
Till skillnad från vad många kanske tror har Sverige 
aldrig varit ett enspråkigt land. Det finns faktiskt 
inte ett enda land på jorden som är det. I Sverige – 
liksom i andra länder – har det alltid funnits språk
liga minoriteter, både invandrade och inhemska. 
Samiska är till exempel ett inhemskt språk medan 
turkiska är ett invandrat. Men i dag håller det språk
liga landskapet på att ritas om. Länge var finska det 
i särklass vanligaste invandrade språket. I dag är det 
arabiska. Samtidigt är allt fler svenskar i arbete och 
utbildning verksamma på engelska. Vad är det som 
håller på att hända? Hur fördelar språken sig, hur 
behandlas minoritetsspråken? Och vilka språk 
 kommer vi att använda i framtiden? Dessa frågor 
diskuteras och besvaras här av språkvetaren 
Mikael Parkvall.
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Förord: Det nya Sverige

RJ:s årsbox 2019, på temat Det nya Sverige, består av fem häften 
med längre forskningsbaserade artiklar samt ett häfte av års-
boksredaktörerna. 
  Det är 100 år sedan Sverige blev parlamentariskt och allmän 
rösträtt för både kvinnor och män infördes. Det är 30 år sedan 
muren i Berlin föll och en världsordning gick i kras. Vi är precis 
i början av en ny geologisk tidsålder, antropocen, som är for-
mad av oss människor.

Mot bakgrund av allt detta: vad är ”det nya Sverige” år 2019? 
Vi lät ett antal forskare fundera på det under fem delrubriker: 
välfärd, språk, droger, partier och medier. Lingvisten Mikael 
Parkvalls bidrag handlar om hur språkkartan i Sverige håller på 
att ritas om i detta nu. Visserligen har detta aldrig varit ett 
 en språkigt land, men allt fler talare av andra modersmål gör att 
den språkliga mångfalden växer. Hur fördelar språken sig, hur 
behandlas minoritetsspråken och vilka språk kommer vi att 
använda i framtiden?

Jenny Björkman & Patrik Hadenius
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1 | Inget land är enspråkigt

Fram till nyligen har det svenska folket i ganska hög grad 
 betraktat sitt land som enspråkigt, och än i dag kan man höra 
det uppfordrande påståendet ”i Sverige talar man svenska”, 
som i moderatledaren Ulf Kristerssons jultal 2017.

Många av oss talar onekligen svenska, men Sverige är inte 
och har aldrig varit enspråkigt, och det finns inte ett enda land 
på jorden som är det. Om inte annat är ungefär en person på 
tusen döv, vilket leder till att ett normalt land har en promille 
teckenspråkstalande. Även om man bortser från det, har i 
 princip alla länder språkliga minoriteter, både inhemska och 
invandrade.

Och just där kan det vara på sin plats att göra en distinktion. 
Med ”inhemsk” avser jag här en grupp där majoriteten av 
 talarna är födda i landet, snarare än invandrade. Förutom 
svenskt teckenspråk finns i Sverige två grupper som kan betrak-
tas som inhemska, nämligen tornedalingar och samer, alltså 
talare av meänkieli (tornedalsfinska) och samiska. Båda har sin 
tyngdpunkt i landets nordligaste län, Norrbotten.

De förstnämnda talar vad många språkvetare ser som en 
dialekt av finska, men som sedan 1999 i svensk lagstiftning 
betraktas som ett eget språk skiljt från finska. Samiska, å andra 
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10  ·  S P R Å K E N

sidan, klassificeras officiellt som ett enda språk, trots att de 
skilda varianterna av samiska är tillräckligt olika för att vara 
obegripliga för de andra samisktalande grupperna, och av 
språkvetare gärna ses som separata språk. Man kan jämföra 
avståndet mellan de längst från varandra liggande samiska 
språken som talas i Sverige med avståndet mellan svenska och 
danska.

Just den här svårigheten att definiera vad som är två separa-
ta språk och vad som är två dialekter av ett och samma språk 
utgör ett klassiskt problem. Tyvärr finns det ingen vetenskapligt 
hållbar definition som kan avgöra saken. Inte sällan är det en 
fråga om tradition eller rentav tycke och smak vad som förlänas 
titeln ”språk” och vad som degraderas till ”dialekt”.

Problemet bidrar bland annat till att det inte går att säga hur 
många språk det finns i världen. Även för Sveriges del innebär 
det att det blir knepigt att fastslå hur många språk som talas i 
landet. ”Varietet” är en term som är praktisk i sammanhanget, 
såtillvida att den täcker in både ”språk” och ”dialekt”, och där-
med gör att de som använder den inte behöver ta ställning i 
frågan. En del av de varieteter som normalt betraktas som ”dia-
lekter av svenska” är så olika det standardspråk vi är vana vid 
att de inte förstås av utomstående. Älvdalska är ett känt och 
typiskt exempel på något som i lagtexter behandlas som en 
dialekt av svenska, men som de flesta språkvetare ser som ett 
språk i sin egen rätt. Avståndet mellan svenska och älvdalska 
är betydligt större än mellan svenska och norska, som vi ju 
brukar tänka på som olika språk.

Men även om vi skulle betrakta älvdalska som ett inhemskt 
minoritetsspråk slipper vi inte undan gränsdragningsproblem 
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D E N N YA M Å N G FA L D E N ·  1 1  

– flera av grannmålen i övre Dalarna ligger någonstans mitt-
emellan älvdalska och svenska. Var drar vi gränsen? Hur olikt 
ska något vara för att ses som ett eget språk? Och spelar typen 
av olikheter – till exempel olika ordförråd, uttal eller grammatik 
– någon roll?

Hur som helst är samiska, meänkieli och svenskt tecken-
språk otvivelaktigt inhemska, liksom de eventuella ”dialekter” 
som vi kan vilja ge språkstatus (förutom älvdalskan och dess 
grannar skulle exempelvis även överkalixmål kunna komma på 
tal).

Sedan 1999 har Sverige fem officiella minoriteter, och därmed 
också fem officiella minoritetsspråk. Samiska och meänkieli 
räknas dit, men däremot inte svenskt teckenspråk eller älv-
dalska. I gengäld inkluderas finska (som alltså i lagstiftningen 
betraktas som ett annat språk än meänkieli), romani och 
 jiddisch. Dessa är inhemska i den bemärkelsen att de talats på 
svensk mark i århundraden, men de flesta av modersmåls-
talarna är födda utomlands. Genom seklerna har alltså finska, 
romani och jiddisch inte överlevt i Sverige ”av egen kraft”, utan 
upprätthållits genom kontinuerlig invandring. Den som anser 
dem som inhemska bör betänka att exakt samma sak gäller 
flera andra språk, som tyska, franska och estniska.

Så långt de (mer eller mindre) inhemska språken. Ja, förut-
om svenska, då. Påståendet ”i Sverige talar man svenska” är 
förstås inte osant. De flesta i Sverige gör det, men alla har det 
inte som modersmål (och det är ju inte heller bara i Sverige 
som svenska talas).

Fram till andra världskriget fanns ringa anledning att disku-
tera andra språk än de inhemska, men på 1930-talet övergick 
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12  ·  S P R Å K E N

Sverige från att vara ett utvandringsland till att bli ett invand-
ringsland. Början på landets karriär som mångkulturell nation 
var dock trevande. 1930 bodde i Sverige enligt Statistisk årsbok 
4 isländska medborgare, 4 brasilianare, 7 spanjorer, 1 indier 
och 3 sydafrikaner. Bara från dessa fem länder, då repre-
senterade av totalt 19 personer, fanns 58 688 invandrare vid 
ingången av år 2018 – och de tillhör ändå inte de större in-
vandrarländerna. Religionstillhörighet bokfördes i 1930 års 
folkräkning, och för hela landet uppgavs exakt 15 muslimer – 
eller rättare sagt ”muhammedaner m.fl.”. I dag kartläggs inte 
religiös tillhörighet, men antalet människor i Sverige som har 
en åtminstone kulturell muslimsk bakgrund brukar anges till 
flera hundratusental, och mer än 750 000 är födda i länder med 
muslimsk majoritet.

Nästan en femtedel av Sveriges befolkning är numera född 
utomlands, vilket är en högre andel än i USA, ofta betraktat 
som det kanske mest klassiska invandrarlandet. Som kuriosum 
kan nämnas att andelen utrikesfödda i USA, tvärtemot vad man 
skulle kunna tro, aldrig har överstigit denna nivå sedan om-
kring 1675, alltså inte ens under det sena 1800-talets rekord-
invandring.

Att vara född utomlands är dock inte samma sak som att ha 
ett annat modersmål än svenska. En av våra allra största in-
vandrargrupper är finlandssvenskar, som ju per definition har 
svenska som modersmål. En annan stor grupp är adoptivbarn, 
vilka i allmänhet är uppvuxna i svenskspråkiga hem.

Av bland annat dessa anledningar är det extremt svårt att 
uppskatta antalet talare av olika språk i Sverige. Man skulle 
kunna tro att det fanns officiell statistik över språktillhörighet, 
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D E N N YA M Å N G FA L D E N ·  13  

inte minst eftersom Sverige har en längre statistisk tradition än 
de flesta länder i världen, och eftersom det ingår i svenskens 
självbild att vara genomkartlagd av ”storebror”. Dessutom för 
faktiskt de flesta länder sådan statistik. Men Sverige är, som vi 
ska se, ett undantag.
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2 | Hur många språk 
talas egentligen i Sverige?

Ibland sägs, antagligen i syfte att imponera på läsaren eller 
lyssnaren, att en viss stad eller ett visst land har si-eller-så 
många språk. På webbplatsen www.worldatlas.com, som riktar 
sig till lärare och elever, kan man till exempel läsa:

Papua Nya Guinea, med ungefär 820 språk inom sina gränser, 
är världens mest språkligt diversifierade land. 

De boende i New York pratar fler språk, cirka 800, än i någon 
annan stad i världen. 

Queens, en av New Yorks stadsdelar, har flera språk som talas 
inom dess gränser än någon annan stadsdel i världen.

Men sådana siffror är i själva verket ganska meningslösa. En 
stad som Stockholm eller ett land som Sverige hyser hundra-
tals språk, utan att det egentligen är ägnat att förvåna.

Förklaringen till detta är enkel. Enligt officiell statistik bodde 
i Sverige, vid ingången av 2018, personer födda i 204 länder. 
Det är fler än vad det finns stater på jorden. Statistiska Central-
byrån särredovisar nämligen några icke självständiga områden 
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16  ·  S P R Å K E N

(till exempel Hongkong och Brittiska Jungfruöarna) och en del 
länder som inte längre existerar (såsom Tjeckoslovakien och 
Jugoslavien – folks födelseland omklassificeras alltså inte efter 
det att de flyttat till Sverige, även om deras födelseort skulle 
byta landstillhörighet). Av knappt 200 länder i världen finns det 
totalt tre från vilka inga invandrat till Sverige: Vatikanstaten (där 
ju ingen föds överhuvudtaget), Tuvalu och S:t Kitts-Nevis. 
Alla andra är representerade som födelseländer bland bosatta 
i Sverige av mellan en och ett par hundra tusen individer. Det 
innebär att det med nödvändighet alltid finns åtskilliga hundra-
tal språk som är modersmål för åtminstone någon i Sverige.

Om vi antar att Sveriges nästan två miljoner utrikesfödda 
utgör ett språkligt tvärsnitt av sina respektive födelseländer 
(vilket inte riktigt är sant), då borde det rent statistiskt finnas 
mer än två tusen olika modersmål i Sverige. Det skulle alltså 
vara det ungefärliga antalet som borde vara representerade av 
åtminstone en talare.

Även om vi bara begränsar oss till språk som enligt en sådan 
uträkning borde ha mer än tio talare, får vi en mängd såda-
na som ganska få svenskar har hört talas om, såsom wayuu, 
tamasheq, shekkacho, seychellisk kreolfranska, romblomanon, 
pokomo, lamnso’, ngäbere, mnong, mingreliska, masalit, ecua-
dorianskt teckenspråk och så vidare.* 

Nu är detta bara ett räkneexempel – det finns skäl att anta 
att talare av apachiska är underrepresenterade bland amerika-
ner i Sverige, medan talare av gujeratiska förmodligen är över-
representerade bland våra ugandier (och finlandssvenskar är 
det definitivt bland finländare i Sverige). Men med en tröskel 
på tio är det inte osannolikt att flera av de nyss nämnda språ-
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D E N N YA M Å N G FA L D E N ·  1 7  

ken faktiskt har åtminstone någon talare i Sverige, och även om 
det bara är ett räkneexempel, är det på intet vis omöjligt att det 
talas långt mer än tusen modersmål i vårt land. Detsamma 
gäller dock många andra länder med stor invandrarbefolkning, 
och om det bara skulle visa sig finnas en enda talare här av, 
låt säga, romblomanon eller shekkacho, skulle det då vara 
 meningsfullt att säga att de är språk som talas i Sverige? Det 
säger i alla fall ganska lite om den faktiska mångfalden. Ett bra 
exempel är Brasilien, som – beroende på hur man mäter – sam-
tidigt både är ett av världens mest och minst mångspråkiga 
länder. Det är mångspråkigt framför allt för att det ännu finns 
en uppsjö inhemska språk som talas av små stammar i Ama-
zonas djungler. Men Brasilien är samtidigt osedvanligt språk-
ligt homogent, såtillvida att dessa grupper är just små, och 
genom att nästan alla i landet har portugisiska som moders-
mål.  

Därför är diversitetsindexet ett mer meningsfullt mått på 
språklig mångfald. För den som är bekant med nationalekono-
mi är det samma sak som Gini-koefficienten, som mäter eko-
nomiska ojämlikheter i ett land. Det definieras som D=1-Σ(P

n
)2, 

där D är ett lands språkliga diversitet och P
n
 är det n:te största 

språkets andel av landets totalbefolkning. Detta mått kvantifie-
rar ett lands språkliga diversitet på en skala mellan 0 och 1, där 
0 betyder att precis alla talar samma sak – i landet finns bara 
ett språk – medan 1 innebär att det inte finns några individer 
som delar språk – extrem språklig mångfald. Ett annat sätt att 
förklara indexet är detta: om vi på måfå väljer en invånare, och 
frågar hen vad hen har för modersmål, hur stor är då chansen 
att nästa lika slumpmässigt utvalda invånare ska tala ett annat 
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18  ·  S P R Å K E N

språk? Diversitetsindexet för några av världens länder visas av 
tabellen här intill.

Brasilien är som sagt ett av världens mest språkrika länder, 
genom att vara ett av de få som hyser mer än 200 inhemska 
språk. Samtidigt är Brasiliens diversitetsindex som framgår av 
tabellen endast 0,02, vilket betyder att det bara är två procents 
chans att två slumpmässigt utvalda brasilianare ska ha olika 
modersmål. Och förklaringen är att landet har en stor mängd 
mycket små språk, vid sidan av ett som är mycket, mycket stort. 
I praktiken betyder det förstås att de flesta i Brasilien sällan 
stöter på någon som inte talar portugisiska. Alltså: landet är 
mycket språkrikt, men samtidigt mycket homogent.

Medan det som synes är mycket ovanligt att två salvadora-
ner, kubaner eller nordkoreaner skiljer sig språkligt från  varandra, 
är chansen att två slumpmässigt utvalda nyguineaner ska ha 
olika modersmål närmare 99%! (Landet är både areal- och be-
folkningsmässigt jämförbart med Sverige, men har en bra bit 
över 800 inhemska språk.)

Låt oss återvända till Sverige. Med ett diversitetsindex på 
0,30 är det 70 procents chans att två personer som bor i  Sverige 
delar modersmål. Om den första vi drar ur vår trollkarlshatt 
råkar vara svensktalande är förstås den chansen mycket hög, 
men om personen istället har kurdiska eller sydsamiska (för att 
inte tala om ngäbere eller ecuadorianskt teckenspråk), så är 
utsikterna för att de två ska dela språk närmast minimal. Det 
finurliga med diversitetsindexet är att det väger samman dessa 
möjligheter.

Som synes är Sverige mer språkligt homogent än de flesta 
länder i världen, vilket delvis beror på att många  nationsgränser 
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Land Diversitet Land Diversitet

El Salvador 0,01 USA 0,34

Kuba 0,01 världsgenomsnitt 0,41

Madagaskar 0,01 Estland 0,44

Nordkorea 0,01 Lettland 0,48

Tunisien 0,01 Kina 0,51

Brasilien 0,02 Spanien 0,52

Polen 0,02 Belgien 0,57

Danmark 0,14 Kanada 0,62

Italien 0,14 Schweiz 0,64

Norge 0,14 Kenya 0,91

Finland 0,18 Liberia 0,91

Tyskland 0,18 Moçambique 0,92

Island 0,19 Benin 0,93

Storbritannien 0,21 Kongo-Kinshasa 0,93

Nederländerna 0,22 Uganda 0,93

Ryssland 0,26 Vanuatu 0,94

Frankrike 0,30 Tchad 0,95

Sverige 0,30 Salomonöarna 0,96

Australien 0,31 Papua Nya Guinea 0,99

Tabell 1. DIVERSITETSINDEX.
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20  ·  S P R Å K E N

kommit till genom förhandlingar mellan kolonialmakter, och 
delvis genom att fattiga länder inte haft resurser nog att be-
kämpa inhemska minoritetsspråk på det sätt som rikare länder 
har gjort. 

Landsgränser motsvarar inte språkgränser; normaltillstån-
det i världen är att ett land hyser dussintals minoritetsspråk. 
Sverige är därmed numera ett mer språkligt normalt och diver-
sifierat land, globalt sett, och mer så än jämförbara länder som 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna, liksom 
samtliga övriga nordiska länder. Det är ett ganska modernt 
 fenomen, och något som kan tillskrivas efterkrigstidens in-
vandring.

* Wayuu talas på Guajirahalvön i norra Colombia och nordvästra Vene zuela, 
tamasheq omkring Timbuktu och shekkacho i sydvästra Etiopien. Romblo-
manon talas på Filip pi nerna, pokomo i Kenya, lamnso’ i Kamerun, ngäbere i 
Pa na ma och Costa Rica, mnong i Vietnam, mingreliska i Geor gien och ma-
salit i Sudan och Tchad.
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3 | Inhemska och nya minoriteter

Sverige fungerar i språkligt avseende som de flesta av världens 
länder numera gör: inhemska minoriteter minskar i antal,  medan 
nya (det vill säga invandrade) minoriteter ökar. I Sverige går 
såväl meänkieli som älvdalska och många samiska varieteter 
kräftgång, medan exempelvis arabiska ökar, och parallellerna i 
andra västländer är många. Plattyska håller på att försvinna, 
samtidigt som Tyskland fått två miljoner turkisktalande. Det 
finns ungefär lika många talare av arabiska som av occitanska 
(mer känt som provençalska) i Frankrike. Det ser mörkt ut för 
irokesiska (talas av irokeser i nordöstra USA och östra Kanada), 
medan de spansktalande i USA blir fler. Svenska och iriska 
minskar sina befolkningsandelar i Finland och Irland, medan 
talare av somaliska respektive polska blir allt fler, och likadan 
ser situationen ut i många länder. Ett särdeles illustrativt exem-
pel är att det i dag finns fler svensktalande personer i Australien 
(runt 6 000) än vad det finns av något aboriginspråk (det 
 största, arrernte, har färre än 5 000).

Inhemska och invandrade minoriteter har förutsättningar 
som både är lika och olika. Båda minoritetsgrupperna utsätts 
för ett stort tryck att överge sina språk och uppgå i mainstream-
kulturen, och därmed övergå till majoritetsspråket. Talaren av 
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ett inhemskt minoritetsspråk befinner sig på ”hemmaplan”, 
medan invandraren finner sig konfronterad med ett nytt sam-
hälle som förväntar sig åtminstone en viss grad av anpassning, 
och som inte betraktar hens språk som en naturlig del av sitt 
nationella kulturarv. Denna fördel tycks dock inte hjälpa mino-
ritetsspråk som börjat tappa talare.

När ett språk har börjat tappa talare, så är slaget ofta förlorat. 
Det kan uppfattas som tragiskt i och med att ett kulturarv går 
förlorat, och ibland görs försök att förneka det, men faktum är 
att extremt få språk i världshistorien har minskat räknat i anta-
let talare, för att sedan repa sig och återfå hälsan. Ett möjligt 
undantag hittar vi dock i vårt grannland. Det finns tecken på att 
samiska i Norge ökar, varför det inte helt går att utesluta att det 
skulle kunna upprepas även för svenska minoritetsspråk.
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4 | Vilka språk talas egentligen i Sverige?

Rubrikens fråga brukar ställas lite då och då. Det enkla svaret 
är att ingen vet, allra minst de svenska myndigheterna.

En majoritet av världens länder har som nämnts offentlig 
statistik om sina språkförhållanden, i allmänhet baserad på en 
fråga i folkräkningen. Sverige har en stolt statistisk tradition. 
Inget annat land, förutom Finland, som ju när det begav sig var 
en del av det svenska riket, har en så lång historia av befolk-
ningsstatistik. Därför skulle man kunna tro att vårt land var 
bland de länder som kunde erbjuda sifferuppgifter även om 
språkliga förhållanden. Så är dock inte fallet. Det offentliga 
 Sverige har heller aldrig visat något intresse av att ta reda på 
det. Denna ovilja har varit konstant oavsett vilka som haft den 
politiska makten, och bygger inte på något förbiseende. Åtskilli-
ga debattörer, vissa minoritetsorganisationer och såväl Europa-
rådet som FN har uppmanat svenska regeringar att kartlägga 
språksituationen i landet, men förgäves. Bland annat har det 
frågats hur Sverige ska kunna leva upp till de konventioner om 
beskyddande av språkliga minoriteter som landet undertecknat 
om man inte tar reda på vilka språk som alls finns att beskydda.

Vad är det då som föranleder detta trots? Det formella svaret 
brukar vara ”omtanke om den personliga integriteten”, men i 
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praktiken är det historien som spökar. Språktillhörighet är 
 nästan samma sak som etnicitet, och att kartlägga etnicitet är 
nästan samma sak som att kartlägga ras, och att kartlägga ras 
är närmast politiskt omöjligt i dag. 

Det finns dock inget samband mellan repressiv politik och 
dokumentation av befolkningens språktillhörighet. Exempelvis 
erbjuder respektabla demokratier som Finland, Kanada, Austra-
lien och Schweiz språkstatistik, medan diktaturerna i Syrien, 
Eritrea, Iran, Kuba och Saudiarabien inte gör det, liksom inte 
heller Burma, där den pågående förföljelsen av rohingyer ofta 
rubriceras som folkmord.

Det kan också tyckas märkligt att just språk undantas när vi 
samtidigt har offentlig statistik över befolkningens politiska 
sympatier, födelseland, övervikt, könssjukdomar, ”besvär av 
ängslan, oro eller ångest” och konsumtion av cannabis. Jag 
misstänker personligen att åtskilliga invånare i Sverige skulle 
känna sig mer bekväma med att uppge sitt modersmål än att 
gå igenom katalogen av veneriska åkommor de ådragit sig 
 genom åren. Det kan också påpekas att rösträtt i sametings-
valen explicit bygger på etnicitet, ytterst definierad genom språk. 

Det finns ändå en källa till befolkningens språk att tillgå. 
 Sedan 1978 finns nämligen uppgift över skolbarns hemspråk. 
Detta är den absolut enda offentliga språkstatistik som förs i 
Sverige. När statistiken började föras hade 8 procent av elever-
na ett annat hemspråk än svenska, och den siffran närmar sig 
nu 30 procent. Detta, kan man tänka sig, borde innebära en 
möjlighet att generalisera och göra uppskattningar för befolk-
ningen som helhet. Men det låter sig inte göras. En faktor är att 
barnkullarna kan vara olika stora i olika grupper, men framför 

RJ 2019 Språken. Den nya mångfalden. Inlaga.indd   24 2019-03-13   12:14



D E N N YA M Å N G FA L D E N ·  25  

allt har invandrargrupper som kom för flera decennier sedan 
inte längre barn i skolåldern, utan är snarare överrepresente-
rade bland pensionärer. Deras språk har därmed betydligt fler 
talare än vad skolstatistiken kunde få oss att tro.

Det är lätt att tänka sig att offentlig administration kunde ha 
nytta av att veta vilka språk som talas i landet. Ett indicium på 
det är att språkvetare regelbundet får frågan, inte bara från 
privat personer och organisationer, utan även från olika myn-
digheter som känner just ett sådant behov. Men än syns ingen 
ljusning, och vi får därför tillgripa andra metoder för att upp-
skatta den språkliga mångfalden i Sverige.

Figur 1. EXEMPEL UR SKOLSTATISTIKEN: FYRA INVANDRARSPRÅK 1978–2011. Antal barn som 
enligt uppgift från föräldrarna har ett visst hemspråk. BKS står för serbiska/kroatiska/ 
bosniska/montenegrinska.
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5 | Ett försök att kartlägga 
Sveriges språkliga mångfald

Att försöka göra en uppskattning av hur många talare av olika 
språk som finns i Sverige är problematiskt av flera skäl. Myndig-
heters ointresse är förstås den viktigaste faktorn, men ämnet 
är också politiskt sprängstoff i många kretsar.

Ett skäl till att frågan är laddad är att det finns en uppfattning 
om att det vore bra att ge sken av ett högt antal talare av ett 
visst minoritetsspråk. Vad jag uppfattar som önsketänkande 
eller rena glädjekalkyler florerar därför i åtskilliga samman-
hang. Ett spektakulärt exempel är det beslutsunderlag som 
delades ut till riksdagsledamöterna inför beslutet om minori-
tetsspråklagen från 1999. Där angavs ungefärliga siffror för 
de olika språkgrupper som stod i begrepp att upphöjas till 
 status av ”officiellt minoritetsspråk”. I fallet meän kieli ( tor ne-
dalsfinska) angavs antalet talare av denna varietet i Tornedalen 
till ett antal högre än antalet invånare i regionen. Att det skulle 
finnas fler meänkieli-talare än vad det finns människor i Torne-
dalen får väl ändå anses falla på sin egen orimlighet, och 
 medan jag givetvis inte har något att invända mot att minori-
teten tillerkänns utökade språkliga rättigheter, finner jag det en 
smula otillfredsställande att politiska beslut åtminstone delvis 
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fattas på grunder som helt uppenbart inte är förenliga med 
verkligheten.

Inte bara företrädare för vissa minoritetsgrupper utan även 
personer bland majoritetsbefolkningen som anser sig föra 
 deras talan upprörs lätt över siffror som inte är just glädje-
kalkyler. Det är inte svårt att föreställa sig att det skulle kunna 
vara kontraproduktivt – om nu landets mindre språk inte mins-
kar, utan tydligen frodas, varför skulle andra engagera sig i 
 deras överlevnad och bekymra sig över deras framtid?

Hur som helst, bristen på tillförlitliga siffror fick mig att själv 
försöka åstadkomma uppskattningar. Dessa publicerades 2015 
i en bok med titeln Sveriges språk i siffror. Där presenteras unge-
färliga skattningar på modersmålstalare vid ingången av 2012. 
Topp-20-listan, förutom majoritetsspråket svenska, såg då ut 
som i tabellen ovan.

För att uppskatta antalet talare har jag bland annat använt 
tillgänglig offentlig statistik över utrikes födda, grundskolans 

Finska (inklusive meänkieli) 200 000 Engelska 54 000

Arabiska 155 000 Somaliska 53 000

BKS (serbiska, kroatiska m.m.) 130 000 Arameiska 52 000

Kurdiska 84 000 Turkiska 45 000

Polska 76 000 Albanska 39 000

Spanska 75 000 Thailändska 30 000

Persiska 74 000 Ryska 29 000

Tyska 72 000 Ungerska 24 000

Danska 57 000 Kantonesiska 20 000

Norska 54 000 Tigrinska 19 000

Tabell 2. TOPP-20-LISTA ÖVER SPRÅK I SVERIGE ÅR 2012/2013.

RJ 2019 Språken. Den nya mångfalden. Inlaga.indd   28 2019-03-13   12:14



Figur 2. DE STÖRSTA MINORITETSSPRÅKEN I NÅGRA KOMMUNER ÅR 2011. Kartorna bygger 
på skolbarns hemspråk i kombination med en separat beräkning för finska, eftersom 
finsktalande vid denna tid i högre grad än andra tenderade att inte längre ha barn i 
skolåldern. BKS står för serbiska/kroatiska/bosniska/montenegrinska.
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hemspråksundervisning och sfi-undervisningen. Till det har jag 
sedan använt data från ursprungsländerna och om språken, till 
exempel folkräkningar och uppgifter om språklig variation. För 
vissa språk är operationen relativt enkel (till exempel koreanska 
och grekiska) och för andra mycket vansklig (kurdiska och ara-
meiska). Läsaren bör komma ihåg att uppgifterna i tabellen 
visserligen är den bästa beräkning som jag var förmögen att 
åstadkomma, men att det ändå rör sig om just uppskattningar. 
En mer utförlig redovisning av min metod finns redovisad i 
Sveriges språk i siffror.

Responsen på uppgifterna i listan visade hur laddad frågan 
är: några var visserligen tacksamma över att få tillgång till 
 någotsånär tillförlitliga uppskattningar, men många tyckte att 
själva projektet gav högerpopulistiska associationer, och inte 
så få var upprörda över att just deras favoritspråk var under-
skattat. Alla dessa anklagelser gör att åtminstone jag inte kän-
ner mig lockad att göra om det hela, trots att siffrorna åldras 
snabbt, och en regelbunden uppdatering vore önskvärd.

Ett bra exempel på hur fort saker kan förändras utgörs av den 
flyktingström som ju ledde till en del turbulens i Sverige under 
hösten 2015. Den utgjordes till stor del av flyktingar från det 
krigshärjade Syrien och därmed har antalet talare av i synnerhet 
arabiska ökat dramatiskt. Det är därmed högst sannolikt att 
arabiska numera är Sveriges näst efter svenska största språk, 
med en ganska bred marginal till tvåan finska.

Faktum är att 2015 års händelser språkligt sett är en större 
historisk milstolpe än man kanske i förstone tänker sig. Så 
länge Sverige alls har existerat som nation har finska (såväl före 
som efter 1809, då ju själva Finland avsöndrades) varit det klart 
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största minoritetsspråket, men nu har det för första gången 
detroniserats. (Sedan kan man förstås diskutera huruvida de 
olika varieteterna av arabiska egentligen utgör ett språk eller 
flera.)
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6 | Svensk språkpolitik

I stort, och globalt sett, är Sveriges språkpolitik inte exceptio-
nellt generös, och det erbjuds inte fullgod samhällsservice på 
något annat än svenska. De inhemska minoriteternas status 
har dock förbättrats en hel del i modern tid, åtminstone i lagar 
och förordningar. Ett område där Sverige är en föregångare i 
internationellt perspektiv är rättigheter att studera sitt eget 
 modersmål inom skolsystemet, något som i hög grad gynnar 
invandrarspråken.

Minoritetsspråkslagstiftningen är i första hand symbolisk. 
Det kan i förstone verka nedlåtande, men symbolfrågor är inte 
nödvändigtvis att förakta. För många har det stor betydelse att 
det kulturarv som är en del av ens identitet erkänns. En del 
anekdotisk evidens tyder på att åtminstone vissa minoritets-
språkstalare har fått en ”självförtroendeboost” av lagstiftning-
en, genom att de i högre grad ”känt sig sedda”. Detta ska inte 
glömmas bort, men samtidigt ändras förstås ganska lite i prak-
tiken. Det finns fortfarande inga simultantolkar i Jokkmokks 
kommunfullmäktige, och man kan inte lämna in sin självdekla-
ration eller genomgå högstadiet på meänkieli. De ledamöter i 
Jokkmokks kommunfullmäktige eller elever i Tornedalens hög-
stadier som inte talar svenska relativt obehindrat (utöver sina 
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minoritetsspråk) är sannolikt lätträknade, och därmed blir 
 själva språklagen under alla omständigheter en fråga om sym-
bolik snarare än om att underlätta kommunikation över språk-
gränserna. 
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7 | Integration eller assimilation? 
Vad kan politiken åstadkomma?

En bra bit in på 1900-talet var språklig assimilation samhällets 
uttryckliga önskemål angående språkminoriteter. Samerna är 
ett möjligt undantag, där den svenska staten vacklade en hel 
del mellan att den samiska befolkningen skulle försvenskas och 
att ”lapp skall vara lapp”. I dag har den officiella retoriken änd-
rats till att språklig integration är önskvärd, men inte nödvän-
digtvis assimilation (även om det finns politiska partier som 
uttryckligen kräver det senare). Skillnaden är att assimilation 
kräver en minoritets fullständiga uppgående i majoriteten, 
medan integration betyder att minoriteten ska vara bekant med 
majoritetens normer och kapabel att anpassa sig till dem när 
situationen så kräver, men att inget hindrar den från att upp-
rätthålla sin egenart i vissa kretsar.

Bytet från krav på ”assimilation” till ”integration” är åtmins-
tone på papperet en seger för toleransen. Beroende på ens 
egna politiska övertygelse kan man självklart ha olika åsikter 
om huruvida det är en framgång eller inte. Men ibland glöms 
det bort att teori och praktik inte alltid går hand i hand, och ett 
exempel på detta är Finland – ett land som i andra samman-
hang brukar få beröm för sin genomtänkta språkpolitik.
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I Finland är svenska och finska formellt likaberättigade. I 
 juridiska termer finns det inget majoritets- och minoritets-
språk, utan de är båda republikens ”nationalspråk”. Samtidigt 
har andelen finlandssvenskar (till stor del genom utvandring 
till Sverige) sjunkit från omkring 15 procent till strax över 5 pro-
cent på ett par sekler. På senare tid har minskningen bromsats 
något, men den fortsätter likväl. Helsingfors hade en svensk-
talande majoritet ännu runt 1890, men i dag ligger andelen inte 
långt över riksgenomsnittet, och i gatuvimlet hörs svenska 
mycket sällan. Det betyder i praktiken att man får anstränga sig 
för att kunna leva ett liv på svenska, i Helsingfors såväl som i 
de flesta delar av landet. Att hälsa på busschauffören, handla 
en burk konserverad sparris eller fråga om var närmaste offent-
liga toalett ligger, kräver kunskaper i finska (eller engelska). 
Grundlagen föreskriver att man ska kunna sköta sina myndig-
hetsärenden på svenska, men den finlandssvensk som många 
gånger fått vänta en halvtimme på att personalen lyckas gräva 
fram en hjälpligt svensktalande kollega vet att ren självbeva-
relsedrift leder till att man i praktiken sköter sitt ärende på 
 finska. Och då talar vi ändå om ett land som tillmäter sin 
 största minoritet vad som i ett internationellt perspektiv är 
verkligt exceptionella rättigheter.

Sverige har också lagar om hur vissa minoritetsspråk ska 
hanteras av samhälleliga institutioner, men dessa är inte till-
närmelsevis lika generösa som de finländska. Och om nu inte 
ens dessa fungerar i praktiken, hur stor är då sannolikheten för 
att deras svenska motsvarigheter ska kunna göra något åt den 
assimilation som i praktiken pågår?

Synen på språklig mångfald tenderar som så mycket annat 
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att korrelera med politisk åskådning. I främlingsfientliga sam-
manhang i Sverige, där dystopiska samhällsbeskrivningar är 
diskussionens själva livsluft, förfasas man över hur svensk-
heten sakta men säkert utplånas. I den andra ringhörnan av 
den polariserade samhällsdebatten sjungs mångfaldens lov 
och då överbetonas gärna livskraften hos minoritetsspråk. 

Vad båda dessa extremer missar är att oavsett officiella ut-
talanden och politiska krafter så lär oss historien att invand rare 
i princip alltid assimileras. Det är bara lite mer än en mansålder 
sedan som mer än en miljon svenskar utvandrade till USA, och 
även om en del av deras ättlingar fortfarande kallar sig svensk-
ar, är de i allt väsentligt amerikaner i dag. På samma sätt är i 
Sverige såväl vallonerna som hansatidens lågtyskar sedan 
länge uppslukade av majoritetsbefolkningen, liksom svedjefin-
narna, de skotska legosoldaterna och de holländare som grun-
dade Göteborg. Samma öde har mött tusentals invandrargrup-
per i alla delar av världen genom historien, och undantagen 
utgörs i första hand av kolonisatörer, till exempel européer i 
Amerika och Australien, och några enstaka andra, där judar och 
romer kanske är de grupper man i första hand tänker på. Då 
ska man minnas att även de allra flesta judar i till exempel 
Sverige i de allra flesta avseenden (inte minst språkligt) faktiskt 
är omöjliga att skilja från folkmajoriteten. Även hos latinameri-
kaner i USA, vilkas antal är flera gånger större än hela Sveriges 
befolkning, behålls språket enbart genom fortlöpande invand-
ring, och den överväldigande majoriteten av USA-födda latinos 
talar engelska både bättre och hellre än spanska.

Ingenting tyder på att vi i detta avseende på något sätt  skulle 
ha överskridit tröskeln till en ny tidsålder, där historiska paral-
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leller har upphört att gälla. Ättlingarna till dagens nyanlända 
kommer om inte alltför länge att vara inte bara integrerade, 
utan också assimilerade, vare sig vi önskar det eller inte.
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8 | Framtiden

Sveriges språkliga mångfald ökar alltså, men om framtiden är 
det som bekant alltid svårt att sia.

Antalet människor i Sverige med annat modersmål än 
 svenska kan nu vara nära 2,2 miljoner, och närmar sig därmed 
en fjärdedel av totalbefolkningen. Fram till nyligen tydde allt på 
att denna andel skulle fortsätta att öka, men efter förändringar 
i migrationspolitiken har invandringen minskat betydligt. Och 
om invandringen är tillräckligt låg är det troligt att den inte 
kompenserar för de bortfall som generationsväxlingar för med 
sig, vilket alltså skulle innebära att den efterkrigstida utveck-
lingen bryts och Sverige återigen blir mer och mer språkligt 
homogent.

Den hittillsvarande trenden har också varit att våra minorite-
ter har mer och mer fjärran ursprung. Finskan, det traditionellt 
största minoritetsspråket, är i dag det enda större språk i Sveri-
ge som numerärt minskar (allt eftersom de talare som kom på 
1960- och 70-talen dör, och bara en mindre del av deras efter-
kommande för språket vidare), medan de som ökat snabbast i 
modern tid främst är språk från Mellanöstern och Afrikas horn.

De politiska beslut som skulle kunna påverka utvecklingen 
gäller i stort sett bara vilka som beviljas tillträde till Sverige. 
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Assimilation – vare sig det gäller inhemska eller invandrade 
minoriteter – kan politiken påverka i ganska ringa grad, vilket 
det ovan citerade finlandssvenska exemplet var tänkt att belysa.

Apropå framtiden bör dock tilläggas att min förutsägelse att 
minoriteter i allmänhet kommer att assimileras inte med auto-
matik betyder att de kommer att bli svensktalande. Vad jag 
förutspår är bara att de kommer att tala samma språk som 
svenskar i gemen gör. En möjlighet, som dock de flesta språk-
vetare utesluter, är att framtida svenskar inte kommer att tala 
svenska.

För första gången i historien behärskar nu så gott som alla 
svenskar ett främmande språk, och en allt större andel av ex-
empelvis utbildningsverksamheten försiggår på engelska. I den 
akademiska världen är det inte längre uppseendeväckande att 
en svensk lärare undervisar huvudsakligen svenska studenter 
på engelska, och en växande andel svenska barn får sin grund-
skoleutbildning på engelska. Svenskarnas kunskaps- och kultur-
konsumtion sker även den mer och mer på engelska, och allt 
detta är exakt vad som bäddat för språkbyte i åtskilliga  historiska 
fall.

Som nämnts sker detta parallellt med en renässans för natio-
nalistiska strävanden, men få politiker, även på ytterkanterna, 
tycks oroa sig för engelskan. Jag vill inte påstå att det är troligt, 
eller önskvärt, att det svenska folket byter språk, men visst är 
det möjligt.

Ett vanligt och återkommande politiskt förslag är att införa 
någon sorts språkligt kunskapskrav på dem som ansöker om 
svenskt medborgarskap. Många länder har redan ett sådant, 
och ett av dem är Luxemburg. Nästan alla etniska  luxemburgare 
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har luxemburgska som modersmål. Det är ett språk som vi, om 
det inte hade funnits en landsgräns, skulle uppfatta som ”en 
dialekt av tyska”. Av historiska skäl är dock franska det offi ciella 
språket i landet. Även tyska och luxemburgska har formellt ock-
så officiell status, men det är i praktiken franska som används 
i det offentliga livet. Språkkravet för presumtiva nya luxem-
burgska medborgare innebär med andra ord att invandraren 
ska behärska ett språk som medborgarna själva normalt inte 
använder offentligt. 

Om vi drar parallellen till Sverige är ett framtidsscenario där 
ett krav på svenskkunskaper för medborgarskap skulle kunna 
bli vad vi redan ser i Luxemburg – det vill säga ett sätt att ute-
sluta människor på basis av ett språk som vi själva inte vill ge 
tillräcklig status – inte omöjligt. I fyrpartiuppgörelsen januari 
2019 föreslås godkända prov i svenska (och grundläggande 
samhällskunskap) som kommande krav för medborgarskap. 
Redan i dag riktas hårdare krav på svenskkunskaper mot lokal-
vårdare än mot universitetsprofessorer, så alldeles förvånande 
är det kanske inte om en person som just kommit till Sverige 
uppfattar det som ett sätt av svenskarna själva att rangordna 
de språk de behärskar. Möjligen avslöjar dessa olika krav också 
vårt kluvna inställning till det komplexa begreppet språklig 
mångfald.
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Riksbankens Jubileumsfond:
främjar, inspirerar och deltar

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse, som har till 
ändamål att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i 
Sverige. Stiftelsen bildades genom ett beslut i riksdagen 1964, då en 
donation från Sveriges riksbank godkändes och stadgarna fastställdes. 
Jubileumsfondens tillkomst var en del av 300-årsfirandet av världens 
äldsta ännu verksamma centralbank, i vilket även ekonomipriset till 
 Alfred Nobels minne och bankhuset vid Brunkebergstorg ingick. Med 
bildandet av en stiftelse önskade riksdag och riksbank gagna ett ange-
läget nationellt ändamål:  vetenskaplig forskning med anknytning till 
Sverige. 

I mer än 50 år har stiftelsen nu gjort detta. Under 2017 uppgick de 
beviljade forskningsanslagen till cirka 428 miljoner kronor. Hela 39 pro-
jektanslag, 3 program och 8 projekt som syftar till att stödja forskningens 
infrastruktur beviljades. Utöver detta gjordes en rad riktade insatser, så 
som RJ Sabbatical, Pro Futura, den internationella satsningen Europe 
and Global Challenges, samt en ny satsning på kommunikationsprojekt. 
Därtill gav fonden möjlighet åt hundratals forskare att genomföra kon-
ferenser och seminarier och bilda nätverk för att knyta kontakter och 
testa nya forskningsidéer. 
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