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1 SYFTE, MATERIAL OCH METOD  

 

Det nordiska samarbetet ses som ett föredöme av många länder. 

Gemensam historia, språkgemenskap och ett gemensamt kulturarv bildar 

grundpelare i samarbetet. Över 50 års parlamentariskt samarbete i Nordiska 

rådet har gett många resultat som underlättar nordbornas tillvaro och 

rörlighet inom Norden och som vi tar för självklara i dag. En nyligen 

publicerad rapport, “Nordbornas rättigheter”, avslöjar ändå att det finns 

svagheter i det nordiska samarbetet och att de nordiska avtalen inte alltid 

fungerar i praktiken. 

 

Den nordiska språkkonventionen, som trädde i kraft den 1 mars 1987, 

representerar de konkreta resultaten som det officiella nordiska samarbetet 

har åstadkommit under dess långa historia. Språkkonventionen verkar för att 

avhjälpa nordiska medborgares språkproblem när de besöker eller bor i ett 

annat nordiskt land. Enligt konventionen ska en nordisk medborgare vid 

behov kunna använda sitt eget språk i kontakt med myndigheter och andra 

offentliga organ i andra nordiska länder. Detta främjar nordbornas språkliga 

jämställdhet och ökar individens rättsskydd. Tråkigt nog har medborgarna 

inte tillräcklig kännedom om språkkonventionen. 

 

Avsikten med föreliggande pro gradu -avhandling är att kartlägga 

kännedomen om den nordiska språkkonventionen och dess förverkligande 

bland myndigheterna i Jyväskylä stad. Som bakgrund till ämnet behandlar 

jag först det nordiska samarbetets historia och det officiella nordiska 

samarbetet. Jag tar upp samarbetets viktigaste historiska skeden och 

prestationer. Ett centralt mål är att redogöra grundligt för språkkonventionens 

innehåll och historien bakom den för att man kan få en djupare förståelse av 

avtalet. Dessutom presenterar jag ambassadör Ole Norrbacks rapport om 

nordbornas rättigheter som tangerar mitt pro gradu -arbete. Till slut 

presenteras den nordiska informationstjänsten Hallå Norden som man kan 

kontakta om man fastnar i byråkratin mellan de olika nordiska 

regelsystemen. 
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Utöver olika skriftliga dokument består undersökningens material av 

personliga intervjuer. Informanterna utgjordes av sju myndigheter som 

representerade olika förvaltningsområden som ingår i språkkonventionen. 

Detta räcker till att garantera en tillräckligt stor variation i urvalet. Med hjälp 

av intervjuer försökte jag bl.a. ta reda på om tjänstemän överhuvudtaget har 

stött på konventionen i sitt arbete och vad slags kännedom de har om den. 

Jag ville också undersöka deras konkreta erfarenheter av tillämpningen av 

språkkonvention, såvitt det fanns sådana. Dessutom hade jag för avsikt att ta 

reda på deras syn på ifrågavarande konvention. Anser de språkkonventionen 

vara lyckad och nödvändig eller vilka problem eller svagheter har den 

möjligen? Det var också intressant att se om de resultat jag fick motsvarade 

Norrback-rapportens slutsatser.  

 

Ett problem som jag antog att jag kommer att stöta på när undersökningen är 

i gång, låg i att myndigheterna i Jyväskylä stad antagligen inte har tillräckligt 

livliga kontakter med medborgare i de andra nordiska länderna – detta beror 

framför allt på stadens läge. Ytterligare antog jag att informanternas 

erfarenheter av språkkonventionen på grund av få kontakter kan vara ganska 

ringa. Detta hindrade naturligtvis inte mig att ta reda på deras kännedom om 

konventionen och åsikter om den. Dessutom var det ändå möjligt att få reda 

på hur de olika myndigheterna skulle förfara när de hamnar i kontakt med en 

nordbo som vädjar till språkkonventionen genom att använda en fiktiv 

situation.  

 

Denna pro gradu -avhandling syftar till att samtidigt vara en vetenskaplig 

undersökning och en informativ myndighetsutredning. Arbetsmetoden är 

kvalitativ och för intervjuernas del också empirisk. Samplet är litet och på det 

sättet icke-representativt. Få informanter möjliggör ändå att man kan 

undersöka dem noggrannare och därigenom få tillräcklig information. Syftet 

med kvalitativ forskning är ju att man ska få en bättre förståelse av vissa 

faktorer och en mer nyanserad bild av den företeelse man studerar (Holme & 

Solvang 1991, 102).  
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I stället för ett standardiserat frågeformulär arbetade jag fram en 

intervjumanual som bestod endast av vissa tematiska ramar, 

ämnesområden, som var lika för alla informanter. På det här sättet undviker 

man för stor styrning från forskarens sida. Det är ju önskvärt att de 

synpunkter som kommer fram är ett resultat av informanternas egna 

uppfattningar. I den kvalitativa intervjun behöver intervjuaren nödvändigtvis 

inte följa frågornas innehåll eller ordningsföljd till punkt och pricka, men han 

måste ändå försäkra sig om att han får svar på de frågor han önskar 

klarlägga. Fördelen med intervjuundersökningen är att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. 

(Holme & Solvang 1991, 110–111.) 

 

 

2 DET NORDISKA SAMARBETETS HISTORIA 

 

Trots att dagens nordiska samarbete först föddes efter andra världskriget, är 

tanken att knyta starka band mellan de nordiska länderna inte ny. Man kan 

inte fastslå exakt när det nordiska samarbetet började, men allt har sitt 

ursprung i att de nordiska folken har mycket gemensamt när det gäller 

samhällsuppfattning, kulturell bakgrund, språk och religion. Den 

gemensamma nordiska historien går tillbaka till vikingatiden på 800-talet. 

(Nordisk kraft 4, 1994; http://norden.finland.fi/doc/sv/fakta/historia.html.) 

 

Efter vikingatiden urskildes det tre stater, som snart började konkurrera om 

inflytande och makt inom det nordiska området. Staterna var Danmark som 

då också omfattade det nuvarande Sveriges sydligaste landskap, Norge 

också med områden som senare blev svenska och med Färöarna, Island 

och Grönland samt Sverige med Finland. I flera århundraden var de inbördes 

gränserna för de tre riken flytande och motsättningarna mellan dem var inte 

särskilt uppenbara, trots talrika småkrig. Därför vållade det heller inte 

svårigheter att knyta länderna samman i skiftande personalunioner under 

1300-talet. Två av dessa unioner fick en särskild betydelse. I 1380 förenades 

Danmark och Norge (under det också Färöarna, Island och Grönland) under 

samma kung, Olav, och denna union bevarades ända till 1814, vilket under 



 8 

tidernas gång betydde ännu närmare förbindelse mellan dessa två riken. 

(Wendt 1979, 4.) 

 

I 1389 blev den danskfödda drottningen Margareta vald till regent i Sverige, 

uppfordrad av den svenska adeln. Innan dess regerade hon också över 

Danmark och Norge efter sin sons, kung Olavs, död år 1387. Härmed var för 

första gången hela det nordiska området under samma regent. 

Kalmarunionen har fått sitt namn av att sonen till drottning Margaretas 

systerdotter Erik av Pommern kröntes till kung i Kalmar, i det sydöstliga 

Sverige, den 17 juni 1397. Kröningen skedde vid en ceremoni där en stor 

församling av stormän från de tre rikena var närvarande. (Wendt 1979, 4.)  

 

Kalmarunionen var den första verkligt betydande perioden av nordisk 

gemenskap trots att drottning Margaretas försök att ena de nordiska 

länderna inte lyckades och unionen fick ett tragiskt slut. Det lyckades ändå 

att skapa ett ideal för Nordens politiska enhet, vilket överlevde genom de 

följande århundradena. (Wallmén 1966, 11; Wendt 1979, 4; 

http://norden.finland.fi/doc/sv/fakta/historia.html.) 

 

Efter unionsupplösningen förstärktes två nordiska maktblock, det 

västnordiska, bestående av Danmark med Norge och Island, och det 

östnordiska, som omfattade Sverige med Finland. Först dominerade det 

västliga, men ledningen övertogs senare av den östliga grupperingen. Efter 

många inbördes krig mellan unioner lyckades Sverige erövra Skåne, Halland 

och Blekinge från Danmark samt de norska områdena Härjedalen och 

Jämtland. Trots många försök lyckades västblocket aldrig återta ledningen. 

Man kan ännu i dag märka en gräns mellan de båda blocken, till exempel i 

inställningen till Nato-medlemskapet. Danmark, Norge och Island inträdde i 

Nato 1949, men Sverige och Finland har hittills hållit sig utanför alliansen. 

(Ur Nordens historia 1997, 296; Wallmén 1966, 11.) 

 

Med Napoleonkrigen ändrades mycket: Sverige avträdde Finland till det 

ryska kejsardömet 1809 och Norge, som tidigare hade tillhört till Danmark, 

ingick i en personalunion med Sverige 1814. Samtidigt började de 
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nationalromantiska strömningarna nå Norden, vilket ledde till en folkrörelse 

som kallades nordism eller studentskandinavism. Denna rörelse förekom 

särskilt i akademiska kretsar på 1870-talet och den åtföljdes av kontakter 

inom affärslivet, de politiska partierna och fackförbunden. De nordiska 

grannländerna började betraktas som broderfolk och forntiden, då Norden 

hade utgjort en enhet med gemensamt språk och kultur, ansågs som en 

idealtid. Nu insåg man, att statsförbund inte kunde leda till ett integrerat 

Norden utan samhörighetskänslan måste komma inifrån genom att 

människor från de olika länderna fick intresse och lust att samarbeta med 

varandra. Dessutom krävdes det att man skulle sätta i gång med lösningen 

av praktiska uppgifter som i det dagliga livet kunde förena de nordiska 

folken. (Wallmén 1966, 11–12; Wendt 1979, 8; 

http://norden.finland.fi/doc/sv/fakta/historia.html.) 

 

Den praktiska nordismen inleddes 1869, då Danmark, Norge och Sverige 

ingick bilaterala avtal om postutbyte. 1872 ordnades det första nordiska 

juristmötet, en tradition som fortfarande upprätthålls. 1872 undertecknades 

ytterligare en konvention om myntunionen mellan Danmark, Norge och 

Sverige, men man fick vänta ända till 1875 innan det norska stortinget 

godkände avtalet. Konventionen, som innebar att mynt från de tre länderna 

accepterades som valuta över hela Skandinavien, behöll sin giltighet fram till 

1924. Det socialpolitiska samarbetet inleddes 1907, då representanter för de 

statliga olycksfallsförsäkringsföretagen började ett permanent samarbete och 

år 1926 inleddes regelbundet återkommande möten mellan 

socialministrarna. (Wallmén 1966, 12–13.) 

 

På grund av första världskriget försvagades samarbetet av förståeliga skäl. 

Efter kriget tillkom föreningarna Norden i Danmark, Norge och Sverige 1919, 

på Island 1922 och i Finland 1924. Den ekonomiska världskrisen, nazismens 

övermakt och den växande krigsfaran i Europa ledde till det första nordiska 

utrikesministermötet som hölls i Köpenhamn 1932. (Wallmén 1966, 13; 

Wendt 1979, 10.) 
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3 DET OFFICIELLA NORDISKA SAMARBETET 

 

I fjol fyllde Nordiska rådet 50 år, vilket samtidigt betyder att det officiella 

nordiska samarbetet firade sin födelsedag. En annan organisation, genom 

vilken det officiella samarbetet i Norden kanaliseras, är Nordiska 

ministerrådet. 

 

3.1 Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet 

 

1938 skrev den danske utrikesministern Peter Munch ett brev till Sveriges 

utrikesdepartementet, där han föreslog ett mera permanent parlamentariskt 

samarbete mellan de nordiska länderna. Ingenting gjordes ändå vid denna 

tidpunkt och året därefter utbröt andra världskriget. Efter kriget insåg man de 

fördelar som ett nordiskt samarbete mellan parlamenten skulle medföra. Man 

föreställde sig bl.a. ett fastare statsförbund, som dock skulle förutsätta ett 

gemensamt överstatligt verkställande organ. Det drevs också förhandlingar 

om ett nordiskt försvarsförbund mellan Danmark, Norge och Sverige. Efter 

långvariga diskussioner på regeringsnivå insåg man 1949, att det inte fanns 

förutsättningar för ett sådant förbund. Det var speciellt norrmännen, som 

betvivlade Skandinaviens möjligheter att isolerat kunna försvara sig. Samma 

år anslöt sig Danmark och Norge till Nato. Sverige valde att stå utanför och 

ville inte heller svika Finland, som av utrikespolitiska skäl måste avstå från 

politiska förbindelser med västerled. Många politiker ansåg ändå samarbetet 

i friare former mellan parlamenten som ideal. 1951 kom den danske 

statsministern Hans Hedtoft med ett förslag om regelbundna möten mellan 

de nordiska riksdagsledamöterna. Nordiska interparlamentariska rådet 

tillsatte en femmannakommitté för att undersöka, om detta samarbete kunde 

förverkligas. Efter talrika behandlingar överlämnades frågan äntligen till 

regeringarna. Vid ett utrikesministermöte 1952 antogs stadgeförslaget som 

därefter förelades riksdagarna. Till slut kunde Nordiska rådet samlas till sin 

första session i Köpenhamn den 13 februari 1953. (Wallmén 1966, 14.) 

 

Nordiska rådet är ett samarbetsforum för de folkvalda politikerna. Dess 

uppgift är att ta initiativ, driva på och vidareutveckla det nordiska samarbetet. 
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Rådet har 87 medlemmar, som representerar de fem länderna och de tre 

självstyrande områdena. Det förekommer inte direkta val till Nordiska rådet 

utan rådsmedlemmarna, som alla sitter i de nationella parlamenten, 

nomineras av respektive parti och väljs av parlamentet. Rådets partipolitiska 

sammansättning speglar således fördelningen i de nationella parlamenten. 

Det egentliga politiska arbetet sker i utskott och partigrupper, precis som i de 

nationella parlamenten. Nordiska rådet, som leds av ett presidium, samlas till 

en årlig ordinarie session på hösten. I fjol möttes Nordiska rådet till sin 50-

årsjubileumssession i Helsingfors i slutet av oktober. (Nordisk kraft 1994, 6–

7; http://www.norden.org/web/3-1-raad/sk/index.asp.)  

 

Nordiska ministerrådet, som bildades 1971, är däremot ett samarbetsorgan 

för de nordiska regeringarna. Dess uppgift är att förverkliga det nordiska 

samarbetet. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska 

samarbetet inom Ministerrådet. Dessutom har varje land inom sin regering 

utsett en nordisk samarbetsminister, som svarar för koordineringen av 

samarbetet. Trots namnet är Ministerrådet inte ett utan flera ministerråd. De 

flesta nordiska fackministrarna möts i ministerråd ett par gånger om året. 

(Nordisk kraft 1994, 8–9; http://www.norden.org/web/3-1-raad/sk/index.asp.) 

 

3.2 Samarbetsavtalen 

 

Helsingforsavtalet, som utgör huvudavtalet i det nordiska samarbetet, 

undertecknades den 23 mars 1962 och trädde i kraft den 1 juli samma år. 

Den ursprungliga texten har reviderats och kompletterats flera gånger bl.a. 

till följd av att Nordiska ministerrådet upprättades och att Danmark, Finland 

och Sverige blev medlemmar i Europeiska unionen. De senaste ändringarna 

trädde i kraft den 2 januari 1996. I avtalets inledande bestämmelse 

konstateras att de nordiska länderna “skall eftersträva att bevara och 

ytterligare utveckla samarbetet mellan länderna på det rättsliga, kulturella, 

sociala och ekonomiska området samt i fråga om samfärdsel och 

miljövården. De fördragsslutande parterna bör rådgöra med varandra i frågor 

av gemensamt intresse som behandlas i europeiska och andra 
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internationella organisationer och konferenser.” (Helsingforsavtalet 1996,  

1997, 3, 5; http://norden.finland.fi/doc/sv/fakta/avtalen.html.)  

 

Det officiella samarbetet mellan de nordiska länderna har också gett flera 

konkreta resultat inom olika sektorer. Avtalen om passfrihet i Norden (1954) 

och gemensam arbetsmarknad (1954) samt social trygghetskonvention 

(1955) var banbrytande i sitt slag. En nordbo som reser i Norden behöver 

inget pass, visum eller uppehållstillstånd utan man kan styrka sin identitet 

med körkort eller identitetsbevis av nyare typ (fr.o.m. 2003). Den nästan 

femtio år gamla nordiska passfriheten förblev oförändrad även efter att alla 

de nordiska länderna anslöt sig till Schengen den 25 mars 2001. 

Konventionen om gemensam nordisk arbetsmarknad garanterar nordiska 

medborgare rätt att flytta till och arbeta i andra nordiska länder utan 

arbetstillstånd och den nordiska konventionen om social trygghet innebär att 

en nordbo, som arbetar eller vistas i ett annat nordiskt land, har samma 

sociala rättigheter som landets egna invånare. Detta gäller stöd och bidrag 

vid sjukdom, graviditet, födsel, arbetslöshet och pension. (Nordisk kraft 1994, 

30–31; PohjolaNorden 2001b, 7; 

http://norden.finland.fi/doc/sv/fakta/avtalen.html.)  

 

Minst lika viktiga resultat som har uppnåtts genom samarbetet är bland 

annat kulturavtalet (1972), avtalet om kommunal rösträtt och valbarhet 

(1975), miljökonventionen (1976), språkkonventionen (1987), gemensam 

miljömärkning (1989) och överenskommelsen om tillträde till högre utbildning 

(1997) (http://www.finlex.fi/sopimukset/index.html). 

 

 

4 DEN NORDISKA SPRÅKKONVENTIONEN 

 

Språkkonventionen är ett av de konkreta resultat som det nordiska 

samarbetet har åstadkommit, men den är inte lika känd som till exempel 

passfriheten och den gemensamma arbetsmarknaden i Norden. 
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4.1 Uppkomst 

 

Innan den nordiska språkkonventionen trädde i kraft var situationen i de 

nordiska länderna följande: En huvudregel i varje land när det gällde 

kontakten mellan myndigheter och enskilda människor var att myndigheterna 

endast var förpliktade att ta befattning med handlingar på landets egna 

språk. Men det dåvarande rättsläget förorsakade också svårigheter. De 

ökande kontakterna mellan de nordiska länderna ledde ofta till att 

myndigheterna fick skrivelser på andra nordiska språk. Tre av dessa språk – 

danska, norska och svenska – är så pass lika, att missförstånd vid tolkningen 

av handlingarna i allmänhet inte uppkom. Myndigheterna brukade också 

regelbundet godta handlingar på dessa språk även om det inte fanns någon 

förpliktelse till det. Då och då hände det dock att domstolar och andra 

myndigheter ansåg sig att dokument, som ges till dem, ska vara skrivet på 

myndighetens språk. (Nordiska rådets verksamhet 1952–1970 1972, 55.) 

 

Mot denna bakgrund beslöt Nordiska rådet att rekommendera regeringarna 

att utarbeta ett förslag till en nordisk konvention om nordbors rätt att använda 

sitt eget språk i kontakt med myndigheter i Norden. När tanken om en 

nordisk språkkonvention framkastades den 2 februari 1966 vid Nordiska 

rådets 14:e session i Köpenhamn, löd rekommendationen: 

 

“Nordisk Råd henstiller til regeringerne gennem en undersøgelse af 

de praktiske og økonomiske problemer at udrede forudsætningerne 

for indgåelse af en konvention, som omfatter alle nordiske sprog, og 

hvorefter enhver nordisk borger har ret til uden særlige omkostninger 

at anvende det nordiske sprog, som han anser for sit eget, ved 

henvendelse til domstol eller anden offentlig myndighed i Norden, 

forudsat at han har vanskelighed ved at bruge myndighedens eget 

sprog.”  

 

Med rekommendationen syftades alltså till en utredning av de praktiska och 

ekonomiska möjligheterna att tillförsäkra medborgarna i de nordiska 

länderna rätt att utan kostnad använda sitt eget språk hos myndighet i ett 
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annat nordiskt land. Det samnordiska utredningsarbetet sattes i gång först 

1973, då justitieministrarna i de nordiska länderna tillsatte en samnordisk 

arbetsgrupp för beredning av frågan. Vid arbetsgruppens första möte i 

Stockholm 1974 visade det sig att svenskarna ännu inte var beredda att 

börja med den egentliga beredningen av konventionen. De ville först vänta 

slutbehandlingen av den mycket omfattande utredningen angående 

immigrationen som då var aktuell i Sverige. Utredningen hade till syfte att få 

till stånd en totallösning av problemen i invandrarpolitiken. I synnerhet var 

man intresserad av utredningens andra delbetänkande som behandlade 

tolkservice och en nordisk språkkonvention. (Dufholm 1981, 64; 

Invandrarutredningen 2 1972, 69; Nordiska rådets verksamhet 1952–1970 

1972, 55.) 

 

Vid sammanträdet i Stockholm kom man ändå överens om att ett svenskt-

finländskt utkast till konventionen skulle göra lättare vidarebehandlingen av 

konventionsfrågan. Den språkservice som det var fråga om var ju viktig i 

synnerhet för finnarna i Sverige och den skulle komma att kräva omfattande 

arrangemang och stora kostnader speciellt i Sverige. Förhandlingarna om 

det svensk-finländska utkastet till konventionen påbörjades i oktober 1976 

och utkastet förelades våren 1979 vid den samnordiska arbetsgruppens 

möte i Helsingfors. Men det svensk-finländska utkastet hade fått en 

utformning som gav konventionen närmast karaktären av en 

rekommendation. (Dufholm 1981, 64–65.) 

 

Danskarna meddelade i början att intresset för och behovet av en konvention 

inte var så stort, särskilt på myndighetsnivå. Men efter att Norge var berett 

att godta konventionsutkastet med vissa justeringar, som ytterligare mjukade 

upp de förpliktande bestämmelserna i konventionen, uppnåddes ändå en 

principiell enighet i frågan. Danskarna meddelade att man var beredd att 

godkänna det justerade utkastet av principiella politiska skäl, som baserade 

sig på en önskan att betona vikten av nordisk samhörighet. (Dufholm 1981, 

65.) 

 



 15 

I konventionsutkastet gjordes senare ännu en del justeringar på förslag av 

olika förhandlingsparter. Efter remissbehandlingen i varje land framlades det 

slutliga förslaget med gemensam motivering för de nordiska 

justitieministrarna och vidare för regeringarna för ett slutligt 

ställningstagande. De nordiska ländernas regeringar undertecknade 

språkkonventionen den 17 juni 1981 och den trädde i kraft den 1 mars 1987 

för Danmark, Finland, Norge och Sverige och den 25 juli 1987 för Island. 

(Dufholm 1981, 65; Nordiska samarbetsavtal 1993,129.) 

 

Nordiska rådets initiativ år 1966 syftade till ett i princip allmängiltigt och rätt 

omfattande arrangemang. Men redan från början kunde man vänta sig att 

det inte var möjligt att förverkliga idén i praktiken annars än i form av en 

rekommendation. Den måste på många sätt avgränsas och hållas i ganska 

allmänna ordalag. Svenskarna intog en mycket reserverad attityd till varje 

slags bindande konventionsbestämmelse. De ansåg att Sverige inte hade de 

ekonomiska resurser som en konvention med sådana förpliktelser skulle 

kräva, i synnerhet inte under rådande statsfinansiella förhållanden. 

Motsträvigheten såväl i Sverige som i Norge berodde möjligen också på att 

de inte ville binda sig till mera omfattande och förpliktande 

språkservicearrangemang för finnarnas del än i fråga om andra 

invandrargrupper. Å andra sidan hade man i Sverige redan länge, innan 

språkkonventionen trädde i kraft, ordnat språkservice i språkkonventionens 

anda åt finnarna inom många områden av samhällslivet. (Dufholm 1981, 65–

66.) 

 

4.2 Innehåll 

 

Syftet med den nordiska språkkonventionen är att göra det lättare för 

nordiska medborgare att klara sig i kontakten med myndigheter när man bor i 

eller besöker ett annat nordiskt land än sitt eget. Det har ingen betydelse om 

det är den enskilde eller myndigheten som har tagit initiativet till kontakten. 

Enligt konventionens huvudbestämmelse (artikel 2) ska den nordbo som inte 

behärskar värdlandets språk vid behov kunna använda sitt eget språk och bli 

betjänad på detta språk. De språk som konventionen ursprungligen 
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omfattade var danska, finska, isländska, norska och svenska. År 2002 

utvidgades konventionen till att omfatta även färöiska, inuitiska och samiska. 

Konventionen gäller i alla de nordiska länderna, men den tillämpas inte på 

Färöarna och Åland. (Att förstå varandra i Norden 1997, 27; Nordisk 

språkkonvention 1988; Nordbornas rättigheter 2002, 30.) 

 

I praktiken innebär konventionen att en finne till exempel ska kunna använda 

finska när han kontaktar sjukvårds-, hälsovårds-, social-, arbetskrafts-, 

skatte-, polis- och skolmyndigheter eller en domstol i ett annat nordiskt land. 

Likaså ska motsvarande finska myndigheter se till att en nordbo kan 

använda sitt språk, var i Finland han eller hon än rör sig. (Att förstå varandra 

i Norden 1997, 27; Nordisk språkkonvention 1988.) 

 

I artikel 1, stycket 2, konstateras att konventionen gäller både muntliga och 

skriftliga kontakter med myndigheter, men inte telefonkontakter. En 

myndighet får inte avvisa en handling av den orsaken att handlingen är 

skriven på ett annat nordiskt språk än myndighetens. Behov att översätta en 

sådan handling finns alltid om myndigheten som har fått handlingen inte 

förstår innehållet i den. Exempel på sådana handlingar är en skrivelse som 

är ställd till myndigheten samt ett intyg (betyg e.d.) när det har att göra med 

ett mål eller ärende som behandlas av myndigheten, t.ex. bevisning vid 

domstol, inskrivning vid läroanstalt, sjukvårdsärende, sökande av tjänst hos 

myndigheten, sökande av arbete genom arbetsförmedling och ansökan om 

behörighet. (Nordisk språkkonvention 1988.) 

 

Grundförutsättningen för medborgarens rätt att använda sitt eget språk i 

kontakt med myndigheter är att det ska finnas ett behov. Det är myndigheten 

som avgör om behovet av språkservice finns och är också den som sörjer för 

tolk eller översättare. Bedömningen görs med hänsyn till om medborgaren 

behärskar eller inte behärskar myndighetens språk, om myndigheten 

behärskar medborgarens språk, vad saken gäller och vilken betydelse 

ärendet har för medborgaren. Artikel 2 innehåller tre olika nivåer som gäller 

myndighetens ansvar att göra det möjligt för medborgare att använda sitt 

eget språk: 
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1.  Vid behov skall medborgaren kunna använda sitt eget språk i 

kontakt med myndigheter och andra offentliga organ. 

2.  I mål och ärenden vid domstolar och andra offentliga organ skall  

 dessa så vitt möjligt sörja för att medborgaren får behövlig tolk- och  

 översättningshjälp. 

3.  I brottmål skall medborgaren alltid få den tolkhjälp som behövs. 

(Nordisk språkkonvention 1988; PohjolaNorden 2002a, 7.)  

 

Trots att konventionen är en rekommendation till sin natur, finns det en 

bestämmelse i den som är bindande och juridiskt förpliktande (nivå 3): 

Nordiska medborgare har rätt att använda sitt eget språk i brottmål vid 

domstol. Det här förutsätter att domstolarna sörjer för den tolknings- eller 

översättningshjälp som behövs. Bestämmelsen omfattar även polisutredning 

och förundersökning i brottmål. Mål och ärenden (nivå 2) innehåller en 

reservation till vad som är möjligt. Om tolkar och översättare i 

konventionsspråken finns att tillgå till rimlig kostnad och besvär är 

bestämmelsen att anse som bindande. (Dufholm 1981, 67; Nordisk 

språkkonvention 1988.) 

 

I artikel 3 konstateras att kostnaderna för tolkning eller översättning, som 

sker på basen av den nordiska språkkonventionen, i allmänhet bör ersättas 

av allmänna medel. Ersättningen kan även i vissa fall återkrävas, till exempel 

om klienten har skickat in ovidkommande handlingar som har orsakat stora 

översättningskostnader. Ersättning för tolk i mål som rör allmänna åtal ska 

alltid utgå av allmänna medel. Rekommendationen innebär inte att staten i 

varje situation ska anses vara skyldig att svara för kostnaderna. En 

myndighet har rätt att begränsa ersättningen till kostnader som myndigheten 

har godkänt på förhand. Rekommendationen bör ändå tillämpas så generöst 

som möjligt och så att en individs ekonomiska förhållanden inte ska kunna 

betraktas som skäl för att återkräva kostnaden. (Nordisk språkkonvention 

1988.) 
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I konventionens artikel 4 sägs att en medborgare i ett annat nordiskt land 

som är intagen på anstalt eller inrättning ska om möjligt ges tillfälle till 

samvaro med personal eller andra personer som behärskar hans språk. 

Denna bestämmelse syftar till att förebygga språklig isolering för den som 

vistas på en anstalt eller inrättning, eftersom språklig isolering upplevs 

särskilt starkt just i sådana situationer. Bestämmelsen är tillämplig när det 

gäller intagna vid inrättningar för nykterhets- eller kriminalvård, men också 

när det gäller sjukhus, äldreomsorg och långtidsvård. I ovannämnda 

situationer kan det ha en stor betydelse om anstalten eller inrättningen 

anställer två- eller flerspråkig personal. (Nordisk språkkonvention 1988.) 

 

Genom språkkonventionens artikel 6 har staterna åtagit sig att främja direkt 

samarbete mellan myndigheter för att förverkliga syftet med konventionen. 

Dessutom har varje nordiskt land i enlighet med artikel 8 utsett en ansvarig 

myndighet som ska följa tillämpningen av språkkonventionen samt informera 

om den. Dessa myndigheter ska också främja det nordiska samarbetet på 

detta område. De ansvariga myndigheterna är justitieministeriet i Finland, 

Utlendingsdirektoratet i Norge, justitsministeriet i Danmark, Statens 

invandrarverk i Sverige och dóms- og kirkjumálaráðuneytið (justitie- och 

kyrkoministeriet) på Island. Det är även Nordiska ministerrådets plikt att följa 

upp tillämpningen av konventionen. Varje enskild myndighet ansvarar ändå 

själv för att konventionen följs inom det egna verksamhetsområdet. Ett 

gemensamt mål är att den nordiska språkkonventionen i möjligaste mån 

tillämpas lika i alla fem länderna. (Nordisk språkkonvention 1988.) 

 

4.3 Språkservice  

 

“En väl fungerande språkservice främjar medborgarnas språkliga 

jämställdhet och ökar individens rättstrygghet i kontakter med myndigheter 

och offentliga organ.” God språkservice innebär tolkning och översättning av 

dokument, då den enskilda medborgaren måste vända sig till någon 

myndighet och de saknar gemensamt språk. Ärendena blir lättare och 

snabbare behandlade om myndigheterna också sörjer för att färdiga 
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översättningar av olika blanketter och broschyrer finns till hands på olika 

språk. (Att anlita tolk 1992.) 

 

Enligt Lars Dufholm (1981, 67) betjänar språkkonventionen särskilt finnarna i 

deras kontakter med myndigheter i de andra nordiska länderna. Dufholm 

påstår att det i första hand är i de finska immigranternas intresse som 

språkkonventionen har kommit till. Han skriver att tyngdpunkten i fråga om 

språkkonventionens syfte ändrades i avsevärd mån under förhandlingarnas 

lopp. Den ursprungliga avsikten var ju att åstadkomma en effektiv 

språkservice för nordiska medborgare, när de tillfälligt har att göra med en 

myndighet i annat nordiskt land – antingen under resor eller per brev från 

eget land. Senare flyttades tyngdpunkten till en effektiv språkservice speciellt  

för den nordiska invandrarbefolkningen, som ju huvudsakligen består av 

finnar i Sverige och i allt ökande mängd också i Norge. 

 

För att trygga tillgången på tolkar och översättare förbinder sig 

fördragsparterna i språkkonventionens 5 artikel att främja inrättandet av 

offentliga språkserviceorgan eller gynna tillhandahållandet av tolk- och 

översättningsservice på orter, där medborgare i ett annat nordiskt land vistas 

i större antal. I samma artikel behandlas också frågor som gäller 

språkservice för dem som har flyttat från ett nordiskt land till ett annat. Med 

hänsyn till antalet medborgare som inte förstår värdlandets språk och som är 

bosatta i värdlandet eller en viss ort i detta, ska värdlandet främja 

översättning och distribution av anvisningar, broschyrer och blanketter. Det 

är ändå viktigt att komma ihåg att nordbons rätt att använda sitt eget språk 

enligt huvudbestämmelsen (artikel 2) inte är beroende av om nordbon är fast 

bosatt eller bara på kortvarigt besök i värdlandet. (Nordisk språkkonvention 

1988.) 

 

4.4 Grannspråksproblem 

 

Den nordiska språkgemenskapen är något ganska speciellt. Det innebär att 

man kan prata ett av språken danska, norska eller svenska och göra sig 

förstådd av dem som pratar de två andra språken. Majoriteten av nordborna 
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har alltså den fördelen att de kan prata sitt modersmål i samvaron med 

varandra. Men verkligheten är inte så perfekt som idealet. Det är förstås lätt 

att prata, men man förstår inte alltid och man blir heller inte alltid förstådd. 

(Att förstå varandra i Norden 1997, 5.) 

 

Undersökningar har visat att norrmännen är bäst på att förstå sina 

grannspråk, och att de förstår talad svenska bättre än danska. Danskar och 

svenskar har det lite svårare med varandras språk, framför allt svenskarna 

med danskan. Norska är det språk som förstås bäst av de andra, medan den 

talade danskan brukar vålla de största förståelsesvårigheterna i nordiska 

sammanhang. (Att förstå varandra i Norden 1997, 6, 12.) Problem att förstå 

varandra kan uppstå på grund av olika uttal, prosodi eller lexikaliska 

skillnader. Gäller det rättsfallen eller olika förvaltningsområden kan också 

skillnaderna i terminologin störa kommunikationen. (Nordisk språkkonvention 

1988.) 

 

Man måste ändå komma ihåg att nästan en fjärdedel av nordborna har ett 

annat språk än danska, norska eller svenska som modersmål. Svenskan är 

ju ett officiellt språk i Finland, men det är inte alla finnar som pratar eller 

förstår svenska, och ännu mindre norska och danska. Finskan är heller inte 

släkt med de nordiska språken. Även islänningar kan ha svårigheter med de 

skandinaviska språken, fast danska ingår i skolundervisningen på Island. 

Dessutom pratas det färöiska, grönländska och samiska i Norden. Färöiskan 

och isländskan tillhör den nordiska språkfamiljen, men dessa språk är inte 

direkt förståeliga för danskar, norrmän och svenskar. Grönländskan är inte 

besläktad med någon av de språken i Norden utan den är ett inuitspråk. 

Färingar, grönländare och islänningar har ofta danska som skandinaviskt 

kontaktspråk, men detta betyder ändå inte att de också förstår norska och 

svenska lika bra som danska. Samiskan är däremot besläktad med finskan, 

men de två språken är inte förståeliga med varandra. (Att förstå varandra i 

Norden 1997, 5–6.) 

 

Även om det inte står något om det i språkkonventionen, anses det 

uppenbarligen att tolkning mellan danska, norska och svenska inte behövs. 
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En norrman i Finland kan räkna med att tolken i allmänhet tolkar motpartens 

finska till svenska, och att finska myndigheter som han skriver till på norska 

svarar på svenska. (Att förstå varandra i Norden 1997, 27.) I Finland är det 

alltså vanligast att nordbor och myndigheter använder svenska som 

gemensamt kommunikationsspråk även om det inte är någonderas eget 

språk (Att anlita tolk 1992).  

 

Det händer rätt så ofta att nordbor som talar med varandra ger upp och 

övergår till engelska. Framför allt bland finnarna och islänningarna finns det 

de som undrar varför man inte kan börja använda engelska som nordiskt 

umgängesspråk. Då skulle ingen ha fördelen att använda sitt eget 

modersmål och alla skulle bli språkligt jämställda. Särskilt många yngre 

finnar och islänningar har lättare att prata engelska än svenska respektive 

danska. Men det är ändå många finnar och islänningar som inte behärskar 

engelska, och också för dem som gör det är engelskan ju alltid ett 

främmande språk. Därför är tolkning vid behov en bättre utväg eftersom den 

ger alla en möjlighet att prata sitt modersmål. (Att förstå varandra i Norden 

1997, 7.) 

 

Det finns flera skäl för oss nordborna att hålla oss till de nordiska språken i 

det nordiska samarbetet. En orsak är att bara en liten del av alla nordbor 

behärskar engelska så bra att de kan uttrycka sig fritt på detta språk. Endast 

få uttrycker sig så nyanserat eller så spontant på engelska än på sitt 

modersmål. Också de kunskaper man som lyssnare behöver för att förstå ett 

grannspråk är mycket mindre än de kunskaper man behöver för prata ett 

främmande språk. Det gäller i allmänhet några systematiska skillnader i uttal 

och stavning samt en begränsad grupp ord. De nordiska språken är också 

lämpligast för att beskriva nordiska förhållanden. Det finns många begrepp i 

Norden, framför allt inom samhälleliga och kulturella sektorer, som saknar 

motsvarigheter på engelska. Med engelska blir man då tvungen att använda 

inexakta ord och besvärliga omskrivningar för saker som är välkända för alla 

nordbor. Sist men inte minst har den nordiska språkgemenskapen ett starkt 

symbolvärde för nordborna. Den skapar nordisk identitet och en känsla av 
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samhörighet. Denna samhörighet känns särskilt självklar när nordbor möts 

utanför Norden. (Att förstå varandra i Norden 1997, 7–8.) 

 

 

5 FINLANDSSVENSKARNA OCH SVERIGEFINNARNA 

 

En finlandssvensk och en sverigefinne befinner sig inte i en likvärdig ställning 

i förhållande till den nordiska språkkonventionen. Finlandssvenskarna kan 

inte åberopa konventionen i Finland, vilket finländarna som är bosatta i 

Sverige däremot kan. I norra Sverige finns det till och med ett finskt 

administrativt område där en lag tillförsäkrar att man kan använda finska i 

kontakt med myndigheter. 

 

Knappt sex procent av Finlands befolkning (ca 300 000) har svenska som 

modersmål. Utgångspunkten för Finlands språklagstiftning är att 

finlandssvenskarna inte anses som en minoritet, utan att svenskan som 

nationalspråk har en likvärdig ställning med finskan. Grundlagen garanterar 

landets tvåspråkighet och medborgarnas språkliga rättigheter, medan 

språklagen från år 1922 bestämmer om hur tvåspråkigheten ska tillämpas 

inom staten och kommunerna. (Vad säger lagarna om språkliga rättigheter? 

1996, 4–6.) 

 

Den nordiska språkkonventionen gäller bara medborgare i ett annat nordiskt 

land. Därför är det värt att notera att en svensk medborgare kan vädja till 

språkkonventionen i en enspråkigt finsk kommun i Finland, vilket en 

finlandssvensk inte kan. Enligt språklagen är sakägaren, i en enspråkig 

kommun, tvungen att använda kommunens språk hos de kommunala 

myndigheterna oberoende av sitt eget språk. (Vad säger lagarna om 

språkliga rättigheter? 1996, 8, 21.) 

 

I Sverige bor i dag ca 450 000 första eller andra generationens 

sverigefinländare. Av dessa använder ca 250 000 dagligen finska. 

Majoriteten flyttade till Sverige efter andra världskriget. Kulmen på flyttningen 

nåddes omkring 1970 och sedan dess har flyttningen minskat. 
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(http://www.rskl.se/Svenska/sverigefinnar.html.) Sverigefinnarna och det 

finska språket fick en erkänd ställning som minoritet 1999 när Sveriges 

riksdag fattade beslut om en ny minoritetspolitik. Regeringen har därefter 

stadfäst Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och 

den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Målet för en 

svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna 

och stärka deras möjligheter till inflytande samt ge stöd till minoritetsspråken 

så att de hålls levande. Sveriges nationella minoriteter är samer, som också 

är en urbefolkning, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Alla dessa 

grupper har funnits i Sverige under mycket lång tid. Minoritetsspråken är 

samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Tre av 

minoritetsspråken – samiska, finska och meänkieli – har historiskt en stark 

geografisk tillhörighet, vilket betyder att dessa språk omfattas av särskilda 

regionala åtgärder. (Melakari 2001, 56; Nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 2001.) 

 

För språkets bevarande är det viktigt att man har möjlighet att använda det i 

offentliga sammanhang. Genom särskild lagstiftning ges enskilda rätt att 

använda samiska, finska och meänkieli i kontakter med myndigheter och 

domstolar i de geografiska områden (förvaltningsområden) där språken har 

använts traditionellt och fortfarande används i tillräcklig utsträckning. 

Lagstiftningen innebär också att kommunerna i förvaltningsområdena för 

samiska, finska och meänkieli ska ge föräldrar möjlighet att placera sina barn 

i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på dessa 

språk. Dessutom ska kommunerna inom respektive förvaltningsområde 

erbjuda äldreomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på 

samiska, finska eller meänkieli. För finska och meänkieli gäller avtalet i 

området som omfattar fem nordsvenska kommuner: Gällivare, Haparanda, 

Kiruna, Pajala, Övertorneå. (Melakari 2001, 56; Nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 2001.) 

 

Den finskspråkiga minoriteten är den största minoriteten i Sverige och som 

man bra vet bor det också sverigefinnar längre söderut i Sverige. 

Sverigefinska riksförbundets generalsekreterare Esko Melakari (2001, 56) 
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konstaterar att avgränsningen av avtalet för att gälla endast de fem nordliga 

kommunerna är ett gott exempel på den inställning som det svenska 

samhället ännu i dag har till språkliga minoriteter. De minoritetspolitiska 

åtgärder som gäller hela riket berör bl.a. utbildning, kultur, media och 

socialtjänst, men de föreslagna åtgärderna är svaga och många frågor 

lämnades för utredning. Positivt i beslutet är ändå betoningen av 

minoriteternas möjligheter till inflytande.  

 

 

6 NORDISKA AVTAL I PRAKTIKEN 

 

Över 40 000 nordbor flyttar eller pendlar varje år inom Norden, medan ca 

250 000 nordiska medborgare bor permanent i ett annat nordiskt land. (www. 

norden.org/nordbo/sk/flyttning.asp.) De flesta nordbor antar att det är nästan 

problemfritt att flytta mellan de nordiska länderna. De många avtalen på 

viktiga områden, den nordiska samarbetets synlighet, den stora rörligheten 

över gränserna och känslan om samhörighet mellan de nordiska länderna 

har skapat denna positiva uppfattning om nordbors rättigheter i 

grannländerna. (Nordbornas rättigheter 2002, 5.) Trots avtalen och 

samarbetet på många områden finns det fortfarande flera byråkratiska 

hinder, gränshinder, som hindrar eller gör det svårt för nordiska medborgare 

att röra sig över de nordiska gränserna (Lindboe 2002, 5). 

 

Nordbor som har bott i flera nordiska länder har ofta stött på svårigheter och 

problem som de inte har kunnat förutse. En orsak är att avtalen inte helt 

fungerar enligt förväntningarna eller som beslutsfattarna har avsett. En 

annan orsak är att lagstiftningen inte tillräckligt tar hänsyn till de behov 

nordbor, som flyttar mellan de nordiska länderna, har. Kännedomen om de 

nordiska avtalen tycks också vara ganska otillräcklig. Problemen kring de 

nordiska avtalen ägnas alltför lite uppmärksamhet, mest därför att en del av 

myndigheterna inte ser några problem alls och andra har för lite kunskap om 

avtalen. Fokuseringen på EU påverkar också. När de nordiska ländernas 

nationella lagar och även de nordiska avtalen berörs allt oftare av EU:s 
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beslut, uppfattas de nordiska avtalen lätt som underordnade i relation till 

EU:s beslut. (Nordbornas rättigheter 2002, 5, 11.).  

 

Skillnader mellan länderna när det gäller beskattning, pensioner, 

familjepolitik och utbildning har skapat de flesta problemen. Riktigt besvärlig 

blir situationen för en nordbo som faller mellan två länders system på grund 

av att det är oklart vilket lands regler som ska tillämpas och när inte heller 

nordiska eller EU/EES-avtal kan tillämpas. (Nordbornas rättigheter 2002, 12.)  

 

6.1 Utredningen av nordbornas rättigheter 

 

Den så kallade Vismanspanelen, som tillsattes av regeringarna år 1999 för 

att utreda det nordiska samarbetets framtida inriktningar och uppgifter, skrev 

i sin rapport ”Norden – öppet för världens vindar” (2000, 5, 11–12): 

 

“Det nordiska samarbetet har alltid utgått från de enskilda 

medborgarna och eftersträvat förbättringar i deras tillvaro. I detta 

ligger mycket av essensen och styrkan i samarbetet och förklaringen 

till dess folkliga stöd. Det är dags att summera det som åstadkommits 

genom åren och se över vad som ännu bör göras i syfte att skapa ett 

välfungerande medborgarkontrakt om nordbornas rättigheter.” 

 

I det finländska ordförandeprogrammet för regeringssamarbetet för år 2001 

ville man föra vidare Vismanpanelens arbete för att fördjupa samarbetet till 

förmån för medborgarna: 

 

“Särskild uppmärksamhet ägnas [vismans]gruppens förslag att ta fram 

ett särskild nordiskt medborgarkontrakt. Finland är redo att satsa på 

detta projekt, det kombinerar ju på ett unikt sätt nordisk nytta och 

nordismens egenvärde. Finland kommer att ta initiativ till en utredning 

av gällande rättigheter och de största återstående hindren samt till en 

satsning på effektiv information om resultaten till de nordiska 

medborgarna.” (Nordbo 2000, 4–5.) 
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Till följd av denna skrift gav Nordiska ministerrådet i mars 2001 Finlands 

ambassadör i Norge, Ole Norrback, i uppgift att utarbeta en rapport om 

nordbors rättsliga ställning när det gäller bl.a. bosättning, arbete och studier i 

ett annat nordiskt land. Utgångspunkten för utredningen var de nordiska 

avtalen och konventionerna. Norrback fick också i uppgift att peka på viktiga 

gränshinder som ännu finns kvar. För att bistå Ole Norrback med 

sakkunskap och goda råd utnämndes en grupp om åtta personer som 

representerar de fem länderna och de tre självstyrande områdena. 

(www.norden.org/nordbo/sk/index.asp; Nordbornas rättigheter 2002, 15.) 

 

Utredningsuppdraget bestod av flera delar. Det gällde såväl nordbornas 

rättigheter och de problem som vanliga nordbor stöter på i olika 

livssituationer som myndigheternas kunskaper om nordiska avtal och den 

service medborgarna har rätt att kräva av myndigheterna. I en första 

delrapport som överlämnades till Nordiska ministerrådet i oktober 2001 ges 

exempel på problem som medborgarna har stött på och framställs konkreta 

förslag till uppföljning av existerande avtal samt förbättringar av 

beslutsfattande och uppföljning. (Nordbornas rättigheter 2002, 9.) I rapporten 

granskas över trettio avtal och konventioner. En stor del av medborgarnas liv 

ingår i dessa avtal. Norrback koncentrerar sig på centrala avtal som gäller 

skolgång, studier, språkfrågor, arbete, skatter, socialskydd och mobilitet 

(Nordbornas rättigheter 2002, 23). I den andra delrapporten, som ingår i 

slutrapporten, framförs konkreta förslag till förbättrad information till både 

medborgare och myndigheter. Förslagen omfattar ett fungerande 

datasystem som gör informationen lätt tillgänglig samt åtgärder för att 

förbättra myndigheternas förmåga att tillämpa avtalen och informera om 

dem. (Nordbornas rättigheter 2002, 9.) Slutrapporten publicerades i april 

2002. 

 

Många nordbor är i sitt dagliga liv beroende av att de nordiska avtalen 

fungerar och gränshindren avlägsnas. Myndigheter och medborgare tycks 

ha, enligt Norrbacks utredning, helt motsatt syn på om det finns gränshinder 

och problem. I enkäten som gjordes till de nordiska ländernas och de 

självstyrande områdenas myndigheter i samband med utredningen, noterade 
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de nästan inga problem alls. Medborgarna är däremot av en helt annan 

åsikt. De har pekat på problem och gränshinder t.ex. i de många 

telefonsamtalen till servicetelefonen Hallå Norden och i klagomålen i 

massmedia. Enligt Norrback krävs ingen större fantasi för att inse att 

medborgarna har rätt. (Nordbornas rättigheter 2002, 11.) 

 

Som en följd av det växande nordiska samarbetet, särskilt inom näringslivet, 

av den europeiska integrationen och av globaliseringen kommer allt flera 

nordbor att bo och arbeta i flera länder. Därför förväntar sig nordborna 

åtgärder mot gränshinder och för mera likartad lagstiftning. Även det 

växande gränsregionala samarbetet, t.ex. kring Öresund och i Tornedalen, 

ökar behovet av samordning av lagar och regelverk. (Nordbornas rättigheter 

2002, 12.) Ole Norrback konstaterar i sin rapport att man kan fylla 

nordbornas förväntningar bara med hjälp av ett bredare internationellt 

politiskt samarbete (Nordbornas rättigheter 2002, 5). 

 

Politikerna i Norden har varit föregångare i arbetet mot gränshinder och för 

samordning av lagar och andra regler. Norrbacks utredning visar ändå att det 

politiska samarbetet inom Norden bör stärkas och effektiveras för att få 

nordiska avtal att fungera som nordborna förväntar sig och för att avlägsna 

hinder som beror på skillnader i ländernas lagstiftning. Nordiska rådet kan ta 

sig en ny uppgift med klara beslut om att avtalens intentioner bör följas och 

om att ländernas lagar och regelverk bör samordnas i medborgarnas och 

ländernas intresse. Rådets medlemmar har själva möjligheter att följa upp 

rådets beslut i de nationella parlamenten. (Nordbornas rättigheter 2002, 5, 

11.) 

 

6.2 Språkliga rättigheter 

 

Språkgemenskapen utgör enligt Vismanspanelen en av grundpelarna i det 

nordiska samarbetet (Norden – öppet för världens vindar 2000, 11). Att varje 

nordbo har rätt att använda sitt eget språk i kontakt med myndigheter över 

hela Norden, bör vara målet för den nordiska språkkonventionen. Enligt 

Norrbacks utredning är det uppenbart att språkkonventionen, som är tänkt 
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att tjäna nordborna i olika vardagliga situationer, inte fungerar på så 

tillfredsställande sätt som nordborna önskar. Detta beror delvis på oklar 

ansvarsfördelning, delvis brister i praktisk uppföljning. (Nordbornas 

rättigheter 2002, 30.) Myndigheterna kan även sakna vilja eller resurser att 

följa konventionen även om de är medvetna om dess existens 

(PohjolaNorden 2002a, 7). 

 

I Norge har skattemyndigheterna tolkat språkkonventionen så att de mottar 

brev på andra nordiska språk men svarar endast på norska. I flera fall har 

lokala myndigheter inte accepterat handlingar på andra nordiska språk. Då 

har kunden själv varit tvungen att betala för översättningstjänsten. Det har 

också uppkommit oklarheter om man ska tillämpa språkkonventionen eller 

inte. (Nordbornas rättigheter 2002, 31; PohjolaNorden 2002a, 7.) 

 

Ett exempel på detta är ett finskt-danskt par som ville gifta sig i Finland och 

sökte lysning på kyrkoherdekansliet. Satsen “Fraflyttet Odense kommune 

som værende ugift” hotade parets bröllopsplaner eftersom församlingen i 

Helsingfors vägrade att förstå danska och ville således inte godkänna den 

danskspråkiga civilståndsattesten. Enligt tjänstemannen var kyrkan inte 

förpliktad till att godkänna andra än finska, svenska och engelska dokument. 

Till slut vann förnuftet och kansliet följde språkkonventionen. (Nordbornas 

rättigheter 2002, 30; PohjolaNorden 2002a, 7.) 

 

Ovannämnda är exempel på de hänvändelser som den nordiska 

informationstjänsten Hallå Norden har fått. Att den nordiska 

språkkonventionen inte fungerar så bra som den skulle, kan till och med göra 

att det nordiska samarbetets trovärdighet bland nordborna på andra 

områden försvagas. (Nordbornas rättigheter 2002, 30; PohjolaNorden 

2002a, 7.) 

 

I rapporten framställs det följande förslag till åtgärder: 

 

“Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet måste tillse att den 

gällande språkkonventionens intentioner fylls. Det är svårt att tro att 
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konventionen utan vidare skall fungera bättre med ytterligare tre 

språk. [Under utredningens gång utvidgades konventionen till att 

omfatta också färöiska, inuitiska och samiska.] Institutioner och 

myndigheter bör åläggas att utse ansvariga och göra upp konkreta 

planer för hur servicen skall fungera i praktiken. Det kan ske genom 

uppförande av en lista på språkkunniga personer som kan kontaktas 

vid behov. Sådana listor bör kunna föreligga utgången av år 2002. 

 

En nordisk simultantolkningstjänst som kan brukas elektroniskt och 

via telefon bör upprättas före utgången av år 2002. 

 

Nordiska rådet och de nationella parlamentarikerna bör ges insyn och 

översyn över hur besluten följs upp. Detta bör ske i form av en årlig 

rapportering.” (Nordbornas rättigheter 2002, 31.) 

 

6.3 Hallå Norden  

 

Nordbor brukar se Norden som ett gemensamt område där allt fungerar 

nästan som hemma. Länderna är ändå mer olika än vad de flesta tror och 

flyttningen till ett annat nordiskt land kan vara allt annat än problemfri. 

Problem kan uppstå när det gäller t.ex. studier, jobbsökande, beskattning, 

arbetslöshetsersättning, pensioner. För att underlätta rörligheten inom 

Norden och hjälpa dem som har fastnat i byråkratin på grund av ländernas 

olika regelsystem har Nordiska ministerrådet utvecklat och finansierat en 

informationstjänst som heter Hallå Norden. Servicen är framför allt avsedd 

för privatpersoner som rör sig mellan nordiska länder, men den betjänar 

också myndigheter. (Wallin 2001, 5.)  

 

Målet med Hallå Norden -servicen är att ge allmän vägledning dvs. hänvisa 

frågeställare vidare till rätt myndighet, göra det enklare för nordiska 

medborgare att få korrekt information om sina rättigheter och plikter samt 

informera om nordiska avtal och regler. Ett långsiktigare mål är att kartlägga 

byråkratiska och juridiska problem och rapportera om dem till politiska 

beslutsfattare och relevanta myndigheter. (Nordbornas rättigheter 2002, 58.) 
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Hallå Norden -verksamheten sköts på halvtid i alla fem länder medan en 

heltidskontaktperson finns vid Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. I Finland 

administrerars tjänsten av Pohjola-Norden. Man kan kontakta servicen per 

telefon, telefax, brev eller via Internet. Att ringa till Hallå Norden kostar ett 

lokalsamtal, annars är servicen avgiftsfri. Frågor kan ställas på svenska, 

finska, danska, norska, isländska samt engelska. (Nordbornas rättigheter 

2002, 58; PohjolaNorden 2001a, 64.) 

 

Ungefär ett år efter lanseringen, som skedde i april 2001, hade Hallå Norden 

behandlat drygt tusen (1337 st.) hänvändelser från nordbor som rör sig över 

de nordiska gränserna (Nordbornas rättigheter 2002, 18; Wallin 2001, 6). 

Antalet hänvändelser bevisar att det finns svagheter i det nordiska 

samarbetet. Enligt Norrbacks utredning har frågorna angående beskattning 

(265 st.) och pension (217 st.) varit mest frekventa i Hallå Norden -servicen. 

32 av de besvarade frågorna har gällt den nordiska språkkonventionen. 

(Nordbornas rättigheter 2002, 18.) Enligt de frågor som Hallå Norden har 

mottagit har medborgarna inte tillräcklig kännedom om språkkonventionens 

existens (PohjolaNorden 2002a, 7). Således kan de heller inte kräva service 

på sitt eget språk. 

 

I rapporten “Nordbornas rättigheter” (2002, 51) föreslår arbetsgruppen 

konkreta åtgärder för att förbättra informationen till medborgare och 

myndigheter och ett av de förslagen går ut på att arrangera 

skolningsseminarier för tjänstemän på det lokala och regionala planet. På 

uppdrag av utrikesministeriets Sekretariatet för nordiskt samarbete har 

Pohjola-Norden förbund redan arrangerat en seminarieserie “Nordiska avtal i 

praktiken” som bestod av nio arrangemang på olika orter i Finland i april–maj 

2002. Deltagarna var anställda vid Folkpensionsanstalten, arbetskrafts- och 

skattemyndigheter och sammanlagt deltog över 300 tjänstemän i 

seminarierna. Syftet med skolningen var att öka myndigheternas kunskaper 

om nordiska avtal och deras relation EU-lagstiftning samt öka deras 

färdigheter att tillämpa avtalen och informera medborgarna om dem. Det 

lyftes även fram det faktum att de nordiska avtalen inte har upphört att gälla 
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på grund av de nya EU-avtalen, utan att de fortfarande gäller och bör 

tillämpas. Erfarenheterna av seminarierna var positiva. Tjänstemännen 

ansågs ha fått en helhetsbild av mobiliteten i Norden, vilket däremot hjälper 

medborgarna att få rätt information. Ifrågavarande seminarium arrangerades 

också i Jyväskylä den 16 maj 2002. (PohjolaNorden 2002b, 7; Pohjola-

Norden 2002.) 

 

Norrbacks rapport tar också fram behovet att stärka Hallå Norden -

verksamhet eftersom den upplevs som en bra kanal från nordborna till 

politiker och myndigheter (Nordbornas rättigheter 2002, 51). 

 

 

7 ANALYS AV MATERIALET  

 

Intervjuerna till denna pro gradu -avhandling gjordes under perioden 19.3.–

26.3.2003. Jag gjorde tillsammans sju besöksintervjuer hos offentliga 

myndigheter i Jyväskylä stad. Besöken omfattade intervjuer med 

representanter för magistrat, skattebyrå, sjukhus, arbetsförmedling, tingsrätt, 

Folkpensionsanstalten och polis. Urvalet av undersökningspersoner hände i 

praktiken så att jag ringde till den ifrågavarande myndigheten, berättade vad 

saken gäller och frågade vem jag kunde få intervjua. Nästan undantagslöst 

kopplades samtalet med detsamma över till en annan person, med vilken jag 

fick avtalat om en intervju. Alla som jag pratade med i telefon var 

överraskande villiga att delta i undersökningen fast det också förekom lite 

osäkerhet om ämnet hos några. Varje intervju tog cirka en halv timme och 

intervjuerna spelades in med en kassettbandspelare. För att få en så bred 

analys som möjligt av materialet skrev jag ut intervjuerna i sin helhet efter 

inspelningen.  

 

Eftersom intervjumanualen hade en viss tematisk ordning, valde jag att 

analysera den insamlade informationen huvudsakligen enligt samma 

ordning. Jag kommer först att analysera varje myndighet kronologiskt var för 

sig och därefter jämföra de olika informanternas upplysningar med varandra. 

Syftet med den här jämförelsedelen är att framhäva de mest väsentliga 
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skillnaderna mellan informanterna när det gäller deras kännedom om 

språkkonventionen och praxisen att tillämpa den. Det är viktigt att komma 

ihåg att även om jag försöker ta reda på språkkonventionens förverkligande 

bland olika myndigheter, har jag ändå intervjuat bara en enskild anställd hos 

varje myndighet (undantaget skattebyrån där jag intervjuade två anställda). 

Därför baserar sig undersökningens resultat på hans eller hennes 

uppfattningar och åsikter, inte ämbetsverkets. I kapitel sju kommer jag att 

använda uttrycken “en nordisk medborgare” och “nordbo” i betydelsen 

medborgare i ett annat nordiskt land som alltså utesluter finländarna. 

 

7.1 Sju myndigheter 

 

7.1.1 Magistrat 

 

Först besökte jag magistraten och där intervjuade jag en byråsekreterare 

som arbetar vid kundservice och som har varit anställd på magistraten i 

ungefär 15 år. Hon berättade att de inte brukar föra statistik över kundernas 

nationalitet och därför är det svårt att säga vad som är nordbornas andel av 

alla utlänningar. När det gäller hemortsärenden, internordiskt flyttningsbevis 

eller motsvarande handlingar, kan det förekomma brevväxling med de 

nordiska medborgarna varje vecka. Men angående de andra ärendena som 

sköts på magistraten kommer kundernas nationalitet nödvändigtvis inte ens 

fram. Kundens namn kan nog i vissa fall avslöja hemlandet. De nordbor som 

hon personligen har mött på magistraten, har för det mesta varit kunder hos 

notarius publicus, som till exempel har bestyrkt en kopia eller en översättning 

av arbetsintyg. 

 

Enligt byråsekreteraren brukar nordborna använda engelska när de 

kontaktar magistraten, men hon kom ihåg två fall då det hade använts också 

svenska. Den ena kunden, en svensk, hade pratat bara svenska, men allt 

hade likväl gått ganska bra med hänsyn till byråsekreterarens dåliga 

språkkunskaper. Ordboken hade dock varit en bra hjälp. Svensken hade 

varit mycket förstående fast servicen gick lite långsamt på grund av språket. 

Men framför allt var han nöjd med att han fick skött sina ärenden. Med den 
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andra kunden, en norrman, hade hon använt finska, svenska, engelska samt 

teckenspråk! Efter vad hon berättade klarar sig personalen på magistraten 

relativt bra med svenskan. Dessutom har de ett par anställda som har bra 

kunskaper i svenska och man kan alltid anlita dem om man till exempel 

behöver översättningshjälp, men ordböckerna är också en bra hjälp. De har 

aldrig behövt tolkar med nordborna, men om situationen krävde det, skulle 

de vid behov anlita tolk- eller översättningstjänster. I fråga om kännedomen 

om språkkonventionen kom det fram att avtalet var nästan okänt för henne. 

Hon hade nog hört att en sådan konvention finns till, men hon visste just inte 

mera om den. 

 

7.1.2 Skattemyndighet 

 

På skattebyrån intervjuade jag undantagsvis två personer som båda arbetar 

med ärendena som berör internationell personbeskattning. Den ena arbetar 

som biträdande skattesekreterare och hon har varit anställd vid skatteverket i 

4 år och den andra arbetar som skatteberedare och har varit anställd 

sammanlagt i 17 år. De berättade att kontakter med nordborna i deras arbete 

oftast består av brevväxlingen med myndigheterna i Norden. Man träffar 

sällan nordiska kunder på byrån, men ganska ofta stöter de på olika 

dokument på svenska eller på norska som finska kunder har med sig. Ett par 

kunder hade ändå kontaktat dem personligen och skatteberedaren hade fått 

två telefonsamtal, den ena från Norge och den andra från Sverige. Med 

norrmannen hade hon pratat engelska och med svensken svenska. De två 

ovannämnda språken är vanligast i kontakter med nordborna. Alla anställda 

på skattebyrån kan tillräckligt bra svenska och de har tills vidare inte behövt 

tolk- eller översättningshjälp med nordborna, men vid behov skulle de nog 

anlita utomstående tjänster.  

 

Båda de intervjuade kände till den nordiska språkkonventionen och dess 

huvudinnehåll. De hade till och med informerat några kunder om 

konventionen och uppmuntrat dem att vädja till den vid behov. Det finns 

nämligen ganska många finska kunder som har jobbat i Norge och som 

kommer att be om råd eftersom de ofta är missnöjda med beskattningen och 
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vill överklaga beslutet. Kvinnorna berättade att de har betonat att om man till 

exempel vill föra klagan hos norska skattemyndigheter över beskattningen, 

har man rätt att använda finska både i ett brev och vid en muntlig kontakt. På 

skattebyrån hade det hänt två gånger att en nordbo hade krävt service på sitt 

modersmål. Båda kunderna hade varit svenska och situationerna hade lösts 

med hjälp av en anställd som hade svenska som modersmål. Båda de 

intervjuade poängterade att utgångspunkten för kundservicen ska vara att 

kunden får sina ärenden skötta och att myndigheten vid behov ansvarar för 

att finna en språkkunnig person på plats. De ansåg att allt i sista hand beror 

på villigheten. De hade båda deltagit i seminariet “Nordiska avtal i praktiken” 

i fjol och deras erfarenheter av skolningen var endast positiva. Seminariet 

hade i alla avseenden varit nyttigt och där hade man också fått mer 

information om språkkonventionen. 

 

7.1.3 Sjukvårdsmyndighet 

 

På centralsjukhusets akutmottagning träffade jag en avdelningsskötare som 

har jobbat på sjukhuset sedan 1979. Han sade att man inte brukar föra 

statistik över nordiska patienterna för sig utan alla utlänningar hör till samma 

kategori. Efter vad han berättade har de några tiotal utländska patienter om 

året varav ungefär hälften är nordbor, för det mesta svenskar, men också 

några enstaka norrmän och danskar. Bland vårdpersonalen och läkarna 

finns det många som har bra språkkunskaper i svenska. Med norrmännen 

och danskarna brukar man prata engelska. På sjukhuset används en 

förteckning över språkkunniga anställda, som eventuellt kan hjälpa till under 

tjänstetid, men vid behov används också den regionala tolkcentralens 

tjänster. Med nordborna har de nog inte behövt tolkar.  

 

På sjukhuset kan man alltså lita på kollegornas hjälp, om man inte klarar sig 

med egna språkkunskaper, det finns nämligen många som har antingen 

jobbat eller studerat i ett annat nordiskt land, oftast i Sverige. Alla de 

nödvändiga blanketterna finns till hands på svenska och engelska och 

anställda har till och med själv utarbetat “hjälpblanketter” för att underlätta 

behandlingen av ärendena. Angående den nordiska språkkonventionen 
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hade avdelningsskötaren endast hört att den existerar, men han hade aldrig 

bekantat sig närmare med den. Han ansåg nog att språkkonventionen är 

nödvändig i vårdsektorn i situationerna där språkkunskaper utgör ett hinder 

att komma till klarhet om patientens symptom, sjukdom, medicinering e.d. 

Men han konstaterade också att i vårdsektorn skulle konventionens intention 

även realiseras utan någon förpliktelse eller överenskommelse. Patienten 

ska kunna vårdas i varje fall. 

 

7.1.4 Arbetskraftsmyndighet 

 

På arbetsförmedlingen intervjuade jag en EURES-rådgivare som har arbetat 

på arbetsförmedlingen sedan 1991. EURES är ett platsförmedlingssystem 

för EU-länderna och EES-länderna Island och Norge. Hon berättade att hon 

personligen möter ganska få nordbor i sitt arbete och antog att nordborna 

möjligen använder de andra serviceställena på byrån. Men hon har nog 

betjänat några nordbor som har varit arbetslösa arbetssökande och som har 

tagit med sig sin arbetslöshetsersättning för att söka arbete i Finland i högst 

tre månader. Dessutom träffar hon då och då sverigefinnar som har bott 

länge i Sverige och som möjligen på deras semester kommer att fråga efter 

arbetsmöjligheterna i Finland.  

 

På arbetsförmedlingen får man betjäning på svenska. Enligt rådgivaren kan 

de flesta anställda svenska och hon berättade att hon själv är tvåspråkig och 

kan till och med norska. De har aldrig behövt anlita tolk vid kontakter med 

nordborna, med de andra utlänningarna använder de dock ofta 

tolkcentralens tjänster. Ytterligare finns allt material, alla broschyrer och 

blanketter till hands även på svenska. I anslutning till den nordiska 

språkkonventionen, som från förut var känd för henne, poängterade hon att 

när man söker arbete i ett annat nordiskt land är det enormt viktigt att kunna 

landets språk. Därför framför man inte på arbetsförmedlingen att en 

arbetssökande ju klarar sig med finskan i det övriga Norden utan att man 

åtminstone ska kunna svenska innan man åker. Rådgivaren hade deltagit i 

seminariet angående nordiska avtal i praktiken och hon hade även hållit en 
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inledning om arbetslöshetsskydd och arbetssökning i Norden. Hon tyckte att 

skolningen i sin helhet hade varit nyttig och givande.  

 

7.1.5 Domstol 

 

På tingsrätten intervjuade jag en lagman som har tjänstgjort i Jyväskylä i tre 

år. Lagmannen är chef för tingsrätten i administrativa frågor och han har 

ingen talan med hänsyn till domsrätten. På tingsrätten förs ingen statistik 

över kundernas nationalitet, men efter vad han berättade träffar de sällan 

nordbor. Tingsrätten behandlar olika brottmål, tvistemål och 

ansökningsärenden t.ex. skilsmässor. När det gäller skilsmässor kan det 

förekomma några ansökningar från nordbor, men i rättegångssalen ser man 

dem ytterst sällan. Lagmannen hävdade att tingsrätten i Jyväskylä är 

enspråkigt finsk och att personalen inte behöver kunna svenska perfekt. I 

rättegången anlitar man tolk även när det gäller svenskspråkiga svarande. 

Tingsdomarnas språkkunskaper i svenska är nödvändigtvis inte så bra att de 

skulle klara sig genom rättegången. Men om målet är litet och om rättens 

ordförande kan svenska, behövs det möjligen ingen tolk. På tingsrätten 

används det i allmänhet ganska ofta tolkar och då anlitar de den regionala 

tolkcentralens tjänster. När det gäller ansökningsärenden, ger de utslag även 

på svenska, men i anslutning till ansökningar på andra nordiska språk var 

lagmannen först osäker på om det är på kundens eller myndighetens ansvar 

att översätta dokument. Senare kom han ändå fram till att det är 

huvudsakligen parten själv som bör sörja för översättningen och svara för 

kostnaderna. Lagmannen förhöll sig med reservation också till 

kanslipersonalens språkkunskaper i svenska, men han konstaterade att man 

brukar ha notarier (juris kandidater) som auskultanter vid tingsrätten och att 

de ofta är språkkunniga.  

 

Till min överraskning var den nordiska språkkonventionen inte alls känd för 

honom. Han hävdade visserligen att mellan rättsmyndigheterna i Norden följs 

en motsvarande överenskommelse: När en person som vistas i ett annat 

nordiskt land instäms till rätten, skickar man en delgivning till landets 

rättsmyndighet på landets språk. Detta har ändå ingenting att göra med 
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nordbornas rättigheter utan förfarandet underlättar myndigheternas arbete. 

Annars tyckte han att det är bra att språkkonventionen finns till för att 

garantera medborgaren rätt att använda sitt eget språk. Han ansåg dock att 

det kan vara problematiskt för myndigheten att finna anställda med tillräckligt 

bra språkkunskaper. 

 

7.1.6 Folkpensionsanstalten  

 

På Folkpensionsanstaltens byrå mötte jag byråns biträdande direktör som då 

hade tjänstgjort i Jyväskylä endast i två månader, men hon har varit i tjänst 

hos FPA sammanlagt i 11 år. Hon hade fått veta genom att fråga andra 

anställda att de ytterst sällan har nordiska medborgare som kund. En nordbo 

kan få betjäning på svenska eller på engelska på FPA:s byrå, men enligt 

henne övergår man ganska ofta från svenska till engelska. Alla nödvändiga 

blanketter och broschyrer finns dock tillgängliga på svenska. Vid behov 

använder de också utomstående tolkar och översättare. Efter vad hon 

berättade finns det endast en anställd på byrån som talar flytande svenska, 

de andra kan svenska mer eller mindre hjälpligt.  

 

Den nordiska språkkonventionen var helt okänd för henne och hon medgav 

att hon först nu hörde att en sådan konvention existerar. Hon berättade dock 

att den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster 

innehåller en artikel om användningen av nordiska språk och att man 

handlar enligt den på FPA. Denna artikel liknar mycket språkkonventionen, 

men i förhållande till språkkonventionen ger den i vissa avseenden mera 

utvidgade rättigheter. Enligt artikel har man en ovillkorlig rätt att använda sitt 

eget språk: danska, finska, isländska, norska eller svenska vid skriftlig 

hänvändelse i konkreta ärenden till myndigheterna i ett annat nordiskt land. I 

sådana ärenden ska myndigheten sörja för eventuell nödvändig tolk- och 

översättningshjälp. Också denna bestämmelse är bindande och på det sättet 

mera långtgående än språkkonventionens motsvarande bestämmelse. I 

samma artikel görs det möjligt för medborgaren att få service på ett begripligt 

språk när språket utgör en viktig del av servicen. Myndigheten som 

behandlar ärendet ska alltså så vitt möjligt använda ett språk som 
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vederbörande förstår. Användningen av tolkhjälp kan också då bli aktuell. 

Reglerna om användning av nordiska språk gäller för socialt bistånd och 

sociala tjänster samt hälso- och sjukvård. (De nordiske socialkonventioner 

1995, 27.) Angående seminariet “Nordiska avtal i praktiken” var hon 

medveten om att det hade arrangerats på olika håll i landet och hon var 

övertygad om att någon av de anställda hade deltagit i seminariet i våras.  

 

7.1.7 Polismyndighet 

 

Hos polisen intervjuade jag en överkommissarie, chef för tillståndsdivisionen, 

som har varit i denna tjänst i två år. Han har ändå tjänstgjort som polis sedan 

1978. Han berättade att han bara då och då träffar nordbor i sitt yrke, kanske 

ett tiotal per år. Men på sommaren, när folk rör sig och det finns olika 

evenemang i staden, stöter man oftare på dem. Då träffar man turister som 

till exempel vill göra polisanmälan eller som har förlorat något föremål. Det 

pratas både svenska och engelska med nordbor, men oftast engelska, 

åtminstone när det gäller andra nordbor än svenskar. Bland personalen finns 

det dock flera som har bra kunskaper i svenska. När det gäller små ärenden 

anlitar man inte tolk, men vid förhör används det alltid tolk med utlänningar 

och det är alltid polisen som sörjer för tolkhjälp. Polisen använder både den 

regionala tolkcentralens tjänster och en egen tolkförteckning.  

 

Överkommissarien kände till den nordiska språkkonventionen och dess 

huvudinnehåll, men konstaterade genast att han aldrig har stött på den i 

praktiken. Han ansåg att språkkonventionen tycks ha förlorat sin betydelse 

efter att Finland anslöt sig till EU. Nu när gränserna har öppnats kommer 

man oftare i kontakt med medborgarna i de andra länderna än de nordiska. 

Han tyckte att språkkonventionen hade sin betydelse på 1980-talet när de 

nordiska länderna mer höll ihop. Nu fokuserar man endast på EU. Han ser 

inte att det finns några problem i anslutning till konventionens förverkligande 

eller resurserna att tillämpa den. Enligt honom spelar konventionen faktiskt 

ingen roll hos polisen i Jyväskylä eftersom de så ytterst sällan kommer i 

kontakt med nordborna och ärendena brukar vara sådana att det inte behövs 

förhör.  
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7.2 Likheter och skillnader 

 

Av intervjuerna framgick det för det första att det fanns mycket variation i hur 

länge informanterna hade tjänstgjort på sin nuvarande post. 

Variationsbredden sträckte sig från två månader ända till drygt tio år. 

Dessutom skötte de alla mycket olika uppgifter och hade en helt olik ställning 

hos respektive myndigheten. Dessa bakgrundsfaktorer såg ändå inte ut att 

påverka i hög grad informanternas kännedom eller uppfattningar om 

språkkonventionen. Gemensamt för alla de intervjuade 

myndighetspersonerna var att de hade stött på ganska få nordbor i sitt 

arbete. Oftast hade det varit svenskar och därefter norrmän. Danskar och 

islänningar träffar man ytterst sällan i Jyväskylä. De flesta kontakter med 

nordborna hade man haft på sjukhuset och hos polisen, vilket inte är något 

överraskande resultat med tanke på det att de flesta nordbor som besöker 

Jyväskylä antagligen är turister som inte behöver skattebyråns, tingsrättens 

e.d. tjänster.  

 

Vid undersökningen kom det också fram att vid kontakterna med nordbor 

använder man både svenska och engelska. Endast två av de intervjuade, 

informanterna på sjukhuset och på arbetsförmedlingen, kunde medge att de 

kan betjäna alla svenskspråkiga på svenska. När det gäller andra nordiska 

språk än svenska är det mer naturligt att ta till engelska eftersom de övriga 

språken anses som mindre förståeliga. Ingen myndighet hade behövt en 

utomstående tolk med nordbor i vanliga kontakter, medan polisen och 

tingsrätten alltid brukar använda tolkar vid förhör och i rättegången. Enligt 

informanternas upplysningar varierar personalens språkkunskaper i svenska 

ganska mycket. Å andra sidan finns det alltid sådana anställda hos 

myndigheten som kan svenska utmärkt och som vid behov kan hjälpa till 

med språket både när det gäller muntliga och skriftliga kontakter. Alla 

informanterna berättade att myndigheten anlitar den regionala tolkcentralens 

tjänster och somliga använder även en egen tolkförteckning vid sidan om. 

Beroende på Finlands tvåspråkighet brukar myndigheterna ha alla blanketter 

och broschyrer tillgängliga på svenska. Material på de övriga nordiska 

språken har de i allmänhet inte. 
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I fråga om kännedomen om språkkonventionen fanns det också mycket 

variation bland informanterna, till och med på lite överraskande vis. Två av 

åtta intervjuade personer, lagmannen vid tingsrätten och den biträdande 

direktören vid Folkpensionsanstaltens byrå, hade aldrig hört om 

konventionen. Överraskande med dem var att de har en sådan ställning hos 

myndigheten att man skulle förmoda att de hade någon slags kännedom om 

ämnet. Annars var det endast informanterna på skattebyrån, 

arbetsförmedlingen och hos polisen som kände till konventionen och dess 

huvudinnehåll. De andra intervjuade hade endast hört att ett sådant avtal 

finns, men de kunde inte berätta mer om det och de hade heller aldrig stött 

på det någonstans.  

 

Om konventionens förverkligande eller tillämpning hos olika myndigheter kan 

man knappast tala om, så få kontakter med nordbor har de haft. På 

skattebyrån har det ändå hänt två gånger att en nordbo, i båda fallen en 

svensk, har krävt service på sitt modersmål och kundernas krav har också 

följts. På skattebyrån har man dessutom handlat exemplariskt genom att 

informera kunderna om språkkonventionen och genom att uppmuntra dem 

att vädja till konventionen i de andra nordiska länderna. Om praxisen 

angående språkkonventionens eventuella tillämpning hade de flesta 

intervjuade ganska liknande synpunkter. I flesta fall skulle myndigheterna 

vara flexibla att anskaffa tolk eller översättare och dessutom skulle de sörja 

för kostnaderna. Lagmannen vid tingsrätten hade ändå en annorlunda 

synpunkt på ansvaret för kostnaderna. Han ansåg att när det gäller 

handlingar på andra nordiska språk än finska och svenska, är det 

huvudsakligen kunden själv som ska sörja för översättningen och svara för 

översättningskostnaderna. Men angående personliga kontakter med 

myndigheter var de alla eniga om att de skulle anlita tolk om det saknades 

gemensamt språk. Det poängterades också i flera intervjuer hur viktigt det är 

från myndighetens sida att kunden får skött sina ärenden. 

 

Brister på information kan till stor del förklara den dåliga kännedomen om 

språkkonventionen bland myndigheterna i Jyväskylä. Beaktansvärt är också 

det att det inte finns några broschyrer om konventionen hos dessa 
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myndigheter, varken hos anställda eller på kundernas väntrum. Enligt 

informanterna hade man heller inte diskuterat den ifrågavarande 

konventionen på arbetsplatsen. Både informanterna på skattebyrån och på 

arbetsförmedlingen hade deltagit i seminariet som var avsett för lokala och 

regionala tjänstemän och där olika nordiska samarbetsavtal hade 

behandlats. Trots att de i förväg var medvetna om språkkonventionens 

existens och dess innehåll, hade seminariet ändå varit nyttigt och det hade 

ytterligare lyckats med att öka informanternas kunskaper om konventionen.  

 

Synpunkterna på språkkonventionens nödvändighet delade åsikter. De flesta 

tyckte ändå att nordborna uppenbart kan ha fördel av konventionen och att 

det är bra att man vid behov har rätt att använda sitt eget språk. De flesta av 

informanterna såg inte några problem i anslutning till förverkligandet av 

språkkonventionen. Lagmannen vid tingsrätten ansåg dock att resurserna 

kan vålla problem. Han hänvisade med sin synpunkt till bristen på 

språkkunnig personal. Man ska ändå komma ihåg att meningen med avtalet 

knappast har varit att myndigheten ska kunna alla nordiska språk utan att 

myndigheten vid behov samarbetar med tolkar och översättare. 

Överkommissarien hos polisen underskattade däremot språkkonventionens 

betydelse i dagens läge. Jag fick det intrycket av hans synpunkter att de nya 

EU-direktiv på något sätt skulle ha minskat konventionens värde. Det är 

ändå fråga om en konvention som alla de nationella parlamenten i Norden 

har godkänt och som inte har upphört att gälla efter att Finland anslöt sig till 

EU.  

 

 

8 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

Syftet med den föreliggande avhandlingen har varit att ta reda på 

kännedomen om och förverkligandet av den nordiska språkkonventionen 

bland myndigheterna i Jyväskylä stad. Tanken bakom min undersökning har 

varit att bevisa att målet med konventionen som först och främst syftar till 

nordiska medborgarnas jämlikhet ännu inte har blivit verklighet. Som 

bakgrund till själva undersökningen har jag behandlat det nordiska 



 42 

samarbetets historia och det officiella nordiska samarbetet. En väsentlig del 

av pro gradu -arbetet har varit att presentera Ole Norrbacks utredning av 

nordbornas rättigheter och utöver denna den nordiska informationstjänsten 

Hallå Norden. 

 

Arbetsmetoden i denna avhandling har varit kvalitativ. Materialet för arbetet 

bestod av olika skriftliga dokument och sju besöksintervjuer hos olika 

myndigheter: magistrat, skatte-, sjukvårds- och arbetskraftsmyndighet samt 

domstol, Folkpensionsanstalten och polismyndighet. Jag använde primärt en 

kvalitativ intervju som insamlingsmetod eftersom jag antog att den kunde ge 

rikligt med information och en bättre förståelse av ämnet som jag höll på att 

undersöka. Jag använde inte ett standardiserat frågeformulär utan en 

intervjumanual som endast innehöll vissa temaområden som jag ville få 

behandlat. Alla intervjuerna spelades in, de analyserades först var för sig och 

därefter jämfördes med varandra. Avsikten med intervjuerna var att finna 

svar på följande frågor: På vilket språk handlar man med nordborna? Känner 

man till den nordiska språkkonventionen? Har man någonsin tillämpat den? 

Vad anser man om konventionen? 

 

Sedan 1950-talet har man ägnat stor uppmärksamhet åt nordbornas 

rättigheter att röra sig fritt över de nordiska gränserna. Många av de resultat 

som har uppnåtts genom det officiella nordiska samarbetet i Nordiska rådet 

är redan så inarbetade att de känns självklara för oss nordborna. Men det är 

inte bara passfriheten och den öppna arbetsmarknaden som har gjort att 

människor i de nordiska länderna ofta vistas eller bosätter sig i ett annat 

nordiskt land. Det finns dessutom många historiska och kulturella band som 

knyter samman människorna i Norden. Trots den nordiska 

språkgemenskapen mellan danska, norska och svenska finns det också 

stora språkskillnader både när det gäller dessa tre språk och andra nordiska 

språk. Dessa skillnader kan störa kommunikationen och skapa problem i 

umgänget mellan nordborna. Av särskilt stor betydelse är detta i kontakterna 

mellan enskilda medborgare och myndigheter. Det stadgas därför i den 

nordiska språkkonventionen, att nordiska medborgare vid behov ska kunna 
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använda sitt modersmål i kontakten med en myndighet eller annat offentligt 

organ i ett annat nordiskt land. 

 

Språkkonventionens tillkomst, efter sega förhandlingar, baserar sig på en 

rekommendation av Nordiska rådet redan av år 1966. Det behövdes alltså 

en lång beredningsprocess innan konventionen trädde i kraft den 1 mars 

1987. Den nordiska konventionen gäller i alla de nordiska länderna utom på 

Åland och Färöarna och omfattar de nordiska språken danska, finska, 

isländska, norska, svenska och numera också färöiska, inuitiska och 

samiska. Konventionen avser såväl fast bosatta personer som personer på 

kortvarigt besök, och såväl muntlig tolkning som översättning av skriftliga 

dokument. Varje myndighet ansvarar själv för tillämpningen av konventionen 

inom sitt verksamhetsområde. 

 

En medborgare i ett annat nordiskt land ska alltså kunna tala med och skriva 

till myndigheten på sitt eget språk och få svar på samma språk. Myndigheten 

har skyldighet att vid behov anskaffa tolk eller översättare och behovet av 

den här språkliga servicen avgörs av myndigheten. Bedömningen av behovet 

görs med hänsyn till om medborgaren behärskar eller inte behärskar 

myndighetens språk och med hänsyn till vilken betydelse ärendet har för 

medborgaren. Detta gäller förutom vid kontakt med domstolar främst vid 

kontakt med olika samhällsorgan, t.ex. sjukvårds- och socialmyndigheter 

samt skatte- och polismyndigheter. I mål och ärenden ska myndigheten 

såvitt möjligt sörja för att medborgaren får tolk- och översättningshjälp. I 

brottmål ska medborgaren alltid få den tolkhjälp som behövs.  

 

Enligt konventionen ska de nordiska länderna också främja inrättandet av 

offentliga språkserviceorgan och tillhandahållandet av tolk- och 

översättningsservice när det är befogad med hänsyn till antalet medborgare i 

ett annat nordiskt land. Dessutom bör språklig isolering på institutioner 

motverkas. Kostnaderna för tolknings- och översättningshjälp i de ärenden 

som omfattas av språkkonventionen ska huvudsakligen ersättas av allmänna 

medel. 
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Ambassadör Ole Norrback fick i uppdrag att kartlägga dagsläget för nordiska 

avtalen. Utredningsrapporten “Nordbornas rättigheter” som publicerades i sin 

helhet i april 2002 avslöjade att det fortfarande finns en hel del praktiska 

problem som hindrar mobiliteten i Norden. Många av problemen kunde lösas 

om bara regler och avtal som redan finns också efterföljs. Det framgick 

också av rapporten att tillämpningen av de nordiska avtalen inte har varit 

problemfritt. En del problem beror på bristande kunskaper hos ansvarig 

myndighet om hur de nordiska avtalen ska tillämpas. Utredningen avslöjade 

också att det finns ett behov av information om gällande nordiska avtal. 

Detta problem kan lösas genom att utbilda och informera personal på 

regional och lokal nivå i förvaltningen om vilka regler som gäller. Föreningen 

Norden i Finland har redan tagit tjuren vid hornen och har börjat ordna 

utbildning för tjänstemän. Erfarenheterna av utbildningen har varit positiva. 

Angående nordbornas språkliga rättigheter visar utredningen att den 

nordiska språkkonventionen inte fungerar enligt förväntningarna. 

Myndigheterna kan antingen ha för lite kunskap om konventionen eller de 

kan även sakna vilja eller resurser att följa den. Enligt de hänvändelser som 

den nordiska informationstjänsten Hallå Norden har mottagit känner också 

medborgarna dåligt språkkonventionen.  

 

När jag undersökte kännedomen om den nordiska språkkonventionen bland 

myndigheterna i Jyväskylä stad kom det för det första fram att 

myndigheterna sällan kommer i kontakt med medborgare i ett annat nordiskt 

land. Vid en jämförelse av olika informanter fanns det mycket variation. Ett 

något överraskande resultat var att endast hälften (fyra av åtta) av 

informanterna kände till språkkonventionen och att den bara hade tillämpats 

på ett ställe. Hos samma myndighet hade man även kunnat informera 

kunderna om konventionen. I anslutning till konventions förverkligande såg 

myndigheterna i allmänhet inte några problem. Detta beror delvis på det 

faktum att myndigheterna sällan träffar nordbor i Jyväskylä, men med all 

sannolikhet också på det att de flesta har alltför lite kännedom om 

konventionen såsom Norrbacks utredning har påvisat. Anmärkningsvärt var 

också det att det inte fanns några broschyrer om konventionen varken hos 

anställda eller på kundernas väntrum. Vid undersökningen kom det fram att 
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det används både svenska och engelska i kontakterna med nordborna. 

Svenskan används ytterst sällan med de övriga nordborna än svenskar. Det 

är klart att det finns vissa situationer där det av olika skäl är befogat att ta till 

engelska. Men för att öka den språkliga jämlikheten borde man vid behov 

använda tolkning, så att alla kunde använda sitt eget modersmål. Tolkning 

kan till och med vara mera effektivt än omvägen över engelskan. 

 

Den nordiska språkkonventionen är ett unikt språkpolitiskt experiment, 

motsvarande finns knappast på annat håll i världen. Språkkonventionen 

bygger på de nordiska medborgarnas jämställdhet, därför bör allt göras för 

att denna fullföljs i praktiken. Men informationen om språkkonventionen bör 

först effektiveras. I Norrbacks rapport framförs några konkreta förslag till 

förbättrad information till såväl medborgare som myndigheter. Tjänstemän 

på regional och lokal nivå ska genom kurser och seminarier informeras om 

nordiska avtal och kunskap om avtalen bör också integreras i 

personalutbildningen i varje nordiskt land. Institutioner och myndigheter bör 

utse ansvariga och göra upp konkreta planer för hur servicen ska fungera i 

praktiken. Detta kan ske genom att utarbeta en lista på språkkunniga 

personer som kan kontaktas vid behov. Utredningsgruppen föreslår också att 

det bör upprättas en nordisk simultantolkningstjänst som kan brukas 

elektroniskt och via telefon. Denna service kunde vara ett nyttigt hjälpmedel i 

framtiden särskilt i fråga om akuta och korta tolkningsuppdrag. Ytterligare 

kunde mindre kommuner, som kan ha svårt att få tag i tolkar i sitt närområde, 

i synnerhet ha nytta av tjänsten. Men framför allt är det viktigt att informera 

medborgarna om språkkonventionen, det är ändå frågan om deras språkliga 

rättigheter. I rapporten föreslås att det bör upprättas en databas för nordiska 

avtal som garanterar information till nordborna via problemrelaterade sökord. 

Samma system bör kunna utnyttjas av myndigheter och nordbor. Olika 

informationsblad om nordiska avtal, deras tillämpning på praktisk nivå och 

deras betydelse för medborgarens vardag bör också finnas tillgängliga på de 

nordiska språken. När det nu har kommit fram att det finns svaga punkter i 

det nordiska samarbetet och att de ansvariga myndigheterna har bristande 

kunskaper om olika avtal, lönar det sig för medborgarna att vara 

uppmärksamma på sina rättigheter.  
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Endast medborgare i de fem nordiska länderna omfattas av 

språkkonventionen. Men i Norden bor också många människor som inte är 

medborgare i något nordiskt land utan har invandrat från andra länder i 

Europa och från andra världsdelar. Många av dem har lärt sig språket i det 

nya landet. För att undvika diskriminering borde dessa invandrare ges 

samma möjligheter, som nordbor, att i kontakt med myndigheter använda ett 

nordiskt språk, när de vistas i ett annat nordiskt land än det de är bosatta i. 

 

Den nordiska språkkonventionens framtid beror på politikernas vilja. Det 

behövs först och främst effektiverad uppföljning av konventionens 

förverkligande i praktiken och förbättrad information i Nordiska ministerrådet 

och Nordiska rådet. Den nordiska språkkonventionen kan som bäst vara ett 

positivt exempel också för andra länder där det finns ett stort antal 

invandrare som önskar att få service på sitt eget språk.  

 

I fortsättningen kunde man fördjupa denna studie genom att ta med flera 

anställda hos varje myndighet. Vidare kunde man bygga ut avhandlingen 

genom att jämföra språkkonventionens kännedom och förverkligande mellan 

två orter. En annan möjlighet är att granska ämnet ur tolkens eller 

översättarens synvinkel. Möjligheterna till fortsatta studier är många.  
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BILAGA 1. Den nordiska språkkonventionen 

 

Konventionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om 

nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt 

land. 

 

Regeringarna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, 

som anser att en ökad språklig likställighet inom Norden är av stor 

betydelse för den nordiska gemenskapskänslan och för vidgade kontakter 

mellan de nordiska folken, 

som befinner det angeläget att nordiska medborgare kan i så stor 

utsträckning som möjligt använda sitt eget språk inför myndigheter och andra 

offentliga organ i ett annat nordiskt land, 

som är medvetna om att en god språkservice för nordiska invandrare 

är av en väsentlig betydelse för att underlätta anpassningen och tillförsäkra 

dem social trygghet och lika behandling i samhället, 

har, i enlighet med tanken bakom Nordiska rådets rekommendation nr 

29/1966, överenskommit om följande: 

 

Artikel 1 

Språk som omfattas av denna konvention är svenska, danska, isländska och 

norska. 

Konventionen avser såväl muntlig som skriftlig kontakt med en myndighet 

eller annat offentlig organ, dock ej telefonkontakt. 

 

Artikel 2 

De fördragsslutande staterna förbinder sig att verka för att en medborgare i 

en fördragsslutande stat vid behov skall kunna använda sitt eget språk vid 

kontakt med myndigheter och andra offentliga organ i en annan 

fördragsslutande stat. Detta gäller förutom vid kontakt med offentliga organ 

såsom sjukvårds-, hälsovårds-, socialvårds- och barnavårdsmyndigheter 

samt arbetsmarknads-, skatte-, polis- och skolmyndigheter. 
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I mål och ärenden vid domstolar och andra offentliga organ skall dessa såvitt 

möjligt sörja för att medborgare i fördragsslutande stat får behövlig tolk- och 

översättningshjälp. I brottmål skall medborgaren alltid få den tolkhjälp som 

behövs. 

 

Artikel 3 

Kostnad för tolkning eller översättning i mål eller ärende som avses i artikel 2 

bör ersättas av allmänna medel. Ersättning till tolk i mål som rör allmänt åtal 

skall alltid utgå av allmänna medel. 

Vad nu sagts skall ej utgöra hinder för en fördragsslutande stat att för 

översättning av en skriftlig handling återkräva kostnaden eller del därav av 

den som har gett in handlingen, om denna är av vidlyftig beskaffenhet eller 

av ringa betydelse eller om eljest särskilda skäl föreligger. Ej heller skall 

hinder föreligga för en fördragsslutande stat att meddela bestämmelser om 

rätt för det allmänna att återkräva ersättning till tolk eller översättare från den 

som i egenskap av förlorande part eller eljest skall svara för 

rättegångskostnaderna i målet eller ärendet. 

 

Artikel 4 

Den som är intagen på anstalt eller inrättning bör i den utsträckning det är 

möjligt ges tillfälle till samvaro med annan, som behärskar den intagnes 

språk. 

 

Artikel 5 

De fördragsslutande parterna skall främja inrättandet av offentliga 

språkserviceorgan eller tillhandahållandet av tolk- och översättningsservice i 

annan form på orter, där medborgare i en annan fördragsslutande stat som 

inte förstår värdlandets språk vistas i större antal. När det är befogat med 

hänsyn till antalet sådana medborgare som är bosatta i värdlandet eller på 

en viss ort i detta, skall värdlandet främja översättning och distribution av 

sådana anvisningar, broschyrer, blanketter eller dylikt som kan underlätta 

kontakten mellan den enskilde och det allmänna. 
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Artikel 6 

De fördragsslutande staterna förbinder sig att pröva möjligheten av särskilda 

insatser i fråga om språkservice, när förhållandena ger anledning till det, och 

att främja direkt samarbete mellan myndigheter i de olika staterna för 

förverkligandet av syftet med konventionen.  

 

Artikel 7 

Konventionen innebär inte någon begränsning av möjligheten för två eller 

flera fördragsslutande stater att när anledning förekommer träffa särskilda 

överenskommelser som innefattar längre gående förpliktelser än som nu har 

avtalats. 

 

Artikel 8 

Var och en av de fördragsslutande staterna skall utse en myndighet eller ett 

annat organ med uppgift att följa tillämpningen av konventionen i den staten 

och att främja samarbetet mellan staterna i frågor som avses i konventionen.  

Det ankommer även på Nordiska ministerrådet att följa tillämpningen av 

konventionen. 

 

Artikel 9 

De fördragsslutande staterna kan tillträda denna konvention genom 

a)  undertecknande utan förbehåll för ratifikation eller 

b)  undertecknande med förbehåll för ratifikation i förening med efterföljande 

ratifikation. 

Ratifikationshandlingarna skall deponeras i det finska utrikesministeriet. 

Konventionen träder i kraft den första dagen i den månad som infaller två 

månader närmast efter det att den har tillrätts av fyra av de fördragsslutande 

staterna. För fördragsslutande stat som tillträder konventionen vid en senare 

tidpunkt träder den i kraft två månader efter det att denna stat har tillträtt 

konventionen. 

Envar av staterna kan i förhållande till envar av de övriga uppsäga 

konventionen till upphörande med sex månaders varsel. 

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud 

undertecknad denna konvention. 
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Som skedde i Svaneke på Bornholm den 17 juni 1981, i ett exemplar på 

svenska, danska, finska, isländska och norska språken.  

 

(Finlands Lag II 2001, 196.) 
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BILAGA 2. Intervjumanual 

 

∗  Nykyinen työtehtävä? Kuinka kauan olet ollut kyseisen viranomaisen 

palveluksessa? 

∗  Kuinka usein on tilanteita, jossa toisen Pohjoismaan kansalainen on 

asiakkaana joko henkilökohtaisesti tai kirjeitse? Arvio? 

∗  Esimerkkejä tilanteista? 

∗  Mitä kieltä tilanteissa on käytetty? Ruotsia, englantia vai asiakkaan 

äidinkieltä? Onko tarvittu tulkkia tai kääntäjää? 

∗  Onko kukaan vaatinut palvelua omalla äidinkielellään?  

∗  Onko henkilökunnassa ruotsin kielen taitoisia? Miten sujuvat muut 

skandinaaviset kielet? 

∗  Onko Pohjoismainen kielisopimus tuttu? Mitä tiedät sopimuksesta? 

∗  Jos sopimus ei ole tuttu, lyhyt esittely. 

∗  Onko ollut tilanteita, jossa kielisopimusta on sovellettu? Esimerkkejä 

tilanteista?  

∗  Miten toimisit tilanteessa, jos asiakas vetoaisi kielisopimukseen? 

∗  Onko kielisopimuksesta keskusteltu työpaikalla?  

∗  Onko sopimuksesta esitettä henkilökunnalla/asiakastiloissa? 

∗  Mielipide sopimuksesta? Sen tarpeellisuus ja/tai mahdolliset ongelmat? 

∗  Vain Kela, työvoimatoimisto ja verotoimisto: Oletko osallistunut Pohjola-

Nordenin järjestämään koulutusseminaariin “Pohjoismaiset sopimukset 

käytännössä”? Kokemukset? 


