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Kartläggningens syften

• att kartlägga antalet döva finlandssvenska teckenspråkiga i
Finland i dag(2015)
• att kartlägga det faktiska antalet tillgängliga teckenspråkstolkar som 

behärskar både svenska och finlandssvenskt teckenspråk
• att ge en inblick i språkets vitalitet i dag



Metoder

• I studien kartlades antalet döva finlandssvenska teckenspråkiga och 
antalet teckenspråkstolkar med hjälp av kedjeurval, det vill säga 
snowball sampling

• Tolksituationen utreddes ytterligare med en förfrågan som riktades till 
alla tolkserviceproducenter som anlitades av Folkpensionsanstalten 
(FPA) 2014-2015.

• Därtill klargör kartläggningen situationen för språkgruppen med hjälp 
av intervjuer och samtal med representanter från och kring den 
primära målgruppen
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• En övergripande situationsbedömning och en exakt 
åtgärdsplanering kräver dock ett heltäckande revitaliseringsprogram
för det finlandssvenska teckenspråket. Budgetering, planering och 
genomförande av ett revitaliseringsprogram framhålls därför 
slutligen som en inledande och övergripande åtgärd för att stärka 
det finlandssvenska teckenspråket.
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