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Abstract 

Title: A different kind of Swedish woman - The socialization and social identity 

of female Swedish Finns of the 1970’s in Swedish society. 

 

Author: Maria Gellert 

 

The purpose of this study has been to investigate how female Swedish Finns 

reflect upon their socialization and their social identity in the Swedish society. 

The main theoretical framework for this study originates from sociologists such 

as Goffman and Tajfel. Goffman describes social interaction in terms of 

theatrical performance and deviant role with the concept of stigma. Tajfel 

explains how social identity can be understood as the part of the individual's 

self-concept, which derives from their knowledge and pride of their membership 

of a social group. A web survey (n=78) and semi-structured interviews (n=7) 

were conducted with female Swedish Finns, who were born in the 1970’s. They 

were asked to reflect upon their socialization in the Swedish society, the term 

Swedish Finns and their current social identity. I found out that the women of 

this study felt their social identity as being mostly Finns. They showed pride of 

their origin and of being bilingual. The Finnish language keeps them tied to 

Finnish traditions, family and friends, which inhibits the socialization to the 

Swedish society. As time goes by these women gradually move away from other 

Finns to socializing more with the Swedes. The stories of the seven Swedish 

Finns implicate that normification takes place and the stigmatized Finn strives 

to appear as an ordinary Swede in social situations. However, these women 

recognize themselves mostly as Finns at heart, but also as Swedes depending on 

the social context. They can best be described as different kind of Swedish 

women. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och ämnesval 

Intresset att skriva om sverigefinnar väcktes när jag läste Sarstrand Marekovic (2011) 

avhandling "Från invandrarbyrå till flyktingmottagning". Avhandlingen belyser de finska 

arbetsinvandrarnas situation och integration i Sverige under 1960- och 1970-talet. 

Avhandlingen gjorde mig nyfiken på hur det gått för barnen till dessa finländare som kom till 

Sverige för att arbeta. Jag är själv barn till finländare som arbetsinvandrat till Sverige på 1970-

talet, varför det ligger i mitt intresse att undersöka hur andra 1970-talsfödda sverigefinskor 

reflekterar kring sin socialisation och sin nuvarande sociala identitet. 

Sveriges Radios finskspråkiga kanal Sisuradio publicerade statistik, beställt från Statistiska 

centralbyrån i februari 2017. Av denna framgick att det i Sverige fanns då strax över 719 000 

personer med finländskt ursprung, det vill säga personer som var födda i Finland eller hade en 

förälder eller mor-/farförälder som var född i Finland. Den totala populationen av sverigefinnar 

motsvarade cirka 7,2 procent av den svenska befolkningen, enligt Sisuradio. 

Artikeln ”How Integrated are Finns in the Swedish Labour Market?” av Saarela och Rooth 

(2006), planterade idén om att ha fokus på kvinnliga sverigefinnar. Enligt Saarela och Rooth 

(2006) var finsktalande kvinnor i Sverige bättre på att bli integrerade än vad de finsktalande 

männen var. Vidare fann Saarela och Rooth (2006) att de finsktalande kvinnornas inkomst- och 

sysselsättningsnivåer var mer jämförbara med de svenska kvinnornas nivåer. Skulle detta 

möjligtvis kunna bero på att de sverigefinska kvinnorna anammat en identitet som är mer lik 

svenskornas? Eller kunde det vara så att de valt att framställa sig som de svenskfödda 

svenskorna för att inte framstå som avvikande? Hur det än förhåller sig, så hade jag nu snubblat 

över något som jag ville veta mera om.  

Uppsatsen vänder sig primärt till personer som är intresserade av sociologi, men även till 

personer intresserade av psykologi, etnicitet, lingvistik och kulturella studier. Ämnet är av 

sociologiskt intresse, då det bidrar till förståelse om den andra generationens sverigefinska 

kvinnors socialisation och upplevelse av sin sociala identitet i det svenska samhället. Den bidrar 

till ökad kunskap om hur ursprunget påverkar en persons sociala identitet även i vuxenlivet. 

Resultaten kan till viss del tillämpas även för att förstå andra invandrargrupper och deras sociala 

anpassning till det nya landets normer och sociala sammanhang. 
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1.2 Definition av sverigefinnar, socialisation och social identitet 

I den här uppsatsen begränsas definitionen av sverigefinnar till andra generationens 

sverigefinnar, det vill säga barn till finländare vars främsta anledning att flytta till Sverige var 

att finna arbete. Sverigefinnarna i den här uppsatsen är födda på 1970-talet och har per 

definition två finsktalande föräldrar, som arbetsinvandrat från Finland till Sverige.  

Socialisation handlar enligt Angelöw och Jonsson (2000) om den sociala process under vilken 

överföring av värderingar, attityder, beteenden och kunskaper sker till en individ från andra 

individer och grupper i samhället. Socialisation tangerar flera andra begrepp, såsom 

assimilering, ackulturation och integration.  

Med social identitet syftas på personernas presentation och upplevelsen av sig själva i sociala 

sammanhang, inom familjen, bland vänner och i arbetslivet. Identitet är ett mångfacetterat 

begrepp, varför det begränsas här till Wellros (1998) definition om att identiteten utformas 

genom ett samspel mellan en individ och de människor man dagligen möter.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur 1970-talsfödda sverigefinska kvinnor 

reflekterar kring sin socialisation och sin sociala identitet i det svenska samhället. Syftet är 

intressant utifrån tidigare kvantitativ forskning, som pekat på att sverigefinska kvinnor visat sig 

vara välintegrerade i det svenska samhället (Saarela & Rooth, 2006).  

Frågeställningarna för vad det empiriska materialet haft i syfte att undersöka har varit följande: 

 Hur reflekterar 1970-talsfödda sverigefinska kvinnor kring sin uppväxt och sin 

socialisation i det svenska samhället? 

 På vilket sätt har sverigefinska kvinnors ursprung påverkat deras socialisation och 

deras nuvarande sociala identitet i det svenska samhället? 

Frågeställningarnas funktion är enligt Ekengren och Hinnfors (2012) att rent konkret styra 

undersökningen. 

1.4 Avgränsningar 

Ekengren och Hinnfors (2012) skriver om hur avgränsningar ökar chansen att uppsatsen 

verkligen går att genomföra på den korta tid som finns att tillgå. Den här uppsatsen har via 

urvalet avgränsats till att studera enkätsvar från 78 unika kvinnliga sverigefinnar födda på 1970-

talet runt om i landet. Utifrån dessa respondenter intervjuas sedan sju kvinnor, som vuxit upp 
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och gått grundskolan i Göteborgsområdet. Att samtliga gått skolan i Göteborgsområdet var 

ingen planerad avgränsning, utan snarare en passande slump när det väl kom till planering av 

intervjuerna. Avgränsningen bedöms lämplig utifrån föreställningen om att dessa borde haft 

någorlunda likvärdig uppväxt och jämförbara förutsättningar för socialisation.  

1.5 Disposition 

Uppsatsens olika kapitel följer den struktur som rekommenderas av Blomström och 

Wennerberg (2015). Utformningen av det första kapitlet styrs utifrån Ekengren och Hinnfors 

(2012) rekommendation om att använda första sidan i första kapitlet till att fånga läsarens 

intresse genom att beskriva varför just den här uppsatsen skrivits. Uppsatsens andra kapitel 

redogör för tidigare forskning om integration och identitet. Kapitel tre ger oss en beskrivning 

av de teoretiska perspektiv och begrepp som sedan används som analysredskap. Här kan vi 

bland annat läsa om symbolisk interaktionism, dramaturgi och om de stigmatiserade, av Erving 

Goffman (1922-1982) den kanadensiska professorn i sociologi. Det redogörs också för teorin 

gällande social identitet och grupptillhörighet, av den polskfödda socialpsykologen Henri Tajfel 

(1919-1982). Det fjärde kapitlet beskriver metoden för arbetet, samt etiska ställningstaganden. 

Det femte kapitlet redovisar resultat från en webbenkät och det sjätte kapitlet redovisar 

resultatet från sju intervjuer. Resultaten analyseras med hjälp av Goffman och Tajfel i det 

sjunde kapitlet. I det sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser, samt en avslutande 

diskussion, metodkritik, och förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis, efter listan över 

referenslitteratur, återfinns bilagor med kompletterande information till uppsatsen. 

I nästa kapitel kan vi läsa om den forskningsöversikt som utgör basen för uppsatsen. Tidigare 

forskning har i stort sett bekräftat uttalandet av Anders Ali Jonasson, som kan läsas i boken 

Finnjävlar (Borg, 2016).  

”Så länge jag kan minnas hade jag gått runt och bara känt skam inför det finska 

språket och allt som kunde kopplas till det. För pratade du finska var du finne. 

Och var du finne var du alkoholist på torget. Eller städerskan Pirjo-purjolök. 

Eller Volvoarbetaren Pekka. Det fanns ingenting med det att vara stolt över. 

Visste man inte att allt finskt var töntigt, fult och utan värde, så fick man snart 

bli varse om det.” (Borg, 2016:60-61) 
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2 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten har enligt Backman (2016) som målsättning att ge en översikt över den 

tidigare samlade kunskapen inom området, men också att visa på kunskapsluckor och ge ett 

historiskt perspektiv. Litteraturgranskningen har koncentrerats kring tidigare forskning om 

sverigefinnar, integration av första och andra generationens finska invandrare i Sverige, samt 

social och etnisk identitet. Exempel på sökord vid sökning av vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar har varit: sverigefinne, social identitet, etnisk identitet, invandring, Finnish 

immigrants och second generation. Mycket av tidigare forskning har fokuserat på den första 

generationens integration i Sverige, medan studier om den andra generationen har varit ringa 

till antalet. En litteraturkarta, inspirerad av Creswell (2014), samt Nilsson och Östlund (2016), 

har tagits fram för att underlätta överblicken av de vetenskapliga artiklarna (bilaga 1).  

Vid sökningar i artikeldatabaserna om sverigefinnar, framkom det en hel del studier om 

sverigefinnarnas dåliga hälsa, arbetslöshet, alkoholism, självmordstal och dödlighet (Hjern & 

Allebeck, 2002; Hjern & Allebeck, 2004). Artiklarna hade fokus på brister, svårigheter och 

faktorer som bekräftat känslan av utanförskap. Den här uppsatsen väljer att lyfta fram den 

forskning som skrivits om integration, tvåspråkighet och skapandet av en social identitet. Med 

integration menas de finska arbetskraftsinvandrarnas anpassning till det svenska samhället, med 

stöd av samhällets resurser.  

2.1 Integration - utbildning och arbete 

Utifrån Sarstrand Marekovic (2011) avhandling kan vi läsa om hur det stora arbetskraftsbehovet 

i Sverige efter andra världskrigets slut inte kunde tillgodoses inom landets gränser, varför 

företagen fick vända sig till de nordiska grannländerna för arbetskraft. Invandrare kom även 

från Sydeuropa, men det var de finländska invandrarna som enligt Sarstrand Marekovic (2011) 

dominerade under 1950-, 60- och 70-talen. Under 1960-talet skedde det en förändring i synen 

på invandrare. Sarstrand Marekovic (2011:84) skriver att ”Det var inte längre självklart att de 

skulle anpassa sig till svenska normer och värderingar”. Det fanns en tilltro att invandrarna 

skulle återvända till sina hemländer efter en tids arbete. Ambitionen var snarare att underlätta 

för finländarna i Sverige att bevara sin kultur och sina traditioner, än att de skulle anamma 

svenska normer.  

När det kommer till artiklar om integration, har dessa handlat om svårigheter i skolan (Kilpi-

Jakonen, 2012), överutbildning bland invandrare (Dahlstedt, 2015), position i arbetslivet 
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(Saarela & Finnäs, 2007), men också om språkets betydelse för den egna identiteten i det nya 

landet (Jacobsson & Karrento, 1978; Trofimovich & Turuseva, 2015). Språkets betydelse och 

tvåspråkigheten har studerats utifrån dess betydelse för integrationen från ett mer långsiktigt 

perspektiv (Saarela & Finnäs, 2007; Bivojet, 2002; Jacobsson & Karrento, 1978). Saarela och 

Finnäs (2007) skriver att de finländska invandrare består av två språkgrupper, finsktalande och 

svensktalande, även bland de som varit bosatta i Sverige en längre tid. Saarela och Finnäs 

(2007) menar att eftersom svensktalande finländare har sitt modersmål gemensamt med 

människor i Sverige, är det naturligt att förvänta sig att de lättare kan tillgodogöra sig samhället 

i Sverige, än finsktalande finländare. Bivojet (2002) skriver att finsktalande ungdomar och 

kvinnor beskrivs uppfatta ord i stor utsträckning på samma sätt som svenskarna. Bivojet (2002) 

drar slutsatsen att en mer liknande språkanvändning kan indikera en högre grad av integration.  

Hjern och Allebeck (2004) påminner oss om hur beteenden och handlingsmönster hos andra 

generationens invandrare påverkas av föräldrarnas ursprung. Kilpi-Jakonen (2012) konstaterar 

att invandrare fortfarande är missgynnade av sina föräldrars svårigheter på arbetsmarknaden. 

Dahlstedt (2015) skriver om hur andra generationens invandrare har samma yrkesmatchning 

som sina föräldrar. Resultaten visar i huvudsak på att den manliga andra generationen visar 

högre odds att vara överutbildade för sina yrken, medan de kvinnliga motsvarigheterna inte 

skiljer sig avsevärt från svenskor med svenskfödda föräldrar. Saarela och Rooth (2006) 

undersökte hur integrerade finländarna var på arbetsmarknaden och fann att inkomstnivåer och 

sysselsättningsnivåer för finska män var ungefär tio procent lägre än hos svenskarna. I motsats 

till männen var finländska kvinnor bättre på att bli integrerade och deras resultat var mer lika 

de svenskfödda kvinnornas. Saarela och Rooth (2006) drog slutsatsen att detta skulle bero på 

att de sverigefinska kvinnorna arbetade i liknande yrken som de svenska kvinnorna, vilket också 

gjorde att de finländska kvinnorna var bättre integrerade i den svenska arbetsmarknaden. 

2.2 Identitet – etnisk och social  

Lukkarinen (2006) fokuserar i sin artikel på människor som var unga när de flyttade från 

Finland till Sverige under 1950-, 60- och 70-talen och skriver om hur informanterna identifierar 

sig än idag med den gamla hemorten i Finland. Etnisk identitet hänvisar till den subjektiva 

erfarenheten som omfattar de känslor, upplevelser och beteenden genom vilka människor 

placerar sitt medlemskap i en enstaka eller flera etniska grupper (Trofimovich & Turuseva, 

2015). Wellros (1998) menar att en god tvåspråkighet är idag en tillgång i det personliga livet 

och på vissa delar av arbetsmarknaden. Enligt Wellros (1998) ökar tvåspråkigheten 
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möjligheterna till en positiv identifikation med två etniska grupper och till ett fullvärdigt 

medlemskap i det båda. Jacobsson och Karrento (1978) upptäckte att de som talade bra eller 

ganska bra svenska identifierade sig bättre med Sverige, jämfört med de som talade dålig eller 

ingen svenska alls. 

Ett antal tidigare studier har valt att jämföra de finländska invandrarnas sociala situation med 

de svenskfödda svenskarnas situation, eller finna likheter med de svenskar som invandrat till 

Finland (Haavio-Mannila & Johansson, 1974; Saarela & Rooth, 2006; Kulla, Ekman, Heikkilä 

& Sarvimäki, 2010). Ellemers, Kortekaas och Ouwerkerk (1999) studie visar på att det är både 

möjligt och viktigt att skilja mellan självkategorisering, engagemang för gruppen och gruppens 

självkänsla när det gäller social identifiering. Resultaten visade på att gruppmedlemmars 

självkategorisering påverkades endast av gruppens relativa storlek, medan gruppens självkänsla 

påverkades av gruppens status. Wellros (1998) skriver att människor delas in i olika grupper 

som tilldelas sociala identiteter och olika egenskaper. Wellros (1998) talar om ”vi” och ”dom”, 

och hur dessa gruppkonstellationer kan variera från en situation till en annan. Har gruppen hög 

status, får även ”vi” hög status (Liebkind et al, 2006; Yzerbyt et al, 2015). Slutsatserna i den 

finska studien av den svenskspråkiga minoriteten, som är skriven av Liebkind (Tajfel, 1982), 

visar på vad som sker när minoritetsspråkets användning och livskraft minskar från en 

generation till en annan. Liebkind menar att där finns en anpassningsstrategi som innebär en 

trend mot assimilering med majoriteten i samhället (Tajfel, 1982).  

2.3 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Forskningsöversikten har gett oss forskarnas bild av sverigefinnar och deras möjlighet och 

förmåga till integration. Saarela och Rooth (2006) drog slutsatsen att liknande yrken skulle vara 

en avgörande faktor för integration, medan Bivojet (2002) drog slutsatsen att en mer liknande 

språkanvändning kunde vara anledningen till en mer framgångsrik integration. Det framgår inte 

vilken sorts yrken som avses, där integrationen skulle vara mer framgångsrik. Det förklaras inte 

heller hur det kommer sig att kvinnorna visat på bättre resultat vad gäller språkanvändning och 

ordförråd, jämfört med männen. Språkets betydelse lyfts fram som en viktig faktor för 

integration och identitet (Tajfel, 1982), men det påtalas också hur det finns en önskan att tillhöra 

majoriteten i samhället när minoritetsspråkets användning minskar från en generation till en 

annan.  Litteraturgranskning visar på en kunskapslucka om andra generationens sverigefinska 

kvinnors egna upplevelser utifrån ett kvalitativt perspektiv. En lucka som den här studien har 

som målsättning att fylla. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet med teoretiska utgångspunkter ger en presentation av och motivering för de teoretiska 

perspektiv, teorier och begrepp som används i studien. I det här kapitlet presenteras Goffmans 

idéer om symbolisk interaktionism, det dramaturgiska perspektivet, samt begrepp som 

stigmatiserad och normifikation. Kapitlet ger oss en inblick i Tajfels teori om social identitet 

och gruppens betydelse i detta. De teoretiska utgångspunkterna kan sägas vara de glasögon som 

sedan används för att analysera och tolka den insamlade empirin med. Här redogörs även för 

Giles (1977) variabler, som påverkar språkets livskraft: statusvariabler, demografiska variabler 

och variabler av institutionellt stöd. Giles variabler används vid tematisering av resultatet. 

3.1 Symbolisk interaktionism och socialisation 

Angelöw och Jonsson (2000) beskriver hur symbolisk interaktionism utgår ifrån symboler och 

interaktioner, att människan är en symbolförmedlande varelse. Socialisation handlar enligt 

Wellros (1998) om de sociala processer genom vilka individerna i samhället tar till sig en ny 

grupps normer, kultur och beteendemönster för att stärka gruppens samlevnad och 

överlevnadsmöjligheter. Wellros (1998) menar att hur väl socialisation lyckas har att göra med 

hur benägen personen är att lämna och ta avstånd från sin gamla kultur, dels hur lätt denne tar 

upp det nya samhällets kultur. Socialisation kan ibland beskrivas med termen ackulturation. 

Ackulturation handlar om en typ av kulturell förändring, närmare bestämt processer och 

händelser som har sitt upphov i kontakt mellan två kulturer som tidigare var separata och 

självständiga. Långvarig ackulturation kan resultera i att två kulturer smälter samman till ett 

helt nytt kulturellt system (Ackulturation, u.å). I den fortsatta texten väljer jag att använda ordet 

socialisation i stället för integration. Detta gör jag av den anledningen att jag väljer att se på 

detta utifrån kvinnans agerande, hennes egna ambitioner och förmågor att anpassa sig till 

samhället och låta sig påverkas av andra i sina värderingar och beteenden. 

Den kanadensiska professorn i sociologi Erving Goffman representerar en gren av den 

symboliska interaktionism genom den dramaturgiska skolan (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Goffmans samhällssyn kallas för det dramaturgiska perspektivet, då denna beskriver livet som 

ett skådespel, att äktheten i människan döljs och vi anpassar oss i syfte att bli den som vi tror 

att andra vill att vi ska vara på livets scen. Goffmans "Jaget och maskerna - en studie i 

vardagslivets dramatik" (2009) skildrar hur vi agerar och presenterar oss i vardagens olika 

situationer, hur vårt framträdande socialiseras och formas för att passa in i förväntningarna 

runtomkring oss. Den del av det dramaturgiska skådespelet som är av relevans för den här 
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studien är hur vi bygger upp och befäster vårt jag och identiteter i det skådespel som utgör livet. 

Wellros (1998) menar att man väljer olika kommunikationsstrategier utifrån situationen, men 

att man också byter roll när man byter scen. 

”Att öppet visa hur det är fatt eller inte, att tala om det eller inte, att spela teater 

eller inte, att ljuga eller inte. I varje särskilt fall gäller det också att bestämma 

sig för vad man ska göra mot vem, och hur, var och när man ska göra det.” 

(Goffman, 2014:51). 

Boken ”Stigma” är ett av Goffmans (2014) flera verk inom sociologisk forskning, som handlar 

om de stigmatiserades inställning till sig själv och sitt förhållande till de så kallade normala. 

Den stigmatiserade tillskrivs ha ett stigma, som enligt Goffman (2014) kan beskrivas som ett 

kännetecken som gör att en individ avviker från den kategori som man vill klassa denne i. 

Angelöw och Jonsson (2000) förklarar stigma som benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande, som kroppsliga missbildningar av olika slag, olika fläckar på den personliga 

karaktären, eller stambetingande stigman. Stambetingande stigman beskrivs av Angelöw och 

Jonsson (2000) såsom ras, nation och religion, som förmedlas från generation till generation. 

Begreppet stigma används enligt Goffman (2014) som beskrivning på egenskaper som 

misskrediterar en person och dennes relationer till omgivningen. I den här studien kan stigma 

vara etnisk bakgrund, namn som är svårt att uttala, annorlunda utseende och klädsel, 

tvåspråkighet, att prata med en brytning, eller att ha en socioekonomisk bakgrund som skiljer 

sig från normen att vara helsvensk.  

Vilka grupper som är att betrakta som ens egna, där vi känner oss som ”vi” och de andra grupper 

som snarare benämns som ”dom” utgör förutsättningar för socialisation. Goffman (2014) 

beskriver hur stigmaproblematiken inte aktualiseras förrän det från alla sidor reses krav på att 

de som tillhör en viss kategori inte bara ska hålla på en viss norm, utan också tillämpa den. Det 

sker en viss så kallad normifikation, vilket enligt Goffman (2014) definieras som en strävan 

från den stigmatiserades sida att framträda som en vanlig människa, även om denne för den 

skull inte nödvändigtvis behöver hemlighålla sitt tillkortakommande, som ens ursprung. 

Goffman (2014) påtalar att ju mer en individ lierar sig med normala personer, desto mer 

kommer hon att uppleva sig själv som en icke-stigmatiserad. 

3.2 Socialkonstruktivism och teorin om social identitet 

Socialkonstruktivism handlar om hur människors handlande skapar identitet, men också hur 

samhället är socialt konstruerat av människor i samspel med varandra (Angelöw & Jonsson, 
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2000). Wellros (1998) skriver om hur den personliga och individuella gestaltningen av de olika 

roller man framträder i är en väsentlig del av den självbild som brukar kallas för identitet. Den 

personliga identiteten handlar om hur jag skiljer mig från övriga som ingår i samma 

grupperingar som jag. Vidare skriver Wellros (1998) att stammen till ordet identitet är latinets 

”idem” och betyder ”detsamma”, samt att det är just känslan av att vara en och samma person 

trots att man uppträder på olika sätt på olika platser i olika åldrar, som är kärnan i en människas 

identitet. Identiteten är mindre föränderlig än de roller man uppträder i (Wellros, 1998).   

En av de mest framträdande teorierna vad gäller identitet är ”The Social Identity Theory” 

formulerad av den polskfödda socialpsykologen Henri Tajfel och amerikanen John Turner i 

början av 1970-talet (Nilsson, 1996). Social identitet definieras enligt Tajfel (1982) som den 

del av individens självuppfattning, som har att göra med deras medlemskap i en social grupp, 

en grupp vars känslomässiga värde har stort betydelse för individen. Tajfel (1978) skriver att 

människor vill tillhöra grupper som ger dem tillfredsställelse och stolthet.  

Enligt Tajfel (1982) utformas en social identitet hos oss genom kategorisering, social 

identifikation och social jämförelse. Tajfel (1982) skriver om hur kategoriseringsprocessen 

resulterar i att skillnaderna i den egna gruppen blir minimerade, medan skillnader däremot 

mellan andra grupper blir överdrivna. Kategorisering innebär att vi delar upp oss i grupper, 

kulturer och människor, som vi sedan kan hantera på olika sätt. Om gruppmedlemskap erbjuder 

mer skam än stolthet, mer obehag än tillfredsställelse, blir det angeläget att lämna gruppen 

(Tajfel, 1978). Social identitet, eller identifikation, handlar enligt Tajfel (1982) om hur vi 

resonerar om oss själva i relation till andra. Tajfel (1982) skriver om när gränserna mellan 

grupper inte är fastdragna, i den meningen att tillgång till den dominerande språkgruppen inte 

uppvisar för mycket svårighet, antas ofta en strategi för individuell assimilering. Detta innebär 

att det finns en önskan att tillhöra den dominerande gruppen och att tillåta sig bli mer lik dem.  

Social identitet utformas vidare genom social jämförelse, som leder till att vi uppfattar oss 

själva och de grupper som vi identifierar oss med mer positivt än vi uppfattar andra främmande 

grupper (Tajfel, 1982). Nilsson (1996) skriver att när vi överskattar värdet av vår egen grupp, 

så tenderar vi samtidigt nedvärdera andra grupper. Wellros (1998) konstaterar att det är 

normerna, en delad känsla av vad som är ”normalt”, som gör andra främlingar till människor 

som inte är som ”vi”. Wellros (1998) beskriver hur människor ingår i olika slags ”vi-grupper”, 

att när man lärt sig de olika gruppernas koder och tolkningsmönster rör man obesvärat mellan 

sina olika kulturer. Wellros (1998) skriver om hur språket fungerar som en gruppmarkör, som 
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har både inneslutande och uteslutande funktioner. Exempel på detta är när någon bryter på ett 

annat språk, som gör att man kan bara konstatera att hon i etnisk bemärkelse inte tillhör den 

egna ”vi-gruppen” (Wellros, 1998).  

Enligt Giles (1977) finns det åtminstone tre typer av variabler som påverkar språkets livskraft: 

statusvariabler, demografiska variabler och variabler av institutionellt stöd. Bland 

statusvariablerna finner vi ekonomisk, social, historisk status och status för själva språket. 

Språkets värde och prestige kan enligt Giles (1977) sägas att delvis avgöra huruvida språket är 

en källa till stolthet eller skam för användaren. Demografiska variabler har mer att göra med 

vart man väljer att bosätta sig, hur populationen ser ut i övrigt, men också hur födelsetalen och 

det sociala livet ser ut med tanke på invandring och äktenskap. Giles (1977) skriver om hur 

gränser mellan olika grupper inte bara är fysiska utan visar sig även genom olika institutioner 

såsom utbildning, kultur, religion och olika högtider. 

3.3 Sammanfattning och användning av teoretiska begrepp 

Symbolisk interaktionism handlar om synen på människan som en symbolförmedlande varelse. 

Det dramaturgiska perspektivet har valts för att belysa livets skådespel, samt hur vi intar olika 

roller i olika situationer. Scenen utgör den sociala miljön där rollerna utspelas, vilket kan 

översättas till skolan, arbetsplatsen eller hemmamiljön. Stigmatisering används som ett begrepp 

för att markera det utanförskap som sker i förhållande till det så kallade normala. Utanförskapet 

definieras i det här arbetet som att inte vara en svenskfödd svenska. Normifikation handlar om 

att smälta in i den sociala gemenskapen, att uppfattas som en svenska.  

Socialkonstruktivism innefattar Tajfels teori om social identitet som formas av social 

kategorisering, social identifikation och social jämförelse. Den här teorin lyfts fram för att 

kunna hitta det som format de sverigefinska kvinnors sociala identitet. Gemensamt för de 

teoretiska utgångspunkterna är att vi formas av vår omgivning och strävar efter att anpassa oss 

för att känna tillhörighet, acceptens och stolthet. Att kunna flytta från en grupp till en annan, 

från den finska till den svenska, förutsätter att den enskilda inte stigmatiseras eller hamnar i ett 

utanförskap som hindrar detta.   
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4 Metod och material  

Det här kapitlet ger en beskrivning av de överväganden som gjorts avseende metod och material 

för den här studien. Till en början förklaras hur det kommer sig att valet landade på en studie 

med kvalitativt perspektiv, hur urvalsstrategin sett ut, samt vilka frågor som varit av intresse att 

få med i enkäten och intervjuerna. En beskrivning ges om hur det empiriska materialet samlats 

in, tolkats och analyserats. Avslutningsvis diskuteras validitet och reliabilitet, samt etiska 

ställningstaganden.  

4.1 Kvalitativt perspektiv och urvalsstrategi 

Majoriteten av vetenskapliga artiklar om integration och identitet har visat sig vara kvantitativa 

studier, medan kvalitativ forskning, i form av observationer, experiment och intervjuer har 

tillhört ovanligheterna. Den här uppsatsen har ett kvalitativt perspektiv där det använts både 

kvantitativ och kvalitativ metod vid insamling av empiriska data (Backman, 2016). Enbart en 

kvantitativ studie kunde omöjligtvis tillfredsställa min nyfikenhet eller ge det djup till studien 

som kombinationen av en enkät och intervjuer gjorde.  

För att få tag i sverigefinnar tog jag initialt kontakt med några barndomsvänner via Facebook, 

som tipsade om att gå med i Facebookgruppen ”RuotsinSUOMALAISET” sin har fler än 6 000 

medlemmar. Ruotsinsuomalaiset kan översättas till sverigefinnar. En enklare webbenkät (bilaga 

2) skapades i webbverktyget SurveyMonkey med tio frågor till sverigefinnar födda på 1970-

talet. Vid den tid som enkäten distribuerades, var uppsatsens syfte eller frågeställningar helt 

klara, inte heller det faktum att studien skulle ha fokus på kvinnliga sverigefinnar. Att urvalet 

landade på kvinnor hade att göra med upptäckten av artikeln av Saarela och Rooth (2006), om 

att kvinnor med finskt ursprung i Sverige hade högre inkomst- och sysselsättningsnivåer än de 

svenskfödda svenskorna.  

I samband med webbenkäten tillfrågades om intresse fanns att delta i en kommande studie om 

sverigefinnar, utan att då definiera i detalj vad den skulle handla om. Intervjuer skulle 

genomföras i Göteborgstrakten under mars till april månad. Sju kvinnor, som var födda på 

1970-talet och som vuxit upp i Göteborgsområdet, anmälde sitt intresse att deltaga. Urvalet var 

ett icke slumpmässigt urval, då jag tog vara på intresset och bokade in dessa ja-sägande kvinnor 

för en intervju. Urvalet har byggt på frivillighet, vilket ju är ett etiskt ställningstagande att ta 

hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2017).  
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4.2 Enkätfrågor och intervjuguiden 

Webbenkätens utformning var enkel och innehöll bakgrundsfrågor om utbildning, social 

situation, språkbruk och huruvida personerna i fråga kände sig som svenska eller finska. 

Inspiration till enkätfrågorna inhämtades från forskningsöversiktens studier om integration, 

samt faktorer som enligt tidigare forskning visat sig påverka en individs socialisation och 

sociala identitet. Enkäten innehöll tio obligatoriska frågor, varav den sista frågan var en öppen 

fråga ”Att vara sverigefinne, vad betyder det för dig?”. Enkätens enkla utformning var inte 

tillräcklig för att kunna ge svar på hur kvinnorna reflekterar kring sin socialisation. Därför 

behövde denna kompletteras med fördjupande intervjuer. 

När det kom till frågor om socialisation, behövde jag veta mer om kvinnornas bakgrund, familj, 

skolgång, utbildning, arbete och deras sociala situation. För att få mer information kring den 

sociala identiteten, behövde jag ha med frågor om etnisk tillhörighet, social gemenskap, 

kulturell bakgrund, språkbruk och hur de ser på finska och svenska personer i sin omgivning. 

Jag ville även ta reda på hur intervjupersonerna reflekterade kring ordet sverigefinne. 

Intervjuguiden redovisas som bilaga 3. Intervjuguiden kan enligt Rennstam och Wästerfors 

(2015) bygga på tematiska eller dynamiska aspekter. Tematiska aspekter har handlat om de 

sakfrågor jag utgått från, och dynamiska aspekter har handlat om det mellanmänskliga 

förhållandet i intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014). Den dynamiska aspekten har tilltalat 

mig, då frågorna varit mer av uppföljningskaraktär och syftat till att ge förtydliganden kring det 

som intervjupersonen valt att berätta om. Det har inte bara varit intressant med vad som sagts i 

intervjuerna, utan även hur dessa kvinnor framställt sin berättelse och sin identitet (Becker, 

2008). Becker (2008) menar att hur-frågorna ger människorna mer spelrum, är mindre 

begränsande, och inbjuder dem till att svara på sitt sätt och berätta sin historia på det sätt som 

de själva ser som meningsfullt. Dessa nyanser och stunder av eftertänksamhet, kroppsspråk, 

känslor och ansiktsuttryck är något som jag bedömt att man inte kunnat få fram via enkäter.  

4.3 Bearbetning av webbenkät och intervjuer 

Enkäten skickades ut via Facebookgruppen ”RuotsinSUOMALAISET” i mellandagarna och 

var riktad både till män och kvinnor. Enkäten låg ute i fem dagar, varefter svaren började avta 

då inlägget hamnade allt längre ner i Facebookflödet. Målsättningen var att få åtminstone 100 

svar, vilket uppnåddes. När enkäten stängdes hade denna besvarats av totalt 117 personer, varav 

78 kvinnor och 39 män. Svaren presenterades grafiskt i verktyget SurveyMonkey, varefter 

dessa överfördes till Excel för vidare bearbetning och analys. Frågorna gjordes för att samla in 
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bakgrundsinformation om sverigefinnarna, deras upplevelse om att vara svensk eller finsk, samt 

att veta mer om vad ordet sverigefinne betyder för dem. Frågorna 1-9 var flervalsfrågor, med 

fasta svarsalternativ att välja mellan. Några av svaren sammanställdes i en tabell (bilaga 4). 

Svaren på fråga 10, om vad ordet sverigefinne betyder för dem, grupperades utifrån ordet 

stolthet, då detta var det ord som förekom i mer än hälften av de öppna svaren. Endast 

kvinnornas svar var sedan aktuella för mer detaljerad redovisning och analys. 

De sju intervjuerna genomfördes under mars månad och varade i snitt 35 minuter. Dessa 

spelades in med en mobiltelefon, varefter de transkriberades ord för ord för att underlätta 

analysarbetet. Att intervjuerna inte var längre förklaras med att intervjupersonerna oftast 

svarade rakt och sakligt på frågorna och valde med omsorg det dessa ville dela med sig även 

när det gavs både tid och möjlighet att utveckla svaren. Även om intervjuguiden var samma vid 

intervjutillfällena, så blev kvinnornas berättelser olika beroende på vad de valde att dela med 

sig om och i vilken omfattning. Myten om att finska personer skulle vara reserverade stämde 

till viss del och intervjuaren valde att inte forcera fram information. Två intervjuer genomfördes 

i intervjupersonernas egna hem, två i ett café och tre på ett hotellrum. Platsen för intervjuerna 

kan inte sägas ha påverkat innehållet i intervjuerna. Intervjuerna har anonymiserats, genom att 

intervjupersonerna getts nya namn vid bearbetningen av materialet. Citaten som redovisas, har 

anpassats efter det skrivna ordet, där tonfall och känsla tyvärr faller bort. Efter varje intervju 

gjordes noteringar om beteendet, tonfallet och viljan att dela med sig, i syfte att analysera hur 

kvinnorna valt att berätta sin berättelse.  

Under bearbetningsfasen har intervjuerna genomgått främst en tematisk, men även till viss del 

en strukturell och performativ analys (Rennstam och Wästerfors, 2015). Beskrivningen om 

tematisk analys handlar om berättelsens innehåll, det vill säga det som sägs eller beskrivs. Här 

ligger fokus på vad som berättas, vilket också varit analysens huvudfokus. Giles (1977) 

variabler har använts för att göra den tematiska analysen. Den strukturella analysen (Rennstam 

och Wästerfors, 2015) har handlat om själva berättandet snarare än om innehållet. Koppling till 

socialisation och dess påverkan på den sociala identiteten görs inte av intervjupersonerna själva, 

utan detta görs som en del i analysen om hur informanterna berättat om sig själv och vilka 

sammanhang och händelser de valt att koppla sina svar till. Goffmans dramaturgi och Tajfels 

teori om social identitet har använts till den strukturella och performativa analysen. 
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Uppsatsens validitet avspeglas enligt Ekengren och Hinnfors (2012) genom att det finns en god 

överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de operationella indikatorerna. 

Begreppen ska med andra ord definieras på ett sätt så att de begripliggörs och kan användas i 

intervjuguiden och analysen. Validiteten handlar om studien undersökt det som den avsett att 

undersöka. Det som kan ifrågasätta validiteten i den här studien är det faktum att empirin bygger 

på intervjuer där intervjupersonen tillåts berätta sin berättelse, snarare än att svara på i förhand 

operationaliserade begrepp utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Många av intervjufrågorna 

återspeglar händelser som ligger långt tillbaka i tiden, utifrån hur den intervjuade väljer att 

minnas sin barndom och uppväxtförhållanden. De dynamiska aspekterna vid intervjuerna har 

gjort att den ena intervjun inte varit lik den andra. Enkäten har sina brister i och med att denna 

färdigställdes innan syftet och frågeställningarna var helt klara. Enkäten har snarare fokuserat 

på sociala bakgrundsfaktorer än operationaliserade begrepp. Totalt sett anses validiteten dock 

vara godtagbar då analysdelen knyter ihop teori med empiri på ett sätt som gör det möjligt att 

dra rimliga slutsatser utifrån materialet och svara på studiens syfte. 

Reliabiliteten, som enligt Ekengren och Hinnfors (2012) innebär tillförlitlighet, kan betraktas 

som hög då enkätens frågor anses ha varit enkla att förstå och inställningarna gjorde att 

enkätsvaren blev kompletta. Bristande reliabilitet handlar ofta om slumpmässiga fel eller 

slarvfel vid hanteringen av data. Då inspelade intervjuerna var av god kvalitet och 

transkribering av intervjuerna gjordes ord för ord, bedöms detta ge goda förutsättningar för en 

tillförlitlig tolkning av dessa. Viss risk finns att jag som intervjuare ställt ledande frågor, då jag 

både medvetet och omedvetet kan ha påverkats av webbenkätens resultat och tidigare 

intervjuer. Eftersom intervjun genomförts i dialogform, fick intervjuguiden till viss del frångås 

och frågorna anpassas utifrån kvinnornas svar. Då det inte kan konstateras några slumpmässiga 

fel eller slarvfel vid hanteringen av data bedöms reliabiliteten vara god. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2017) talar om att forskningsetiken rör frågor om hur 

personer som medverkar i forskning som informanter får behandlas. Forskningsetiska principer 

i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, antagna av Humanistisk samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet i mars 1990, visar på att forskningspersoner inte får utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas enligt Vetenskapsrådet (2017) 

individskyddskravet och anses vara uppfyllt. Kvale och Brinkman (2014) uppmanar oss att 
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överväga vilka de personliga konsekvenserna kan bli för undersökningspersonerna, det vill säga 

att intervjun kan innebära förändringar i intervjupersonernas självuppfattning. Intervjuerna kan 

i vissa fall ha väckt minnen, som intervjupersonerna trängt undan, vilket är en risk som lyftes 

fram inför intervjuandet.  

De fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2014), har beaktats under arbetets gång. Från Codex 

hemsida (www.codex.vr.se), med regler och riktlinjer för forskning, kan vi läsa om att när 

forskning involverar människor ska de informeras om forskningen och sin medverkan, samt 

fritt kunna välja om de vill medverka eller inte. Informations- och nyttjandekravet anses vara 

uppfyllt då de som svarat på webbenkäten och deltagit i intervjuer fått reda på att informationen 

skulle hanteras i en C-uppsats. Intervjudeltagarna har erbjudits att ta del av uppsatsen, när den 

väl blivit klar och godkänd. Webbenkäten har byggt på frivillighet och intervjupersonerna 

informerades om att de genom att anmäla sig frivilliga gett sitt samtycke till att delta i studien. 

Kvinnorna informerades om att de hade rätt att avbryta när som, eller ångra sig om de sagt 

något de vill dra tillbaka.  

Vetenskapsrådet (2017) talar om hur anonymisering eller avidentifiering förutsätter att 

kopplingen mellan svar på en enkät och en bestämd individ har eliminerats så att varken 

obehöriga eller forskargruppen kan återupprätta den. Samtliga som svarat på enkäten har 

förblivit anonyma tack vare de inställningar som valts i webbverktyget. De intervjuade har alla 

fått fingerade namn i uppsatsen och kan inte av utomstående härledas till någon enskild person. 

Konfidentialitet är enligt Vetenskapsrådet (2017) en mer allmän förpliktelse att inte sprida 

uppgifter man fått i förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna. Av 

Vetenskapsrådets (2017) skrift God forskningssed framgår att en forskare inte kan lova att ingen 

utanför forskargruppen någonsin ska få ta del av materialet eller de uppgifter som samlats in i 

undersökningen. Det jag däremot kan lova är att uppsatsens källdata, inspelningarna, 

utskrifterna och sparade filer i datorn, kommer att förstöras efter det att uppsatsen godkänts. 
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5 Presentation av webbenkätens resultat 

I det här kapitlet presenteras kvinnornas resultat från webbenkäten. På frågan om 

respondenterna kände sig som finska eller svenska, kunde respondenterna välja mellan finsk, 

svensk eller annan. Efter redovisningen av enkäten i siffror görs en sammanställning av de 

öppna svar som återspeglat den stolthet som respondenterna kopplat till ordet sverigefinne. 

Avslutningsvis ges en sammanfattande tolkning av enkätsvaren. 

5.1 78 sverigefinska kvinnor 

Webbenkäten samlade in 78 svar från sverigefinska kvinnor, som var födda på 1970-talet och 

medlemmar i Facebookgruppen ”RuotsinSUOMALAISET”. Några av resultaten presenteras 

närmare i Figur 1 här nedan. När det kommer till frågan om utbildning definieras högre 

utbildning som högskole-/universitetsstudier eller examen från högskola/universitet. På frågan 

om de pratar finska eller svenska på fritiden, fick respondenterna välja på en skala där svaren 

”stämmer ofta” och ”stämmer helt” genererade ett värde i tabellen nedan. Hur det kommer sig 

att majoriteten av respondenterna var födda år 1970 eller 1974, har inte analyserats vidare. 

  Kvinnor födda i  Kvinnor identifierar sig som   På fritiden pratar jag 
Född år Antal Sverige Finland Svensk Finsk Annat Högre utb Anställd Finska Svenska 

1970 15 7 8 4 11 0 7 14 3 11 
1971 8 5 3 1 7 0 5 6 2 5 
1972 5 5 0 2 3 0 2 5 2 3 
1973 8 7 1 1 7 0 0 8 4 3 
1974 14 12 2 4 8 2 9 13 3 11 
1975 10 8 2 1 8 1 6 8 3 6 
1976 3 3 0 0 3 0 0 2 1 2 
1977 6 5 1 1 5 0 3 6 2 4 
1978 5 5 0 3 1 1 4 3 0 5 
1979 4 4 0 1 3 0 2 4 3 2 

  78 61 17 18 56 4 38 69 23 52 

  78% 22% 23% 72% 5% 49% 88% 29% 67% 
Figur 1 - 78 sverigefinska kvinnors svar 

Av de 78 kvinnor som svarade på enkäten, var 78 procent födda i Sverige och 22 procent i 

Finland. Kvinnor som identifierade sig som svenska var 18 till antalet, det vill säga 23 procent 

av de svarande. Hela 72 procent av respondenterna svarade att de identifierar sig som finska. 

Vid en närmare granskning av siffrorna visade det sig att 67 procent av de svenskfödda och 88 

procent av de finskfödda kvinnorna identifierar sig som finskor. Vidare kan vi se att enbart två 

av de 17 som var födda i Finland identifierade sig med att vara svenska.  



 

20 
 

Av de 78 svarade 22 procent att det ”stämmer helt” att de oftast pratar svenska på fritiden, 

medan endast 6 procent svarade att påståendet om att de oftast pratar finska på fritiden ”stämmer 

helt”. De flesta pratade både finska och svenska på fritiden. 

Resultaten visade på att 49 procent av kvinnorna angav sin högsta utbildningsnivå vara lika 

med högskole- eller universitetsstudier eller att de tagit examen. 29 procent av kvinnorna hade 

examen från högskola/universitet. Av de kvinnor som angett att de hade examen finner vi att 

lika stor andel av dessa kände sig svenska som finska. Utifrån enkäten kan sedan utläsa att 56 

procent av kvinnorna är gifta/sambo med en svensk medborgare. Bland kvinnorna som lever 

med en svensk medborgare finner vi högst andel högutbildade kvinnor, där 50 procent av dessa 

har gått på högskola/universitet. Det som utmärkte dessa var att de till 95 procent är födda i 

Sverige, pratar oftast svenska på fritiden och lever med en partner som är svensk medborgare.  

Resultaten visade på att 19 procent var gifta/sambo med en person med finskt medborgarskap. 

De som valt leva med någon med finskt medborgarskap, identifierade sig till 93 procent som 

finska och pratade oftast finska på fritiden. Kvinnorna som hade högst två-årigt gymnasium, 

bestod till 87 procent av kvinnor som identifierade sig som finska.  

5.2 Stolta finska sverigefinnar 

Respondenterna fick svara på frågan: ”Att vara sverigefinne, vad betyder det för dig?”. Här 

redovisas svar från respondenter som angett sig vara finska. Några svarar att vara finsk i Sverige 

innebär att ha ett ben i varje land, samt att kunna kommunicera både på svenska och finska. 

Stolthet är något som förekommer i 25 av 56 de öppna svaren, på frågan om vad det innebär att 

vara sverigefinne. Nedan redovisas några av de kommentarer som beskriver vad respondenterna 

kände stolthet över. 

 Stolt att komma från Finland  

 Stolt över mitt finska ursprung 

 Stolt att prata finska 

 Stolt över mina finska rötter 

 Stolt över mitt modersmål, finska 

 Stolt att jag kan två språk flytande 

 Stolt för min tvåspråkighet 

 Stolt över mitt ursprung 

 Stolthet över mitt finska arv/påbrå 

 Stolt att vara båda 

 
Det kan anas visst vemod i svaren som handlar om att ha ett ben i varje land, en viss rotlöshet, 

känslan av att vara en andra klassens medborgare, samt att aldrig bli riktigt svensk. Det är inte 

heller så enkelt att bestämma sig om man ska vara svensk eller finsk. Den kärnan i en människas 
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identitet som Wellros (1998) skriver om, känslan av att vara en och samma person på olika 

platser är något som respondenterna har svårt för. Några av respondenterna har svarat så här: 

Jag tycker det är svårt med identiteten. Är jag svensk eller finsk? Jag pratar 

oftast svenska, jag är svensk medborgare, född i Sverige men många svenskar 

anser att jag är finne medan finnar anser att jag är svensk. Ibland vet jag inte 

riktigt vad jag ska identifiera mig som. 

Kan kännas väldigt kluvet ibland när man är född i Sverige men hela uppväxten 

har varit väldigt finsk. 

När jag var ung var jag "svensk". Idag vill jag vara finsk! Bara finsk.  Konstigt 

men ju äldre jag blir, desto mer icke svensk känner jag mig. 

När det kommer till platsen där man känner sig svensk eller finsk, så kan det anas att det är just 

i Sverige bland majoriteten svenska där känslan av att vara icke-svensk är som starkast. Några 

av svaren i enkäterna beskrev följande: 

Jag känner mig oftast fast mellan länderna. I Sverige känner jag mig finsk men 

i Finland och i resten av världen känner jag mig svensk.  

Att ha två hem, men ändå inte fullt ut höra till nåt av dem. Trots att jag är född 

i Sverige kommer jag aldrig att bli svensk.  

Jag lever i ett land som jag kallar mitt hem med en ständig längtan till det finska 

som dominerar mitt hjärta. 

Inledningsvis kunde vi läsa om citatet ur Finnjävlar (Borg, 2016) där Anders Ali Jonasson skrev 

om hur han länge gått runt och bara känt skam inför det finska språket och allt som kunde 

kopplas till det. Bland svaren kunde vi läsa några liknande svar, som tydligt markerade brister 

i känslan av det egna värdet, att vara en andra klassens medborgare. 

Att alltid få höra att man inte är så mycket värt sätter sina spår. 

Det är i Sverige jag är uppvuxen men har känt mig som en andra klassens 

medborgare under uppväxten, det var vi mot dom. I skolan stärktes den finska 

andan, Vi hade Finnkampen en gång om året i högstadiet, i mellanstadiet var 

det fotboll eller brännboll mot den svenska klassen.   
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Respondenterna anger också det positiva med ordet sverigefinne, att ha en inre rikedom med 

två kulturer och tvåspråkighet. Stoltheten grundar sig i vissa fall på den gemensamma historia 

som delas, men också de finska traditionerna som många än idag håller fast vid.  

5.3 Ingen självklarhet att identifiera sig som svensk 

Att bo i Sverige med finskt ursprung, kan lika väl innebära att personen i fråga identifierar sig 

som svensk. 18 av de 78 som svarat på enkäten, 23 procent, väljer att identifiera sig som 

svenska. En av respondenterna skrev ”känner mig 95 % svensk”, vilket är en bra beskrivning 

på de som bott i Sverige en längre period och som inte längre använder finskan i vardagen. 

Personer som inte använder det finska språket till vardags, samt de som enligt sitt svar 

kommenterat att de i sin uppväxt fått uppleva att det varit mindre värt att vara finsk än svensk, 

är personer som tenderar att se sig som mer svenska. Utifrån svaren vad det innebär att vara 

sverigefinne kan vi utläsa att det inte varit en självklarhet att identifiera sig som svensk. 

Mitt hjärta är i Finland men jag känner mig svensk efter att ha bott här 35 år. 

Är nog numera mer svensk än finsk.?? 

När jag var liten kunde det vara rätt jobbigt. Numera är det rätt bra, nu finns 

det ändå så många invandrare så man betraktas mer som svensk. Tyvärr fick 

jag aldrig lära mig finska. Det sörjer jag idag. 

Det sista svaret påtalar det finska språkets betydelse för känslan av att vara finsk. 

5.4 Sammanfattning och tolkning av webbenkätens resultat 

Enkäten besvarades av 78 sverigefinska kvinnor födda på 1970-talet, där majoriteten var födda 

i Sverige, men identifierade sig som finska. De flesta av kvinnorna pratade svenska på fritiden, 

hade en svensk partner och högre utbildning. Kvinnorna hade med andra ord socialiserat sig 

med svenskarna, men kände sig ändå finska i hjärtat, vilket bekräftades av svaren om vad ordet 

sverigefinne betydde för dem. Ingenstans i enkäten refererades till något som hade med stolthet 

att göra, men svaren var över förväntan präglade av stolthet över det finska ursprunget, stolthet 

över tvåspråkigheten och stolthet över att vara finsk. Svaren innehöll även visst vemod, 

rotlöshet, känsla av att vara en andra klassens medborgare, samt att aldrig bli riktigt svensk, 

eller att vara en sorts icke-svensk. Det finska språkets betydelse för den sociala identiteten kan 

inte underskattas. Enkätresultaten gav viss indikation på hur sverigefinska kvinnor reflekterar 

kring sin uppväxt och sin sociala identitet, men för att få information om deras socialisation och 

hur deras ursprung påverkat deras sociala identitet behövde mer information samlas in. 
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6 Presentation av intervjuer med sju kvinnor 

I det här kapitlet presenteras resultat som visar på hur sju sverigefinska kvinnor reflekterar kring 

sin uppväxt, sin socialisation, samt på vilket sätt deras ursprung påverkat deras nuvarande 

sociala sidentitet. Till en början ges en övergripande beskrivning av de kvinnor som intervjuats. 

För anonymitetens skull har kvinnorna fått fiktiva namn och kallas framöver för Bea, Tea, Satu, 

Anne, Ulla, Pia och Ella. Giles (1977) statusvariabler, demografiska variabler och variabler av 

institutionellt stöd har använts vid tematisering av resultaten. Avslutningsvis ges en 

sammanfattande tolkning av intervjuerna. 

6.1 Sju sverigefinskor under luppen 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes under våren 2018 med sju sverigefinska kvinnor, 

som alla var födda på 1970-talet och vuxit upp i Göteborg. Några av de svar som kan redovisas 

kvantitativt redovisas i Figur 2. Av anonymitetsskäl redovisas inte vem som svarat vad. 

Några resultat från intervjuer med sju sverigefinska kvinnor  

var födda i Sverige xxxxxx 

var födda i Finland x 

hade minst en industri arbetande förälder xxxxx 

hade samma yrkesmatchning som sin förälder xxx 

hade syskon xxxxxxx 

hade finska som modersmål xxxxxxx 

pratade svenska hemma som barn xx 

hade anknytning till kyrkan xxxxx 

hade gått i finsk grundskoleklass (en/flera årskurser) xxxx 

hade gått i helsvensk grundskoleklass xxx 

hade tagit akademisk examen xxxxx 

var ensamstående xxxx 

var gifta xxx 

hade finsk partner   

hade egna barn xxxxx 

kände sig svenska xxx 

kände sig finska xxxxx 

kunde prata finska xxxxxxx 

hade svenskt medborgarskap xxxxx 

hade finskt medborgarskap xxx 
Figur 2 – Intervjuresultat i kvantitativa termer 

Sex av de sju kvinnorna var födda i Sverige och en i Finland. Samtliga har eller har haft 

finsktalande föräldrar, samt ett eller flera syskon. Att föräldrarna kom till Sverige hade oftast 
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att göra med jobb, men dock inte alltid det som definieras som arbetskraftsinvandring enligt 

Sarstrand Marekovic (2011). Där fanns också inslag av lite äventyr, men som slutligen ledde 

till ett arbete och bosättning i Sverige. Kvinnorna bodde hela eller delar av sin grundskoletid i 

Göteborg. Fyra hade gått i finska eller tvåspråkiga klasser och tre hade gått i helsvenska klasser 

på grundskolan. Gymnasietiden var helt på svenska. Kvinnorna berättade om hur modersmålet 

i de unga åren var finska, men att de sedan pratade mer och mer svenska även hemma i tonåren. 

När det kommer till familjeförhållanden idag, så var tre av dessa gifta, fyra levde utan fast 

partner, och fem hade egna barn. Två av kvinnorna hade en svensk partner, medan ingen av 

intervjupersonerna hade finsk partner vid intervjutillfället. Kvinnornas högsta utbildningsnivå 

omfattade hela spannet från att ha gått två-årigt gymnasium till att ha tagit universitetsexamen. 

Samtliga var anställda och hade yrken som företagssköterska, undersköterska, sjuksköterska, 

redovisningsansvarig, ingenjör, städerska och marknadsförare. De personer som hade 

akademisk examen, hade sin anställning inom ett det yrke de utbildats till. Det framkom under 

intervjuerna att några av intervjupersonernas föräldrar också hade jobbat med vård och städ.  

Två av sju kvinnor var finska medborgare, en hade dubbelt medborgarskap och resterande fyra 

var svenska medborgare. Själva medborgarskapet hade mindre betydelse för personerna i fråga 

och betraktades mer som en praktikalitet. På frågan om de upplevde sig som svenska eller finska 

idag, ansåg fyra av sju att de kände sig mer finska än svenska. Två kände sig mestadels som 

svenska och en ansåg sig vara både och, fifty-fifty, eller helt enkelt en salig blandning. 

Intervjupersonerna kunde fortfarande prata finska, även om detta skedde med olika förmåga 

och brytning. Det svenska språket flöt på som om det hade varit kvinnornas modersmål. 

6.2 Att växa upp i miljonprogramsområde 

Demografiska variabler har att göra med vart man väljer att bosätta sig, hur populationen ser ut 

i övrigt, men också hur det sociala livet ser ut (Giles, 1977). De intervjuade hade föräldrar som 

arbetskraftsinvandrat till Sverige på 1960- eller 1970-talet. En del av dessa föräldrar arbetade 

inom industrin och var bosatta i miljonprogramsområden. Där fanns även de som kom från 

akademisk bakgrund, som hade bättre ekonomiska förutsättningar och bodde i villor. Bea 

berättar om hur hon på gymnasiet fick ta del av fördomar som hade att göra med det 

socioekonomiska. Något hånfullt fick hon bland annat höra: ”ja, då måste hon väl ha en pappa 

som jobbar på SKF och mamma som jobbar på Estrella”. Tea berättade om hur det på 1970- 

och 1980-talet var ovanligt för finnar att bo i villa i förort, då de flesta andra finnar bodde i 

miljonprogramsområden. Kvinnorna berättar om att det var i dessa socioekonomiskt sämre 



 

25 
 

bostadsområden som det bodde många finnar, men även spanjorer, chilenare, jugoslaver och 

svenskar, som de umgicks med på fritiden. Satu säger att hon än idag trivs bättre med folk från 

andra länder, för de känns mer intressanta än den traditionella svensken. Att växa upp i 

Göteborg, var bra enligt Ella. Hon säger att om hon hade vuxit upp på en mindre ort, så hade 

familjen förmodligen haft ännu mindre delaktighet i det svenska samhället. Det bör tilläggas att 

idag bor ingen av de intervjuade kvinnorna kvar i det område där de växte upp och att hälften 

av dem lämnat Göteborg. 

Utifrån intervjuerna framgår att samtliga tillbringade sina somrar i Finland. Bilden av Finland 

på sommaren har gett intervjupersonerna en idyllisk bild av Finland, med dess sjöar, 

sommarkvällar och bastubadande. Flera av de intervjuade åkte också runt varje sommarlov och 

besökte släktingar som stannat kvar i Finland. 

6.3 Finsk gemenskap och morotslåda på julbordet  

Institutionellt stöd har enligt Giles (1977) bland annat att göra med utbildning, arbetstillfällen, 

kultur, religion och olika högtider. Den kyrkliga gemenskapen har påverkat flera av de 

intervjuade kvinnornas uppväxt, då kyrkan varit en samlingspunkt för finländare. Satu beskrev 

en känsla av utanförskap, att hon inte riktigt hängde med allt som klasskompisarna gjorde, vilket 

hon trodde kunde bero på att hon vuxit upp i en väldigt kristen familj, med en lite annan 

världsbild. Förskolan och grundskolan, som kunde vara helfinsk, tvåspråkig eller helsvensk, 

har även den satt sina spår och påverkat intervjupersonernas socialisation. De som gått i helfinsk 

grundskola berättar om hur de främst umgicks med finska kompisar. Anne och Bea beskriver 

hur de lärde sig svenska först på lågstadiet, då de gick i en helfinsk grundskola de tre första 

åren, med lektioner enbart på finska. Tea beskriver hur hon hade en fot i varje läger, under sin 

uppväxt. Tea gick i svensk skola med svenska klasskamrater, men hade på fritiden sina finska 

vänner genom kyrkan. Vad det gäller umgänget idag, så umgås Tea fortfarande med några tjejer 

från finska kyrkan, men idag pratar de även svenska med varandra. 

Tea: När vi tre träffas så blandar vi båda språken. Då pratar vi båda språken 

och det är väldigt skönt. 

Flera av kvinnorna beskriver hur de främst umgicks med sina finska vänner som unga, men 

poängterade att de även hade några svenska kompisar som bodde i grannskapet. Däremot hörde 

det inte till vanligheterna att deras föräldrar skulle ha bjudit hem svensktalande gäster.  
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Ella: Det var ju helt enkelt gänget från kyrkan, eller finsk släkt då. Umgicks 

med ingen svensk, inte nån. Vi var hemma eller i kyrkan, inte med svenskar över 

huvud taget. Nu är det mycket mer blandat, mest svenska. 

Ella beskriver ett utanförskap som skapades utifrån att det fanns finska klasser, att man var en 

särskild klass. Hon beskriver det som att finnarna inte riktigt var med i den svenska gruppen, 

eller egentligen inte i det svenska samhället. Hon beskriver hur hon ofta var ensam på 

högstadiet, hur det var svårt att komma in i kamratkretsen på högstadiet då de svenska redan 

hade skapat sina vänner. Även Bea beskriver att hon minns hur hon var ett väldigt ensamt barn.  

Bea: Alltså jag umgicks inte med dom svenskspråkiga barnen särskilt mycket 

förrän jag egentligen började gymnasieskolan och hittade folk som åtminstone 

delade samma intressen, när det gäller musikintresset. 

Bea berättar om att när hon skulle välja att söka till musikgymnasiet så sa vägledaren på skolan 

till henne ungefär att ”jaa, du kan ju försöka, men det är ingen härifrån som har kommit in där”. 

Bea tolkade att det han menade var att ingen från de socioekonomiskt utsatta områdena över 

huvud taget hade kommit in där, vilket ju också stämde. Bea berättar att hon var en bland de 

första som kom från områden som rent socioekonomiskt betraktats som lite sämre. Bea 

beskriver hur hon under det första halvåret, upplevde att ingen lärare förväntade sig att hon 

skulle stanna kvar där. 

Känslan av att känna sig finsk utmärker sig genom att kvinnornas berättande intensifieras när 

de berättar om firandet av större högtider, som jul, påsk och midsommar. Bea berättar om hur 

hennes föräldrar var måna om att fira finska kulturtraditioner. Samtliga berättar om hur de 

fortfarande har vissa finska maträtter, såsom leverlåda och morotslåda på julbordet, och pratar 

om att äta ”Memma” på påsken. Maten vid högtiderna beskrivs numera vara en blandning av 

svensk och finsk matkultur. Tea berättar om hur hon och hennes syskon först som vuxna fått 

lära sig om de svenska traditionerna, som hon trodde att hon haft med sig från barndomen.  

6.4 Finnjävlar och utanförskap 

Tea och Ella minns att de på skoltiden kunde bli mobbade för sitt ursprung och påpekar att det 

även gällde personer med annat än svenskt ursprung. 

Tea: Jag blev kallad finnjävel om nån blev sur på mig och det kunde vara av 

vilken anledning som helst. Ja, du din jävla finnjävel, kunde de säga till mig. 
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Ella: Dom där vanliga glåporden då ... det är dom här finneballe och dom här 

vanliga grejerna, fula grejerna. 

Bea beskriver hur hon hade en del fördomar och kämpa emot under gymnasietiden. Hon berättar 

om hur hon tog sitt mer svenska andranamn i bruk, i stället för sitt finska förnamn. Bea berättar 

om hur hon tänkte att om de inte brydde sig om att ta reda på hur det uttalas, så ska de inte uttala 

det över huvud taget. Att använda ett svenskt namn gjorde att hon inte behövde råka ut för den 

obekväma tystnaden. 

Bea: Den där pinsamma tystnaden som uppstår när ingen har förstått vad jag 

egentligen heter och så låter folk bli att prata med dig för den sakens skull. 

Och det hade jag ju aldrig upplevt så att folk kunde förstå på en gång vad jag 

heter, bara den saken gjorde det mycket lättare för mig socialt och liksom få 

kontakt med dom andra eleverna. 

Ella berättar om det tråkiga med den finska uppväxten och gemenskapen, att hon upplever att 

hon inte kommit in i det svenska samhället och etablerat svenska långvariga kontakter, vilket i 

sin tur skapat en känsla av utanförskap. Trots att Ellas finska uppväxt hållit henne isolerad från 

det svenska samhället i övrigt, kände hon att det varit så pass viktigt med det finska språket, 

traditionerna och den finska kulturen, att hon tyckte att hennes barn skulle gå i finsk skola. För 

Beas del består bekantskapskretsen idag främst av svenskar. Det är inte ett aktivt val, utan hon 

har helt enkelt inte de människorna i sin närhet längre. Satu beskriver hur det i grundskolan 

fanns kompisars kompisar som inte ville leka med henne för att hon var finne. Idag säger hon 

själv att nationalitet spelar mindre roll. Satu menar att det är utvecklande att ha kontakt med 

andra nationaliteter, som ger annorlunda tankar och annorlunda perspektiv och mycket större 

förståelse för olikheter. 

6.5 Tvåspråkighet och rappakalja 

Bland statusvariabler finner vi enligt Giles (1977) även status för själva språket. Utifrån 

intervjuerna framgår hur det finska språket spelar roll i känslan av att vara finsk. Samtliga 

intervjuade är tvåspråkiga, med bättre eller sämre kunskaper i det finska språket. Under 

intervjuerna testade jag att byta till finska, men det dröjde inte länge innan intervjupersonerna 

valde att fortsätta på svenska, då det svenska språket hade ett bättre flyt.   

Bea berättar om hur hennes föräldrar var väldigt måna om att hon och hennes syskon skulle bli 

tvåspråkiga. Hennes föräldrar kunde svenska redan när de flyttade till Sverige. De var så måna 
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om att barnen skulle bli tvåspråkiga, att de flyttade från ett villaområde till 

miljonprogramsområdet där det fanns finskspråkiga klasser. I och med möjligheten att kunna 

erbjuda barnen finskspråkig eller tvåspråkig grundskola, blev detta ännu ett sätt att stärka den 

finska gemenskapen, både språkligt och genom umgänget med andra finnar i närområdet. 

Intervjupersonerna hade alla finska som modersmål under småbarnsåldern, även i de fall där 

det fanns föräldrar som kunde svenska. Bea berättar om hur finskan var hemspråket och att hon 

gick i finskspråkig lekskola där alla pratade finska. Bea är övertygad om att man ska kunna sitt 

förstaspråk ordentligt först innan man börjar lära in det andra språket. Själv fick hon 

undervisning i svenska först i årskurs två. Även Anne lärde sig prata svenska först i 

grundskolan. Hon pratar fortfarande flytande finska med sina föräldrar och vissa kompisar. Hon 

pratade finska med sin dotter när hon var liten, men det är inte lika viktigt idag berättar hon. 

Tea berättar om hur det svenska språket utvecklades till att bli det starkare språket redan när 

hon var i tre års ålder. Vid tonåren gick hon över till svenskan. Hon och hennes syskon har 

pratat svenska med varandra sedan tonåren. Satu lärde sig svenska redan i tre till fyra års ålder 

av dagmamman. Satu berättar om att hennes föräldrar pratade finska, men när hon var 10 år så 

började pappa prata svenska med dem. Tea och Satu hade en svensk dagmamma som såg till 

att de kunde svenska redan i mycket tidig ålder. Tea och Satu var de personer som identifierade 

sig främst som svenskor idag. 

Satu: Det var då i lågstadiet då jag kände mig mer som finsk, vilket främst hade 

med språket att göra. 

Satu berättar om hur hon tyckte det var lite pinsamt, att mamma och pappa pratade finska.  

Satu: jag tyckte det var lite pinsamt, när de började prata med lärarna och bröt 

så förfärligt. Det tyckte jag var jättejobbigt. 

Ella kom i kontakt med svenskan på förskolan. Idag pratar hon finska med sonen och svenska 

med dottern. Ella berättar om hur hennes känslospråk är finska, men att hon kan uttrycka sig på 

ett kvickare sätt på svenska. Hon menar att det blir en annan känsla och ett djup när hon pratar 

på finska.  

Ella: Det är mer känsla i det finska språket. Svenska är mer lättsammare, lite 

lattjo. När jag blir förbannad så är det på finska. 

Ullas första språk var finska, men de fick en svensk dagmamma väldigt tidigt. När Ulla växte 

upp så pratade hennes mamma finska med dem, men de svarade på svenska. Hon pratade alltid 
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bara finska med sin pappa. Än idag pratar hon inte finska med sin mamma, om det inte är 

nånting hon vill prata med henne om som hennes barn inte ska förstå. För Ullas barn kan inte 

finska. Ulla beskriver att hon själv förstår mycket mer än hon kan prata. Om språkbruket med 

sina föräldrar säger hon följande: 

Ulla: det är ju rappakaljafinska vi pratar, men det är nån blandning, ja det är 

en salig blandning, dom tar svenska ord och så förfinskar dom det på något sätt. 

Bea berättar om att hon kommer hem lite tidigare på eftermiddagarna med barnen, än vad 

hennes man gör, och då försöker hon prata så mycket finska som möjligt med barnen under de 

timmarna. Hon läser finsk bok till barnen på kvällen och försöker se till att dom får så mycket 

finska som det över huvud taget går. Bea säger med viss stolthet att svenskan är det 

gemensamma familjespråket, för hon kan ju inte utesluta mannen ur diskussionerna runt 

köksbordet.  

Bea: Känslomässigt är det viktigt att barnen lär sig finska. Ju fler språk man 

kan desto rikare blir man som individ. 

Ulla har sjungit på finska för sina barn, läst på finska för sina barn, men så fort fadern har varit 

i rummet så byter även hon till svenska, för att hon tycker det är ohyfsat.  

Ulla: …och det är därför mina barn inte kan finska, för jag har inte [...] jag 

tycket att det är ohyfsat att prata ett språk som den andra inte förstår. 

Anne ser det som en fördel att kunna prata finska med kunderna på jobbet. Det finns en positiv 

syn på jobbet om någon kan ett visst språk. Ella instämmer i att finskan är en otrolig tillgång i 

arbetet, att kunderna får hjälp på finska. Pia konstaterar att det numera kanske är mer 

meriterande att ha ett annat europeiskt språk.  

6.6 Ärliga finnar och fyrkantiga svenskar 

På frågan om hur en typiskt finsk är, så finns det inga snabba eller enkla svar från de intervjuade. 

Efter en längre betänketid blir svaren ytterst ytliga och uttalandena belyser främst den närmaste 

kretsen av finnar som kvinnorna har att göra med. Det kan anas en ”vi” känsla kopplat till de 

finsktalande i Sverige, men inte nödvändigtvis till finsktalande finländare. Svenskarna beskrivs 

som tråkiga, laglydiga, diplomatiska, stela, ytliga och fyrkantiga, vilket gör att de har svårt att 

identifiera sig med dessa. Intervjupersonerna känner igen sig vid att vara avvikande från den 

helsvenska befolkningen i den bemärkelsen att de inte har svenskfödda föräldrar. Det finns inte 

heller någon tydlig vilja att vara och uppfattas som helsvensk. Tea beskriver hur hon uppfattar 
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svenskar som konflikträdda och sådana som söker koncensus. Däremot har hon svårt att uttala 

sig om hur den typiska finskan är. Tea beskriver hur hon har mycket av en finsk mentalitet, att 

hon är så rak och rättfram, vilket enligt Tea har med hennes finska sida att göra.   

Bea berättar om när hon bodde i Finland ett år, så råkade hon ut för en kulturkrock. Hon insåg 

att hon inte var riktigt så finsk som de som har bott i Finland hela sitt liv. Hon upplevde 

finländarna mer ärliga och raka. 

Bea: Finskarna skriker rakt ut och tar sedan tag i problemet. Lite management 

by ”perkele”, inte som den svenska diplomatin, med diskussioner och koncensus. 

Även om Bea beskriver sig vara mer svensk till sättet, så beskriver hon svenskarna som 

försiktiga, diplomatiska, väldigt noggranna, samt att de rent känslomässigt kan vara blanka. 

Bea anser att en finsk person lever närmare alla sina känslor. 

6.7 Att vara en annorlunda svensk – en sverigefinne 

Det finns en känsla av att vara en blandning, eller som Bea säger, en ”blandras” eller helt enkelt 

något alldeles säreget som inte går att sätta namn på. Begreppet sverigefinne var inte ett begrepp 

som intervjupersonerna anammat som jag föreställt mig, utan ordet kändes till en början 

främmande för dem. Begreppet i sig gjorde att de flesta började fundera över sin egen identitet, 

samt i vilka situationer de känt sig finska respektive svenska. Tea berättar hur hon kände sig 

110 procent svensk när hon sommarjobbade i Finland. Vidare beskriver Tea om att hon känner 

sig finsk i vardagen när hon pratar finska med sin granne, men ser inget behov av att skylta med 

att vara finsk. Hon säger att det är väldigt positivt att kunna finska när det behövs. Anne berättar 

hur hon blir behandlad som vilken svensk som helst. Hon berättar hur hon fått höra att hon inte 

ser finsk ut. Anne ger oss en fundering kring det här med att vara svensk eller finsk. 

Anne: Eller hur, vad är jag?... en lika salig blandning som vårt julbord. 

Ella beskriver hur hon tror att folk ser henne som svensk, samtidigt som hon förtydligar att hon 

är stolt över att vara finsk. Tea instämmer med att det inte var någon som såg henne som finne 

på gymnasiet, eftersom det hördes ju inte så mycket. Hon hade ju det där finska efternamnet, 

men trots det så såg omgivningen henne som svensk, menar Tea.  

Satu: Svensk känner jag mig, men kanske som en annorlunda svensk. Att jag inte 

är … jag är nog inte 100 procent svensk, traditionell svensk känner jag mig inte. 
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Pia påtalar att hon inte döljer sitt ursprung och säger att är det någon som inte tycker om det, så 

är det hans egen sak, att hon struntar i det. I följande citat kan vi läsa om hur Ulla och Bea 

beskriver hur de ”nog” ses eller uppfattas. 

Ulla: Omgivningen ser på mig nog som svensk. 

Bea: Dom uppfattar mig nog som finsk, tror jag, men som pratar svenska 

flytande. Jag tror att dom på arbetet uppfattar mig som en blandras. 

Anne beskriver sig känna sig som ”fifty-fifty”, speciellt nu när hon pratar mest svenska hemma. 

Däremot har hon lite blandade känslor av att vara finsk när folk frågar om det. Även Anne har 

svårigheter att ge beskrivningar på hur en genuin svensk eller finsk är. Satu konstaterar att hon 

inte vet var en typisk finsk är, då hon inte känner så många finnar. Ella visar på viss 

eftertänksamhet om det här att känna sig finsk. Hon berättar hur hon känner sig på ett sätt 

hemma i Sverige, men skulle samtidigt inte känna sig hemma i Finland. 

Ella: Jag känner mig väldigt finsk, ändå, jag gör verkligen det i hjärtat. 

Identitetsproblematiken fortsätter med Pia som beskriver att hon inte kände att hon var svensk, 

men att hon inte heller var finsk. Slutligen landar Pia i att hon är finska med väldigt stark 

svenskhet där i. Den som är säker på sin sak är Ulla. 

Ulla: Jag är född i Sverige, är jag, men det spelar ingen roll. Jag har två finska 

föräldrar, jag är finne…tycker jag. Det är själen, SISU:n, det är det. 

Ella, Ulla och Bea reflekterar eftertänksamt kring ordet sverigefinne. 

Ella: Det är ett bra ord, det beskriver det hela rätt bra. Det är ju det vi är, vi är 

inte antingen eller, faktiskt, utan jag är både och. 

Ulla:  Sverigefinne? nej, jag är finne. 

Bea: Men jag antar att det är JAG, men jag har aldrig sett mig eller identifierat 

mig som någon sverigefinne, utan jag har tänkt att jag är finsk, jag bor i Sverige. 

Bea beskriver att finnarna som bor i Sverige har en förmåga att backa två steg när det behövs 

och se ett beteende som typiskt svenskt.  

Bea: nackdelen är att du inte tillhör till 100 procent vare sig det ena eller det 

andra, men å andra sidan så har du möjligheten att objektivt liksom ta två steg 

tillbaka och liksom bestämma dig för vilket har jag mest nytta av just nu, är det 
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finska förhållningssättet eller det svenska, så kan du välja … och det är inte så 

dumt. 

6.8 Sammanfattning och tolkning av intervjuresultat  

Utifrån kvinnornas berättelser görs en tolkning av att socialisation under uppväxten var starkt 

begränsad till de finska institutionerna, där skolan kunde vara helfinsk, gemenskapen i kyrkan 

finsk och att familjen inte gärna hade svensktalande hemma på besök. Det finska språket var 

modersmålet i dessa familjer och det språk som pratades hemma under uppväxten, i alla fall 

fram till tonåren. Kyrkans roll som samlingsplats för finsktalande var ytterligare en faktor som 

stärkte den finska gemenskapen och det finska språkets användning kunde bevaras. Det var 

viktigt att hålla fast vid de finska kulturtraditionerna och firandet av finska högtider, även om 

dessa med tiden försvenskades något. De intervjuade kvinnorna beskrev ett utanförskap, som 

till stor del skapats av det svenska samhället med välviljan att erbjuda finländarna möjlighet till 

social gemenskap med andra finsktalande. Den socialisering som skedde, skedde mestadels i 

de så kallade ”finska clustren”. Det var först i gymnasieåldern som det blev mer naturligt att 

umgås med de svensktalande. Avståndet till Finland och de finskfödda finländarna har sedan 

dess bara vuxit och svenskarna och kulturen i Sverige blivit allt mer påtaglig. Två av kvinnorna 

som var gifta, hade valt en svensk partner att leva med. 

Bland statusvariablerna fann vi hur kvinnorna berättat om stoltheten över sitt ursprung och sin 

historia. Ekonomisk status berördes inte i någon större grad mer än att det påtalades att flertalet 

av de intervjuade levde i socioekonomiskt utsatta områden, där de möttes av fördomar och levde 

med en känsla av utanförskap. Det finska språket eller snarare tvåspråkigheten och dess 

betydelse för identiteten betonades. Tvåspråkigheten beskrevs som en rikedom, något att vara 

stolt över. De sverigefinska kvinnornas sociala identitet kan beskrivas som ett julbord, blandat 

med godsaker både från de finska och de svenska rätterna. En sorts gottebord med hälften-

hälften, där kvinnorna valt att plocka in det bästa av de båda i sina liv. Detta har kanske i sin 

tur gjort att de inte kunnat identifiera sig helt varken som svenska eller finska. 
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7 Analys av resultat 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur 1970-talsfödda sverigefinska kvinnor 

reflekterar kring sin socialisation och sin nuvarande sociala identitet i det svenska samhället. 

Till en början relateras empirin till tidigare forskning. Därefter används Giles variabler för att 

göra den tematiska analysen. Analysen om kvinnornas socialisation görs med hjälp av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv, samt begreppen stigmatisering och normifikation. Social 

identitet analyseras utifrån Tajfels teorier om social kategorisering, social identifikation och 

social jämförelse. Avslutningsvis ges en sammanfattning av analysen. 

7.1 Socialisation i det svenska samhället 

Uppsatsens första frågeställningen handlade om att ta reda på hur 1970-talsfödda sverigefinska 

kvinnor reflekterar kring sin uppväxt och sin socialisation i det svenska samhället. Varken 

webbenkäten eller intervjuerna ger stöd för konstaterandet av Kilpi-Jakonen (2012) om att 

invandrare skulle vara missgynnade av sina föräldrars svårigheter på arbetsmarknaden. 

Webbenkäten visade snarare på att 88 procent av respondenterna hade anställning eller var 

egenföretagare. Samtliga sju intervjuade var anställda. Majoriteten av de studerade hade 

dessutom någon form av högre utbildning eller examen från högskola eller universitet. Då 

webbenkäten inte frågade om föräldrarnas yrke, kan det inte sägas om Dahlstedts (2015) slutsats 

om att andra generationens invandrare skulle ha samma yrkesmatchning som sina föräldrar 

stämmer även i den här studien. Dock kan det konstateras att tre av de sju intervjuade hade valt 

liknande karriär som någon av sina föräldrar.  

Saarela och Rooth (2006) såg i sin studie att sverigefinska kvinnor var bättre integrerade i den 

svenska arbetsmarknaden, troligtvis beroende på att de arbetade i liknande yrken som de 

svenska kvinnorna. I dagens samhälle är det svårt att veta vad som är typiska yrken för just 

svenska kvinnor, då kvinnor finns representerade i så många olika arbetsplatser och 

yrkesområden. Webbenkätens resultat visade snarare på en annan intressant faktor. Nämligen 

att de sverigefinska kvinnorna i stor utsträckning valt en svensk partner, vilket skulle kunna ses 

som en faktor som underlättat socialisation. Att majoriteten dessutom hade högre utbildning är 

ytterligare en faktor som både förbättrat det svenska språket och gett ökade förutsättningar för 

socialisation bland svenskfödda svenskar. Dessa kvinnor har erövrat svensk status genom att ta 

sig in på utbildningar och arbetsmarknad på samma villkor som svenskorna. Karriären och val 

av partner har haft positiv påverkan för dessa kvinnors socialisering i det svenska samhället. 

Trots detta känner sig inte majoriteten av respondenterna och de intervjuade sig som svenska. 
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Låt oss därför ta en närmare titt på hur de sju 1970-talsfödda sverigefinska kvinnor reflekterat 

kring sin uppväxt och sin socialisation. Det utanförskap som kvinnorna upplevt i skolåldern kan 

tolkas som att de blev stigmatiserade på grund av de hade finskt ursprung, pratade ett annat 

språk, men också att de tillhörde en finsktalande kyrklig gemenskap. Samhället gjorde skillnad 

på dem som hade finskt ursprung genom att ordna egna skolklasser och föreningar för de 

finsktalande. Samhällets goda intention att få finnarna bevara sitt ursprung, hade i stället en 

stigmatiserande effekt, som gav en känsla av utanförskap. De sju kvinnor som intervjuats växte 

alla upp i Göteborgsområdet, den ena hälften i miljonprogramsområden och den andra hälften 

i villakvarter. Samtliga har numera flyttat och kommit bort från det som kan benämnas som 

”finska cluster” och umgänget med svensktalande har blivit allt vanligare. Hur det kommer sig 

att det visat sig vanligare att kvinnan väljer en svensk än en finsk partner att dela sitt liv med, 

har inte analyserats vidare, men kan vara ett aktivt val i viljan att ingå i det svenska samhället. 

Sverigefinnarna skiljer sig inte från svenskorna vid första ögonkastet och förmodligen inte 

heller senare, om de inte själva avslöjar detta exempelvis genom att prata finska. De intervjuade 

kvinnorna tyckte att det var viktigt med tvåspråkighet, samtidigt som det finska språket används 

i det dolda även i det egna hemmet, av respekt för svensktalande i omgivningen. Enligt Goffman 

(2009) skulle detta beskrivas som att äktheten i människan döljs. Kvinnorna tar fram sin finska 

sida när de är tillsammans med sina barn, men anpassar sig sedan vid andras närvaro till att bli 

den som de tror att andra vill att de ska vara.  

Att beskriva det sverigefinska språket som rappakalja, tyder på att dess status är något 

skambelagt, vilket också indikerar att det finns en vilja att dölja detta. Mellan raderna från 

intervjuerna framgår hur intervjupersonerna valt att dölja det finska språket och det finska 

ursprunget genom att spela en roll, eller anpassa sitt språk så att de mer kan tolkas som svenskor. 

Detta skulle kunna likställas med Goffmans (2009) dramaturgi om att de tar på sig en ”svensk 

mask”. En observation under intervjuerna har varit att det verkligen inte går att säga, utifrån det 

svenska språkets användning, att dessa sju kvinnor har finskt ursprung. En anpassning som 

kvinnorna gjort är att de lärt sig det svenska språket flytande, utan minsta brytning på finska. 

Även i intervjusituationen väljer kvinnorna att ha intervjun på svenska, men de säger att de gör 

detta för att anpassa sig efter mina behov som intervjuare. Intervjuerna gav intrycket att det 

fanns en nöjdhet att utåt sett uppfattas som en svensk. Detta kan kopplas till Bivojets (2002) 

slutsatser om att en mer liknande språkanvändning kan indikera en högre grad av integration. 

Goffmans (2014) tankar om att ju mer kvinnorna lierar sig med de så kallade normala 

svenskfödda, desto mer kommer de att uppleva sig själva som icke-stigmatiserade, stämmer in 
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hos de intervjuade. De sverigefinska kvinnors agerande kan tolkas enligt Goffman (2009), att 

dessa framställer sig som svenskar och väljer att inte självmant avslöja sitt stigmatiserande 

finska ursprung. I forskningsöversikten kunde vi läsa om hur Wellros (1998) ansåg att god 

tvåspråkighet idag var en tillgång på vissa delar av arbetsmarknaden. Intervjupersonerna ser det 

visserligen som en tillgång i privatlivet, men inte lika mycket i arbetslivet. Wellros (1998) 

menade att tvåspråkigheten ökar möjligheterna till ett fullvärdigt medlemskap i båda de grupper 

vars språk pratas. Detta bekräftas av intervjupersonerna, men dock gäller det inte medlemskapet 

i ursprungslandet Finland, utan snarare bland finsktalande och svensktalande i Sverige. 

Wellros (1998) påminde oss om värdet att vara medveten om sin egen sociala och kulturella 

prägling för att förstå sina reaktionsmönster inför det annorlunda. Tvåspråkighet och 

mångkultur ansågs utöka förståelsen för det svenska samhället. Min upplevelse är att kvinnorna 

är extremt anpassningsbara och väljer noggrant roll utifrån den scen som ska beträdas. 

Normifikation sker då sverigefinska kvinnorna smälter in i det svenska samhället så pass, att 

det är svårt att skilja dem åt från svenskfödda svenskor. 

7.2 Den 1970-talsfödda tvåspråkiga kvinnans identitet  

Inledningsvis beskrevs intresset av att undersöka hur faktorer som etnisk bakgrund, 

socialisation, skolgång, utbildning, yrkesliv, familj och vänner påverkat kvinnornas sociala 

situation. Hur beskriver då sverigefinska kvinnor det som kännetecknar deras nuvarande sociala 

identitet? Respondenterna är tydliga i sina kommentarer om en stolthet över det finska, vilket 

bekräftas av intervjupersonerna. Däremot kan intervjupersonerna inte direkt beskriva hur en 

finsk i verkligheten är. Detta väljer jag att tolka som att respondenterna är stolta över det de tror 

sig känna till om de finska personerna och ursprunget. Jag anar en viss vilja att vara mer finsk, 

än vad man i själva verket faktiskt är. Vid diskussioner om det finska språkets användning, 

framgår en viss saknad av att kunna prata det oftare. När personerna pratar om de tillfällen då 

de faktiskt pratar finska, framträder en viss stolthet i berättandet, även om det finns en 

medvetenhet om att den finska som pratas inte längre är ren finska, utan sverigefinska. 

Tajfel (1982) skriver om hur kategoriseringsprocessen resulterar i att skillnaderna i den egna 

gruppen blir minimerade, medan skillnader däremot mellan andra grupper blir överdrivna. 

Kopplat till Tajfels (1982) tankar om att vi människor vill tillhöra grupper som ger dem 

tillfredsställelse och stolthet, är det begripligt att så många som 72 procent av de som ingått i 

den här studien angett att de känner sig som finska. Att intervjupersonerna beskriver svenskarna 

med mindre smickrande egenskaper, kan förklara varför kvinnorna inte identifierar sig med de 



 

36 
 

svenska. Den finska gruppens, det som Tajfel (1978) benämner in-gruppen, dess positiva 

egenskaper och status lyfts fram, men utan att kunna definiera vad dessa egentligen är för några.  

Social identitet handlar enligt Tajfel (1982) om hur vi resonerar om oss själva i relation till 

andra. Vid en närmare granskning av resultaten, visar dessa på att intervjupersonerna anger sig 

har dubbla identiteter, en svensk och en svenskfinsk. Den helfinska identiteten lyser med sin 

frånvaro. Att flytta och bo i Finland ses inte som något alternativ, då detta skulle utsätta 

kvinnorna för stigmatisering ännu en gång. De svarande har markerat att de inte är 100 procent 

svenska eller finska, snarare beskriver de själva sig som en blandning av dessa två. När Tajfel 

(1982) förklarar att social identitet härrör från personernas kunskap om sitt medlemskap i en 

social grupp, dess värde och känslomässiga betydelse, förstår jag hur personerna identifierar 

sig som finska i det sociala sammanhanget. Det finns en stolthet och känslomässig koppling till 

det finska. Att ha finskt ursprung ligger känslomässiga nära dessa kvinnor, även om de inte 

längre har full koll på hur finländarna i Finland är idag. Enligt Wellros (1998) var personens 

benägenhet att lämna och ta avstånd från sin gamla kultur, en förutsättning till att ta upp det nya 

samhällets kultur. Det som respondenterna och intervjupersonerna refererar till som det finska, 

är snarare det som kan definieras som sverigefinnar.  

Respondenterna anger att det positiva med ordet sverigefinne är att ha en inre rikedom med två 

kulturer och tvåspråkighet. Av intervjuerna framgår att det är berikande att ha annat ursprung, 

något som tillför en ökad förståelse och förmågan att ta ett steg bakåt och betrakta sin egen 

situation som från ett utifrånperspektiv. Tvåspråkighet och mångkultur anses ge breddad 

förståelse för det svenska samhället. Denna insikt tyder också på att intervjupersonerna 

identifierar sig inte enbart som finska eller svenska i de olika sociala sammanhangen, utan som 

en blandning av dessa två. Att vara finsk i Sverige innebär enligt respondenterna att ha ett ben 

i varje land. Det tyder på en viss rotlöshet, känslan av att vara en andra klassens medborgare, 

samt att aldrig riktigt uppfatta sig själv som riktigt svensk.  

Med social jämförelse, menade Tajfel (1982) att vi jämför oss med andra. Tajfel (1978) beskrev 

hur stolthet över en grupp gjorde att man stannade kvar, medan upplevelsen av skam över 

gruppen gjorde att man var mer benägen att lämna gruppen. Eller att ju mer en individ lierar sig 

med svenskar, desto mer känner hon sig som icke-svensk då hon i mötena med svenskarna 

påminns om skillnaderna, sitt ursprung och sin finska kärna. Utifrån Wellros (1998) 

resonemang om ”vi-grupper” och att kunna röra sig obesvärat mellan sina olika kulturer, så är 

detta något som intervjupersonerna lärt sig behärska. Flertalet av dem kan växla med att 
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uppfattas som finska eller svenska av omgivningen. Angelöw och Jonsson (2000) beskrev hur 

rollteoretiker bland annat studerat förväntningar som riktats mot personer i en bestämd 

ställning. Utifrån intervjupersonernas berättelser, var inte förväntningarna på dem som unga 

något vidare från samhällets håll. Det som drivit dessa kvinnor i deras liv och arbete, kan 

tillägnas dem själva och den kämparanda de visat på. Stoltheten grundar sig i vissa fall på den 

gemensamma historia som delas, men också de finska traditionerna som många håller fast vid 

på sitt sätt. Ju starkare kopplingen är till rötterna, desto svagare fungerar socialisationen. När 

kontakten med föräldrarna och de finska institutionerna glesas ut, språket och kulturen byts ut 

till svenska, så anpassar sig kvinnorna till den språk och kultur de lever mitt i. Man skulle kunna 

beskriva det som Goffman (2014) skrev, att det skett en normifikation, en strävan att framträda 

som en vanlig svensk. Wellros (1998) påtalade hur man byter roll när man byter scen. Utifrån 

intervjuerna framgår att det finns tre scener, en svensk, en finsk och en sverigefinsk. 

7.3 Sammanfattande analys 

Resultaten ger oss 78 enkätsvar och sju livsberättelser med den enande faktorn att dessa kvinnor 

ger ett sken av att vara svenska på ytan, men med en kärna av finskhet på insidan.  De centrala 

empiriska iakttagelserna har varit den stolthet som visas över det finska ursprunget och 

tvåspråkigheten, viljan att framställa sig som majoriteten i det svenska samhället och påverkan 

av det utanförskap som samhällets goda intentioner fört med sig. Det sverigefinska språket, den 

blandning av svenska och finska som sverigefinnarna pratar, är något som inte ges något högre 

status men är något som fortfarande skapar en stark gemenskap mellan sverigefinnarna och 

bevarar känslan av att känna sig finsk.  Kvinnorna beskriver sig med ord som ”blandras” eller 

”fifty-fifty”, men tvingas de välja mellan att känna sig som finska eller svenska, så väljer 

majoriteten att de känner sig som finska. Berättelserna visar på hur stolthet av sitt ursprung är 

starkare, än kunskapen om den faktiska etniska kulturen. De intervjuade kvinnorna kan sägas 

ta på sig den ”svenska masken” i sociala sammanhang. Denna likhet med de svenskfödda kan 

vara en förklarande faktor till framgångsrik socialisation i det svenska arbetslivet. Jag tycker 

mig ha tillräckligt med data för att våga påstå att de sverigefinska kvinnorna använder olika 

roller beroende på om de förväntas vara finska eller svenska och agera därefter. I sociala 

sammanhang kan den sociala identiteten presenteras både som svensk och finsk. Det sker en 

normifikation och den stigmatiserade finska sverigefinnen strävar efter att framstå som en 

vanlig svensk. Samtidigt vill de som Wellros (1998) skriver, inte gärna bli sorterade i något 

fack. 
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8 Slutsatser och resultatdiskussion 

Kapitlet ägnas åt slutsatser utifrån de empiriska iakttagelserna och analyserna. Därefter ges en 

resultatdiskussion innehållande reflektion och subjektiv diskussion kring studien och dess 

resultat, samt fundering kring hur det här arbetet bidragit till tidigare forskning. Avsnittet om 

metodkritik tar upp tankar kring vad som kunde ha gjorts annorlunda, samt för och nackdelar 

med vald metod. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning.    

8.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur 1970-talsfödda sverigefinska kvinnor reflekterar 

kring sin socialisation och sin sociala identitet i det svenska samhället. Det svenska samhället 

välvilja att bevara det finska har snarare fungerat som en förhindrande faktor för socialisation i 

det svenska samhället. När kvinnorna under intervjuerna reflekterar kring sin uppväxt gör de 

detta med viss nedstämdhet och minnen av utanförskap. Deras uppväxt i så kallade ”finska 

cluster”, har under skoltiden skärmat av dem från det svenska samhället, samtidigt som de 

finska traditionerna, stoltheten och språket vuxit känslomässigt starkare hos dem. Det är först 

som vuxna, som det skett en anpassning till det svenska samhället där majoriteten av sociala 

kontakter numera är med svenskfödda. Flertalet har valt en partner med svenskt ursprung, har 

en högre utbildning och har etablerat sig på arbetsmarknaden. Kvinnorna visar på en 

anpassningsbar social identitet, som växlar beroende på social situation. Tajfels (1982) tankar 

om anpassningsstrategi, att välja att bli allt mer lik majoriteten i samhället kan sägas stämma. 

Det finska ursprunget och tvåspråkigheten fortsätter dock att påverka den sociala identiteten, 

trots att kvinnorna till synes valt att bli allt mer lika den svenska majoriteten. Det finns en 

önskan att den visuella sociala identiteten inte ska skilja sig från den svenska majoriteten, varför 

kvinnorna kan sägas ta på ”den svenska masken” i sociala sammanhang.  Det sker vad Goffman 

(2009) kallar för normifikation, att kvinnorna smälter in i den sociala gemenskapen, stigmat 

döljs och kvinnan tar på sig den svenska masken för att uppfattas som en svenskfödd individ. 

De har skapat en fasad, en social identitet som är svensk, medan känslolivet i många fall är kvar 

i det ursprungligt finska. När kvinnorna säger sig identifiera sig som finska, avser de snarare de 

finsktalande personer som bor i Sverige, än de finskfödda finländskor som bor i Finland. 

På frågan om på vilket sätt sverigefinska kvinnors ursprung påverkat deras socialisation och 

deras nuvarande sociala identitet, dras slutsatsen att socialiseringen med majoriteten i det 

svenska samhället egentligen först tagit fart när kvinnorna frigjort sig från de ”finska clustren”. 

Den nuvarande sociala identiteten är utåt sett väldigt svensk, men vid samtal med kvinnorna 
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framgår det att banden till det finska ursprunget och språket fortfarande är så pass starkt att de 

känner sig finska i hjärtat. Viss assimilering sker med det svenska, men slutsatsen är att det 

finska ursprunget och det finska språket har ett så starkt fäste att kvinnorna endast kan beskrivas 

som annorlunda svenska.  Annorlunda svenska kvinnor som tagit till sig både de finska och de 

svenska normer, kultur och beteendemönster.  

8.2 Resultatdiskussion 

Den här uppsatsen bidrar till utökad förståelse om 1970-talsfödda sverigefinska kvinnors 

uppväxt och socialisation i Sverige. Studien har visat på hur en persons ursprung och språkbruk 

kan betraktas stigmatiserande och stå i vägen för socialisation och påverka den sociala 

identiteten. Yttre faktorer som påverkat den sociala identiteten, har bestått av institutioner som 

kyrka, skolan och familjen. Det är dessa finska institutioner som länge hållit fast personerna vid 

sin ursprungliga kultur och känslan av att vara finsk. Det finska språkets status har dock inte 

betraktats som högt av de intervjuade, vilket kan förklara varför kvinnorna anammat det 

svenska språket som sitt eget. Vikten av att behålla det finska minskar, vilket märks i samtalet 

där det bland annat framgår att barnen till dessa 1970-talskvinnor inte längre behärskar det 

finska språket så som deras föräldrar gör. Det är inte heller lika viktigt för dem. 

En förklaring till varför personerna inte känner sig varken helt svenska eller helt finska kan 

bero på att de finska traditionerna haft en kvarhållande funktion medan de försökt anpassa sig 

till den svenska vardagen. Med tiden växer avståndet till den finska gemenskapen, men de 

intervjuande betraktar ändå de finsktalande som ”vi”. Att återvända till Finland har inte varit 

ett alternativ som ens kommit upp under intervjuerna. Den stolthet över det finska som beskrivs, 

handlar inte om stolthet över det finländska finska, utan snarare om det som sverigefinnarna 

har gemensamt med övriga finsktalande i Sverige. Det har framgått att den finska kulturen som 

firats i Sverige inte varit överensstämmande med firandet i Finland. Inte heller de svenska 

traditionerna har riktigt satt sig bland de intervjuade, då de kulturella högtiderna snarare blivit 

en salig blandning av två kulturer. Något som exempelvis märks vid valet av maträtter på 

julbordet, för att nämna ett konkret exempel. Kvinnorna lever kvar med en romantiserad bild 

av sommar Finland och den gemenskap som upplevdes där i barndomen. 

Avslutningsvis kan poängteras att intervjupersonerna inte helt kan beskrivas som varken finska 

eller svenska. Inte heller begreppet sverigefinne var något som dessa kände sig bekväma med. 

Det som däremot är tydligt är känslan av att inte riktigt vara 100 procent av varken det ena eller 

det andra. Detta anges dock inte vara en svaghet, utan beskrivs snarare som en styrka. 



 

40 
 

Ursprungets betydelse har varit av stor vikt och påverkar individens socialisation och sociala 

identitet även i vuxenlivet. Sverigefinska kvinnor skulle behöva studeras mycket mera i detalj 

och i större omfattning för att kunna dra slutsatser om hur upplevelsen egentligen är att vara en 

annorlunda svensk kvinna i Sverige. Utifrån slutsatserna om att ursprunget och språkbruket 

påverkar socialisation och en persons sociala identitet kan det dras vissa paralleller till andra 

invandrargrupper som växer upp i ett nytt land och försöker hitta sin plats och identitet i olika 

sociala situationer. Anpassningsviljan behöver vara starkt för att normifikation ska ske. 

8.3 Metodkritik 

Att utgå från 78 enkätsvar och sju intervjuer kan upplevas som ett litet underlag, men då dessa 

bidragit till både variation och återkommande mönster har underlaget bedömts som relevant. 

Det är inte säkert att arbetet hade sett så annorlunda ut om det varit sju andra kvinnor, eller ännu 

fler kvinnor som intervjuats eller fyllt i enkäten. Enkäten kunde ha operationaliserats bättre 

utifrån begreppen socialisation och social identitet, men denna fullgjorde ändå sitt syfte utifrån 

att den bidrog med bakgrundsinformation och fylliga kommentarer om stolthet och ordet 

sverigefinne. Alternativ metod hade varit att först genomföra några intervjuer och sedan gå 

vidare med en enkät, för att styrka eller avfärda det som framkommit under intervjuerna genom 

att fråga ett större urval av populationen.  

Fördelen med vald metod har varit att göra en djupdykning i dessa kvinnors liv och på så sätt 

få information om sådant jag på förhand inte ens kunnat komma på att fråga om. Nackdelen har 

varit att även om en eller två personers livberättelser överensstämmer med tidigare forskning 

eller vedertagna sociala teorier, så är detta inte tillräckligt att dra några större slutsatser av. 

Uppsatsen skulle dock ha ett kvalitativt perspektiv, att lyfta kvinnornas berättelser, varför den 

valda metoden med en enkät och efterföljande intervjuer var att föredra.  

Även om intervjupersonerna behärskat det finska språket, har dessa valt att prata svenska vid 

intervjutillfället. Även kommentarerna i enkäten har varit på svenska. Användningen av det 

svenska språket har underlättat enormt vid bearbetningen av det empiriska materialet. Språket 

kan ändå ses som en begränsning av den information som kunde ha erhållits, speciellt eftersom 

några av kvinnorna påpekat att det är finskan som är deras känslospråk. Intervjuer på det språk 

som står en närmast hade kanske gett mer inblick i de känslor, tankar och funderingar som vi 

nu fått en försmak av. 
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8.4 Fortsatt forskning 

Arbetet med den här uppsatsen har väckt flera tankar om framtida undersökningsområden, 

varför det nu avslutningsvis ges några exempel på förslag till fortsatt forskning. Intervjuerna 

har visat på återkommande mönster hos de sverigefinska kvinnornas erfarenheter och 

förhållningssätt avseende utanförskap. De har beskrivit ett frivilligt och ett ofrivilligt 

utanförskap, som präglat dem under barndomen. Det hade varit av intresse att veta mer om hur 

denna känsla av utanförskap påverkat deras relationer i vuxenlivet, socialt och i arbetslivet.  

Kvinnorna berättar om sina erfarenheter av samhällets välvilja att ordna finska skolor och 

församlingar, något som i stället försvårat socialisation i det svenska samhället. Det hade varit 

av intresse att följa de finsktalande kvinnor som lyckats ta sig på högre positioner i det svenska 

näringslivet, samt utröna hur det kommer sig att det kunde gå så bra just för dem. Kanske finns 

det ett samband mellan framgångsrik socialisation och val av svensk partner, högre utbildning 

och valet att prata svenska på fritiden. 

Förmågan att behärska majoritetsspråket svenska har visat sig ha stor betydelse för integration 

och social identitet i det svenska samhället. Under intervjuerna har det framkommit att barnen 

till dessa kvinnor uppfostrats till svensktalande, innebärande att de inte haft finska som 

modersmål. Oftast beroende på att den finsktalande kvinnan valt att leva sitt liv med en icke 

finsktalande man. Det vore intressant att studera blandäktenskapets påverkan på barnens 

identitet, utifrån kopplingen att modersmålet är en starkt bidragande faktor till hur den sociala 

identiteten upplevs.  

Då det fanns en förväntan att arbetskraftsinvandrarna skulle återvända till sina hemländer, hade 

det varit intressant att se hur det gick för de sverigefinnar som i själva verket återvandrande till 

Finland. Ännu mer intressant hade det varit att studera återvändandet av andra generationens 

sverigefinnar, sådana som vuxit upp i Sverige men som sedan valt att flytta till Finland.  

Dessa är bara några av de många intressanta frågor, som den här uppsatsen om sverigefinnar 

framkallat, som jag gärna såg att det kunde forskas mer om.  
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BILAGA 1 – Litteraturkarta 

Litteraturkarta över artiklar om integration och identitet. Redovisning i form av en bild över 

tema, de olika artikelförfattare, samt deras slutsatser utifrån de artiklar som de skrivit. 

 

Integration Utbildning och 
arbete

Kilpi-Jakonen, E. (2012), 
Tyskland

Invandrarkollegor är missgynnade av 
sina föräldrars svårigheter på 
arbetsmarknaden. 

Dahlstedt, I. (2015), Sverige Andra generationens män visar högre odds 
för att vara överutbildade, medan kvinnor 
skiljer sig inte märkbart från svenskfödda 
individer.

Saarela, J. & Rooth, D. 
(2006), Sverige

I motsats till männen tenderar finländska 
kvinnor att bli bättre integrerade, eftersom 
deras arbetsmarknadsresultat är mer lika de 
resultat som finns hos inhemska svenskar.

Saarela, J. & Finnäs, F. 
(2007), Sverige

Det är framförallt finsktalande manliga 
invandrare som har problem. Deras sociala 
nackdel syns i form av dålig position på 
arbetsmarknaden, att de återvänt till 
hemlandet, eller har högre dödlighet. 

Språk Jacobsson, B. & Karrento, R. 
(1978), Sverige

Språkbarriären är det största hindret 
för finländarna att anpassa sig i 
Sverige.

Bijvoet, E. (2002), Sverige En mer liknande språkanvändning kan 
indikera en högre grad av integration.

Identitet Social identitet Ellemers N. et al (1999), 
Nederländerna

Gruppmedlemmars självkategorisering 
påverkades endast av gruppens relativa 
storlek, medan gruppens självkänsla 
endast påverkades av gruppstatus. 

Lukkarinen Kvist, M.(2006), 
Sverige

Informanterna identifierar sig än idag 
efter den gamla hemorten.

Yzerbyt, V., Kuppens, T. & 
Mathieu, B., (2015),Belgien, 
Nederländerna

Konsekvenserna av inbördes 
gruppfördelning av känslor för 
utveckling av intergrupprelationer.

Etnisk identitet Liebkind, K., Henning-
Lindblom, A. & Solheim, E., 
(2006), Finland

Intergruppsperspektiv var starkare 
bland dem med en stark inbyggd 
identitet och svagare bland dem med 
en stark nationell identitet.

Trofimovich, P., & Turuseva, 
L. (2015). Canada, Lettland

Andraspråkanvändare kan 
framgångsrikt behålla sin primära 
grupps etniska identitet när de 
förvärvar ett andra språk. Detta tyder 
på att de kan anta en ny kulturell 
identitet som en del av andsraspråks-
lärande.
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BILAGA 2 – Webbenkät 
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…fortsättning på webbenkät - frågor och svarsalternativ 

Siffrorna i parentes anger antal svarande, fr o m fråga 2 anges endast antal kvinnliga svarande)

1. Jag är…  
a. Man  (39) 
b. Kvinna  (78) 
c. Vill inte ange  ( - ) 

 
2. Jag föddes år…  

a. 1970  (15) 
b. 1971  (8) 
c. 1972  (5) 
d. 1973  (8) 
e. 1974  (14) 
f. 1975  (10) 
g. 1976  (3) 
h. 1977  (6) 
i. 1978  (5) 
j. 1979  (4) 

 
3. Jag är född i …  

a. Sverige  (61) 
b. Finland  (17) 
c. Annat land inom Europa  ( - ) 
d. Annat land utanför Europa ( -) 

 
4. Min högsta utbildningsnivå är…  

a. Grundskola år 1-9  (2) 
b. Gymnasiet 2-årigt  (14) 
c. Gymnasiet 3-årigt  (23) 
d. Högskole- eller 

universitetsstudier  (15) 
e. Examen från 

högskola/universitet  (23) 
f. Inget av ovanstående  (1) 

 
5. Min sysselsättning idag är…  

a. Studerande  ( - ) 
b. Arbetslös  (2) 
c. Anställd, offentlig sektor (38) 
d. Anställd, privat sektor (27) 
e. Egenföretagare  (4) 
f. Sjukpensionär  (3) 
g. Arbetsmarknadsåtgärd  (2) 
h. Annat… (2) 

 
 
 
 
 
 

6. Min familjesituation, jag är… 
a. Ensamstående och har egna 

barn  (11) 
b. Ensamstående utan barn  (5) 
c. Gift/Sambo, egna barn  (53) 
d. Gift/Sambo, utan barn  (6) 
e. Särbo och har egna barn  (3) 
f. Särbo, utan barn  ( - ) 
g. Inget av ovanstående  ( - ) 

 
7. Min 

sambo/partner/maka/make/flickvän
/pojkvän är.. 

a. Svensk medborgare  (44) 
b. Finsk medborgare  (15) 
c. Medborgare i annat 

europeiskt land  (4) 
d. Medborgare i något land 

utanför Europa (1) 
e. Jag är ensamstående (13) 
f. Annat (1)  

 
8. Jag identifierar mig oftast som… 

a. Svensk (17) 
b. Finsk (56) 
c. Annat (5) 

 
9. På fritiden pratar jag oftast… 

 
 

10. Att vara sverigefinne, vad betyder 
det för dig? 
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BILAGA 3 – Intervjuguide 

Intervjuguiden användes som ett stöd vid samtalet med de sju sverigefinska kvinnorna. 

 

Socialisation:  Status – familj – skola – utbildning – arbete – demografi – utanförskap – 
bekantskapskrets – fritiden  

 
Social identitet:  Etnisk ursprung – språk – nationalitet – kultur – social gemenskap – 

bemötande – grupperingar - minnen 
 
Bakgrundsinformation 
 När föddes du och i vilket land 

Vilken nationalitet har/hade dina föräldrar 
Berätta mer om den familj du växte upp i 

 Hur tror du att din uppväxtort påverkat dig som person 
 
Skola och utbildning 

När lärde du dig prata svenska? 
 I vilken stad gick du i grundskolan 
 Gick du i finsk eller svensk skola? 
 Blev du mobbad i skolan och i så fall varför? 
 Upplever du att det spelade roll att du inte var helsvensk? 

Vad gjorde du efter grundskolan 
 Vad är din högsta utbildningsnivå/examen?  
 Hur såg bekantskapskretsen ut när du var ung? 
 
Är du svensk eller finsk medborgare, eller både ock? 
 Att vara sverigefinne, vad betyder det för dig? 

Upplever du dig själv som svensk eller finsk idag 
 När känner du dig som finsk, respektive svensk 
 
Familj och arbete 
 Vad arbetar du med idag? 
 Hur ser din familjesituation ut idag? 
 
Bemötande  

Hur tror du att din omgivning ser på dig idag 
 Har du sett någon skillnad i detta under din livstid? 
 Hur är det med särbehandling, eller förfördelning? 

Hur ser din bekantskapskrets ut idag? 
När pratar du finska nu för tiden, och med vem? 
Vi och dem?  

 
Fritiden 
 Vad gör du på fritiden och vilka umgås du oftast med? 
 
Stereotyper och föreställningar 

Vad anser du kännetecknar en typisk svensk 
Hur skulle du beskriva en typisk finsk/svensk 
Hurudan är då sverigefinnen jämfört med dessa? 

 

Har du några minnen, roliga eller tråkiga, som du kopplar till att du är sverigefinne? 
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BILAGA 4 – Enkätresultat 

Resultat från enkätundersökningen som gjordes via SurveyMonkey och publicerades i 

Facebookgruppen ”RuotsinSUOMALAISET” under perioden 2017-12-26 – 2017-12-30. 

Svaren på frågorna 5, 6 och 7 är exkluderade i nedanstående tabell, då dessa innehöll för många 

svarsalternativ vilket gjorde dem svåra att sammanställa i en enklare tabell. Även svaren till 

öppna frågan 10 är exkluderade i tabellen, på grund av integritetsskäl. 

 

 

 


