i 
att förstå och tala det andra inhemska språket. Därefter redogörs för i vilken mån 
respondenterna utnyttjar möjligheten att lyssna till tolkning (tabell 5). Respondenter-
na ombads i enkäten på en sexgradig skala från behärskar inte alls till på moders-
målsnivå bedöma sin förmåga att förstå det andra inhemska språket när det talas.  I 
tabell 3 presenteras svaren för alla fullmäktigeförsamlingarna. Tabellen anger den 
andel av respondenterna som har bedömt sin förmåga med respektive omdöme.  

Tabell 3. Respondenternas bedömning av sin förmåga att förstå det andra in-
hemska språket i tal 

 Inte alls Försvar- 
liga 

Nöjaktiga Goda  Utmärkta  Moders-
målsnivå 

 
Vasa stad 

 
– 

 
9 % 

 
13 %  

 
30 % 

 
35 % 

 
13 % 

Vasa sjuk-
vårdsdistrikt 

 
– 

 
7 % 

 
7 % 

 
27 % 

 
47 %  

 
13 % 

Österbottens 
förbund 

 
15 % 

 
– 

 
8 % 

 
23 % 

 
38 % 

 
15 % 

Ungefär en femtedel av respondenterna från Vasa stadsfullmäktige och Österbottens 
förbunds fullmäktige anger att deras förmåga är på nivån nöjaktig eller svagare, men 
bara två respondenter (15 %) från Österbottens förbunds fullmäktige, anger att de 
inte alls förstår det andra inhemska språket i tal.  Även för Vasa sjukvårdsdistrikts del 
anger ett två respondenter (14 %) att deras förmåga är på nivån försvarliga eller nöj-
aktiga. Av dem har en finska och en svenska som modersmål. För dem som kan för-
stå det andra inhemska språket i tal på en nivå som bedöms som nöjaktig eller lägre 
skulle troligen deltagandet vara ansträngande om inte mötet leddes på två språk och 
tolkning fanns tillgängligt. 

Svaren visar också att en majoritet av respondenterna har minst god förmåga att för-
stå det andra inhemska språket i tal. Hela 87 % av respondenterna från Vasa sjuk-
vårdsdistrikt anger att deras förmåga att förstå det andra inhemska språket är på minst 
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nivån goda kunskaper. För Vasa stads del bedömer de respondenter som har svenska 
som modersmål generellt sin förmåga att förstå det andra inhemska språket i tal som 
något bättre än respondenterna med finska som modersmål. 

Den egna förmågan att tala bedöms i genomsnitt av respondenterna som något sämre 
än förmågan att förstå det andra inhemska språket i tal. Den procentuella fördelning-
en i fråga om förmåga att tala det andra inhemska språket presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Respondenternas bedömning av sin förmåga att tala det andra in-
hemska språket 

 Inte 
alls 

Försvar-
liga 

Nöj-
aktiga 

Goda  Ut-
märkta  

Moders-
målsnivå 

 
Vasa stad 

 
– 

 
17 % 

 
17 %  

 
35 % 

 
17 % 

 
13 % 

Vasa sjuk-
vårdsdistrikt 

 
– 

 
13 % 

 
– 

 
53 % 

 
27 %  

 
6 % 

Österbottens 
förbund 

 
15 % 

     
  – 

 
30 % 

 
23 % 

 
15 % 

 
15 % 

Också när det gäller den muntliga förmågan i det andra inhemska språket har respon-
denterna från Vasa sjukvårdsdistrikt generellt bedömt sin förmåga som bättre än de 
övriga respondenterna. Hela 86 % av dem anser sig kunna tala det andra inhemska 
språket på minst en nivå som bedöms som god. Bland stadsfullmäktigerespondenter-
na har tre med finska som modersmål och sju med svenska som modersmål bedömt 
sin förmåga att tala det andra inhemska språket vara på minst nivån god.  

Ungefär en tredjedel av respondenterna från Vasa stad och 45 % av respondenterna 
från Österbottens förbund bedömer sin förmåga att tala det andra inhemska språket 
som nöjaktig eller svagare. Bland de svenskspråkiga respondenterna från Österbot-
tens förbund finns en spridning från att inte kunna uttrycka sig alls på det andra in-
hemska språket till att behärska språket på modersmålsnivå. Respondenterna med 
finska som modersmål är fördelade mellan kategorierna från nöjaktiga till på mo-
dersmålsnivå.  

Spridningen bland respondenterna i fråga om såväl produktion som reception av det 
andra inhemska språket åskådliggör behovet av en mötespraxis där båda språken kan 
talas och där alla kan bli förstådda när de talar sitt modersmål. Bruket av två språk 
innebär här både att det är möjligt för ledamöterna att själva välja vilket språk de 
talar och att ledamöterna vid behov kan lyssna till tolkningen. Tabell 5 presenterar 
hur stor del av respondenterna som anger att de lyssnar på tolkning och i så fall hur 
ofta. 
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Tabell 5. Andelen respondenter som lyssnar till tolkningen 

 Alltid  Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 
Vasa stad 

 
5 % 

 
9 % 

 
18 % 

 
9 % 

 
59 % 

Vasa sjuk-
vårdsdistrikt 

 
– 

 
7 % 

 
13 % 

 
20 % 

 
60 % 

Österbottens 
förbund 

 
23 % 

 
8 % 

 
– 

 
15 % 

 
54 % 

Av alla respondenter är det 70–80 % som sällan eller aldrig lyssnar till tolkningen. 
Denna andel stämmer väl överens med respondenterna bedömning att de har minst 
god förmåga att förstå det andra inhemska språket i tal. Bland respondenterna från 
Vasa stad och Österbottens förbund är det ungefär en tredjedel som anger att de åt-
minstone ibland lyssnar till tolkningen. För Vasa sjukvårdsdistrikts del är siffran nå-
got lägre. De rapporterade språkkunskaperna tyder på att tolkningsservicen behövs 
under mötena och respondenternas svar visar att tolkningen också används. De regel-
bundna användarna är relativt få, men de skulle å andra sidan troligen ha svårt att på 
jämlika grunder utan tolkning.  

2.1.3 Respondenternas partitillhörighet 

Sammanlagt sju partier finns representerade i materialet; Centern i Finland, Gröna 
förbundet, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Socialdemokraterna, Svenska folkpar-
tiet och Vänsterförbundet. Även om majoriteten av respondenterna sammantaget i de 
tre fullmäktigeförsamlingarna representerar Svenska folkpartiet, är respondenternas 
spridning enligt partitillhörighet ändå relativt bred.  

Respondenterna från Vasa stadsfullmäktige representerar alla de sju partierna. Av 
respondenterna tillhör nio Svenska folkpartiet, men också Samlingspartiet med sju 
respondenter utgör en stor andel av de totalt 23 respondenterna från stadsfullmäktige. 
För Vasa sjukvårdsdistrikts del representerar respondenterna tre olika partier. Sprid-
ningen är något större för Österbottens förbunds del, där respondenterna tillhör fem 
olika partier. 

2.2 Inspelat material och jämförelsematerial 

För studien har inspelat material använts från Vasa stadsfullmäktiges möten. Inspel-
ningarna består av de direktsändningar från stadsfullmäktigemötena som gjorts för 
lokaltelevisionen från januari 2010 till augusti 2011. Inspelningarna är från 16 möten 
och det är fråga om totalt över 50 timmar inspelat material. För olika delstudier som 
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redovisas i denna rapport har representativa sampel av materialet använts. I samband 
med redovisningen av respektive delstudie presenteras det material studien är baserad 
på.  

För den delstudie som behandlar bruket av finska och svenska samt användning av 
tolkning under stadsfullmäktiges möten 1991 och tjugo år senare (avsnitt 6.4) finns 
ett jämförelsematerial baserat på en pro gradu-avhandling (Höglund 1992). I delstu-
dien jämförs Höglunds redovisning av den språkliga praxisen under ett fullmäktige-
möte år 1991 med en inspelning av ett fullmäktigemöte år 2011. 

2.3 Metodologiska utgångspunkter 

Studiens forskningsfrågor berör samspelet mellan bruket av finska och svenska i två-
språkig möteskontext och mötesdeltagarnas uppfattningar om bruket av två språk. 
Såväl enkätmaterialet för studien som det inspelade materialet ger underlag för både 
kvantitativa och kvalitativa analyser. I fokus för studien ligger när, hur, av vem och 
varför svenska respektive finska används under fullmäktigemötena och hur bruket av 
två språk i möteskontexten upplevs. 

Den kvantitativa analysen av de frågor i enkäterna som har valbara svarsalternativ 
möjliggör jämförelser med utgångspunkt i olika variabler. De tre fullmäktigförsam-
lingarna jämförs i fråga om respondenternas bruk av finska och svenska i möteskon-
texten och deras åsikter om hur bruket av två språk fungerar och upplevs. Den kvan-
titativa jämförelsen kompletteras genom en kvalitativ analys av enkäternas öppna 
frågor. Den kvalitativa analysen möjliggör mera ingående svar på hur respondenterna 
upplever samspelet mellan språken. 

Det inspelade materialet från Vasa stadsfullmäktige analyseras både kvantitativt och 
kvalitativt. Den kvantitativa analysen resulterar i en beskrivning av hur mötesaktö-
rerna med sina olika roller som ledamöter, tjänstemän eller ordförande använder 
finska respektive svenska. En kvalitativ analys görs utgående av vad som sägs om 
språk och bruket av språk under mötena.  

I studien ingår även en diakronisk jämförelse mellan bruket av språk och användning 
av tolkning i Vasa stadsfullmäktige nu och för två decennier sedan. Utgående från 
redovisade enkätsvar från ledamöter år 1991 (Höglund 1992) och enkäterna från 
2011 jämförs vissa aspekter rörande användning av och uppfattning om tolkningen.   

Analyserna leder för det första fram till beskrivningar av hur och av vem språken 
används och de beskriver således de språkmönster som bildas under mötena genom 
ledamöternas, ordförandens och tjänstemännens bruk av de båda språken (se Koskela 
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& Pilke 2011, Pilke & Vik-Tuovinen 2012). För det andra ger de information om hur 
tvåspråkigheten och samspelet mellan språken upplevs utgående från premisserna för 
tvåspråkiga fullmäktigemöten med tolkningsservice. 
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3 DE KOMMUNALA OCH SAMKOMMUNALA 
FULLMÄKTIGEFÖRSAMLINGARNAS SPRÅK 

Finlands lagstiftning ger ramarna för landets tvåspråkighet och även för organise-
ringen av kommunernas tvåspråkighet och medborgarnas rättigheter. Kommuner och 
kommunala organ kan också ha egna anvisningar för bruket av språk. I det här ka-
pitlet behandlas först vissa centrala lagar och riktlinjer som berör bruket av finska 
och svenska i kommuner och samkommuner. Därefter ges en översikt över de språk-
liga förhållandena i de geografiska områden som ingår i denna studie (avsnitt 3.1.) 
och de bestämmelser som styr bruket av språk i de undersökta fullmäktigeförsam-
lingarna (avsnitt 3.2). 

Medborgarnas rätt till eget språk och egen kultur fastställs i Finlands grundlag. Lan-
dets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov 
ska tillgodoses på lika grunder och alla ska ha möjlighet att få samhällelig service på 
det egna språket. (Finlands grundlag 731/1999, 17 §, 122 §) I tvåspråkiga kommuner 
ska i kommunens förvaltningsstadga ingå nödvändiga bestämmelser om hur invånare 
som hör till olika språkgrupper ska få jämlik service i kommunen (Kommunallag 
365/1995, 50 §). Medlemmar i en tvåspråkig kommuns organ har också rätt att an-
vända finska eller svenska vid sammanträden. Språklagen anger att fullmäktiges mö-
teskallelser och protokoll i tvåspråkiga kommuner ska skrivas på finska och svenska. 
Dessutom nämns att om någon medlem inte förstår ett muntligt yttrande, ska det på 
begäran återges i korthet. (Språklagen 423/2003, 28 §, 29 §) 

Kommunerna är grundenheten för den språkliga indelningen i Finland. Kommunerna 
är antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. Vart tionde år fastställer statsrådet genom 
förordning vilka kommuner som är enspråkiga respektive tvåspråkiga. Förordningen 
anger också vilket språk som är majoritetsspråk i de tvåspråkiga kommunerna. En 
kommun kan beviljas status som tvåspråkig även om den annars skulle vara ensprå-
kig. I språklagen (423/2003) fastställs också att samkommuners myndigheter är två-
språkiga om kommuner med olika språk eller minst en tvåspråkig kommun hör till 
samkommunen. 

Vid tiden för insamlingen av materialet för denna studie gällde den språkliga indel-
ningen av kommuner för åren 2003–2012. Av Finlands 336 kommuner var då 19 
svenskspråkiga och 30 tvåspråkiga. Av de tvåspråkiga har 12 svensk majoritet och 18 
finsk majoritet. (Finlands kommunförbund, 2011a) Genom kommunsammanslag-
ningar har antalet kommuner minskat. I början av år 2015 var antalet kommuner 317 
(Finlands kommunförbund 2015). 



   Publikationer från Vasa universitet. Rapporter     13 

  

Det är kommunerna som ordnar den lagstadgade basservicen för kommuninvånarna. 
Till den viktigaste basservicen hör social- och hälsovård, undervisning och bildning, 
miljö och teknisk infrastruktur. (suomi.fi 2015) Beslutanderätten i kommunen utövas 
av fullmäktige som valts av invånarna och kommunfullmäktige har ansvar för kom-
munens verksamhet och ekonomi (Kommunallag 365/1995, 1 §, 13 §).  

Kommuner komma överens om att sköta sina uppgifter tillsammans. En kommun kan 
sköta någon uppgift för en eller flera kommuners räkning eller en uppgift kan skötas 
av en samkommun. Medlemskapet i en samkommun kan vara frivilligt eller obligato-
riskt för kommunerna. Beslutanderätten i samkommuner kan utövas av samkommu-
nens fullmäktige, vid en samkommunsstämma eller av ett organ som väljs av med-
lemskommunerna. (Kommunallag 365/1995, 76 §, 81 §, 86 §) 

Samkommunerna för specialiserad sjukvård, samkommuner som sköter special-
omsorgsuppgifter samt landskapsförbunden är obligatoriska samkommuner. Vasa 
sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund hör således till de obligatoriska samkom-
munerna. Landskapsförbunden sköter regionutveckling, landskapsplanläggning och 
intressebevakning. Förbunden utarbetar på regionnivå de program som behövs för 
stöd från Europeiska unionens strukturfonder och svarar för genomförandet av dem. 
(Kommunallag 365/1995, 81 §, 86 §; Så fungerar kommunen 2009; Lag om utveck-
ling av regionerna 1651/2009, 10 §) 

Till de allmänna principerna i förvaltningen hör offentlighet. Myndighetshandlingar 
är offentliga om inte annat stadgats i lag (Lag om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet 621/1999, 1 §). Allmänheten ska kunna följa fullmäktiges möten, och mötena 
är offentliga såvida sekretess inte måste iakttas på grund av något ärendes natur. 
(Kommunallag 365/1995, 54 §). Offentlighetsprincipen innebär också att offentligt 
material i anknytning till fullmäktigesammanträden är tillgängligt för forskning. 

3.1 Språkförhållanden i de undersökta 
fullmäktigeförsamlingarnas geografiska områden 

De tre fullmäktigeförsamlingarna som ingår i denna studie har olika antal ordinarie 
ledamöter, medan det sammanlagda antalet ordinarie ledamöter och ersättare per 
fullmäktigeförsamling är i samma storleksklass, ca 70 per fullmäktige. De geogra-
fiska områden som fullmäktigeförsamlingarna representerar är alla tvåspråkiga. Vasa 
stad har finska som majoritetsspråk, medan de båda samkommunernas geografiska 
områden är tvåspråkiga med svenska som majoritetsspråk. 

Språkfördelningen enligt invånarnas modersmål i de geografiska områden som ingår 
i undersökningen presenteras i tabell 6. Statistiken är från 31.12.2010 (Österbottens 
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landskapsportal 2011). I Vasa stad utgjorde invånarna med svenska som modersmål 
en minoritet på 25 %, medan de svenskspråkiga i samkommunerna uppgick till en 
knapp majoritet, 51 %. 

Tabell 6. Språkfördelningen enligt invånarnas modersmål i de undersökta 
geografiska områdena år 2010 

 Andel 
finskspråkiga 

Andel 
svenskspråkiga 

Andel  
övriga språk 

Vasa stad 69 % 25 % 6 % 
Vasa sjukvårdsdistrikt 45 % 51 % 4 % 
Österbottens förbund 45 % 51 % 4 % 

Vasa stadsfullmäktige hade under den undersökta perioden 51 ordinarie ledamöter 
och 15 ersättare. I Vasa bodde 59 600 personer i slutet av år 2010. Av dem var 69 % 
finskspråkiga, 25 % svenskspråkiga och ca 6 % personer hade något annat språk som 
sitt modersmål. (Vasa stad 2011)  

Samkommunen Vasa sjukvårdsdistrikt hade vid tidpunkten för studien 14 medlems-
kommuner. Samkommunens fullmäktige utgjordes av 33 ordinarie ledamöter och 33 
ersättare. Distriktet som sträcker sig från Larsmo kommun i norr till Kristinestad i 
söder hade ca 165 000 invånare. Av dem hade 51 % hade svenska som modersmål, 
45 % finska och 4 % något annat modersmål. (Vasa sjukvårdsdistrikt 2011a, 2011b). 

Österbottens förbund hade 16 medlemskommuner vid tidpunkten för studien. Land-
skapsfullmäktige bestod av 38 ordinarie ledamöter och 38 ersättare. Av befolkningen 
i landskapet hade 51 % svenska som modersmål, 45 % finska och 4 % något annat 
språk. (Österbottens landskapsportal 2011) 

De kommuner som bildar samkommunerna Österbottens sjukvårdsdistrikt och Öster-
bottens förbund är en- eller tvåspråkiga kommuner. Tabell 7 presenterar språkfördel-
ningen mellan finskspråkiga, svenskspråkig och tvåspråkiga kommuner vid tidpunk-
ten för undersökningen. För de tvåspråkiga kommunerna anges också majoritetssprå-
ket. 

I samkommunerna utgjorde antalet helt finskspråkiga kommuner och tvåspråkiga 
kommuner med finska som majoritetsspråk ungefär en tredjedel av kommunerna. 
Vasa stad som tvåspråkig kommun med finsk majoritet är med tanke på invånaranta-
let relativt dominerande i de två samkommunernas geografiska områden. Vasa stod 
exempelvis år 2011 för drygt 40 000 av det totala antalet 80 000 invånare med finska 
som modersmål i landskapet Österbotten.  
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Tabell 7. Kommunernas språkliga fördelning i de undersökta samkommuner-
na 

 Finsk- 
språkiga 

Svensk-
språkiga 
 

Tvåspr., 
finsk maj. 

Tvåspr., 
svensk 
maj. 

Totalt 

Vasa sjukvårdsdi-
strikt 

 
2 

 
3 

 
2 

 
7 

 
14 

Österbottens för-
bund 

 
3 

 
3 

 
2 

 
8 

 
16 

Efter år 2010 har förändringar skett i såväl Vasa som samkommunerna. År 2013 fu-
sionerades Lillkyro kommun med Vasa stad, vilket påverkade demografin och kom-
munfullmäktiges storlek (Vasa 2013) Genom denna fusion och fusionen av kommu-
nerna Vörå–Maxmo och Oravais till den nya kommunen Vörå år 2011 har antalet 
medlemskommuner i de undersökta samkommunerna minskat (Vasa sjukvårdsdi-
strikt 2013, Österbottens förbund (2013). 

3.2 De undersökta fullmäktigeförsamlingarnas 
språkbestämmelser 

De bestämmelser om bruket av finska och svenska i fullmäktige som ingår i de na-
tionella författningarna bekräftas och preciseras i Vasa stads och de båda samkom-
munernas stadgor och arbetsordningar. Det här förfarandet följer kommunallagen 
(365/1995, 15 §), som anger bestämmelser om fullmäktiges verksamhet fastlås i en 
arbetsordning eller någon annan instruktion. 

I Förvaltningsstadga för Vasa stad (1995/ 2007, 16 §) konstateras att språkbruket i 
fullmäktiges sammanträdeskallelse och protokoll följer språklagen. Vasa stads ar-
betsordning för fullmäktige (1995/2012, 9 §) anger att fullmäktiges föredragnings-
lista ska uppgöras på både finska och svenska. 

I Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga (2011c) fastställs i 1 § att samkommunen 
tillhandahåller hälsotjänster på svenska och finska.  För övrigt hänvisas till lagar och 
förordningar. I 45 § (ibid.) anges att de båda språkgruppernas behov ska beaktas 
jämbördigt i organiseringen av förvaltningen och i information. Ytterligare sägs att 
fullmäktiges föredragningslistor i sin helhet och bilagorna i huvudsak ska finnas på 
både finska och svenska. 

I Österbottens förbunds grundavtal (Österbottens förbund 2011, 1 §) fastslås att sam-
kommunens språk är svenska och finska och att protokollen uppgörs på svenska och 
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finska.  I Förvaltningsstadgan (Österbottens förbund 2008/2010, 18 §) anges att de 
svensk- och finskspråkigas behov ska beaktas jämbördigt i samkommunens förvalt-
ning, i dess verksamhet, service och information. Enligt både förvaltningsstadgan och 
arbetsordningen för landskapsfullmäktige (Österbottens förbund 2007, 11 §) ska 
fullmäktiges föredragningslista uppgöras på både finska och svenska. 
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4 BRUKET AV FINSKA OCH SVENSKA I 
MÖTESKONTEXTEN 

Redovisningen för bruket av språk i möteskontexten inleds med respondenternas 
redogörelse för vilka språk de använder i muntlig kommunikation och när de läser 
mötesdokument (avsnitt 4.1). Därefter behandlas respondenternas motiveringar till 
varför de talar finska eller svenska (avsnitt 4.2) och slutligen presenteras responden-
ternas åsikter om bruket av två språk (avsnitt 4.3). 

Utgående från enkäterna presenteras i avsnitt 4.1 på vilket eller vilka språk respon-
denterna läser mötesdokumenten, framför sina egna formella inlägg och diskuterar 
informellt med andra mötesdeltagare utanför de egentliga mötesförhandlingarna. De 
informella samtalen kan vara sådana som berör mötesärendena eller också vara mera 
fria diskussioner, exempelvis under kaffepauser. 

4.1 Muntlig kommunikation och läsande av dokument 

I redogörelsen för hur respondenterna använder finska och svenska i möteskontexten 
i tal och skrift presenteras svaren från Vasa stad separat. Samkommunerna kan här 
behandlas samtidigt, eftersom språkförhållandena är i stora drag de samma för båda 
samkommunerna. En annan orsak till att redovisa svaren från samkommunerna till-
sammans är att det är fråga om ett litet antal respondenter, varför en samlad redovis-
ning bättre garanterar respondenternas anonymitet.  

Enligt enkätsvaren från Vasa stadsfullmäktige läser alla 13 respondenter med finska 
som modersmål mötesdokumenten på finska och de håller sina formella inlägg under 
mötena på finska. Av dem är det ändå fyra som i informella diskussioner med andra 
fullmäktigeledamöter talar både finska och svenska. De nio respondenterna med 
svenska som modersmål läser mötesdokumenten antingen bara på svenska (fem re-
spondenter) eller på både finska och svenska (fyra respondenter). I sina egna inlägg 
talar fem av dem med svenska som modersmål bara svenska och tre både finska och 
svenska. En respondent har inte besvarat denna fråga. Alla respondenterna med 
svenska som modersmål anger att de i informella situationer talar både finska och 
svenska med andra fullmäktigeledamöter. 
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I figur 1 presenteras i vilka situationer respondenterna från Vasa stad anger att de 
använder finska respektive svenska. Respondenternas svar är indelade enligt mo-
dersmål. Som modersmål kunde anges finska, svenska eller både finska och svenska. 
Staplarna i figuren och de olika färgerna anger antalet respondenter som valt respek-
tive svarsalternativ. 

Figur 1. Bruket av finska och svenska i möteskontexten. Fördelning enligt mo-
dersmålet, Vasa stad. 

Figur 2 illustrerar svaren från Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund. Av 
respondenterna har 19 svenska och 9 finska som modersmål.  

Figur 2. Bruket av finska och svenska i möteskontexten. Fördelning enligt mo-
dersmålet, Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund. 
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De 19 respondenter för samkommunerna som har svenska som modersmål läser hu-
vudsakligen mötesdokumenten på svenska och håller sina egna inlägg på svenska. 
Det är bara fyra av dem som läser mötesdokument på både finska och svenska och tre 
som håller sina inlägg på både finska och svenska. Respondenterna med finska som 
modersmål (N=8) rapporterar en större variation. Av dem läser fyra mötesdokumen-
ten på finska, en på svenska och fyra på både finska och svenska. Formella inlägg gör 
fyra av dem på finska och lika många på både finska och svenska. 

I formella inlägg är det 20 respondenter av totalt 28 som talar bara sitt modersmål. 
Bland de 19 respondenterna med svenska som modersmål är det tio som inte använ-
der finska under mötena varken i sina anföranden eller i informella samtal.  I infor-
mella samtal talar således tio svenskspråkiga respondenter svenska och nio både 
finska och svenska. Av de finskspråkiga talar två finska, en svenska och sex både 
finska och svenska. Av totalt 28 respondenter från samkommunerna är det således 15 
som i informella diskussioner talar både finska och svenska.  

En jämförelse mellan svaren från respondenterna för samkommunerna respektive 
Vasa stadsfullmäktige visar en viss skillnad i det språkliga beteendet. I Vasa stads-
fullmäktige, där majoritetens modersmål och det geografiska områdets majoritets-
språk är finska, använder respondenterna med finska som modersmål mera genomgå-
ende sitt modersmål. De läser alltid mötesdokumenten på finska och använder alltid 
finska i sina anföranden. Bland de finskspråkiga respondenterna för samkommunerna 
är det fyra personer som håller sina inlägg på både finska och svenska och fyra som 
håller dem bara på finska. Där förekommer det också att respondenter med finska 
som modersmål läser dokumenten på båda språken eller bara på svenska. I informella 
diskussioner i samkommunfullmäktige talar sju av nio med finska som modersmål 
både finska och svenska eller bara svenska. I stadsfullmäktige talar bara fyra av tret-
ton respondenter med finska som modersmål både finska och svenska i informella 
samtal i möteskontexen.   

I samkommunerna talar över 80 % av respondenterna med svenska som modersmål 
alltid svenska i sina formella anföranden, medan motsvarande andel i Vasa stads-
fullmäktige är mindre och ligger något över hälften. Alla respondenter från Vasa 
stadsfullmäktige med svenska som modersmål anger att de i informella diskussioner 
använder både finska och svenska, medan hälften av respondenterna från samkom-
munerna med svenska som modersmål talar bara svenska i informella diskussioner i 
möteskontexten.  

Utgående från ovan presenterade resultat tenderar den språkgrupp som utgör minori-
tet i respektive fullmäktige ha ett något mera flexibelt språkval. Det bör också påpe-
kas att en orsak till att en del av respondenterna inte använder det andra inhemska 
språket i varken formella eller informella situationer är bristande språkkunskaper (se 
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avsnitt 2.1.2). En annan orsak är att de inte behöver använda det andra inhemska 
språket i formella situationer, eftersom mötesdokumenten finns på båda språken och 
det förekommer simultantolkning under mötena. I avsnitt 4.2 diskuteras närmare de 
orsaker respondenterna anger till sitt val av språk under mötena. 

4.2 Orsaker till val av språk 

Redovisningen av hur svenska och finska används i möteskontext i avsnitt 4.1 visar 
att det finns en variation hos respondenterna från att alltid tala sitt modersmål till att 
enligt situation använda både finska och svenska. Varför respondenterna väljer att 
uttrycka sig på det ena eller det andra språket har utretts genom enkäten. I redogörel-
sen för orsakerna separeras svaren inte per fullmäktigeförsamling, eftersom fokus här 
ligger på de generella orsakerna till val av språk i möteskontexten. Trots att språkför-
hållandena är olika i Vasa stadsfullmäktige och de två samkommunernas fullmäkti-
geförsamlingar, visar sig motiveringarna till att tala finska eller svenska vara relativt 
samstämmiga. 

Respondenterna uppmanades i enkäten klargöra varför de väljer att tala finska re-
spektive svenska genom att fortsätta påståendena På fullmäktigemötena talar jag 
finska då respektive På fullmäktigemötena talar jag svenska då. Svaren har anknutits 
till bakgrundsinformationen om respondenternas modersmål, och redovisningen av 
svaren följer indelningen orsaker att tala sitt modersmål (avsnitt 4.2.1), att tala det 
andra inhemska språket (4.2.2) och att tala båda språken (4.2.3) i fullmäktigekontex-
ten. De exempel på motiveringar som inkluderas i redogörelsen ges på det språk som 
respondenten använt. Om motiveringen är på finska, ges en översättning till svenska 
av svaret inom parentes eller en förklaring på svenska i texten. 

4.2.1 Orsaker att tala sitt modersmål 

En orsak att tala sitt modersmål i möteskontexten är enligt respondenterna det att 
modersmålet är det språk de kan uttrycka sig bäst på. Vissa respondenter anger att de 
alltid talar sitt modersmål. Antingen anger de att det helt enkelt är det språk de kan 
eller att det är det språk de behärskar bäst. De konstaterar exempelvis osaan ilmaista 
itseäni sillä (jag kan uttrycka mig på det), haluan saada asiani oikein ja selvästi ym-
märretyksi (jag vill få fram mitt ärende så det förstås rätt och klart). Det betonas 
också att det är tack vare tolkning man kan tala sitt modersmål. Puhun suomea lähes 
aina, koska se on äidinkieleni ja pystyn siten ilmaisemaan itseäni paremmin. Minusta 
on tärkeää, että jokainen saa käyttää omaa äidinkieltään ja on olemassa tulkkaus 
sitä tarvitseville (Jag talar nästa alltid finska, för det är mitt modersmål och jag kan 
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uttrycka mig bättre på det sättet. Jag tycker det är viktigt att alla får använda sitt eget 
modersmål och det finns tolkning för dem som behöver det).  

Flera respondenter nämner explicit att de använder sitt modersmål i formella inlägg 
under mötena. Modersmålet används när respondenten gör ett allmänt inlägg riktat 
till hela mötet eller introducerar ett nytt ämne, även om respondenten anger att han 
eller hon i övrigt kan delta i diskussioner på båda språken. Respondenterna uppger 
sig också tala sitt modersmål när de kommenterar något som någon annan framfört 
på det språket. Det är alltså inläggets funktion och vem man riktar sig till som är av-
görande för valet av språk. 

Politiska eller ideologiska skäl anges också som orsak till att tala sitt modersmål. En 
respondent motiverar användningen av modersmålet svenska med det är ändamåls-
enligt för att framhålla vår språkprofil och en annan säger sig tala sitt modersmål av 
principiella skäl eftersom landskapets majoritetsbefolkning är svenskspråkig.  

4.2.2 Orsaker att tala det andra inhemska språket 

Majoriteten av respondenterna använder huvudsakligen sitt modersmål under mötena 
(se avsnitt 4.1), men en del väljer att i vissa sammanhang tala det andra inhemska 
språket. Respondenterna uppger att de kan föredra det andra inhemska språket om de 
tar till orda i ett ärende där de vill göra sig förstådda också i den andra språkgruppen. 
En annan orsak till att göra det är om de anser det är viktigt att nyanserna kommer 
fram även på det andra språket. Trots att tolkning finns att tillgå, kan respondenterna 
således i dessa situationer välja att själva tala det andra språket.  

En aspekt som betonas relativt ofta i motiveringarna är att man tala det andra språket 
om man uttryckligen vänder sig till någon som hör till den andra språkgruppen. Ex-
empelvis nämner respondenterna att de talar det andra språket om de vill bemöta nå-
got som någon framfört på det språket, kommentoin jonkun muun ruotsiksi esittämää 
asiaa, eller att man talar till en viss person, jag vill vända mig personligen till någon 
medlem av den andra språkgruppen. Det kan också vara en grupp av mötesdeltagare 
som beaktas när man väljer språk, t.ex. anges att det andra inhemska språket används 
i diskussioner med andra partier.  

Det andra inhemska språket kan talas i formella inlägg under mötet, men betydligt 
vanligare är det när diskussionen är informell och man inte nödvändigtvis diskuterar 
mötesärenden. Diskussionspartens språkkunskaper beaktas speciellt i informella sam-
tal när tolkning inte finns tillgänglig. Exempel på sådana kommentarer är kun toinen 
osapuoli on ruotsinkielinen (när den andra parten är svenskspråkig), vid eventuella 
kaffepauser om jag sitter bredvid en finskspråkig som jag vet är dålig på svenska, 
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keskustelukumppani preferoi sitä tai ei mielestään osaa suomea (när diskussionspar-
ten prefererar det eller inte anser sig kunna finska).   

Respondenterna talar således vid behov det andra inhemska språket, förutsatt att de 
egna språkkunskaperna är tillräckliga. De kan välja att tala det språk som någon an-
nan inlett på, vilket också noterades som orsak till att tala sitt modersmål. Respon-
denterna visar förståelse för att man behöver anpassa sig till den andra partens språk-
kunskaper. Detta gäller både respondenter med finska och respondenter med svenska 
som modersmål. Det som verkar vara utmärkande bruket av det andra inhemska 
språket är att man talar det språk som gör kommunikationen effektivast eller enklast. 
I motsats till motiveringarna till att tala sitt eget modersmål återfinns i denna kategori 
inte hänvisningar till principiella eller ideologiska motiveringar. 

4.2.3 Orsaker att tala båda språken 

En del respondenter anger att de själva talar både finska och svenska i sina formella 
inlägg. En som säger sig tala både finska och svenska om det ges tid därtill konstate-
rar mutta ensin äidinkielelläni (men först på mitt modersmål). En annan anger sig 
tala finska om tolkning av någon orsak saknas och jag vill framföra de viktigaste 
synpunkterna så att också de helt finskspråkiga fattar, men konstaterar på samma sätt 
som den andra respondenten även i dessa fall inleder jag på svenska. Respondenterna 
anger således vilka principer de följer när de använder båda språken. Det verkar såle-
des som om ledamöterna genom att inleda på sitt modersmål markerar sin bakgrund.  

Analysen av inspelat material från Vasa stadsfullmäktige (kapitel 5) visar också på 
en eventuell princip för val av språk som inte rapporteras i enkätsvaren. Den princi-
pen är att ledamöter ofta inleder sina anföranden på majoritetsspråket för den poli-
tiska grupp de representerar, fast det språket inte är deras modersmål.  

Några respondenter påpekar i sina kommentarer till val av språk att det inte finns 
någon orsak att upprepa samma sak båda språken själv, eftersom mötena tolkas; Mie-
lestäni on ajan hukkaa kääntää puhe myös ruotsiksi. Muutamat valtuutetut puhuvat 
kahdella kielellä simultaanitulkkauksesta huolimatta (Jag tycker det är onödigt att 
översätta det man säger också till svenska. En del ledamöter talar två språk trots si-
multantolkningen).  

Analysen visar att valet av språk vanligen inte är slumpmässigt utan att det finns en 
orsak till det. I redogörelsen för respondenternas åsikter om bruket av två språk under 
fullmäktigemötena (avsnitt 4.3) förstärks bilden av att respondenterna har en klar 
uppfattning om när, hur och med vem de båda språken används. 
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4.3 Åsikter om bruket av två språk under 
fullmäktigmötena 

En central frågeställning i denna studie är hur tvåspråkigheten upplevs av ledamöter-
na. Enkäten innehåller frågeställningar som klargör respondenternas åsikter om an-
vändning av två språk under fullmäktigmötena. Respondenterna fick ange sina åsik-
ter genom att ta ställning till olika påståenden på en femgradig skala med ytterlig-
hetsvärdena helt av samma åsikt och helt av annan åsikt. Alla påståendena började 
med Bruket av både finska och svenska under fullmäktigemötena följt av det egent-
liga påståendet, exempelvis fungerar enligt min åsikt bra. Av de påståenden som 
respondenterna skulle ta ställning till var hälften positivt formulerade och hälften 
negativt.  

Här redogörs först för respondenternas åsikter om den tvåspråkiga mötespraxisen. 
Därefter diskuteras hur tvåspråkigheten generellt upplevs påverka mötesgången och 
kommunikationen under mötena. För att få en klarare bild av bakomliggande orsaker 
granskas också när så anses nödvändigt bakgrundsvariabler som kan tänkas påverka 
respondenternas svar, såsom hur lång erfarenhet respondenterna har av fullmäktige-
arbete eller om respondenterna representerar majoritets- eller minoritetsspråket i re-
spektive fullmäktigeförsamling. 

4.3.1 Åsikter om den tvåspråkiga mötespraxisen 

Respondenterna fick ta ställning till om de anser att bruket av både finska och 
svenska under fullmäktigemötena fungerar bra, är naturligt och är rättvist. Dessa på-
ståenden är positivt formulerade, men de följer inte varandra i frågeformuläret, utan 
varvas där med negativt formulerade påståenden.  

De flesta respondenterna från de båda samkommunerna helt eniga med påståendet att 
bruket av finska och svenska fungerar bra under fullmäktigemötena, 80 % av respon-
denterna från Vasa sjukvårdsdistrikt och 85 % av respondenterna från Österbottens 
förbund. Lika samstämmiga är inte svaren från stadsfullmäktige, men också där in-
stämmer 78 % av respondenterna helt eller delvis i påståendet.  

De respondenter som inte är helt eller delvis av samma åsikt som påståendet visar sig 
vara fördelade mellan båda språkgrupperna i alla fullmäktigeförsamlingarna. I stads-
fullmäktige är de dessutom relativt jämnt fördelade. Det verkar således som om mo-
dersmålet inte är avgörande för om man anser att bruket av två språk fungerar bra. En 
svag tendens verkar finnas att de respondenter som inte har särdeles starka kunskaper 
i det andra inhemska språket hör till dem som inte är eniga med påståendet. Eftersom 
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antalet respondenter i detta fall är litet, är det ändå skäl att vara försiktigt med slutsat-
ser utgående från språkkunskaper. 

Figur 3 presenterar svarsfördelningen. Den lodräta skalan anger andelen respondenter 
(%) som besvarat frågan med respektive svarsalternativ. 

 

Figur 3. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigemötena fungerar bra 
(svarsandel i %). 

En omständighet som kan tänkas påverka svaren på denna fråga är hur lång erfaren-
het respondenterna har av tvåspråkiga fullmäktigemöten. Därför utreddes hur många 
perioder de respondenter som inte instämde helt eller delvis har varit ledamöter i re-
spektive fullmäktige. Längre eller kortare erfarenhet av fullmäktigemöten verkar inte 
påverka inställningen, eftersom dessa respondenter var ledamöter för första, andra 
eller tredje perioden. 

Skillnaderna mellan de olika fullmäktigeförsamlingarna i fråga om hur väl res-
pondenterna anser att bruket av båda språken fungerar kan ha att göra med mötenas 
längd och hur ofta möten hålls. Vasa stadsfullmäktige sammanträder cirka tio gånger 
per år, medan vardera samkommunfullmäktige sammanträder 2–3 gånger per år. 
Stadsfullmäktigemötena är också enligt forskarens observationer vanligen längre än 
samkommunfullmäktiges möten, vilket kan påverka åsikterna i negativ riktning, ef-
tersom det kan anses att mötena blir längre på grund av att de är tvåspråkiga. 

Ett annat positivt format påstående respondenterna skulle ta ställning till var bruket 
av både finska och svenska under fullmäktigemötena är naturligt. I figur 4 presente-



   Publikationer från Vasa universitet. Rapporter     25 

  

ras svaren, sedan diskuteras hur variablerna modersmål och erfarenhet av fullmäkti-
gearbetet eventuellt påverkar svaren.  

 

Figur 4. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigmötena är naturligt 
(svarsandel i %) 

De flesta respondenter anser att bruket av både finska och svenska under mötena är 
naturligt. Påståendet stöds helt eller delvis av 82 % av respondenterna för Vasa stads-
fullmäktige, 93 % av respondenterna för Vasa sjukvårdsdistrikt och alla responden-
terna för Österbottens förbund. 

De två respondenter (9 %) för Vasa stadsfullmäktige som är delvis av annan åsikt har 
finska som modersmål. Helt av annan åsikt är där en respondent med svenska som 
modersmål och en som inte angett sitt modersmål. Med så få respondenter är det 
ändå skäl att inte dra slutsatser angående förhållandet mellan modersmål och åsikt.  

Antalet perioder som respondenterna varit ledamöter kan tänkas påverka deras åsikt 
om huruvida bruket av två språk är naturligt. Av de fyra respondenter för Vasa stads-
fullmäktige som är helt eller delvis av annan åsikt är tre ledamöter för första perioden 
och en för andra perioden, medan ingen av de elva respondenterna som är stadsfull-
mäktigeledamöter för tredje perioden eller mera är av annan åsikt än påståendet. Den 
respondent för Vasa sjukvårdsdistrikt som är helt av annan åsikt är ledamot för andra 
perioden. Med denna spridning kan man eventuellt bland stadsfullmäktigeresponden-
terna se en tendens att åsikten att bruket av två språk är naturligt korresponderar med 
längre erfarenhet. Utgående från samkommunernas respondenter går det däremot inte 
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att avgöra om erfarenheten av fullmäktigearbetet påverkar åsikterna om att bruket av 
två språk är naturligt. 

Bland respondenterna för alla de undersökta fullmäktigeförsamlingarna råder sam-
stämmighet om att bruket av båda språken är rättvist. Av respondenterna för Vasa 
sjukvårdsdistrikt är alla helt eller delvis av samma åsikt som påståendet. I de andra 
fullmäktigeförsamlingarna är ingen respondent helt av annan åsikt i frågan och bara 
en respondent är delvis av annan åsikt. Åsikterna presenteras i figur 5. 

 

Figur 5. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigmötena är rättvist 
(svarsandel i %) 

En viss variation i svaren finns bland respondenterna för Vasa stadsfullmäktige.  
Varken av samma eller av annan åsikt är två respondenter och delvis av annan åsikt 
är en. Dessa tre har alla finska som modersmål och de representerar två olika partier.  
Den respondent från Vasa sjukvårdsdistrikt som varken är av samma eller annan 
åsikt har svenska som modersmål.  

Generellt är de flesta respondenterna i alla de tre fullmäktigeförsamlingarna av den 
åsikten att den tvåspråkiga mötespraxisen fungerar bra, är naturlig och rättvis. Speci-
ellt positivt inställda till praxisen är respondenterna som representerar de samkom-
munala fullmäktigeförsamlingarna.  
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4.3.2 Tvåspråkighetens inverkan på mötesgången och kommunikationen 

Under de undersökta fullmäktigeförsamlingarnas möten talar vanligen mötesordfö-
randen både finska och svenska. Ibland talar också tjänstemännen som är föredra-
gande eller sakkunniga i ärenden båda språken. När ordföranden och tjänstemännen 
talar båda språken genom att upprepa eller sammanfatta på det andra språket tolkas 
inte deras anföranden. Ledamöternas inlägg tolkas, trots att vissa av dem själva talar 
både finska och svenska i sina inlägg genom att helt eller delvis upprepar samma sak 
på det andra språket. För att få fram respondenternas åsikter om mötesgången och 
kommunikationen användes påståendena bruket av två språk gör att mötena blir 
långsammare, orsakar missförstånd och gör att behandlingen blir mera mångsidig. 
Också här fick respondenterna ange om de var av annan eller samma åsikt enligt ska-
lan helt av samma åsikt – helt av annan åsikt. 

Helt eller delvis av samma åsikt med påståendet bruket av två språk gör mötena 
långsammare är ca 50 % av respondenterna från Vasa stadsfullmäktige, 40 % av re-
spondenterna från Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige och 30 % av respondenterna 
för Österbottens förbund. Om andelarna delvis av annan åsikt och helt av annan åsikt 
slås samman, är andelen svar för var och en av fullmäktigeförsamlingarna omkring 
40 %. Svaren presenteras i figur 6. 

 

Figur 6. Bruket av två språk på fullmäktigemötena gör mötena långsammare 
(svarsandel i %) 

Spridningen mellan de olika svarsalternativen är stor för alla fullmäktigeförsamling-
arna, men speciellt bland respondenterna för stadsfullmäktige. Helt av annan åsikt är 



28      Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 

39 %, medan 35 % är helt av samma åsikt.  Ibland är stadsfullmäktigemötena långa, 
t.ex. av mötena från augusti 2010 till augusti 2011 var fem av tolv möten över fyra 
timmar långa. Detta kan ha påverkat svaren genom att respondenterna har erfarenhet 
av att möten kan vara långa. 

Av de åtta ledamöterna i stadsfullmäktige som var helt av samma åsikt, hade sju 
finska som modermål och en hade inte angett modermål. Av de nio som var helt av 
annan åsikt hade tre finska som modersmål och sex svenska. I materialet ingår totalt 
nio respondenter med svenska som modersmål. Enligt svaren från stadsfullmäktige 
kan eventuellt en tendens noteras att de som representerar fullmäktigeförsamlingens 
majoritetsspråk anser att mötena blir långsammare på grund av att både finska och 
svenska används. Svaren från de andra fullmäktigeförsamlingarna ger emellertid inte 
stöd för detta. Bland dem gör variationen i svar att det inte går att uttala sig om för-
hållandet mellan majoritetsspråksställning i respektive organ och rapporterad åsikt i 
denna fråga. 

Påståendet bruket av både finska och svenska under fullmäktigemötena orsakar miss-
förstånd är allmänt formulerat. Respondenten behöver alltså inte ange om han/hon 
själv missförstår, utan det är möjligt att svara utgående från uppfattningen att andra 
personer eventuellt missförstår något. Respondenternas åsikter presenteras i figur 7. 

 

Figur 7. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigemötena orsakar miss-
förstånd under mötena (svarsandel i %) 

Åsikterna om huruvida bruket av både finska och svenska under fullmäktigemötena 
orsakar missförstånd sprids relativt jämnt på svarsskalan. Ingen respondent är ändå 
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helt av samma åsikt som påståendet. Den svarskategori som för alla fullmäktigeför-
samlingar har samlat flest svar är kategorin helt av annan åsikt. Sammanlagt står 
också kategorierna helt och delvis av annan åsikt för över hälften av svaren för var 
och en av fullmäktigeförsamlingarna. Värt att notera är att ungefär en fjärdedel av 
respondenterna från Vasa stadsfullmäktige är delvis av den åsikten att bruket av både 
finska och svenska orsakar missförstånd. Modersmålet verkar inte här inverka på 
svaret, eftersom tre av dessa respondenter har finska som modersmål och tre svenska. 
För samkommunernas del är det två respondenter per fullmäktige som är delvis av 
samma åsikt. Två av respondenterna för Vasa sjukvårdsdistrikt anger att de inte vet. 
Eventuellt är orsaken till detta det att påståendet är för allmänt formulerat och påstå-
endet kunde ha varit betjänt av en följdfråga där respondenterna motiverar sin åsikt. 
Den dominerande uppfattningen verkar ändå vara att tvåspråkigheten inte orsakar 
missförstånd. 

Enkäten innehöll också påståendet att bruket av både finska och svenska under mö-
tena gör att behandlingen av ärenden blir mer mångsidig. Tanken bakom påståendet 
är att det faktum att besluten berör två språkgrupper kan återspeglas i debatten under 
möten, så att flera synvinklar på ärendena eventuellt beaktas.  

 

Figur 8. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigemötena gör att be-
handlingen av ärenden blir mera mångsidig (svarsandel i %) 

 
I alla de undersökta fullmäktigeförsamlingarna är cirka 60 % av respondenterna helt 
eller delvis av den åsikten att behandlingen av ärendena blir mera mångsidig genom 
bruket av två språk. Av respondenterna för Vasa stadsfullmäktige är 22 %, vilket 
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motsvarar fem respondenter, helt av annan åsikt. Av dem har fyra finska som mo-
dersmål och en har inte angett sitt modersmål. Också de två respondenter, 13 %, för 
Vasa sjukvårdsdistrikt som är helt av annan åsikt har finska som modersmål.  

Den här frågan kunde ha klargjorts med en följdfråga, där respondenterna skulle ha 
motiverat sin åsikt. Nu förblir det oklart om respondenterna är av annan åsikt för att 
de anser att språket inte har någon betydelse eller för att de anser att bruket av två 
språk inte gör behandlingen mera mångsidig. 

4.3.3 Tvåspråkighetens inverkan på sättet att uttrycka sig 

Genom enkäten utreddes hur respondenternas sätt att uttrycka sig eventuellt påverkas 
av att mötet förs på två språk. Här redogörs för svar på frågor som berör hur det är att 
delta i diskussionen på ett tvåspråkigt möte och om respondenten eventuellt ändrar 
sitt sätt att tala på grund av att mötet är tvåspråkigt. I figur 9 redogörs för svaren på 
ett påstående som fokuserar på hur det är att delta i diskussionen under ett möte som 
förs på två språk, bruket av både finska och svenska hindrar mig att delta i diskuss-
ionen.  

 

Figur 9. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigemötena hindrar mig att 
delta i diskussionen (svarsandel i %) 

Generellt verkar inte bruket av två språk utgöra något större hinder för deltagande. 
För alla fullmäktigeförsamlingarna är det ca 80 % av respondenterna som inte anser 
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det utgöra något hinder. Eftersom respondenterna är så samstämmiga, kan man kon-
statera att modersmålet generellt inte påverkar åsikten i den här frågan. 

Helt annan åsikt än den som framförs i påståendet har 18 (78 %) av respondenterna 
från Vasa stadsfullmäktige, nio med finska och nio med svenska som modersmål.  
Helt eller delvis av åsikten att bruket av två språk hindrar dem att delta i diskussionen 
är fyra respondenter. Av dessa har tre finska som modersmål och en har inte angett 
sitt modersmål. Partitillhörigheten verkar inte påverka respondenternas åsikter, ef-
tersom dessa fyra respondenter representerar tre olika partier.  

Respondenterna för Österbottens förbund är de bland de undersökta fullmäktigeför-
samlingarna som mest enhälligt anger att bruket av två språk inte hindrar dem att 
delta i diskussionen. Alla respondenter för landskapsfullmäktige är helt eller delvis 
av den åsikten. För Vasa sjukvårdsdistrikts del anger en respondent (7 %) att bruket 
av två språk delvis hindrar deltagandet i diskussionen. Den personen har sjukvårds-
distriktets minoritetsspråk finska som modersmål. Detta kan trots det ringa antalet 
respondenter jämföras med Vasa stadsfullmäktiges respondenter. Där hade också tre 
av dem som var helt eller delvis av annan åsikt har finska som modersmål, men i 
stadsfullmäktige är finska majoritetsspråk.  

Det faktum att mötesdeltagarna har olika modersmål och att alla inte utan svårigheter 
förstår det andra inhemska språket kan tänkas påverka fullmäktigeledamöternas sätt 
att uttrycka sig i sina mötesinlägg. Respondenterna fick ta ställning till påståendet 
bruket av både finska och svenska under fullmäktigemötena tvingar mig att förtydliga 
mitt språk.. 

Bruket av två språk under mötena verkar i någon mån påverka sättet att tala under 
fullmäktigemötena. Svaren presenteras i figur 10. Det svarsalternativ som har fått 
mest stöd bland respondenterna är delvis av samma åsikt. Av respondenterna för 
Vasa sjukvårdsdistrikt är hela 60 % helt eller delvis av den åsikten att bruket av två 
språk tvingar dem att förtydliga sitt språk. Också för de två övriga fullmäktigeför-
samlingarna är motsvarande sammanlagda svarsandel klart över 40 %.   
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Figur 10. Bruket av både finska och svenska på fullmäktigmötena tvingar mig att 
förtydliga mitt språk (svarsandel i %) 

Av de tio stadsfullmäktigeledamöter som är helt eller delvis av åsikten att de måste 
förtydliga sitt språk har fyra finska som modersmål och sex svenska. Av responden-
terna för Vasa sjukvårdsdistrikt som är helt eller delvis av samma åsikt har sju 
svenska som modermål och två finska. Motsvarande antal för Österbottens förbund 
är fyra med svenska som modersmål och två med finska. Eventuellt kan det finnas en 
liten tendens till att de svenskspråkiga känner sig mera tvingade att förtydliga sitt 
språk än de finskspråkiga. Troligen är det så att de är medvetna om att deras åhörare 
inte alltid har så lätt att förstå svenska.  En orsak till detta svar kan också vara att 
respondenterna undviker att tala dialektalt för att andra ska ha lättare att förstå. 

4.3.4 Positivt och negativt med tvåspråkig mötespraxis 

Respondenternas åsikter om användningen av två språk under mötena klargjordes 
förutom genom frågor med svarsalternativ av den typ som redovisats i avsnitt 4.3.1 – 
4.3.3 också genom att de mera fritt fick formulera sina åsikter. Respondenterna om-
bads fortsätta påståendena Det bästa med fullmäktiges tvåspråkiga mötespraxis är 
och Det sämsta med fullmäktiges tvåspråkiga mötespraxis är. Här redovisas ett re-
presentativt urval kommentarer som illustrerar respondenternas åsikter. De kommen-
tarer som respondenterna för de tre fullmäktigeförsamlingarna ger är till innehållet så 
samstämmiga att de här i regel inte redovisas separat. Om en kommentar mera speci-
fikt berör en viss fullmäktigeförsamling, anges ändå respektive fullmäktige. Ibland 
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framgår det också av kommentarens innehåll vilken fullmäktigeförsamling som av-
ses. 

 Det bästa med fullmäktiges tvåspråkiga mötespraxis 

Respondenterna uttrycker ofta åsikter om den tvåspråkiga praxisen som ett faktum 
som inte behöver ifrågasättas (se avsnitt 4.3.1). Samma inställning bekräftas i be-
skrivningarna när respondenterna anger sina åsikter om vad som är det bästa med 
fullmäktiges tvåspråkiga mötespraxis. Exempel 1 och 2 illustrerar detta.  

(1) Det är naturligt, visar respekt för båda språkgrupperna, speglar verklig-
heten i medlemskommunerna. 

(2)  Mielestäni kaksikielisyydelle ei ole vaihtoehtoa (Jag anser att det inte 
finns något alternativ till tvåspråkigheten). 

Det att språket uppfattas som oproblematiskt eller något positivt uttrycks också rent 
konkret. I materialet förekommer kommentarer som kieli ei ole ongelma (språket är 
inget problem) eller problemfri situation i Vasa. Också en stolthet över att tvåsprå-
kigheten fungerar kan märkas i kommentarer, och respondenterna anser att andra 
gärna kunde ta efter den modell som tillämpas (exempel 3 och 4). Tvåspråkigheten 
som en rikedom anknyts till fullmäktigeförsamlingen, staden, regionen eller hela 
nationen.  

(3)  Vasa kan vara en bra förebild!  

(4)   Bra att man i en stad av Vasas storlek kan sköta mötespraxisen på två 
språk naturligt – inte vanligt i alla tvåspråkiga städer. 

(5) Vaasan kaksikielisyys on rikkaus ja se saa näkyä myös valtuustossa! (Va-
sas tvåspråkighet är en rikedom och det får också märkas i fullmäktige!) 

Också i kommentaren i exempel 6 omnämns tvåspråkigheten som en rikedom, och 
därtill förbinds rikedomen med att språkgrupperna får en förståelse för varandra. 
Samhörigheten och känslan av gemenskap med den andra språkgruppen uttrycks 
också explicit i andra kommentarer, vilket illustreras av exempel 7.   

(6)  Tvåspråkigheten är en rikedom om den används på rätt sätt. Båda språk-
grupperna lär sig om varandras sätt att tänka, kultur, förväntningar m.m. 

(7)  Bildar gemenskap och samhörighet mellan språkgrupperna. 

En allmän tendens i kommentarerna är således att den tvåspråkiga mötespraxisen 
upplevs som naturlig och berikande. En annan aspekt som framträder tydligt är beto-
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ningen av att tvåspråkig mötespraxis står för rättvisa och jämlikhet. Rätten att an-
vända sitt modersmål betonas av både finskspråkiga och svenskspråkiga respondenter 
(exempel 8–10). De fritt formulerade kommentarerna understryker således de åsikter 
som framförs i svaren på alternativfrågorna som redovisats i avsnitt 4.3.1.  

(8) Ei pidä syyttää toista kieliryhmää siitä, että kaksikielisyys hidastaa, mak-
saa jne., koska perusoikeudesta ja kielilainsäädännöstä on kyse. (Man ska 
inte beskylla den andra språkgruppen för att tvåspråkigheten försinkar, 
kostar osv., eftersom det är fråga om en grundläggande rättighet och spr-
åklagstiftningen.) 

 (9) Smidigt och demokratiskt. 

 (10) Det är rättvist för båda språkgrupperna. 

Kommunikationsaspekten lyfts fram ur olika synvinklar i kommentarerna. Respon-
denterna tar fasta på både hur ledamöterna uttrycker sig och hur de blir förstådda. Att 
få uttrycka sig på ett språk man behärskar betonas (exempel 11 och 12). De åsikter 
som framförs om möjligheten att få tala ett språk man behärskar understöder de orsa-
ker till val av språk som respondenterna angett enligt redovisningen i avsnitt 4.2.1 – 
4.2.3. 

(11) Valtuutetut voivat asioida sillä kiellä, jonka he osaavat. (Ledamöterna 
kan sköta sakerna på det språk som de kan.) 

(12) Kaikki saavat käyttää omaa äidinkieltään ja tulevat ymmärretyksi. (Alla 
får använda sitt eget modersmål och blir förstådda.) 

Ett par respondenter beskriver hur ledamöter som behärskar båda språken kan an-
vända olika språk i olika sammanhang. Man kan anpassa sitt eget språkbruk enligt 
den andra parten eller gå in för att kommunikationen sker på två språk. Exempel 13 
och 14 uttrycker dessa åsikter. 

(13) On helppoa puhua sillä kielellä mistä asia tullut sekä niille kenelle se 
eniten koskee. (Det är lätt att tala på det språk som ärendet har kommit på 
och till dem det berör mest.) 

(14) Toimivaa kaksikielisyyttä on se, että kukin puhuu omaa äidinkieltään, 
samassa keskustelussakin – pääosa kuitenkin ymmärtää itselleen vierasta 
kieltä paremmin kuin puhuu sitä. Asioiden käsittely nopeutuu ja keskus-
telukumppanit voivat käyttää monipuolisemmin ja vivahteikkaammin 
kieltä kuin yrittäessään muistella itselleen ehkä normaalielämässä vieraita 
termejä toisella kielellä. (Fungerande tvåspråkighet är det att var och en 
talar sitt eget modersmål, också under samma diskussion – de flesta för-
står ändå ett främmande språk bättre än de talar det. Behandlingen av 
ärendena blir snabbare och diskussionsparterna kan använda språket mera 
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mångsidigt och nyanserat än om de på ett annat språk ska försöka komma 
ihåg termer som är främmande i det normala livet.) 

Det faktum att den tvåspråkiga mötespraxisen kan göra att man förkovrar sig i det 
andra inhemska språket nämns av två respondenter. De konstaterar att man får öv-
ning i att både höra och tala det andra inhemska språket och därför också lär sig 
språk under mötena. 

Utgående från de kommentarer respondenterna ger om vad som är det bästa med två-
språkig praxis kan man konstatera att kommentarerna bekräftar att tvåspråkiga möten 
upplevs som något naturligt, rättvist och jämlikt. Alla kan delta i beslutsfattandet 
oberoende av språkkunskaper. Det anses viktigt att ledamöterna tack vare tolkningen 
kan tala sitt eget språk och därigenom uttrycka sig väl och nyanserat och att de kan 
lita på att de blir förstådda. Samhörigheten och gemenskapen som uppstår mellan 
språkgrupperna genom att man ingår i ett gemensamt tvåspråkigt organ betonas i 
flera av kommentarerna. Respondenterna är stolta över att man i Vasa och i regionen 
kan agera så väl på två språk och det betonas att man kunde stå som modell för andra 
i fråga om hur framgångsrik tvåspråkighet fungerar.  

Det sämsta med fullmäktiges tvåspråkiga mötespraxis 

Kommunikationsaspekten och språkpolitiska aspekter hör till dem som lyfts fram i 
kommentarerna om vad som är det sämsta med fullmäktiges tvåspråkiga mötespraxis. 
Förmågan att förstå allt som sägs under mötena betonas (exempel 15 och 16), och de 
helt enspråkiga anses ibland ha svårigheter. I någon mån angav respondenterna också 
i enkätens frågor med färdiga svarsalternativ att bruket av två språk kan orsaka miss-
förstånd (se avsnitt 4.3.2). Enligt respondenternas kommentarer i de öppna frågorna 
utnyttjar alla inte tolkningen, trots att de kunde behöva det (exempel 16). I kommen-
tarerna nämns också att alla nyanser inte nödvändigtvis förmedlas via tolkningen 
(exempel 17). 

(15) Huonointa taitaa olla joidenkin uusien yksikielisten valtuutettujen tottu-
mattomuus. (Det sämsta är väl att vissa nya enspråkiga ledamöter är så 
ovana.) 

(16)  Kaikki eivät ymmärrä toista kieltä, eivätkä käytä tulkkausta. (Alla förstår 
inte det andra språket och utnyttjar inte tolkningen.) 

 (17) Huonointa on, että yksikieliset, pelkästään tulkkauksen varassa olevat 
menettävät jonkin verran vivahteita. (Det sämsta är att enspråkiga som är 
beroende av tolkning går miste om en del nyanser.) 
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Många av de negativa kommentarerna gäller hur de båda språken används under mö-
tena. Mest kommenteras ledamöternas språk, men ett par respondenter har också be-
rört tjänstemännens och ordförandens val av språk. Angående ledamöternas språk-
bruk påpekas att de i onödan talar både finska och svenska. Respondenterna anser att 
den som gör ett inlägg inte ska säga samma sak på båda språken. Däremot tycker 
flera att anförandena gärna kan vara på två språk. Huvudsaken är då enligt vissa re-
spondenter att talaren inte upprepar samma sak på det andra språket (exempel 18). 

(18) Valtuutettu, joka puhuu molemmilla kielillä, hidastaa ja ärsyttää, jos 
kääntää kaiken mutta jos vaihtaa lennosta kieltä ja juttu jatkuu on ihan 
ok. (En ledamot som talar båda språken fördröjer och irriterar om han 
översätter allt, men om han byter språk mitt i och fortsätter prata är det 
alldeles ok.) 

I de undersökta fullmäktigeförsamlingarna är praxisen något olika i fråga om tjäns-
temännens språkbruk. En del tjänstemän talar konsekvent både finska och svenska i 
sina anföranden genom att upprepa allt eller ge en sammanfattning på det andra språ-
ket. En annan princip som följs är att tjänstemännen i sina redogörelser talar turvis 
finska och svenska, men säger olika saker på de båda språken. Som stöd för sina in-
lägg kan tjänstemännen ha t.ex. Power Point-presentationer på ett språk eller på båda 
språken (se även Koskela & Pilke 2014). Respondenternas åsikter om hur tjänste-
männen ska använda respektive språk är inte samstämmiga. Exempelvis är en re-
spondent från Vasa stadsfullmäktige missnöjd med att tjänstemännen inte talar båda 
språken (exempel 19), medan en annan anser att ledamöterna inte ska anmärka på 
sådant (exempel 20). 

(19) De finskspråkiga tjänstemännen som inte ids tala svenska. 

(20) Saman asian turha toisto toisella kielellä, koska on tulkkaus. Erityisesti 
virkamiehiä simputetaan toistamisvaatimuksilla turhaan. (Onödig upp-
repning på det andra språket, eftersom man har tolkning. Speciellt tjäns-
temännen trakasseras ofta i onödan med krav på upprepning.) 

Vissa kommentarer som har att göra med valet av språk kan också uppfattas som 
språkpolitiska. Exempel 19 och 20 om tjänstemännens språk ger antydningar i den 
riktningen, och ännu tydligare framträder åsikterna i kommentarer om hur ledamö-
terna väljer språk.  Respondenterna uttrycker missnöje med både sådana som hör till 
den egna språkgruppen och sådana som hör till den andra. En del respondenter anser 
att man konsekvent ska tala sitt modersmål (exempel 21 och 22), men det finns också 
sådana som tycker att den som kan finska ska tala finska (exempel 23 och 24). Vilket 
språk ledamöterna väljer att uttrycka sig på kan ha sin grund i deras individuella 
språkkunskaper, men valet av språk kan också vara en språkpolitisk fråga. 

(21) Att svenskar inte är konsekventa i sitt svenska språkbruk.  
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(22) Että kaikki eivät käytä omaa äidinkieltään. (Att alla inte använder sitt 
eget modersmål.) 

(23)  Olisi mukavaa jos ne jotka osaavat suomea myös puhuisivat sitä. (Det 
skulle vara trevligt om de som kan finska också skulle tala det.) 

(24) Valtuustokieleksi suomi, sillä pärjää kaikki eikä tule väärinkäsityksiä. 
Kaupunki säästää tulkkauskulut. (Finska som fullmäktiges språk, alla kla-
rar sig på finska och det blir inga missförstånd. Staden sparar in tolk-
ningskostnaderna.) 

Språkkonflikter nämns i kommentarerna, ibland implicit och ibland mera explicit. En 
kommentar som implicit kan antyda någon form av språkkonflikt är en respondent 
som påpekar att de finskspråkiga ska sluta upp med att störa genom att tala sinsemel-
lan under anföranden som framförs på svenska. Exempel 25 och 26 är de två kom-
mentarer som tydligast anger att det kan finns konflikter. 

(25) Ristiriidat kielipolitiikan takia. (Konflikter på grund av språkpolitik.) 

(26) Det är bra med dylika undersökningar eftersom ämnet är lite ”kinkigt” 
ibland. 

En finskspråkig respondent påpekar att alla svenskspråkiga i princip kan finska bra 
och tillägger att praxisen har förändrats under det senaste decenniet, ruotsinkieliset 
ovat siirtyneet puhumaan lähes pelkästään ruotsia mikä on kiristänyt kielipoliittista 
ilmastoa, näin ei ole aina ollut (de svenskspråkiga har övergått till att tala nästan bara 
svenska vilket ha gjort det språkpolitiska klimatet strängare, så har det inte alltid va-
rit.) Också andra respondenter anger att betoningen av språket kan orsaka problem 
(exempel 27). 

(27) Att framhållandet av den svenska profilen kan försvåra behandlingen av 
ärenden. 

I kommentarer som berör en av samkommunerna konstateras att finskspråkiga, fram-
för allt Vasaledamöter, har svår att acceptera att svenskan är majoritetsspråk i land-
skapet. En annan samkommunsrespondent påpekar däremot att de svenskspråkiga 
ska sluta påstå att de finskspråkiga är dominanta och mot språket. Även här verkar 
alltså vissa motsättningar återspeglas. 

Praktiska omständigheter som att mötena blir långa och ekonomiska aspekter som att 
tvåspråkiga möten är dyrare på grund av tolkning och översättning lyfts också fram 
som negativa saker. Kommentaren i exempel 28 illustrerar den typen av åsikter.  

(28) Ei mitään hyvää, pitkittää kokouksia ja tuo lisää kustannuksia. (Ingenting 
bra, det gör mötena längre och ökar kostnaderna.) 
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Åsikterna går emellertid isär bland respondenterna i fråga om huruvida bruket av två 
språk gör mötena långsammare. Enligt redovisningen i avsnitt 4.3.2 är ca 40 % av 
respondenterna av den åsikten att detta inte är något större problem. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att med undantag för några respondenter är 
inställningen till bruket av två språk positiv. Även ideologiska och språkpolitiska 
kritiska åsikter återfinns bland svaren. Det framförs i kommentarerna enstaka önske-
mål om att alla ska tala sitt modersmål eller att alla ska tala finska (gäller stadsfull-
mäktige i Vasa), men de flesta har inget emot tvåspråkig praxis varken på mötes- 
eller individnivå. Hur de två språken används under mötena får däremot i någon mån 
kritik. Flera påpekar att den som vill tala båda språken inte ska upprepa samma sak 
själv, eftersom det finns tolkning. I stället uppfattas det som bra praxis att byta språk 
under anförandet så att man inleder på ett språk och fortsätter på det andra eller väx-
elvis talar finska och svenska, i vartdera fallet utan att upprepa det tidigare sagda. 
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5 VASA STADSFULLMÄKTIGE – ANALYS AV 
SPRÅKET I MÖTESINLÄGG  

I detta kapitel redovisas en analys av bruket av finska och svenska under Vasa stads-
fullmäktiges möten utgående från tv-inspelningar. Studien baserar sig således på of-
fentliga sammanträden som sänts i lokal-tv och material som varit tillgängligt via 
Vasa stads webbplats. Det inspelade materialet analyseras i tre delstudier. I den första 
delstudien (avsnitt 5.1) undersöks fördelningen mellan finska och svenska under mö-
tena enligt antalet inlägg per språk. Bruket av respektive språk undersöks separat för 
ledamöter, ordförande och tjänstemän. Därefter beskrivs i avsnitt 5.2 utgående från 
ett möte hur den tidsmässiga fördelningen mellan språken kan se ut. Båda dessa ana-
lyser uppmärksammar språkbruket separat för ordförande, tjänstemän och ledamöter. 
Den tredje delstudien (avsnitt 5.3) är en innehållsanalys av vad som sägs om språk 
och mötesförfarande under mötena. 

Det normala förfarandet vid behandlingen av ett ärende i kommunfullmäktige är att 
behandlingen inleds med eventuell föredragning och kommunstyrelsens eller före-
dragandes beslutsförslag. Under fullmäktigemötena baserar sig dessa skeden av be-
handlingen vanligen på föredragningslistan och föredragningen är därför sällan munt-
lig. Ordföranden kan i stället bara nämna paragrafens nummer och eventuellt dess 
rubrik samt öppna diskussionen. Ordföranden ger i tur och ordning ordet till de le-
damöter som har bett om det. Därefter redovisar han för eventuella förslag och över-
går till det egentliga beslutsfattandet, vilket kan innebära enhällighet, omröstning 
eller val. Slutligen konstaterar ordföranden beslutet och avslutar behandlingen av 
ärendet. (Så fungerar kommunen 2009: 121)  

Enligt i arbetsordningen för stadsfullmäktige i Vasa leds fullmäktiges möten på både 
finska och svenska.  Också föredragningslistan uppgörs på båda språken. (Arbetsord-
ning för stadsfullmäktige 1995/2012: § 9, § 13.) Under fullmäktigemötena simultan-
tolkas ledamöternas inlägg från finska till svenska respektive från svenska till finska. 
Ordföranden leder mötet på både finska och svenska och hans inlägg tolkas inte. 
Tjänstemännen förväntas använda både finska och svenska och deras inlägg tolkas 
inte. I praktiken är det inte alltid så att tjänstemännen använder båda språken, vilket 
också berörs av respondenterna i enkätsvaren (se avsnitt 4.3.4 exempel 19 och 20). 

En del mötesdeltagare talar i sina inlägg konsekvent bara ett språk, finska eller 
svenska. Det finns emellertid också sådana som gör tvåspråkiga inlägg, dvs. använ-
der båda språken i samma inlägg, och sådana som ibland talar finska och ibland 
svenska i separata inlägg. Personer som behärskar två språk kan använda olika språk-
former, enspråkiga eller tvåspråkiga allt efter sina kommunikationsbehov och kom-
munikationsändamål (Berglund 2008, Grosjean 1982).  
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Ett inlägg definieras som tvåspråkigt om talaren växlar språk från finska till svenska 
eller från svenska till finska minst en gång under sitt inlägg. Hur mycket talaren säger 
före språkbytet varierar och talarna kan ha olika sätt att bygga upp sina tvåspråkiga 
inlägg. Talaren kan antingen upprepa samma sak på båda språken eller göra en sam-
manfattning på det andra språket. Talaren kan också inkludera något enstaka ord eller 
längre uttryck på det andra språket i sitt tal. (Pilke & Vik-Tuovinen 2012). Exempel 
på inlägg där talaren byter språk ges i analysen senare i detta kapitel (exempel 29, 31, 
34, 35). 

Som material för den första delstudien som gäller mötesdeltagarnas bruk av finska 
och svenska används fyra inspelade möten av det totala materialet på 16 möten. 
Materialet för delstudien har valts slumpmässigt. Fokus i analysen ligger på antalet 
inlägg som görs på svenska, finska eller på båda språken.  Separat analys görs för var 
och en av de tre grupperna ledamöter, ordförande och tjänstemän. 

Avsikten med den första delanalysen är att undersöka den tvåspråkiga mötespraxisen 
utgående från hur och i vilken omfattning finska respektive svenska används under 
fullmäktigemötena. Analysen beskriver det språkmönster (se Koskela & Pilke 2011) 
som förekommer under mötena. Fyra möten inspelat material uppskattas ge en till-
räcklig generell bild av hur möten på två språk förlöper. Av de fyra möten som ingår 
i den första delstudien hölls tre under år 2010 och ett i början av 2011. Mötesdatu-
men och mötenas längd presenteras i tabell 8.   

Tabell 8. De analyserade mötenas tidpunkt och längd. 

Mötesdatum Mötets längd 
22.3.2010 2 h 48 min 
16.8.2010 4 h 23 min 
6.9.2010 2 h 27 min 
21.2.2011 2 h 56 min 

De analyserade mötena är något olika till längden, från ca 2,5 timmar till ca 4,5 tim-
mar. Sammanlagt analyseras drygt 11,5 timmar inspelade mötesförhandlingar.  

Den andra delstudien görs utgående från ett möte. Avsikten med studien är att få 
fram en illustration av den variation i fråga om språkbruk som förekommer på två-
språkiga möten av den typ som ingår i denna studie. Delstudien baseras på inspel-
ningen av fullmäktigemötet 21.3.2011. Mötet valdes som material för att det till sin 
längd, 2,5 timmar, är relativt representativt i förhållande till hur långa studiens möten 
i allmänhet är. Också i denna analys särskiljs inlägg av fullmäktigledamöterna, ordfö-
randen och tjänstemännen för att illustrera det mångsidiga språkmönster som uppstår. 
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Den tredje delstudien som görs utgående från det inspelade materialet är en inne-
hållsanalys av vad som sägs om språken och mötesförfarandet under 10 inspelade 
möten. En sådan analys kan ge information som kompletterar den bild av praxis och 
åsikter som framkommer av analysen av enkäterna och analysen av inläggens språk-
liga fördelning. 

5.1 Aktörernas roll och bruk av två språk 

Ledamöternas, ordförandens och tjänstemännens bruk av finska eller svenska regle-
ras på olika sätt. Ordförandens roll ur språklig synvinkel är att se till att mötet ge-
nomförs på två språk och även tjänstemännens val av språk kan styras på formella 
grunder eller som följd av vedertagen praxis. Ledamöternas bruk av finska eller 
svenska är däremot friare och inte formellt styrt. De olika aktörerna kan därför för-
väntas ha olika mönster för bruket av de båda språken. 

5.1.1 Ledamöternas bruk av två språk 

Ledamöternas bruk finska och svenska under de fyra undersökta mötena presenteras 
genom en översikt över antalet en- och tvåspråkiga inlägg gjorda av ledamöterna. 
Därefter diskuteras mera i detalj språkbruket hos de ledamöter som använder båda 
språken under mötena. Tabell 9 presenterar antalet och andelen inlägg på finska, 
svenska respektive båda språken under de fyra analyserade mötena. Tabellen anger 
både antalet inlägg totalt per kategori samt inläggens procentuella andel under mötet.   

Tabell 9. Fördelningen mellan finska, svenska och tvåspråkiga inlägg under 
fyra fullmäktigemöten, ledamöter. 

Mötes- 
datum 

Inlägg på 
finska 

Inlägg på 
svenska 

Tvåspråkiga 
inlägg 

Totalt antal 
inlägg 

22.3.2010 45 (88 %) 4 (8 %) 2 (4%) 51 
16.8.2010 51 (80 %) 7 (11 %) 6 (9 %) 64 
6.9.2010 40 (80 %) 5 (10 %) 5 (10 %) 50 
21.2.2011 45 (83 %) 4 (7 %) 5 (9 %) 54 

Trots att mötena till sin längd varierar, är det totala antalet inlägg gjorda av ledamö-
terna under alla de fyra analyserade mötena relativt jämnt, mellan 50 och 64.  Likaså 
är fördelningen mellan inlägg på finska, inlägg på svenska och tvåspråkiga inlägg 
ganska likartad under de fyra mötena. De finska inläggen står för 80–88 %, andelen 
inlägg på svenska är 7–11 % och andelen tvåspråkiga inlägg 4–10 %. 
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De 18 inlägg som görs på två språk utgörs huvudsakligen av inlägg med ungefär 
samma innehåll på finska och svenska. Ledamöterna som står för de tvåspråkiga in-
läggen har enligt forskarens bedömning med ett undantag svenska som modersmål1. 
Av ledamöterna med finska som modersmål var det under de fyra mötena således 
bara en som använde både finska och svenska i ett inlägg. Det är när stadsstyrelsens 
ordförande som även är fullmäktigeledamot har ett inlägg på flera minuter 
(22.3.2010). Inlägget inleds och avslutas på finska och det innehåll som presenteras 
på svenska återfinns huvudsakligen inte i det som sägs på finska. 

Det är sammanlagt sju ledamöter som står för alla de tvåspråkiga inläggen under de 
analyserade fyra mötena. Förutom de tvåspråkiga inläggen gör de alla också ensprå-
kiga inlägg. Dessutom finns det i materialet två ledamöter som talar både finska och 
svenska, men i separata inlägg. Språkbruket hos de sammanlagt nio ledamöter som 
under de undersökta mötena uttrycker sig på både finska och svenska presenteras i 
tabell 10.  I tabellen anges antalet inlägg på finska, svenska respektive båda språken. 
Ledamöternas namn nämns inte, utan de anges med bokstäverna A–I. 

Tabell 10. Fördelningen mellan finska och svenska i inlägg av de ledamöter 
som använder båda språken. 

Ledamot Inlägg på 
finska 

Inlägg på 
svenska 

Tvåspråkiga  
inlägg 

Totalt 

A 1 (11 %) 6 (66 %) 2 (22 %) 9 
B 1 (14 %) - 6 (86 %) 7 
C - 2 (40 %) 3 (60 %) 5 
D - 3 (60 %) 2 (40 %) 5 
E 5 (83 %) - 1 (17 %) 6 
F 2 (40 %) - 3 (60 %) 5 
G - -  1 (100 %) 1 
H 1 (50 %) 1 (50 %) - 2 
I 1 (33 %) 2 (67 %) - 3 

Bruket av finska och svenska varierar bland de informanter som använder två språk. 
Bara ledamot A använder sig av alla de tre möjliga varianterna, inlägg på finska, in-
lägg på svenska och tvåspråkiga inlägg. Tre ledamöter, C, D och E, gör sina inlägg 
antingen på sitt modersmål eller som tvåspråkiga inlägg. Ledamöterna H och I talar 
antingen finska eller svenska, men i separata inlägg. Ledamot B har mest tvåspråkiga 
inlägg, men också ett inlägg på bara finska.    

                                                 
 
1 Ledamöternas modersmål bedöms i detta material av forskaren. Angivet modersmål i enkätsvaren 

kan inte utnyttjas, eftersom enkätsvaren är anonyma. 
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Modersmål och partitillhörighet har en viss inverkan på valet av språk, men är inte de 
enda påverkande variablerna. Åtta av de nio som gör de tvåspråkiga mötesinläggen 
eller inlägg på både finska och svenska i separata inlägg har svenska som modersmål. 
Av informanterna som uttrycker sig på båda språken representerar sex Svenska folk-
partiet, men också tre andra partier representeras av dessa informanter. 

För att ytterligare klargöra bilden av hur ledamöter med svenska som modersmål 
agerar språkligt under mötena kan jämförelse göras med hur de övriga informanterna 
som av forskaren bedöms ha svenska som modersmål agerar. Utöver de ledamöter 
som har gjort inlägg på både finska och svenska som redovisats ovan är det fyra 
svenskspråkiga ledamöter som under mötena gör inlägg på svenska. Två av dem står 
för två inlägg var och två för ett. Ingen ledamot med svenska som modersmål har 
uttryckt sig bara på finska. Under de undersökta mötena talar alltså åtta ledamöter 
med svenska som modersmål både finska och svenska, medan fyra ledamöter talar 
bara svenska. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de ledamöter som har finska som mo-
dersmål i allmänhet håller sina anföranden på finska. Ledamöter med svenska som 
modersmål uttrycker sig antingen omväxlande på svenska och finska i samma inlägg 
som periodisk språkväxling, separat på svenska och finska i olika inlägg eller ge-
nomgående på svenska. Språkfördelningen under mötena är den att i genomsnitt 
drygt 80 % av ledamöternas inlägg görs bara på finska. Detta kan jämföras med att 
69 % av Vasas befolkning hade finska som modersmål år 2010.  

5.1.2 Ordförandens bruk av två språk 

Utgående från bestämmelserna i Vasa stads Arbetsordning för stadsfullmäktige (Vasa 
stad 1995/2012) ska ordföranden leda behandlingen av mötesärendena på båda språ-
ken. I detta avsnitt redovisas för hur svenska och finska används när ordföranden 
leder mötena. 

Mängden inlägg som ordföranden gör på båda språken samt bara på finska eller bara 
på svenska har analyserats. I analysen anses som ett inlägg det som ordföranden sä-
ger innan någon annan person tar över. Detta innebär att ett inlägg som kategoriseras 
som tvåspråkigt kan gälla även flera efter varandra följande paragrafer som godkänns 
utan diskussion. Ordföranden växlar då språk flera gånger under det tvåspråkiga in-
lägget. Under fullmäktigemötet 21.2.2011 förekommer exempelvis ett inlägg där 
ordföranden växlar språk över 80 gånger. Det inlägget består av avslutande av be-
handlingen av en paragraf, hela behandlingen av två paragrafer samt inledning av 
behandlingen av en paragraf.  
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Exempel 29 illustrerar hur ordföranden växlar mellan finska och svenska när han 
avslutar behandlingen av en paragraf och inleder behandlingen av följande. 

(29)  Keskustelu on päättynyt. Diskussionen är slut. Todetaan. Konstateras. 
Vai? Päätösesitys hyväksytään. Beslutsförslaget godkänns. Hyväksytään. 
Godkänns.  Sitten kolmekymmentäseitsemän pykälä. Paragrafen trettisju. 
Ke keskustelu alkaa. Diskussionen börjar.  

I exempel 29 växlar ordföranden språk elva gånger. Varje mötesfras som anger ett 
visst skede av behandlingen av respektive paragraf sägs först på finska och sedan på 
svenska. 

Figur 11 illustrerar hur många gånger ordföranden uttrycker sig på finska och 
svenska under de fyra undersökta mötena. Staplarna anger antalet enspråkiga och 
tvåspråkiga inlägg, men däremot inte längden på inläggen eller den tid inläggen på-
gått. De fyra staplarna illustrerar inläggen under de fyra analyserade mötena i krono-
logisk ordning (se tabell 8).  

När ordföranden anger följande talare tilltalas vanligen svenskspråkiga ledamöter på 
svenska och finskspråkiga på finska genom att ordförande säger fullmäktig eller 
valtuutettu på personens modersmål och personens efternamn. Tilltal av denna typ 
har inte inkluderats i översikten i figur 11. Om ordförandens tilltal av ledamöterna 
och tjänstemännen vid föredelningen av ordet hade inkluderats, skulle översikten i 
mindre grad återspeglat den språkliga verkligheten. Antalet tilltal per möte kan näm-
ligen uppgå till ett femtiotal. När tilltalen inte tas med i materialet, är ordförandens 
inlägg under de undersökta mötena till antalet mellan 19 och 28. 

Under vart och ett av de fyra undersökta mötena har ordföranden 16–20 tvåspråkiga 
inlägg, vilket illustreras med blå färg i staplarna i figur 11. Andelen tvåspråkiga in-
lägg är ungefär tre fjärdedelar av det totala antalet inlägg. Här bör man ändå notera 
att de tvåspråkiga inläggen kan pågå i flera minuter medan de enspråkiga inläggen 
oftast är korta och till sitt innehåll och sin funktion annorlunda. Fördelningen enligt 
mängden en- och tvåspråkiga inlägg anger således inte hur lång tid ordföranden talar 
finska respektive svenska under mötena. En diskussion om tvåspråkighet i relation 
till mötestiden förs i avsnitt 5.2.  

Ordföranden inleder normalt sina tvåspråkiga inlägg på finska. Under de fyra möten 
som analyserats i den här delundersökningen inleder ordföranden bara en gång på 
svenska i en tvåspråkig replik.  
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Figur 11. Översikt över ordförandens tvåspråkiga inlägg samt inlägg på finska 
respektive på svenska under fyra möten. 

Under varje möte gör ordföranden några enspråkiga inlägg, oftare på finska än på 
svenska. De enspråkiga inläggen är normalt korta och anknyter vanligen till något 
som försiggår i mötessalen, t.ex. i form av konstaterande att en ledamot har anlänt 
och hans ersättare har avlägsnat sig från mötet. Exempel 30 illustrerar ett inlägg av 
den typ som som kategoriserats som enspråkigt finska.  

(30) Valtuutettu NN … päättää tämän pitkän keskustelun. 

I exempel 30 anger ordföranden följande talare med valtuutettu NN (fullmäktig NN), 
men byter sedan tonfall och fortsätter med en kommentar, varför detta inte kategori-
serats som tilltal, utan som ett enspråkigt inlägg. Ett annat exempel på ett enspråkigt 
inlägg är den disciplinära uppmaningen Hiljaisuutta! (Tystnad!) till ledamöter som 
diskuterar sinsemellan medan en ledamot talar i talarstolen. De enspråkiga inläggen 
verkar i viss mån ha en viss mottagare eller mottagargrupp som påverkar vilket språk 
ordföranden använder. 

Ordföranden är utgående från denna analys av språkbruket under fyra möten kon-
sekvent i val av språk. Han leder mötena på både finska och svenska genom att växla 
mellan språken. Ofta sker språkväxlingen vid varje fras i de formella mötesfraserna. 
Ordföranden inleder normalt sina tvåspråkiga inlägg på finska. Varje ledamot tilltalas 
på hans eller hennes modersmål när ordföranden fördelar ordet. De få avvikelserna 
från dessa konsekventa principer för bruket av språken initieras ofta av något som 
pågår i mötessalen. Ordföranden kan alltså konstateras väl följa bestämmelserna att 
fullmäktigemötena ska ledas på båda språken. 
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5.1.3 Tjänstemännens bruk av två språk 

De tjänstemän som deltar i mötena kan medverka i egenskap av föredragande eller 
sakkunniga. Fram till slutet av 2010 hade Vasa stad en stadsdirektör och två biträ-
dande stadsdirektörer med olika ansvarsområden. År 2011 ersattes de två biträdande 
stadsdirektörerna genom en organisationsreform av tre sektorchefer. Dessa personer 
deltar vanligen i fullmäktigemötena. Dessutom kan de ansvariga direktörerna för 
olika områden (ekonomi, personalfrågor osv.) delta i fullmäktigemötena, när ärenden 
som berör deras ansvarsområde behandlas.  

Arbetsordningen för stadsfullmäktige (Vasa stad 1995/2012) innehåller inga be-
stämmelser om vilket eller vilka språk tjänstemännen ska tala under mötena. Förvalt-
ningsstadgan för Vasa stad (Vasa stad 1995/2007) anger i § 21 och § 22 att personer i 
ledande ställning ska ha god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska 
språken (språkkunskapsklass 1). Trots att bestämmelser om att tjänstemännen ska 
tala både finska och svenska under fullmäktigemötena saknas, har det varit tradition 
att de talat båda språken i sina inlägg och att de upprepat samma innehåll på båda 
språken (jfr Höglund 1992: 22–23, 60–61). Ledamöterna är enligt enkätundersök-
ningen inte helt nöjda med tjänstemännens bruk av svenska och finska. Det finns 
både sådana som tycker att tjänstemännen borde säga allt på båda språken och sådana 
som tycker att det räcker med att tjänstemännen talar ett språk. 

Sju tjänstemän gör inlägg under de fyra undersökta mötena. I tabell 11 presenteras en 
översikt över hur tjänstemännen i sina inlägg använder båda språken, enbart finska 
eller enbart svenska. Tjänstemännens namn nämns inte, utan de har angetts med bok-
stäverna A–G. Vissa av tjänstemännen uttalar sig bara en eller ett par gånger, medan 
andra har flera anföranden. De tjänstemän som gör tvåspråkiga inlägg växlar språk 
1–5 gånger i sina inlägg. Ungefär hälften av de tvåspråkiga inläggen (tjänsteman B 
fem gånger och D en gång) innehåller bara en språkväxling.  

Tabell 11. Fördelningen mellan finska och svenska i inlägg av de tjänstemän 
som använder båda språken.  

Tjänsteman Inlägg på 
finska 

Inlägg på 
svenska 

Tvåspråkiga 
inlägg 

Totalt 

A - -   1 (100 %) 1 
B 1 (12 %) - 7 (88 %) 8 
C   2 (100 %) - - 2 
D 3 (43 %) - 4 (57 %) 7 
E - -   3 (100 %) 3 
F - -   1 (100 %) 1 
G   3 (100 %) - - 3 
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Tjänstemännen C och G talar under dessa möten bara finska i sina inlägg. A, E och F 
har genomgående tvåspråkiga inlägg.  B talar både finska och svenska sju gånger och 
en gång bara finska. D har fyra tvåspråkiga inlägg på och tre inlägg på finska. De 
tjänstemän som gör tvåspråkiga inlägg inleder på finska med det undantaget att B 
inleder ett inlägg på svenska. Då hänvisas i början av inlägget till en ledamot som 
tidigare på svenska har omtalat det ärende som B kommenterar. Några tjänstemän har 
under de undersökta mötena bara enstaka inlägg och det är därför möjligt att analysen 
inte illustrerar tjänstemännens individuella bruk av språken på generell nivå. 

Av totalt 25 inlägg av tjänstemännen görs drygt 60 % som tvåspråkiga inlägg. Tre 
tjänstemän hade enbart tvåspråkiga inlägg, men de hade å andra sidan bara ett fåtal 
inlägg under mötena. Av de sju tjänstemännen som gör inlägg under mötena är det 
två som talar bara finska. Ingen har något inlägg bara på svenska.   

Med stöd av språkkunskapskraven för högre tjänstemän inom Vasa stad torde alla de 
tjänstemän som uttalat sig under de undersökta mötena ha god förmåga att använda 
det andra inhemska språket i tal. Det kan finnas olika orsaker till att en del av dem 
ändå väljer att tala bara finska. Eventuellt talar de finska i ett ärende som initierats på 
finska eller när de ger svar på en direkt fråga som ställts till dem på finska (jfr kapitel 
4). Möjligen utgår vissa tjänstemän också från att de ledamöter som har svenska som 
modersmål förstår finska och väljer därför att inte tala båda språken. Den brokiga 
praxisen bland tjänstemännen kan eventuellt också bero på att en del tjänstemän vet 
att det hör till praxisen i fullmäktige att de ska tala båda språken, medan andra inte är 
lika införstådda med denna praxis. 

5.2 Språkbruket under ett stadsfullmäktigemöte ur 
tidsperspektiv 

Avsikten med delstudien om språkbruket under ett stadsfullmäktigemöte i tidsper-
spektiv är att illustrera både hur många och hur långa inläggen på svenska, finska 
respektive på båda språken är under ett typiskt möte. Det undersökta mötet hölls 
21.3.2011 och det pågick drygt 2,5 h. För analysen har längden på alla inlägg under 
mötet noterats. Utanför analysen lämnas de 40 inlägg av ordföranden, där han ger 
talturen till följande talare genom tilltalet fullmäktige/valtuutettu och ledamotens 
namn. Ordförandens övriga inlägg ingår i analysen.  

Den tid som vart och ett av inläggen under mötet pågick har noterats. För att kunna 
göra ett överskådligt diagram över språkbruket, indelades därefter inläggen i intervall 
med en halv minuts noggrannhet. Det exakta antalet sekunder ett inlägg pågår är inte 
centralt för denna analys, utan denna grövre indelning är tillräcklig. I redovisningen 
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(se figur 4) anges inlägg på upp till 29 sekunder med värdet 0,5, inlägg på 30–59 
sekunder med 1, inlägg på 1 minut–1 minut och 29 sekunder med 1,5 osv. Det kor-
taste inlägget under mötet är tre sekunder och det längsta är över sju minuter. Under 
mötet har ordföranden, ledamöterna och tjänstemännen sammanlagt 104 inlägg. 

Resultatet av analysen av språk och tid illustreras i diagramform i figur 12. Siffrorna 
på den lodräta axeln motsvarar det värde från 0,5 uppåt som getts utgående från in-
läggets tid. På den vågräta axeln anges inläggen i den ordning de gjordes numrerade 
från vänster till höger. Längst till vänster är ordförandens öppnande av mötet på två 
språk och längst till höger hans avslutande inlägg.  Med olika färger i diagrammet 
anges på vilket/vilka språk inlägget gjordes och till vilken kategori av mötesdeltagare 
talaren hör; ordförande, ledamot eller tjänstemän. 

 

Figur 12. Tidmässig fördelning av en- och tvåspråkiga inlägg enligt kategori av 
mötesdeltagare under ett möte. 

Totalt gjordes 104 inlägg under mötet. Ordförandens inlägg (röda och gula nyanser i 
figur 12) är relativt korta, bara öppnandet och avslutandet av mötet är längre inlägg. 
Ordföranden har under mötet huvudsakligen tvåspråkiga inlägg, 23 av totalt 31 in-
lägg, vilket utgör ungför 3/4 av inläggen. Bara ett av ordförandens inlägg är på 
svenska under detta möte. 

Fullmäktigledamöterna (blå nyanser) har inlägg som representerar alla kategorier; 
enspråkigt finska respektive svenska samt tvåspråkiga inlägg. De enspråkigt svenska 
inläggen (mörkblå) är nio, likaså de tvåspråkiga inläggen (turkosa). De flesta och 
även de längsta inläggen är på finska (ljusblå). Intressant är att flera av de enspråkigt 
finska inläggen är längre än de tvåspråkiga inläggen. Eftersom de tvåspråkiga s.k. 
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periodiska inläggen kan innebära att talaren ger en sammanfattning på det andra 
språket eller att olika saker sägs på finska och på svenska, behöver de tvåspråkiga 
inläggen inte nödvändigtvis vara långa. 

Under det undersökta mötet förekom bara två inlägg av tjänstemän (gröna). Båda 
dessa hölls på finska. Detta avviker från resultaten av analysen av tjänstemännens 
bruk av de båda språken under fyra möten redovisat i avsnitt 5.1.3, men samtidigt 
visar det också på att det kan förekomma variation i fråga om hur mycket och på vil-
ket språk tjänstemännen deltar i diskussionen under olika möten. 

Generellt visar analysen av språkbruket ur tidsperspektiv att diskussionen under mö-
tet tidsmässigt domineras av ledamöternas inlägg. De enspråkigt finskspråkiga inläg-
gen är de mest frekventa i denna delstudie. De enspråkigt svenska inläggen och de 
tvåspråkiga inläggen är tidsmässigt ungefär lika långa som de finskspråkiga inläggen 
i genomsnitt, men de längsta inläggen under det undersökta mötet är enspråkigt 
finska.  

De sammanlagt 18 inläggen som är svensk- eller tvåspråkiga utgör ungefär 23 % av 
ledamöternas inlägg. När de till sin längd också ligger nära genomsnittslängden för 
inläggen, kan man konstatera att detta möte med tanke på inlägg på svenska överras-
kande väl motsvarar språkförhållandena i staden med 25 % svenskspråkiga. En mot-
svarande överensstämmelse mellan fördelningen av språk under möten i relation till 
den region ett förtroendeorgan representerar har konstaterats av Pilke och Salminen 
(2013) i en undersökning av möten för landskapets samarbetsgrupp i Österbotten 
(MYR). 

5.3 Kommentarer om språk i möteskontexten 

I avsnitt 4.3.4 redovisades ledamöternas åsikter om positivt och negativt med bruket 
av två språk under mötena. Redovisningen av åsikter kompletteras med observationer 
utgående från inspelningar av fullmäktigemöten. Genom inspelat material från tio 
möten i Vasa stadsfullmäktige analyseras hur språk omnämns i kommentarer som 
berör möteskontexten.  De möten som har analyserats hölls under tiden 11.10.2010–
15.8.2011. Sammanlagt utgörs detta material av inspelningar på drygt 35 timmar 
under 10 möten. De kortaste analyserade mötena var cirka en timme långa och det 
längsta, det s.k. budgetmötet 2011, pågick i nio timmar.  Materialet för denna delana-
lys har samlats genom excerpering av inspelningarna.  Kommentarerna om språk och 
möteskontext är få och de flesta kan återges i denna korta redogörelse.  

De språkliga aspekter som lyfts fram i anknytning till möteskontexten berör närmast 
olika personers språkanvändning eller språket i mötesdokumenten. Det förekommer 
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att ledamöterna under mötena kommenterar någon annan mötesdeltagares språk, sitt 
eget val av språk eller sin förståelse av det som sagts. En svenskspråkig ledamot kon-
staterar exempelvis under ett långt möte att det på grund av trötthet inte går så bra att 
tala finska.  

Ledamöterna verkar enligt några kommentarer välja att tala det ena eller det andra 
språket för att balansera upp språkfördelningen under mötet eller för att inte på 
samma språk upprepa något som någon annan ledamot redan sagt. Det här är 
aspekter på val av språk som inte klart framgår av analysen av enkätsvaren. Kom-
mentarer av den här typen presenteras i exempel 31, där talaren byter språk mitt i ett 
inlägg och i exempel 32, där talaren anger sig återge på svenska det som en annan 
talare framfört på finska. 

(31) (…) sisäinen tarkastaja, meillä on yks joka toimii, vi har en, mä puhun  
har en som fungerar, ’vi har en’, jag talar nu det här på svenska, när det 
redan har malts på så mycket på finska (…) 

(32) (…) och jag kan ju säga på svenska det som O[…] sade på finska, det här 
är ju en miljöfråga (…) 

Såsom tidigare konstaterats utgående från enkätsvaren, är ledamöterna inte alltid till-
freds med hur tjänstemännen använder de båda språken. Också under ett av de möten 
där kommentarer om språk analyserats påpekar en av ledamöterna att en tjänsteman 
presenterade ett ärende bara på finska. Ledamoten konstaterar att all information 
borde fås på båda språken, eftersom alla inte kan båda språken och det är ”tradition” 
att man talar båda språken; kaikki informaatio pitää saada kahdella kielellä (…) tai 
se on se perinne. 

Mötesdokumenten utgör en viktig grund för diskussionerna och beslutsfattandet un-
der mötena. I avsnitt 4.1 konstaterades att alla fullmäktigerespondenter från Vasa 
som har finska som modersmål läser mötesdokumenten på finska, medan de som har 
svenska som modersmål läser dem på svenska eller på båda språken. Såväl ordföran-
den som vissa av ledamöterna noterar i några kommentarer under de undersökta mö-
tena att sidnumreringen inte alltid överensstämmer i de finsk- och svenskspråkiga 
dokumenten. De beaktar detta när de hänvisar till någon sida, så att de övriga mötes-
deltagarna har lättare att orientera sig i dokumenten. Både ledamöter med finska som 
modersmål och ledamöter med svenska som modersmål anger vilken språkversion av 
dokumentet de själva hänvisar till. Detta sker flera gånger i det analyserade materia-
let.  Exempel 33 illustrerar ett vanligt sätt att ange att man själv håller sig till den ena 
språkversionen, men är medveten om att sidan man hänvisar kanske inte är den 
samma i den andra språkversionen. Det förekommer också någon enstaka kommentar 
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som visar att ledamoten i fråga har läst mötespappren på både finska och svenska, 
vilket illustreras i exempel 34. 

(33)   (…) det här stycket som finns i den svenska listan på sidan 14 i mitten av 
sidan (…) 

(34) Den här listan på sidan 180–181 den är de facto riktgivande, den är alltså 
”ohjeellinen”, som det står på finska. 

Vanligtvis kommenteras  inte språkdräkten i dokumenten, men en ledamot påpekar 
att det finns brister i ett av de svenska mötesdokumenten. Ledamoten uttrycker sitt 
missnöje på både svenska och finska (exempel 35). 

(35) (…) den här svenskspråkiga versionen är så undermålig att ni täcks aldrig 
visa sån här åt nån utomstående. Siis tää kieliasu ruotsiks, ja tää on kaks-
kielinen kaupunki, se on niin aliarvoinen, että sitä ei kehtaa kenellekään 
näyttää.  

Tolkningen kommenteras också under mötena, speciellt när ledamöterna upplever 
problem. Ett par gånger påpekar finskspråkiga ledamöter för en som har talat svenska 
att inlägget inte har tolkats, eftersom talaren inte har talat i mikrofon och tolkarna 
därför inte kunnat höra vad som sades. De har därför inte kunnat tolka inlägget. En 
gång hänvisar en ledamot till ett inlägg av en annan ledamot genom att påpeka 
minulle tulkittiin puheenvuoroa siihen suuntaan (anförandet tolkades till mig ungefär 
så). Det verkar som om ledamoten är osäker på om tolken tolkat rätt och därför ge-
nom den här kommentaren vill få bekräftat att han har uppfattat talaren på rätt sätt. 

Av de kommentarer som ges om språkbruket inklusive tolkningen under mötena samt 
hänvisningar till språket i mötesdokumenten kan man konstatera att ledamöterna i 
allmänhet verkar ha en klar uppfattning av hur möten på två språk bör fungera och 
vad man som mötesdeltagare kan förvänta sig när det gäller språket i såväl tal som 
skrift. Ledamöterna uppmärksammar och påpekar eventuella avvikelser från den 
normala tvåspråkiga praxisen, vilket är ett tecken på att språket har en relevans. 
Språkets betydelse kan vara principiell, som när tjänstemannens språkbruk och språ-
ket i ett dokument kommenteras eller när någon väljer att tala ett visst språk för att 
balansera språkfördelningen. Att tala förståeligt och ta ansvar för att det som sägs 
kan förstås rätt av alla mötesdeltagarna nämns i kommentarerna. Kommentarerna om 
språk har utgående från analysen av detta relativt omfattande material ändå kvantita-
tivt ingen framträdande roll under fullmäktigemötena. Under vissa möten nämns 
språk inte alls och under andra möten kan det förekomma enstaka inlägg där språken 
tangeras eller diskuteras.  
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5.4 Sammanfattning  

Fullmäktigeledamöternas inlägg under de undersökta mötena var till största delen på 
finska. Andelen finska inlägg låg på ca 80 %. Andelen inlägg på svenska och andelen 
tvåspråkiga inlägg fördelades relativt jämnt på återstående ca 20 %. Den tidmässiga 
fördelningen mellan språken visar på ungefär samma De ledamöter som har finska 
som modersmål talar med något enstaka undantag finska i sina inlägg. Fyra svensk-
språkiga ledamöter talar genomgående svenska i sina inlägg. I det undersökta materi-
alet är det sju ledamöter som gör tvåspråkiga inlägg. Det är huvudsakligen ledamöter 
med svenska som modersmål som står för tvåspråkiga inlägg och de tvåspråkiga in-
läggen inleds normalt på modersmålet. Två ledamöter som talar finska och svenska i 
separata inlägg.  

Ordförandens uppgift är att leda mötet på båda språken och han kan utgående från 
analysen konstateras vara konsekvent i sitt bruk av finska och svenska. Ordförandens 
tvåspråkiga inlägg är varierande till sin längd och kan pågå i åtskilliga minuter, me-
dan inlägg som görs på ett språk ofta är korta repliker som är riktade till vissa perso-
ner eller som gäller något som sker i fullmäktigesalen. Ordföranden ger ordet till 
följande ledamot genom att på ledamotens modersmål säga fullmäktig eller 
valtuutettu och därefter personens namn. Ordförandens uppgift är att leda mötet på 
båda språken och han kan utgående från analysen konstateras vara konsekvent i sitt 
bruk av finska och svenska. 

Tjänstemännens inlägg är antingen tvåspråkiga eller enspråkigt finska i det under-
sökta materialet.  De tvåspråkiga inläggen är flera än de enspråkiga och utgör drygt 
60 % av inläggen. Praxisen i fråga om tjänstemännens språkbruk verkar vara relativt 
brokig och vissa av tjänstemännen har ibland tvåspråkiga inlägg och ibland bara en-
språkigt finska. Eftersom tjänstemännens muntliga språkkunskaper i det andra in-
hemska språket förutsätts vara goda, torde deras val av språk huvudsakligen ha andra 
grunder än förmågan att uttrycka sig på båda språken. 

Ledamöternas kommentarer om bruket av två språk i möteskontexten visar att de 
generellt är införstådda med det tvåspråkiga mötesförfarandet och de tar hänsyn till 
den andra språkgruppen. De verkar också ha en beredskap att påpeka eventuella bris-
ter, föreslå förbättringar eller be om precisering om de anser att något inte fungerar 
som det ska. 
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6 TOLKNING UNDER FULLMÄKTIGEMÖTENA 

Alla de undersökta fullmäktigeförsamlingarna har simultantolkning på sina möten. 
Simultantolkning ordnas så att mötena hålls i en sal med fast anläggning eller så att 
flyttbar tolkningsanläggning hyrs in för ändamålet. 

I Vasa stadsfullmäktige togs tolkning i bruk på prov år 1985. Efter en försökstid ut-
värderades behovet av tolkning. Resultatet var att man gick in för att mötena skulle 
tolkas och årsskiftet 1989–1990 byggdes en tolkkabin i fullmäktigesalen. (Höglund 
& Laurén 1991: 47, Höglund 1992: 21) Vasa sjukvårdsdistrikt började använda tolk-
ning på sina fullmäktigemöten år 2003 (Gull 2011, Törmä 2011). Österbottens för-
bund har haft tolkning på landskapsfullmäktiges möten ända sedan förbundet grun-
dades år 1994. Också förbundets föregångare Regionplaneförbundet för Vasa län 
hade tolkning på sina möten (Rapakko 2011).  

Tolkningen på alla de undersökta fullmäktigeförsamlingarnas möten sköts av sam-
manlagt 5–6 tolkar parvis under fullmäktigemötena. De mest erfarna tolkarna har en 
yrkeserfarenhet på över 20 år. Mötesdeltagarna kan lyssna till tolkningen via hörlurar 
och de talar i mikrofon antingen från sin egen plats eller från talarstolen. Genom att 
tolkning finns att tillgå kan således den som har behov av det lyssna till tolkningen. 
Likaså gör tolkningen det möjligt att alla kan tala det språk som de själva önskar, 
finska eller svenska.  

Enligt svaren i enkäten till ledamöterna i det tre fullmäktigeförsamlingarna lyssnar 
20–30 % av respondenterna alltid, ofta eller ibland till tolkningen.  I avsnitt 6.1–6.3 
diskuteras dessa respondenters bakgrund och deras motiveringar till att de lyssnar till 
tolkningen, sedan redogörs för de åsikter som tolkning som framförts av både de res-
pondenter som utnyttjar tolkningen och de som inte gör det. 

Avsnitt 6.4 presenterar en med utgångspunkt i tolkningsservicen hur språken använ-
des på ett möte i stadsfullmäktige år 1991 och hur språken används på ett motsva-
rande möte tjugo år senare, år 2011. Fokus i jämförelsen ligger på om de undersökta 
mötena visar på skillnader i bruket av de båda språken och vad de enkäter till leda-
möterna som besvarades vid respektive tidpunkt påvisar i fråga om nyttjande av tolk-
ningsservicen. 

6.1 Modersmål och bruk av tolkningsservicen 

I detta avsnitt redovisas utgående från respondenternas svar på den elektroniska en-
käten sambandet mellan modersmål och utnyttjande av tolkningsservicen. Svaren 
från de olika fullmäktigeförsamlingarna klargörs separat. I Vasa stadsfullmäktige är 
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det utgående från enkätsvaren huvudsakligen ledamöter med finska som modersmål 
som lyssnar till tolkningen. I samkommunernas fullmäktige utnyttjar både svensk- 
och finskspråkiga möjligheten att ta del av det som sägs under mötet via tolkning. 

Av respondenterna för Vasa stadsfullmäktige anger nio av totalt 23 att de åtminstone 
någon gång lyssnar till tolkningen. Av de tre som alltid eller ofta anger sig lyssna till 
tolkningen har två finska som modersmål och en har inte angett sitt modersmål. Alla 
de fyra som har angett att de ibland lyssnar till tolkningen har finska som modersmål. 
En svenskspråkig respondent från Vasa stadsfullmäktige konstaterar sig inte ha lyck-
ats få tolkningen till svenska att fungera. Eftersom det tolkas också från finska till 
svenska under fullmäktigemötena, är det uppenbarligen någon form av tekniska pro-
blem som här har utgjort hinder. 

För Vasa sjukvårdsdistrikts del är det tre av totalt 15 respondenter som anger att de 
ofta eller ibland lyssnar till tolkningen. Två av dem har finska som modersmål, en 
svenska. Tre lyssnar sällan och nio aldrig till tolkningen. Av dem som anger sig 
lyssna sällan har två svenska som modersmål och en finska. Enligt respondenternas 
svar är således behovet av att lyssna till tolkning jämnt fördelat mellan språkgrupper-
na i sjukvårdsdistriktets fullmäktige. 

Av de sammanlagt 13 respondenterna från Österbottens förbund är det tre som alltid 
lyssnar till tolkningen och en som ofta gör det. Alla de tre som alltid lyssnar till tolk-
ning har svenska som modersmål. Den som ofta lyssnar på tolkning har finska som 
modersmål.  

Trots att antalet respondenter som angett att de alltid, ofta eller ibland lyssnar till 
tolkningen inte är så stort, är ändå deras andel av det totala antalet respondenter 
ganska stor. Man kan utgå från att de som lyssnar till tolkningen kan vara mera be-
nägna att besvara en enkät om språklig praxis, för att de vill försäkra sig om att tolk-
ningsservicen ska bevaras. Detta kan påverka resultatet. Av respondenterna lyssnar 
eventuellt också några till tolkningen mera av intresse än av rent behov. Svaren visar 
trots det på att tolkningen på mötena behövs, något som också stöds av kommentarer 
från respondenter som inte själva lyssnar till tolkning (se avsnitt 6.3).  

6.2 Orsaker att lyssna till tolkning 

Tolkning utgör service både för den mötesdeltagare som lyssnar till den och för den 
som har en möjlighet att välja på vilket språk ett mötesinlägg framförs. Båda 
aspekterna kommer fram i enkätsvaren. Orsakerna till att respondenterna lyssnar till 
tolkningen klargörs genom att de får fotsätta påståendet På fullmäktigemötena lyss-
nar jag på tolkningen då. Bland respondenterna från alla de tre undersökta fullmäkti-
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geförsamlingarna är det sammanlagt femton som fortsatt påståendet. Här redovisas 
svaren från de olika fullmäktigeförsamlingarna sammantaget. 

Några respondenter anger att de alltid lyssnar till tolkningen eller att de lyssnar när 
de inte förstår utan tolkning, andra anger mera specifika orsaker. Orsaker som nämns 
är om något speciellt viktigt ärende behandlas eller om man vill veta exakt vad som 
sägs på det andra språket. Svår terminologi, svåra begrepp eller svåra ord anges som 
andra orsaker, även i kombination med att talaren är snabb och uppfattas som otydlig 
(exempel 36). En person anger att oljud i salen kan göra att man inte alltid förstår vad 
som sägs på svenska och att det då hjälper att lyssna på tolkningen till finska. Re-
spondenterna hänvisar också till att det kan vara svårt att förstå en talare som talar 
dialekt (exempel 37). 

(36) Käsiteltävän asian käsitteet ovat outoja tai henkilö joka esittää asiaa pu-
huu nopeasti tai epäselvästi. (Begreppen i det ärende som behandlas är 
obekanta eller personer som framför ärendet talar snabbt eller otydligt.) 

(37) Joku puhuu niin outoa ruotsin murretta, etten muuten ymmärrä kaikkea. 
(Någon talar så främmande svensk dialekt att jag inte annars förstår allt.) 

Några respondenter nämner också att de lyssnar på tolkningen av andra orsaker än 
för att förstå. De säger att de vill höra hur tolkarna klarar av sitt jobb eller att de vill 
lyssna till hur professionellt tolkarna sköter tolkningen. Att förlita sig på tolkning när 
man själv talar nämns också i enkätsvaren. Enkäten innehöll ingen specifik fråga om 
denna aspekt, men kommentarer om att tala via tolk finns redovisade i avsnitt 4.1, där 
respondenterna motiverar varför de talar sitt modersmål under mötena. Åsikter som 
framförs där är att man uttrycker sig bäst på sitt modermål och att det är viktigt att få 
tala modersmålet. Tolkning nämns i dessa sammanhang som en förutsättning för att 
detta ska fungera. Kommentarer om att tolkning möjliggör att alla får tala sitt mo-
dersmål och ändå bli förstådda omnämns i kommentarer om vad som är bra med två-
språkig mötespraxis i avsnitt 5.4. Likaså nämns att tolkning möjliggör att man talar 
båda språken, men inte upprepar sig.  

6.3 Allmänna åsikter om tolkning under 
fullmäktigemötena 

Respondenterna kunde i enkäten framföra generella åsikter om tolkningen genom att 
fortsätta påståendet Tolkning på fullmäktiges möten är enligt min åsikt. Av det totala 
antalet 51 respondenter har så gott som alla fortsatt det påståendet. Också bland de 
allmänna kommentarerna till hela enkäten återfinns några som gäller tolkning, och 
även de kommentarerna beaktas i denna redogörelse. 
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De flesta av respondenterna anger en positiv eller neutral till tolkningen. Hälften av 
dem anser att det är ok, bra eller utmärkt med tolkning. Totalt 18 respondenter fast-
slår att tolkning är nödvändigt eller en förutsättning för att också de som inte är två-
språkiga ska kunna delta i diskussionerna. Respondenterna anger ibland ytterligare 
motiveringar för sin åsikt, såsom att det är tidsbesparande (exempel 38). 

(38) Bra för att det sparar tid och alla får lyssna på sitt modersmål och upp-
muntrar även till bruket av eget modersmål 

Jämlikhets- och demokratiaspekter lyfts fram i kommentarer om att få lyssna och 
använda sitt modersmål. En respondent anger att tolkning är bra för dem som inte 
förstår det andra inhemska språket och respondenten tillägger att det räcker att det 
finns en för att demokratin skall bli lidande. En annan respondent påpekar att tolk-
ning är en förutsättning för att helt enspråkiga ledamöter ska kunna delta jämlikt i 
diskussionen (exempel 39). 

(39) Edellytys sille, että täysin yksikieliset valtuutetut voivat osallistua tasa-
arvoisina keskusteluun.  

Det att politiker ska kunna utöva sitt mandat oberoende av språkkunskaper är centralt 
för tvåspråkiga möten. En respondent konstaterar att det var en stor förbättring då 
tolkning infördes på Vasa sjukvårdsdistrikts möten, eftersom man därmed kan und-
vika slarviga eller felaktiga kommentarer som orsakas av att någon måste uttrycka 
sig på det andra inhemska språket. 

I materialet finns ett par respondenter som i sina kommentarer uttrycker att tolkning-
en och även bruket av två språk är onödigt. En respondent från landskapsfullmäktige 
och en från stadsfullmäktige konstaterar att tolkning är helt onödigt. Sammanfatt-
ningsvis kan ändå konstateras att åsikterna om tillgång till tolkning huvudsakligen är 
positiva. Kommentarerna visar att flera respondenter har uppfattat tolkningen som en 
service för både den som lyssnar och den som talar. Servicen verkar utgående från de 
flesta av kommentarerna uppfattas som något som inte är till nytta bara för den 
språkgrupp som är i minoritet i fullmäktigeförsamlingen, utan som något som är till 
gagn för båda språkgrupperna. 

6.4 Tvåspråkig praxis och tolkning i Vasa 
stadsfullmäktige 1991 och tjugo år senare 

I denna delstudie diskuteras hur finska och svenska användes under Vasa stadsfull-
mäktiges möten i början av 1990-talet och hur språken används tjugo år senare, år 
2011. Minna Höglund undersökte i sin pro gradu-avhandling (Höglund 1992) hur 
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svenska och finska användes på fullmäktigemöten i Vasa och Jakobstad under ett 
möte i vardera staden år 1991. Hon utredde också genom en enkät fullmäktigledamö-
ternas åsikter om tolkningen under mötena. Höglunds beskrivning av bruket av 
finska och svenska under ett fullmäktigemöte i Vasa och hennes partiella transkribe-
ring av vad som sades under mötet jämförs här med inspelningar från ett möte år 
2011. Höglunds enkätsvar från fullmäktigledamöterna i Vasa år 1991 jämförs med 
svaren på den elektroniska enkäten till ledamöterna år 2011 till de delar frågorna be-
rör samma tema och är jämförbara.   

Delstudien har två syften. Det första syftet är att undersöka den språkliga praxisen 
under ett fullmäktigemöte år 1991 och ett år 2011. Uppmärksamhet fästs vid i vilken 
omfattning det talas finska respektive svenska under mötena och vilket eller vilka 
språk ordföranden, tjänstemännen och ledamöterna använder. Det andra syftet är att 
undersöka i vilken omfattning tolkningsservicen utnyttjades år 1991 och tjugo år se-
nare. Avsikten är att utreda om praxisen är oförändrad eller om något har förändrats 
under tjugo år.  

Materialet från år 1991 består av en partiell transkribering av ett fullmäktigemöte och 
en enkät som skickats per post till fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter (se 
avsnitt 6.4.2). Det möte som undersökts i Vasa hölls 11.3.1991. Det transkriberade 
materialet från stadsfullmäktigemötet innehåller ordförandens inlägg i sin helhet, 
medan för övriga inlägg bara anges talarens modersmål, inläggets språk och eventu-
ella speciella drag i inlägget. Mötet pågick drygt två timmar och under mötet före-
kom totalt 72 inlägg (Höglund 1992.) 

Materialet från år 2011 består av en inspelning från fullmäktigemötet 15.8.2011 och 
svar på den elektroniska enkät som skickades till fullmäktigeledamöterna och deras 
ersättare år 2011. Det inspelade materialet har också för år 2011 begränsats till ett 
möte, trots att mera inspelat material finns att tillgå. Detta möte har valts för att det 
till sin omfattning relativt väl motsvarar mötet från 1991. Också detta möte pågår 
drygt två timmar och antalet inlägg under mötet är 86.  

6.4.1 Fördelning mellan finska och svenska som mötesspråk 

Bruket av finska och svenska under de två undersökta mötena har jämförts. De mö-
tesinlägg som gjorts av ordföranden, tjänstemännen och ledamöterna under mötena 
har delats upp i inlägg på finska, inlägg på svenska och tvåspråkiga inlägg.  På så sätt 
fås en generell bild av den språkliga mötespraxisen under mötena (tabell 12). Här 
inkluderas också de korta turer när ordföranden ger ordet till följande talare genom 
att säga fullmäktig eller valtuutettu och personens namn. Antalet inlägg under mötet 
år 1991 var 71 och under mötet år 2011 var antalet inlägg 86. Ett inlägg i materialet 
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från år 1991 utesluts från materialet. Det är ordföranden som ger ordet till en tjäns-
teman genom att bara nämna dennes efternamn, och det är därför inte möjligt att de-
finiera inlägget på basis av språk.  

Tabell 12. Bruket av svenska och finska på ett fullmäktigemöte i Vasa år 1991 
och år 2011. 

 Antal inlägg Andel inlägg 
på finska 

Andel inlägg 
på svenska 

Andel inlägg på 
båda språken 

 1991 2011 1991 2011 1991 2011 1991 2011 

Ordförande 36 46 38 % 54 % 25 % 11 % 36 % 35 % 

Tjänstemän 5 2 0 % 50 % 0 % 0 % 100 % 50 % 

Ledamöter 30 38 57 % 76 % 43 % 16 % 0 % 8 % 

Andel totalt   44 % 64 % 31 % 13 % 25 % 23 % 

Ordförandens språkbruk verkar vara relativt överensstämmande år 1991 och år 2011. 
Speciellt kan uppmärksamhet fästas vid ordförandens tvåspråkiga inlägg, som har 
lika stor andel under båda mötena. De enspråkiga inläggen utgörs mest av ordföran-
dens fördelning av ordet till följande talare och är alltså beroende av vem som ber om 
ordet. Också en analys av hur ordföranden leder mötet på två språk enligt transkribe-
ringen från 1991, visar att samma form av språkväxling förekommer som i det senare 
materialet, vilket illustreras med ett exempel från 2011. 

(40) Keskustelu on päättynyt. Diskussionen är avslutad. Kaupunginhallituksen 
ehdotus on yksimielisesti tullut hyväksytyksi. Stadsstyrelsen förslag har 
enhälligt blivit godkänt.  Kahdeksankymmentäyksi. Åttioen. Keskustelua. 
Diskussion.  

För tjänstemännens del är antalet inlägg i materialet så litet att det inte går att dra 
slutsatser utgående från en jämförelse. Under det undersökta mötet år 2011 före-
kommer bara två inlägg av tjänstemän, ett på finska och ett tvåspråkigt. Värt upp-
märksamhet är ändå det att alla fem inlägg av tjänstemän år 1991 hölls på två språk.  
Det är två olika tjänstemän som har inlägg under mötet. Dessa resultat kan jämföras 
med analysen i avsnitt 5.1.3, som visar att tjänstemännen under fyra möten år 2010–
2011 har 16 tvåspråkiga inlägg, nio inlägg på finska och inga alls bara på svenska. 
Om också de resultaten beaktas, kan här möjligen påvisas en förändring från praxisen 
att tjänstemännen talar både finska och svenska till att de talar antigen båda språken 
eller bara finska i sina inlägg.  
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En skillnad mellan de två mötena är att det förekommer tre tvåspråkiga inlägg av 
ledamöter under mötet år 2011, medan inga inlägg vara tvåspråkiga år 1991. Även 
om ett enstaka möte år 1991 inte nödvändigtvis är representativt, är detta värt att no-
tera. Också analysen av språket i ledamöternas inlägg i avsnitt 5.1.1 visar att det år 
2011 inte är ovanligt med inlägg på två språk. De tvåspråkiga inläggen är strukture-
rade antingen så att talaren upprepar samma sak på det andra språket eller så att inget 
eller bara en del av innehållet upprepas. Exempel 41 är ett utdrag ur ett längre inlägg 
med språkväxling framfört under mötet år 2011. 

(41)   Ordförande, bästa fullmäktige! Vi står i dag inför ett synnerligen viktigt 
val i vårt statsfullmäktige. Vi ska nämligen välja stadsdirektör för vår 
stad. Vi har synnerligen goda sökanden och beredningsprocessen har va-
rit noggrann, vilket innebär att ingen kan komma och påstå att frågan inte 
skulle ha ägnats största möjliga omsorg. (…) Olemme tänään erittäin tär-
keän vaalin edessä kaupunginvaltuustossa, olemme valitsemassa kaupun-
ginjohtajaa kaupungillemme. Meillä on hyviä hakijoita ja valmistelupro-
sessi on ollut todella huolellinen, tarkoittaa siis sitä, ettei kukaan voi väit-
tää, etteikö asiaa olisi valmisteltu todella huolellisesti (…) 

Eftersom inlägget i exempel 41 är ett förberett inlägg och uppenbarligen baserat på 
ett manuskript, är innehållet så gott som identiskt i de båda språkversionerna. I av-
snitt 4.2.3 konstaterades att respondenter i tvåspråkiga inlägg kan föredra att inleda 
på sitt eget modersmål, vilket också är fallet här. 

Totalt sett är andelen svenskspråkiga inlägg mindre år 2011, medan andelen tvåsprå-
kiga inlägg, inklusive ordförandenas korta tvåspråkiga, är ungefär lika vanliga under 
båda mötena. Generellt verkar det som om det senare mötets språkmönster är något 
mera finskt än det tidigare mötets, men utgående från detta begränsade material bör 
längre gående konklusioner undvikas. 

6.4.2 Nyttjande av tolkningsservicen 

I enkäten år 1991 och den elektroniska enkäten år 2011 kunde fullmäktigledamöterna 
ange huruvida de utnyttjar den möjlighet till tolkning som erbjuds och de kunde 
också redogöra för sina åsikter om tolkningen. Den enkät som sändes per post till 
ledamöterna och deras suppleanter år 1991 fick 58 svar och hade en svarsprocent på 
nästan 80 %, medan den elektroniska enkäten 2011 hade en betydligt lägre svarspro-
cent, ca 25 %, och antalet svar var 23. 

År 1991 angav 15 respondenter att de använder sig av tolkningen. Respondenterna 
konstaterar att de använder tolkningen för att de har bristande kunskaper i det andra 
inhemska språket eller för att språket som ledamöterna använder är så komplicerat att 
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de föredrar att lyssna till tolkningen. Av dem som använder tolkning uppger 14 
finska som modersmål och en anger sig vara tvåspråkig med svenska som moders-
mål. 

År 2011 är det nio ledamöter som anger att de åtminstone någon gång lyssnar till 
tolkningen. Fördelningen är den att tre alltid eller ofta uppger sig lyssna till tolkning-
en och sex ibland eller sällan. De som lyssnar till tolkningen har angett finska som 
modersmål, med undantag för en som inte har angett sitt modersmål.  

Det är således något färre av respondenterna som säger sig använda tolkningen år 
2011 än tjugo år tidigare, men eftersom svarsprocenten var så olika i enkäterna, är 
dessa siffror inte jämförbara. De som använde tolkningen år 1991 lyssnade alltid eller 
ofta på tolkningen, medan det år 2011 var vanligt att lyssna bara när det var speciellt 
krävande att förstå det som sägs. Svaren antyder att tolkningen åtminstone av en del 
respondenter år 2011 användes mera som stöd för förståelsen.  

År 1991 kunde respondenterna ange vad de anser om tolkningens kvalitet. Av de 15 
som svarade ansåg fyra kvaliteten vara mycket bra, sex bra och fem tillfredsställande, 
medan fyra respondenter angav att de inte litar på tolkningen. Som problem nämndes 
(Höglund 1991: 57) direkta fel, långa pauser och tolkens osäkerhet. Någon direkt 
fråga om tolkningens kvalitet ställdes inte år 2011. I stället kunde respondenterna 
framföra generella åsikter om tolkningen. Också de respondenter som inte lyssnar till 
tolkningen kunde besvara frågan. Ett tiotal av respondenterna konstaterar att de är 
nöjda med tolkningen. Dessa kommentarer kan möjligen gälla kvaliteten, men det är 
också tänkbart att åsikterna gäller tillgången till servicen överhuvudtaget. Av respon-
denterna konstaterade åtta att tolkning är nödvändigt och behövs.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att tolkning ansågs nödvändigt år 1991 och att 
den även tjugo år senare i allmänhet uppfattas som en nödvändighet. Med undantag 
av ett fåtal respondenter är inställningen till bruket av två språk på både mötes- och 
individnivå positiv, men hur de två språken används under mötena diskuteras. Det 
uppfattas det som bra praxis att tala båda språken genom att byta språk under anfö-
randet så att man fortsätter på det andra språket och växelvis talar finska och svenska, 
men inte upprepar samma sak på det andra språket. En sådan användning av språken 
är också praktisk med tanke på tolkningen. För att tvåspråkiga möten med tolkning 
ska löpa så bra som möjligt, kunde vissa principer klargöras för enspråkiga och två-
språkiga inlägg. Klarare anvisningar till både ledamöter och tjänstemän om hur 
finska och svenska kan användas i inlägg och hur tolkningen fungerar kunde främja 
den tvåspråkiga praxisen (se Pilke & Vik-Tuovinen 2012). 
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7 DISKUSSION 

Studien Fullmäktigeförsamlingar i ljuset av språklig växelverkan. Tvåspråkighet i tre 
fullmäktigeförsamlingar klarlägger hur bruket av svenska och finska är organiserat 
och förverkligas i de tvåspråkiga fullmäktigeförsamlingarna för Vasa stad, Vasa 
sjukvårdsdistrikt och Österbottens förbund. Studien tar fasta på hur samspelet mellan 
språken organiseras utgående från verksamhetsbetingelserna och hur tvåspråkigheten 
förverkligas i möteskontexten genom olika mötesaktörers bruk av finska och 
svenska. Fokus sätts också på fullmäktigeledamöternas uppfattningar om möten som 
genomförs på två språk med tillgång till tolkning. Materialet utgörs av enkätsvar från 
fullmäktigledamöter och observationer av möten i Vasa stadsfullmäktige.  

Den tvåspråkiga möteskontexten styrs av verksamhetsbetingelser som utgår från lag-
stiftning och övriga bestämmelser för hur mötena ska organiseras. Analysen visar att 
verksamhetsbetingelserna är ändmålsenliga och en klar majoritet av ledamöterna som 
svarat på enkäten anser att bruket av både finska och svenska i möteskontexten fun-
gerar bra. Många ledamöter har goda kunskaper i det andra inhemska språket, men 
det finns också sådana som är i behov av en mötespraxis som att de själva kan välja 
vilket språk de talar och vid behov lyssna till tolkningen. Ledamöterna verkar gene-
rellt ha en klar uppfattning om hur möten på två språk förverkligas och vad man som 
mötesdeltagare kan förvänta sig när det gäller tvåspråkighet under mötena och språ-
ket i mötesdokument.  

De tvåspråkig verksamhetskulturen i de undersökta fullmäktigeförsamlingarna utgår 
från verksamhetsbetingelserna där ordföranden har i uppgift att leda mötena på två 
språk. Tvåspråkigheten förverkligas genom att mötesaktörerna använder både finska 
och svenska.  Ordföranden använder oftast konsekvent båda språken i sin ordföran-
deroll, medan tjänstemännen har ett mera varierande mönster i bruket av de båda 
språken. Vissa av dem använder båda språken, medan andra inte gör det. De flesta 
ledamöter talar sitt eget modersmål i formella mötesinlägg, men en del ledamöter 
använder både finska och svenska. Det finns och en del som använder båda språket i 
informella samtal, även om deras formella inlägg är på bara ett språk. Föredragnings-
listor och annat mötesmaterial på båda språken nyttiggörs genom att mötesdokumen-
ten vanligen läses på modersmålet. Tillgången till tolkning utnyttjas i alla tre full-
mäktigeförsamlingarna och i alla finns ledamöter som uppger sig ha svaga kunskaper 
i det andra inhemska språket. 

Analysen av inspelat material från Vasa stadsfullmäktiges möten visar att fördelning-
en mellan mötesinlägg på finska och svenska har en proporton som väl överens-
stämmer med språkförhållandena i staden. Dessa observationer får stöd av en mot-
svarande studie av Pilke och Salminen (2013). De har i en undersökning av möten för 
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landskapets samarbetsgrupp i Österbotten (MYR) noterat motsvarande överensstäm-
melse mellan fördelningen av språk under möten i relation språkförhållandena i den 
region förtroendeorganet representerar. Det verkar således inte finnas någon tendens 
att det språk som är starkare representerat skulle dominera utöver sin relativa andel. I 
enkätsvaren betonas ändå också att bruket av två språk inte alltid fungerar lika bra i 
kommunala sammanhang på annat håll och att Vasa och regionen kunde utgöra en 
bra modell för hur tvåspråkighet kan fungera.  

Den praxis som råder i fråga om bruk av två språk under fullmäktigemötena upp-
skattas och accepteras av majoriteten av de ledamöterna som bidragit med åsikter. 
Samhörigheten som uppstår mellan språkgrupperna genom att man ingår i ett gemen-
samt tvåspråkigt organ betonas. Tvåspråkiga möten med tillgång till tolkningsservice 
upplevs som naturligt, rättvist och jämlikt genom att alla kan delta i beslutsfattandet 
oberoende av språkkunskaper. Det anses viktigt att ledamöterna tack vare tolkningen 
under mötena kan tala det språk de själva behärskar bäst. De har därigenom möjlig-
het att uttrycka sig väl och nyanserat samtidigt som de kan lita på att bli förstådda. 
Enstaka åsikter framförs ändå också om att man kunde övergå till att bara tala finska 
under fullmäktigemötena i Vasa, men generellt reflekterar enkätsvaren generellt sam-
förstånd kring den tvåspråkiga mötespraxisen.  

Möteskontexten som en tvåspråkig kommunikationssituation med olika grupper av 
mötesaktörer är komplex i och med att mötesaktörerna kan ha inlägg på bara ett 
språk eller på båda språken i olika kombinationer, ända från att upprepa allt säger på 
den andra språket till att låna in enstaka element från det andra språket i sina inlägg. 
Ledamöterna anser huvudsakligen att alla ledamöter ska få tala det språk de själva 
föredrar, och ledamöterna har också angett skäl till att de själva använder ett visst 
språk i formella eller informella situationer i möteskontexten. Ett visst missnöje finns 
med att en del ledamöter har tvåspråkiga inlägg i vilka de upprepar det de sagt på det 
andra språket. I princip har de inget emot att en ledamot talar båda språken, men då 
ska innehållet inte vara det samma på båda språken. Ordförandens och tjänstemän-
nens bruk av två språk orsakar däremot mera kritiska omdömen. Om någon ordfö-
rande avviker från principen att leda mötet på två språk, orsakar det missnöje. Veder-
tagen praxis har varit att också tjänstemännen använt båda språken i sina fördrag-
ningar och när de svarar på frågor. Vissa ledamöter anser att detta är onödigt, ef-
tersom tjänstemännens inlägg kan tolkas, medan andra tycker att tjänstemännen ge-
nomgående ska tala båda språken i sina inlägg. 

Enkätsvaren återger åsikter om hur mötesaktörer kan anpassa sitt språk för att kom-
munikationen ska fungera väl i en tvåspråkig möteskontext. Det betonas att det är 
viktigt att uttrycka sig tydligt och att alla ska tala det språk som gör kommunikatio-
nen effektivast och enklast. Samtidigt anses det viktigt att mötena tolkas, för då kan 
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alla uttrycka sig väl och nyanserat och samtidigt lita på att de blir förstådda. Genom 
tolkning kan man också undvika onödiga upprepningar på det andra språket. Åsikter-
na som framförs kan konstateras återspegla de kriterier för ekonomi, precision och 
effektivitet som kan ställas på professionell kommunikation. 

Denna studie har visat att verksamhetsbetingelserna ger en god grund och verksam-
hetskulturen stöder bruket av två språk i de tre undersökta fullmäktigeförsamlingar-
na. Samspelet mellan finska och svenska fungerar till stora delar väl, men det behövs 
kunskap om hur man som mötesaktör kan kommunicera ändamålsenligt på tvåsprå-
kiga möten. Genom anvisningar eller rekommendationer kunde olika mötesaktörer 
stödas i val av språk och sätt att uttrycka sig. Aktiva insatser kan förhoppningsvis 
stöda den tvåspråkiga möteskontexten, så att ledamöterna också i framtiden kan ut-
trycka sig lika positivt som en representant för Vasa stadsfullmäktige i denna studie: 
”Det är fantastiskt att vi kan använda vårt eget modersmål och att vi förstår 
varandra.” 

 

 

 



64      Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 

Källor 

Litteratur: 

Berglund, Raija (2008). Ett barns interaktion på två språk. En studie i språkval och 
kodväxling. Akta Wasaensia nr 190. Språkvetenskap 37. Vasa: Universitas 
Wasaensis. 

Finlands grundlag 11.6.1999/731. 

Finlands kommunförbund (2009). Så fungerar kommunen. Red. Sirpa Korhonen, 
Maria Merisalo. Helsingfors: Finlands kommunförbund. 

Finlands kommunförbund (2011a). Svensk- och tvåspråkiga kommuner [online]. 
Tillgänglig 10.10.2011: 
http://www.kunnat.net/sv/kommuner/svensk-tvasprakiga/Sidor/default.aspx  

Finlands kommunförbund (2011b) Kommunernas och samkommunernas verksamhet. 
[online]. Tillgänglig 10.10.2011:  
http://www.kunnat.net/sv/kommuner/verksamhet/Sidor/default.aspx  

Finlands kommunförbund (2011c). Landskapsförbunden [online]. Tillänglig 
10.10.2011: http://www.kunnat.net/sv/kommuner/landskap/Sidor/default.aspx  

Finlands kommunförbund (2015). Kommunbaserad regional indelningar, kommun-
nummer och antal kommuner [online]. Tillgänglig 15.6.2015: 
http://www.kommunerna.net/sv/databanker/statistik/regionindelningar/Sidor/default.
aspx 

Grosjean, François (1982). Life with Two Languages: An Introduction to Bilingual-
ism. Cambridge, Mass.: Harward University Press.  

Höglund, Minna. (1992). Simultantolkning vid stadsfullmäktigesammanträden i Vasa 
och Jakobstad.  Avhandling pro gradu i svenska. Vasa universitet. Opublicerad. 

Höglund, Minna & Laurén, Christer (1991). Simultantolkning vid stadsfullmäktige i 
Vasa och Jakobstad. I: Svensk-Österbottniska samfundets årsbok 1991, Språket i 
vardagen. Vasa: Svensk-Österbottniska samfundet. 

Kommunallag 17.3.1995/365 

Koskela, Merja & Pilke, Nina (2011). På två språk eller tvåspråkigt? Svenskan i tal 
och skrift inom regionalförvaltningen i Finland. I: Ann-Catrine Edlund & Ingmarie 
Mellenius (red.), Svenskans beskrivning 31, 170–181. Umeå. 

http://www.kunnat.net/sv/kommuner/verksamhet/Sidor/default.aspx
http://www.kunnat.net/sv/kommuner/landskap/Sidor/default.aspx


   Publikationer från Vasa universitet. Rapporter     65 

  

Koskela, Merja & Pilke, Nina (2014). From Slow Repetition to Awkward Omission: 
Economic, Efficient, and Precise Language Use in Bilingual Formal Meetings. Mul-
tilingua 2014. DOI: 10.1515/multi-2014-0075, October 2014. 

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621 

Lag om utveckling av regionerna 29.12.2009/1651  

Pilke, Nina & Salminen, Sanna (2013). Kielelliset käytänteet Pohjanmaan maakun-
nan yhteistyöryhmän (MYR) kaksikielisissä kokouksissa. Tilannesidonnainen saman-
aikaisuus ja kielivalinnan vaihtoehtoisuus viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökul-
masta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 183. 

Pilke, Nina & Vik-Tuovinen, Gun-Viol (2012). Maakunnassa maakunnan tavalla – 
kaksikieliset kokoukset luottamushenkilöiden arjessa. I: Meriläinen, Lea, Kolehmai-
nen, Leena & Nieminen, Tommi (red.). AFinLAn vuosikirja 2012: Monikielinen arki, 
49−66. Jyväskylä: AfinLA. 

Schnurr, Stephanie (2013). Exploring professional communication: Language in ac-
tion. London: Routledge. 

Språklagen 6.6.2003/423 

suomi.fi (2015). Kommunerna och kommunalförvaltning [online]. Tillgänglig 
15.6.2015: 
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/staten_och_kommunerna/kommunerna_och_ko
mmunalforvaltning/index.html    

Vasa sjukvårdsdistrikt (2011a). Allmän information [online].  Tillgänglig 10.10.2011: 
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Vasa_sjukvardsdistrikt/Allmant 

Vasa sjukvårdsdistrikt (2011b). Medlemskommunerna [online]. Tillgänglig 
10.10.2011: 
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Vasa_sjukvardsdistrikt/Medlemsko
mmunerna 

Vasa sjukvårdsdistrikt (2011c). Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga [online]. 
Tillgänglig 15.6.2015: www.vaasankeskussairaala.fi/Link.aspx?id=1220715 

Vasa sjukvårdsdistrikt (2013). Allmän information [online]. Tillgänglig 13.3.2013: 
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Vasa_sjukvardsdistrikt/Allmant 

Vasa stad (1995/2012).  Arbetsordning för stadsfullmäktige [online]. Tillgänglig 
15.6.2015: http://www.vaasa.fi/sv/arbetsordning-for-stadsfullmaktige  

Vasa stad (1995/2007). Förvaltningsstadga för Vasa stad [online]. Tillgänglig 
10.10.2010: 
http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Offentliga_tjanster/Stadens_organisation/Forvaltnin
gens_stadgor/Stadgor_gallande_allman_forvaltning/Forvaltningsstadga_ 

https://owamail.uwasa.fi/owa/redir.aspx?SURL=6HPaFCpmAMVeCeILgYC0-piwT1VG8m1YqbKm6Z0WLX0dTGkFLHLSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZAB4AC4AZABvAGkALgBvAHIAZwAvADEAMAAuADEANQAxADUALwBtAHUAbAB0AGkALQAyADAAMQA0AC0AMAAwADcANQA.&URL=http%3a%2f%2fdx.doi.org%2f10.1515%2fmulti-2014-0075
http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=706
http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=706
http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=706
http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=706
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/staten_och_kommunerna/kommunerna_och_kommunalforvaltning/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/staten_och_kommunerna/kommunerna_och_kommunalforvaltning/index.html
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Vasa_sjukvardsdistrikt/Allmant
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Vasa_sjukvardsdistrikt/Medlemskommunerna
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Vasa_sjukvardsdistrikt/Medlemskommunerna
http://www.vaasankeskussairaala.fi/Pa_Svenska/Vasa_sjukvardsdistrikt/Allmant
http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Offentliga_tjanster/Stadens_organisation/Forvaltningens_stadgor/Stadgor_gallande_allman_forvaltning/Forvaltningsstadga_
http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Offentliga_tjanster/Stadens_organisation/Forvaltningens_stadgor/Stadgor_gallande_allman_forvaltning/Forvaltningsstadga_


66      Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 

Vasa stad (2011). Befolkning och flyttningsrörelse. Vasa stad. 

Vasa stad (2013). Vasa – Lillkyro kommunsammanlagning [online]. Tillgänglig 
13.3.2013: http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Forsta_sidan/Stadsutvecklingen/Vasa-
Lillkyro_kommunsammanslagning_2010-2012   

Österbottens förbund (2007). Arbetsordning för landskapsfullmäktige [online]. Till-
gänglig 10.10.2010: http://www.obotnia.fi/sv/binaryviewer.aspx?MediaID=4474   

Österbottens förbund (2008/2010). Förvaltningsstadga  [online]. Tillgänglig 
10.10.2010: http://www.obotnia.fi/sv/binaryviewer.aspx?MediaID=4474 

Österbottens förbund (2011). Österbottens förbunds grundavtal [online]. Tillgänglig 
15.6.2015: www.obotnia.fi/assets/1/Grundavtal.../Grundavtal.pdf 

Österbottens förbund (2013). Startsida [online]. Tillgänglig 8.9.2013: 
http://www.obotnia.fi/sv/d-Startsida-%c3%96sterbottens-
f%c3%b6rbund.aspx?docID=304  

Österbottens landskapsportal (2011). Befolkning efter språk 31.12.2010 [online]. 
Tillgänglig 4.5.2011: 
http://www.osterbotten.fi/medialibrary/data/Kielirakenne_2010-%7Bvoc6l-wrdih-
ipbzu%7D.pdf.  

 

Övriga källor: 

Gull, Olle  (2011). Förvaltningsdirektör Olle Gull, Vasa sjukvårdsdistrikt. E-
postmeddelande 30.9.2011. 

Rapakko, Astrid (2011). Landskapssekreterare Astrid Rapakko, Österbottens för-
bund. E-postmeddelande 3.10.2011. 

Törmä, Annica (2011). Tolken Annica Törmä. E-postmeddelande 30.9.2011.  

  

http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Forsta_sidan/Stadsutvecklingen/Vasa-Lillkyro_kommunsammanslagning_2010-2012
http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Forsta_sidan/Stadsutvecklingen/Vasa-Lillkyro_kommunsammanslagning_2010-2012
http://www.obotnia.fi/sv/binaryviewer.aspx?MediaID=4474
http://www.obotnia.fi/sv/binaryviewer.aspx?MediaID=4474
http://www.osterbotten.fi/medialibrary/data/Kielirakenne_2010-%7Bvoc6l-wrdih-ipbzu%7D.pdf
http://www.osterbotten.fi/medialibrary/data/Kielirakenne_2010-%7Bvoc6l-wrdih-ipbzu%7D.pdf

	1 Bakgrund och syfte
	2 Material och metod
	2.1 Enkätmaterial
	2.1.1 Respondenternas modersmål
	2.1.2 Respondenternas språkkunskaper och bruk av tolkning
	2.1.3 Respondenternas partitillhörighet

	2.2 Inspelat material och jämförelsematerial
	2.3 Metodologiska utgångspunkter

	3 De kommunala och samkommunala fullmäktigeförsamlingarnas språk
	3.1 Språkförhållanden i de undersökta fullmäktigeförsamlingarnas geografiska områden
	3.2 De undersökta fullmäktigeförsamlingarnas språkbestämmelser

	4 Bruket av finska och svenska i möteskontexten
	4.1 Muntlig kommunikation och läsande av dokument
	4.2 Orsaker till val av språk
	4.2.1 Orsaker att tala sitt modersmål
	4.2.2 Orsaker att tala det andra inhemska språket
	4.2.3 Orsaker att tala båda språken

	4.3 Åsikter om bruket av två språk under fullmäktigmötena
	4.3.1 Åsikter om den tvåspråkiga mötespraxisen
	4.3.2 Tvåspråkighetens inverkan på mötesgången och kommunikationen
	4.3.3 Tvåspråkighetens inverkan på sättet att uttrycka sig
	4.3.4 Positivt och negativt med tvåspråkig mötespraxis
	Det bästa med fullmäktiges tvåspråkiga mötespraxis
	Det sämsta med fullmäktiges tvåspråkiga mötespraxis


	5 Vasa stadsfullmäktige – analys av språket i mötesinlägg
	5.1 Aktörernas roll och bruk av två språk
	5.1.1 Ledamöternas bruk av två språk
	5.1.2 Ordförandens bruk av två språk
	5.1.3 Tjänstemännens bruk av två språk

	5.2 Språkbruket under ett stadsfullmäktigemöte ur tidsperspektiv
	5.3 Kommentarer om språk i möteskontexten
	5.4 Sammanfattning

	6 Tolkning under fullmäktigemötena
	6.1 Modersmål och bruk av tolkningsservicen
	6.2 Orsaker att lyssna till tolkning
	6.3 Allmänna åsikter om tolkning under fullmäktigemötena
	6.4 Tvåspråkig praxis och tolkning i Vasa stadsfullmäktige 1991 och tjugo år senare
	6.4.1 Fördelning mellan finska och svenska som mötesspråk
	6.4.2 Nyttjande av tolkningsservicen


	7 diskussion


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


