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1. Inledning  

 

Hallonbåtsflyktingen1 är Miika Nousiainens debutroman från 2007. Boken handlar om den finska 

mannen Mikko Virtanen som under inga omständigheter längre vill vara finländare. Han är 

övertygad om att han inte har någonting i Finland att göra och strävar istället efter att bli svensk. 

Hela romanen genomsyras av hans hat mot Finland och överdrivna kärlek till grannlandet i väst. 

Efter misslyckade försök att erhålla svenskt medborgarskap och leva livet som svensk familjefar 

träffar Mikko en svensk man som tröttnat på sitt liv och ser därmed sin chans. Han ”tar över” hans 

liv och går från att vara Mikko Virtanen till Mikael Andersson. Hans drömmar är uppfyllda och han 

är nu en äkta svensk man. Eller? I denna uppsats kommer jag att undersöka det litterära uttrycket för 

romanfigurens identitet och nationella tillhörighet, främst genom att göra en karaktärsanalys.  

Följande  frågeställningar kommer att behandlas som de är gestaltade i romanen: Kan man bli 

någon annan än den man egentligen är? Kan man dölja sitt ursprung? Vad är en nationell identitet 

och vad händer med den när man flyttar till ett annat land?  

 Jag har i en tidigare uppsats undersökt frågan om nationell identitet i en B-uppsats om 

Mikael Niemis Populärmusik från Vittula2. Föreliggande C-uppsats behandlar samma tematik, men 

på ett fördjupat sätt, bland annat med hjälp av begrepp hämtade från den postkoloniale teoretikern 

Franz Fanon. I egenskap av finlandssvensk nyligen flyttad till Sverige, om än inte av samma orsak 

som Mikko Virtanen, är det här ett ämne som ter sig intressant för mig. Personligen har jag aldrig 

ens försökt dölja mitt ursprung under min tid i Sverige. Snarare tvärtom. Som finlandssvensk 

minoritet känns det dessutom extra viktigt att kunna understryka min identitet. Men för 

romanpersonen är det uppenbarligen inte likadant. Vad händer med hans identitet under romanens 

gång?  

 

1.1 Syfte och metod  

 Syftet med denna uppsats är att undersöka huvudkaraktärens förändrande av identitet, samt hur en 

identitet påverkas av en flytt till ett annat land, förstärks den eller försvagas den? Utgångspunkten 

för min undersökning är att den under hans tid i Sverige förändras på så sätt att den finländska 

identiteten växer sig starkare. Efter att ha läst antologin Så bra svenska du talar!3 (red. Lelitha 

Verghense Gyllingberg), kunde jag konstatera att de flesta trots flytten håller hårt fast vid sitt 

finländska arv. Mark Levengood, exempelvis, skriver i sitt kapitel ”Den flygande finländaren” att 

                                                 
1 Miika Nousiainen, Hallonbåtsflyktingen, Stockholm, Brombergs 2010.  
2 Mikael Niemi, Populärmusik från Vittula, Stockholm, Norstedt 2009. 
3 Lelitha Verghense Gyllingberg, Så bra svenska du talar!, Helsingfors, Söderströms 2011.  
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trots att han lever i Sverige förblir han finländare. ”Jag tror jag delar uppfattningen med många av 

mina landsmän här i kungariket, att ens nationella identitet tvärtom stärks av att bo i utlandet.”4 Mitt 

åtagande är följaktligen att påvisa hur  Nousiainen gestaltar detta i Hallonbåtsflyktingen. Jag 

kommer också att behandla begreppet identitet, vad det är och hur man bygger upp en identitet. Den 

nationella identiteten hos romankaraktären är dock den jag främst kommer att fokusera. 

 I  analysdelen kommer frågeställningarna att undersökas utifrån olika perspektiv. I första 

delen analyserar jag karaktärens förälskelse till Sverige, följt av språket som identitetsmarkör  där 

jag undersöker dess betydelse för romanpersonen, och även gör jämförelser med Fanons 

erfarenheter av de svarta koloniserade. Därefter tar jag upp hatet mot Finland där jag plockar ut citat 

och situationer som påvisar dessa för att klargöra hans situation och kunna undersöka problemen 

vidare. Därpå behandlar jag frågan huruvida det är möjligt för karaktären att frångå sitt ursprung 

och sina finska rötter. Där kommer Frantz Fanon att vara en utgångspunkt med sin teori om vit 

mask och svart hud. Avslutningsvis undersöker jag idrottens betydelse för identiteten, samt 

diskuterar hur identiteten slutligen har förändrats. 

      En kronologisk närläsning av romanen kommer att göras, och vartefter lyfter jag fram 

typiska situationer för huvudkaraktärens kluvenhet och identitetsproblem för att sedan undersöka 

dem vidare med hjälp av sekundärlitteraturen.  

 

1.2 Forskningsöversikt  

I min undersökning kommer jag som sagt att använda mig av Frantz Fanons bok Svart hud, vita 

masker5 där han beskriver de svartas situation under koloniseringen av de vita, hur de blev 

behandlade och hur de försökte likna och ta efter de vita för att smälta in, men slutligen kom fram 

till att man aldrig till fullo kan dölja sitt ursprung. Eftersom romanfiguren i Hallonbåtsflyktingen på 

ett liknande sätt försöker smälta in i Sverige, men sedan upptäcker att rötterna är finska och att det 

inte går att komma ifrån kan jag hitta vissa likheter hos romanpersonen och de koloniserade. 

Michael Azar har i sin avhandling Frihet, jämlikhet, brodermord: revolution och kolonialism hos 

Albert Camus och Frantz Fanon6, behandlat Fanons teori om svart hud och vit mask, varför jag 

även använder mig av den.  

 Jonas Stiers bok om identitet, Identitet, människans gåtfulla porträtt7, använder jag för att 

förklara identiteten som begrepp med kapitlen om identitet och nationalitet och identitet och 

etnicitet i fokus. På samma sätt tar jag hjälp av Seija Wellros kapitel om nationalitet och etnicitet i 

                                                 
4 Ibid., s. 53.  
5 Frantz Fanon, Svart hud, vita masker. Göteborg, Bokförlaget Diadalos AB, 1995.  
6 Michael Azar. Frihet, jämlikhet, brodermord: revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon. 

Eslöv, Brutus. Östlings bokförlag. Symposion, 2001. 
7 Jonas Stier, Identitet – människans gåtfulla porträtt. Lund, Studentlitteratur, 2003 
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Språk, kultur och social identitet.8 

  Ur Litteraturens gränsland – Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv9 (red. 

Satu Gröndahl) använder jag Erkki Vallenius kapitel ”Finska invandrares ångest och skam i 

skönlitterär gestaltning” för att undersöka hur Nousiainen framställer problemet med 

romankaraktärens avsky mot sitt land och sin nationalitet. Vad gäller undersökningen om idrottens 

betydelse för en nationell identitet använder jag  Anders Nilssons artikel ”Idrott och identitet i Kjell 

Westös Drakarna över Helsingfors” ur Tidskrift för litteraturvetenskap10, Thomas Hylland Eriksens 

Historia, myt och identitet11 samt Stiers tidigare nämnda bok.  

 

1.3 Identitet som begrepp 

Ordet identitet menar Jonas Stier är ett svårförklarat begrepp.12 Däremot förklarar han att själva 

ordet identitet kommer från det latinska ordet ”identitas”, vilket betyder ”densamme”. Identitet är 

kopplat till överensstämmelse, ”att vara samma person från dag till dag, och från situation till 

situation”.13 Han skriver att identitet handlar om att möta och gå igenom livets olika faser, 

människans identitet påverkas av livets skeden och händelser.14 ”Identiteten har sitt ursprung i 

omedvetna psykiska tillstånd samt i upplevda erfarenheter av samspelet med andra människor och 

med samhället i stort.”15 Vidare anser han att identiteten å ena sidan upplevs av människan själv, så 

som hon upplever sig själv, och den andra delen uppfattas av andra människor i ens omgivning.16 

Seija Wellros kallar detta för ”objektiv och subjektiv social identitet”. Den objektiva identiteten är 

så som andra ser på en medan den subjektiva identiteten är så som man upplever sig själv.17  ”[...] vi 

vet att vi vet och att det är vi som vet något, vilket är en förutsättning för vårt identitetsskapande. 

Att ha en identitet och vara förvisad om vem man är, att man är unik och självständig , anses 

dessutom vara ett grundläggande mänskligt behov”, skriver Stier.18 Enligt hur Stier har tolkat Erik 

Homburger Erikson skapas identitetens grund redan i barndomsåren, beroende på hur man handskas 

med de motgångar livet för med sig. Men trots att grunden skapas i de tidigare åren, är 

identitetsskapandet något som fortsätter livet ut. ”Att upprätthålla och förändra sin identitet är  

                                                 
8 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet. Lund, Studentlitteratur, 1998. 
9 Satu Gröndahl, Litteraturens gränsland – Invandrar- och minoritetslitteratur i nordiskt perspektiv, Uppsala: 

Centrum för multietnisk forskning, Uppsala Universitet, 2002.  
10 Anders Nilsson, ”Idrott och identitet i Kjell Westös Drakarna över Helsingfors”, Tidsskift för litteraturvetenskap, 

årg. 30, 2001:4, ss. 40-52. 
11 Thomas Hylland Eriksen,  Historia, myt och identitet.  Stockholm, Bonnier Alba Essä 1996.  
12 Stier, s. 13.  
13 Ibid., s. 17. 
14 Ibid., s. 12.  
15 Ibid., s. 31.  
16 Ibid., s. 14.  
17 Wellros, s. 116.  
18 Stier, s. 32.  
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därför ett livslångt projekt.”19  

 Han talar även om begreppet ”totalidentitet”. Självuppfattningen, biografin och de  

innebörder som identiteten tillskrivs är centrala delar av individens totalidentitet. Andra delar av 

totalidentiteten är olika typer av subidentiteter.20 Subidentiteterna kan röra sig om till exempel 

värderingar, självideal, religion eller etnicitet.21 Stier säger att kulturella och etniska identiteter är av 

stor vikt för en människas totalidentitet. ”Genom att berätta varifrån vi kommer, utgör etniska och 

kulturella identiteter dessutom en grund för samhörighet och gemenskap.”22 Wellros definierar 

identiteten som den ”personliga och alldeles individuella gestaltningen av de olika roller man 

framträder i”. Kärnan i en identitet är att ständigt och oförändrat vara den samma människan fastän 

man agerar på olika sätt, på olika ställen och i olika skeden av livet.23  

 Stier skriver även att det är viktigt för en människa att ha ”känslan av att vara ett jag eller 

besitta en identitet”.24  Detta är något som Mikko Virtanen tycks ha problem med, eftersom han inte 

vill stanna kvar i sin finska identitet, men på vägen till den svenska som han tror är den perfekta 

kommer han underfund med att det inte heller är den svenska identiteten som är hans riktiga jag. 

Nedan kommer jag att undersöka hans identitetsresa närmare.  

 

1.4 Problemet med ”svart hud, vit mask” i en finsk-svensk kontext 

Frantz Fanon föddes 1925 på Martinique, där de svarta medborgarna ansåg sig tillhöra Frankrike – 

med all rätt eftersom Martinque tillhörde det franska kolonialväldet, men inte desto mindre kände 

de ett utanförskap till landet och övrig (vit) befolkning.25 Kring detta problem kretsar den bok han 

som tjugosexåring gav ut år 1952, Svart hud, vita masker.26 

 
Fanon försöker ange en väg ut ur den koloniserades undernådighet och i fokus står 
frågan om hur man bryter med den identifikationspunkt som dominerar de svartas liv: 
begäret att bli vita, att bli accepterade av den vita kolonialherren som fullvärdiga 
medlemmar i den franska kulturen, att integreras i den ”mänskliga” gemenskap som 
vilar på negationen gentemot den koloniserade ”djuriska” befolkningen27 

 

 De koloniserade  tar alltså på sig en så kallad ”vit mask” genom att lära sig de vita kolonisatörernas 

språk, beteende, utbildning och dylikt. Fanon poängterar att hans studier och betraktelser enbart 

berör de franska Antillerna, men att likheter i beteendet kan hittas hos koloniserade  

                                                 
19 Ibid., s. 30.  
20 Ibid., s. 48.  
21 Ibid., s. 49.  
22 Ibid., s. 67.  
23 Wellros, s. 82.  
24 Stier., s. 19.  
25 Michael Azar, s. 14.  
26 Ibid., s. 207.  
27 Ibid., s. 207.  
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människor generellt.28 ”Det är ett faktum: vita betraktar sig som överlägsna de svarta”, skriver han,  

samtidigt som han även menar att de svarta på alla sätt försöker bevisa för de vita att de inte på 

något sätt är sämre, utan likvärdiga.29 De vita ser till och med ner på de svarta till den grad att de 

jämför dem med djur. ”[...]’den svarte mannen mannen får alla djuren att uppföra sig som varelser 

tillhörande en mänsklig underart, en art som han själv kan förstå”, och den svarte själv känner att 

han står närmare djuren än de vita som anser sig stå så mycket högre.30 Svartheten är synonym med 

negativa egenskaper, och alla motsatser till dessa egenskaper anses vara de vitas beteende.  

 

I det kollektiva omedvetna är svart lika med fulhet, synd, mörker, omoral. Den som är 
neger är med andra ord omoralisk. Om jag lever ett moraliskt oklanderligt liv är jag inte 
neger. Därför brukar man på Martinique säga om en ond vit man att han har en 
negersjäl. Färgen betyder inget, jag ser den inte ens, jag känner bara en sak: mitt rena 
samvete och min vita själ.31  
 

I romanen jag kommer att bearbeta rör det sig inte om en färgad person, men han försöker ändå ta 

efter svenskarnas beteende och komma ifrån det finska så långt som möjligt. Principen är alltså i 

stora drag den samma och därför tycker jag mig kunna tillämpa begreppet. 

 

2. Analys 

 

2.1 Sverigekärleken 

Redan från början klargör Mikko Virtanen tydligt vad det är han vill och vad som är hans problem. 

Han är en finsk man, men han vill bli svensk. Han kallar sig själv för en nationaltransvestit när han 

beskriver sin kluvna situation mellan Finland och Sverige: ”Sjukdomen är inte dödlig, men den gör 

till slut att man tröttnar och vissnar bort”32: 

 

Jag har iakttagit svenskar på avstånd i hela mitt liv. Avståndet har varierat, men 
knappast intensiteten. För mig är Sverige synonymt med kärlek, svenskheten är en 
dröm. Svenska  medborgare, även de alldagligaste – ja, i synnerhet de alldagligaste – är 
mina förebilder. Jag är bergsäker på var jag hör hemma. Och den platsen ligger väster 
om Finland.33 

 

Så lyder en av hans många och ständigt återkommande kärleksförklaringar till landet Sverige. Han  

säger även att hans kärlek till Sverige alltid har existerat och nämner Sverigeresan han gjorde som 

                                                 
28 Fanon, s. 40.  
29 Ibid., s. 27.  
30 Ibid., s. 158.  
31 Ibid., s. 172.  
32 Nousianen, s. 16.  
33 Ibid., 15ss.  
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sexåring som exempel. Han köpte ett kilo hallonbåtar och åt upp dem så snabbt att han började må 

illa efteråt. Men eftersom det kom från Sverige medförde det ändå en känsla av välmående för 

honom. ”Mamma satt med en hink framför mig och trodde att jag mådde illa. I själva verket hade 

jag aldrig mått så bra.”34 Efter sin första vistelse har han räknat antalet resor och håller koll på hur 

många de är.35  

 Till och med snön är något han anser vara annorlunda och bättre i Sverige. ”I Sverige faller 

snön mer avspänt, som om snöflingorna är medvetna om att de svävar ner i ett pluralistiskt och 

tolerant land. I Finland landar snön i ångestens jordmån och lägger sig på betryckta människors 

axlar”36. Även enkla saker som dörrportar och cykelringklockor menar Mikko att gör sig bättre i 

Sverige: 

 

I gamla svenska höghus öppnar sig porten inåt. Den hälsar besökaren välkommen; i 
Finland  är man tvungen att slita upp porten och stå ute och väja för den i snålblåst och 
kyla. I Sverige har cyklarnas ringklockor ett samtalande ljud, i Finland säger samma 
signal att fotgängaren ska dra åt helvete och sluta vimsa omkring på cykelbanan37 

 

 Han älskar landet så mycket att han till och med gör referenser till prinsessan Victoria och 

Astrid Lindgren när han är tillsammans med sin finska flickvän Tiina.38 När han senare provar på 

livet som svensk familjefar döper han sina barn till Astrid och Olof. Han nämner det inte direkt, 

men med tanke på hur frälst han är i landet torde barnen vara döpta efter Astrid Lindgren och Olof 

Palme. Palme, Per Albin Hansson och Anna Lindh är för övrigt stora förebilder för Mikko, och hela 

idén om det svenska folkhemmet och socialdemokratin är av stor vikt i hans liv. Mikko läser Per 

Albin Hanssons tal om folkhemmet och familjen och kan därefter konstatera att den finska familjen, 

som exempel tar han en familj från flygplatsen i Helsingfors, ”Pappan är berusad, mamman är 

frustrerad, barnen är griniga”39 ,lider brist på allt som Per Albin Hansson tog upp i sina tal. ”När Per 

Albin lärde svenskarna att älska familjen, red en stövelklädd Mannerheim omkring i Europa och var 

allmänt överklassig.”40 

 I sin bostad i Finland har Virtanen även en tavla, med motivet solros i färgerna blått och gult.  

I mitten på växten står ordet Samhälle skrivet, medan kronbladen bär ord som till exempel 

Trygghet, Hem, Folkhem och Likvärdighet. Kungafamiljen är avbildade på bladen, tillsammans  

med lyckliga medborgare av Sverige, däribland Mikko Virtanen själv. I lägenheten har han även ett 

altare, med en tavla ovanför. ”I bildens centrum har Per Albin Hansson sin självskrivna plats. Han 

                                                 
34 Ibid., s. 18. 
35 Ibid, s. 70.  
36 Ibid., s. 32f.  
37 Ibid., s. 28.  
38 Ibid., s. 42.  
39 Ibid., s. 31. 
40 Ibid., s. 32.  
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flankeras av profeterna Tage Erlander och Olof Palme, som han betraktar med sin milda men  

beslutsamma blick.”41 Runt omkring dessa har han placerat andra av sina svenska idoler, såsom 

exempelvis Ingmar Bergman, Björn Borg, Greta Garbo och Evert Taube.42 Han anordnar också 

fester, eller kalas som han anser vara ett mera svenskt ord, på dagar han anser vara värda att fira. 

Till exempel ”[...] kungaparets bröllopsdag, Tomas Brolins födelsedag, årsdagen för bildandet av 

Per Albin Hanssons första regering, Olof Palmes dödsdag och dagen för Abbas schlagerseger 

[...]”43. Mikko försöker till och med få sin chef att bevilja ledighet under dessa dagar. ”Jag försökte 

övertyga min förra arbetsgivare om att 97 av de viktigaste svenska högtiderna borde betraktas som 

betalda semesterdagar.”44   

 Tage Erlanders privata telefonnummer har Virtanen sparat i sin mobiltelefon, som ett 

nummer han brukar ringa när livet känns tungt. ”Jag slår numret ibland när det känns jobbigt. 

Solvieg Nilsson svarar. Hon önskar att jag inte skulle ringa så ofta.”45 Virtanen säger att Sverige och 

svenskheten är mer än en religion för honom,46 och att ”Det bästa med Finland är det korta 

avståndet till Sverige[...].”47 

 

2.2 Språket som identitetsmarkör 

Språket är bland det första som romankaraktären ändrar på för att uppnå sin svenskhet. Han har i 

hemmet växt upp med finska men hela tiden under barndomen snappat upp svenska från tidningar 

och dylikt, och dessutom var svenskan ett skolämne som låg honom varmt om hjärtat. Han 

beskriver att han i jämförelse med andra elever hade ett enormt försprång och redan i sexårs ålder 

tillhörde de bästa i staden vad gällde kunskaper i svenska språket.48 

 Franz Fanon säger utifrån sina erfarenheter av kolonisering att språket är en viktig del för de 

koloniserade svarta för att kunna efterlikna de vita kolonisatörerna. ”Den svarte antillern kommer 

att bli vitare, det vill säga kommer att bli mera mänsklig, ju bättre han tillägnar sig det franska 

språket.”49 På ett liknande sätt agerar Mikko i romanen, när han lär sig svenska i syftet att bli 

svenskare, och i sina egna ögon då mera ”mänsklig”, ju mera svenska han talar och lär sig. 

 Fanon menar vidare att språket är en viktig maktsymbol. ”En människa som äger språket  

äger också den värld som uttrycks och förutsätts via språket.”50 Eftersom romanpersonen har lärt sig 

svenska och till fullo behärskar språket borde han ju då kunna ”äga” Sverige och tryggt kunna kalla  

                                                 
41 Ibid., s. 37f.  
42 Ibid., s. 38.  
43 Ibid., s. 36.  
44 Ibid., s. 37. 
45 Ibid., s. 40.  
46 Ibid., s. 38.  
47 Ibid., s. 33. 
48 Ibid., s. 19.  
49 Fanon s. 33.  
50 Ibid., s. 34. 
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sig svensk. 

 Vidare skriver Fanon att de vita ”ändrar” på språket när de pratar med en färgad. ”En vit som 

tilltalar en neger uppför sig precis som en vuxen mot ett barn och börjar limsa, viska, klappa på 

huvudet, gulla.”51 Mikko Virtanen utsätts i romanen för en liknande situation när han åker båt till en 

ö i Thailand och träffar på en svensk familj. Trots att han hela tiden pratar en perfekt svenska med 

familjen, utgår de ifrån att eftersom han är finsk bör de tala engelska med honom eftersom de själva 

inte behärskar finska. De svarar på enkel engelska efter varje fråga och drar dessutom den smått 

banala ramsan ”Yksi kaksi kolme, Koskenkorva, perkele, ei saa peittää”, fastän deras mottagare 

hela tiden har talat en utmärkt svenska och inte gjort anspråk på att använda finskan.52 Att tala 

pidigin med en svart är ett sätt att tala om för den att den ska hålla sig på sin plats, menar Fanon.53 

Enligt denna idé var den svenska familjens budskap till Mikko i så fall att hålla sig i Finland och 

inte blanda in sig i Sverige där han inte hör hemma.  

 Svenska är numera Mikkos moraliska modersmål, anser han.54 När kvinnan från 

Migrationsverket ringer upp honom för att meddela att hans svenska medborgarskap inte beviljas, 

påpekar Virtanen att han talar en felfri svenska och undrar om det är något han gör fel, varpå 

kvinnan svarar ”Nej, det gör du faktiskt inte”. Ordet ”faktiskt” menar Virtanen att är ett ord som 

blott används när man antar att något förhåller sig på ett annat sätt: ”Rent socialt talar kvinnan på 

Migrationsverket alltså en sämre svenska än jag.”55 

 Huvudkaraktären byter, som tidigare nämndes,  också namn under romanens gång, vilket 

också det tillhör språkproblematiken. Han byter namn från sitt finska Mikko Virtanen till det 

svenska Mikael Andersson. Stier menar att namnet är en central symbol för identiteten: ”Namnet är 

intimt sammankopplat med vår självuppfattning. Det berättar för oss vem och vad vi är – det är 

nästan så att namnet är vi.”56  Namnbytet är alltså ett tydligt tecken på att Mikko Virtanen uppfattar 

sig själv som svensk. Man kan även anta att han inte längre helt är sig själv i och med bytet. Wellros 

skriver: ”Som regel är namnet en etnisk markör som binder individen till den etniska gruppen. Att 

frånta en människa hennes namn är ett av de grövsta psykologiska övergrepp som kan utföras”.57   

 ”Genom själva språket kan vi signalera relationer och tillskriva människor identiteter”58 

skriver Stier. Brukar romankaraktären en felfri svenska kan man med andra ord tillskriva honom en 

svensk identitet, och ifall han hade använt sig av finska hade man kunnat koppla samman honom  

med den finska identiteten. ”Språket sätter även gränser för vilka relationer och identiteter som kan 

                                                 
51 Ibid., s. 44.  
52 Nousiainen, s. 24f.  
53 Fanon, s. 46.  
54 Nousiainen, s. 25.  
55 Ibid., s. 46.  
56 Ibid., s. 18.  
57 Wellros, s. 154.  
58 Stier, s. 17. 
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anses vara möjliga, respektive omöjliga”59 , skriver Stier. Man kan alltså anta att en svensk identitet 

blir möjlig för Mikko Virtanen i och med hans behärskande av svenska språket, medan han tar ett  

steg ifrån den finska identiteten som kan ses som omöjlig för dem som inte vet att han även 

behärskar finska, eftersom han blott brukar svenskan.  

 Modersmålet har en existentiell betydelse för alla människor, menar Wellros. ”Det första 

språket är med ett ord mitt språk. I det språket, och endast i det, lever jag.”60 Mikkos språk är från 

första början finska. Enligt Wellros resonemang är det då detta språk han bör leva i.”Genom språket 

lär han sig beteendemönster och ett mönster för att tolka andras beteende. Han får också ett namn 

som sammanlänkar honom med familjen och släkten, och på så sätt knyts den individuella 

identiteten ihop med en gruppidentitet”.61 Romanfiguren har inga släktingar kvar i Finland, 

åtminstone inga som han har kontakt med eller bryr sig om. Han säger att han inte hade flyttat till 

Sverige tidigare eftersom han var tvungen att ta hand om sina föräldrar, men när de sedan dog ansåg 

han att han kunde ta tag i försvenskningsprocessen.62 I och med att han inte har finska släktingar 

kvar kan man anta ett namnbyte är fullt legitimt eftersom hans namn ändå inte sammanlänkar till 

släkt eller familj, som Wellros skriver att det i vanliga fall gör. 

  När den individuella identiteten sedan kopplas ihop med en gruppidentitet genom namnet, 

som då är Mikael Andersson, kopplas han via det till den svenska gruppidentiteten istället för den 

finska. För man kan endast bruka en egenskap i gången i frågan om gruppidentitet63 menar Wellros. 

Virtanen, eller Andersson, kan alltså inte tillskrivas både en finsk och en svensk gruppidentitet, utan 

han måste välja en. Dock fortsätter Wellros med att man ”inte heller alltid själv kan välja vilket fack 

man sorteras i och vilken etikett som klistras på facket”64, vilket har att göra med den objektiva och 

subjektiva sociala identiteten som beskrevs tidigare. Wellros menar att den subjektiva identiteten, 

den egna självbilden, består av omgivningens syn på en, men den också bär med sig en känsla av att 

man själv är speciell och inte kan placeras i något specifikt fack.65 Men i och med att den subjektiva 

identiteten är en blandning av ens egen självuppfattning och i hög grad även andras uppfattningar, 

kan man anta att man inte alltid upplevs av andra på samma sätt som man upplever sig själv. Därför 

sorteras man inte alltid i de fack man kanske hade önskat. I romanen kan den subjektiva identiteten 

med andra ord kanske bli en blandning av finsk och svensk för Mikko, beroende på hur bra han 

lyckas smälta in bland svenskarna i Sverige.    

 Att språket är en viktig identitetsmarkör kan slutligen konstateras när Mikko i slutet av 

                                                 
59 Ibid., s. 17.  
60 Ibid., s. 154. 
61 Ibid., s. 154.  
62 Nousiainen, s. 17.  
63 Wellros. s. 116. 
64 Ibid., s. 116.  
65 Ibid., s. 116.  
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romanen kommit fram till att han egentligen är finsk och får på egen begäran flytta från det svenska 

fängelset till ett finländskt. När han packar ihop sina saker är ett element i princip det enda som  

lämnar kvar. Tidigare i romanen har han irriterat sig på att alla svenskar han mött på har kunnat den 

finska frasen ”ei saa peittää” som kommer just från elementen, men när han lämnar fängelset 

stryker han över den svenska översättningen ”får ej täckas”66 med en tuschpenna.67 Detta trots att 

han tidigare även har uttryckt sin besvikelse från barndomen när hans far täckte över de svenska 

texterna för att Mikko inte skulle komma åt dem. ”Den svenska texten Får ej täckas kluddade han 

över på vartenda jävla element – täckte över den fast det uttryckligen var förbjudet”. 68 

 I romanens slut när han erkänt sitt finländska ursprung säger han sig ha fattat tycke för det 

finska språket, som ju från början är hans modersmål. ”Nästan varje morgon tänker jag på Peras 

ord. Det är inte bara det ädla innehållet som väcker tankar hos mig, det är snarare hans språk. Jag 

uppfylls av alla dessa uttrycksfulla finska ord[...]”69  

 

2.3 Fosterlandsföraktet  

Mikko Virtanen klargör på många och tydliga sätt för läsaren att han ogillar sitt hemland. ”Det enda 

som tröstar mig är att ett tjugotal av dem kommer att drunkna i helgen och ytterligare några 

kommer att bränna röven vid midsommarbålet”,70 säger han om finländarna inför 

midsommarfirandet. Han är även rädd för att behöva leva återstående del av livet som en finsk 

man.71 

 Erkki Vallenius skriver i sin artikel ”Finska invandrares ångest och skam i skönlitterär 

gestaltning” att förakt mot sin egen grupp kan bero på ett assimileringstryck på grund av att 

majoriteten inte ger minoriteten rätt att leva på sitt sätt, utan tvingar dem att anpassa sig enligt 

majoritetens seder och bruk.72 Som Nousiainen gestaltar detta problem är det visserligen ingen 

annan än Mikko själv som tvingar sig att leva som en svensk, men principen är den samma. Han 

tvingar sig själv att leva enligt vissa regler för att gömma sin bakgrund och sitt ursprung. Detta i 

likhet med antillerna som Fanon skriver om. Om vi här antar att svenska folket är ”de vita” medan  

Mikko Virtanen är ”svart” finner man många likheter i beteendet. Man kan säga att Virtanen är den 

svarte antillern som försöker ta på sig en vit mask för att frångå svartheten, i hans fall finskheten, 

som är något negativt. ”Ju mer han svär sig fri från sin svarthet, från sin djungel, desto vitare blir 

han”,73  skriver Fanon. Ju mer Virtanen i romanen frigör sig från sitt finska arv, desto svenskare 

                                                 
66 Det korrekta är ”Får ej övertäckas”. 
67 Nousiainen, s. 293.  
68 Ibid., s. 25f.  
69 Ibid., s. 292.  
70 Ibid., s. 50.  
71 Ibid., s. 73.  
72 Vallenius, s. 232.  
73 Fanon, s. 34.  
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borde han alltså bli enligt teorin. Av Fanons erfarenheter vill den svarte inte bli erkänd som svart,  

utan det är vitheten han eftersträvar.74 Nousiainen gestaltar problemet på samma sätt – Mikko 

Virtanen vill inte erkännas som finsk, utan som svensk.  

 Vidare har Vallenius studerat Tommy Hellstens verk Ihminen tavattavissa, där han tar upp 

den nationella skammen: ”Skammen förhindrar framväxten av en sund nationell självkänsla: vi kan 

inte vara stolta över vår finskhet, eftersom vi i grund och botten skäms för den; vi försöker få andra 

att uppskatta oss istället för att samarbeta med dem.”75  Mikko beskriver på ett likartat sätt att han 

inte hör hemma i Finland: 

 
Faktum är att Finland inte behöver mig. Jag passar inte in här. Åtminstone inte i 
egenskap av finne. Jag tänder inte på det där med Formel-1, jag blir inte gråtmild av att 
höra Vårt land, gillar inte glödhet bastu och i synnerhet inte att vara tyst och ensam i 
timmar i sträck. För mig är krigsveteranerna bara en grupp män som drog till östgränsen 
och torskade i ett krig, låt vara att deras vedermödor i slutändan kom att gagna även 
Sverige.76 
 

 

 Stier skriver att en stadig och säker identitet bygger vidare till en trygghet i livet som är av 

stor vikt för vår psykiska hälsa.77 Denna problematik hittas i romanen när Mikko flera gånger 

antyder att han inte  mår bra. Han säger att hans resor och vistelser till och i Sverige gör honom 

välmående, ”dock bara fysiskt.”78 Också när han pratar om sin dåvarande flickvän Tiina säger han 

att hon, och inga andra, inte ville ha honom till hundra procent. ”Och hur skulle de vilja det, när jag 

inte själv är hel?”79 Att han går så pass långt som att mörda två personer i jakten på den svenska 

lyckan kan även antas bottna i psykisk ohälsa.  

 ”Jag lämnar polisstationen som en lycklig man. Om tre dagar kommer jag att ha såväl pass, 

körkort som leg. Min finskhet är helt överflödig. Jag kan äntligen resa och gå till banken som en 

svensk medborgare”80, förklarar Virtanen i tron på att han snart uppnått sin svenska identitet. Stier 

anser dock att identiteten är starkt sammankopplad med känslor. Att Mikko Virtanen, eller Mikael 

Andersson, i romanen har lyckats erhålla svensk legitimation till pappers är snarast irrelevant för  

hans identitet. ”Det är vad folk tror som är väsentligt, det vill säga, det som definieras som sant, blir 

sant i sina konsekvenser”.81 

 Identitetsbevis som körkort och pass är alltså betydelselösa exempelvis när han ertappas av 

den finske bröllopsgästen eller när han försäger sig i TV-sändningen. När folket runt om då tror att 
                                                 
74 Ibid., s. 71.  
75 Vallenius,  s. 234.  
76 Nousiainen, s. 27f. 
77 Stier, s. 89.  
78 Nousiainen, s. 54.  
79 Ibid., s. 48.  
80 Ibid., s. 170.  
81 Stier, s. 57.  
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han är finne, spelar det ingen roll fastän hans pass kan påvisa att han är svensk, det kommer inte att  

förändra folkets tro om hans nationalitet.  

 

 

2.4 Ursprunget går inte att dölja  

Trots att romankaraktären till varje pris försöker bli svensk, kan han aldrig dölja sin finska 

bakgrund helt. Under sin skolning till ”äkta svensk” under ledning av Mikael Andersson som han 

sedan byter liv med, menar Andersson att hans elev fortfarande har en bit kvar i sina 

svenskhetsstudier. Ett av skolningsmomenten är att lärare och elev tillsammans tittar på 

Eurovisionsschlagerfestivalen, för att läraren ska få bedöma Mikkos reaktioner under programmets 

gång. När Sveriges bidrag framfört av Carola inte vinner, utan Finlands Lordi gör det istället, blir 

Mikko så ilsken att han kastar ett glas i väggen, springer ut och kommer inte tillbaka förrän nästa 

morgon.82 Som latläxa måste han skriva uppsatser om kända finländare, och läraren upplyser 

honom om att hans beteende ”bara bevisar att du fortfarande är fäst vid landet”.83 I sina essäer om 

finländarna väljer han med avsikt tre stycken sådana som han inte anser vara äkta finnar; Jean 

Sibelius, Keijo Rosberg och Arja Saijonmaa, men läraren godtar dessa. ”Han hajade inte min revolt. 

Sibelius var finlandssvensk, Keijo Rosberg är född i Sverige och Arja Saijonmaa betraktas numera 

som svensk”84, menar Virtanen.  

 Att känslorna för Finland fortfarande existerar porträtterar Nousiainen också tydligt när 

Mikko under sitt bröllop blir igenkänd av en bröllopsgäst från sin hemstad, ironiskt nog. Det råkar 

sig så att hans hustrus kusin är tillsammans med personen, som känner igen Mikko och mer eller 

mindre förstör bröllopet för honom genom att skrikandes fråga om han är ”Abba-Virtanen”. Till slut 

blir Mikko så arg att han lurar ut honom, genom att säga att där finns Koskenkorva, och slår därefter 

ihjäl honom.85 Han vill förstås inte bli ertappad med sin påhittade identitet, vilket kan förklara en 

del av vredet. Men i likhet med fallet om Eurovisionen visar det fortfarande på att han har känslor 

för Finland. Däremot erkänner han inte att han har gjort något fel. ”I själva verket gjorde jag även 

Marias kusin en tjänst. Om hon visste vad jag gjort skulle hon nog tacka mig en vacker dag”,86 

menar han. 

  ”Även om min nationaltransvestism fört en tynande tillvaro under senaste åren, har jag ändå 

då och då känt av vissa abstinensbesvär efter nationalitetsbytet. Ibland har bastun varit för sval, 

ibland har mötena känts för utdragna, och ibland har jag längtat efter finska maträtter”,87 fortsätter 

                                                 
82 Nousiainen, s. 156ff.  
83 Ibid., s. 159.  
84 Ibid., s. 160.  
85 Ibid., s. 225f.  
86 Ibid., s. 226.  
87 Ibid., s. 264.  
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Virtanen. Det verkliga framträdandet sker i en TV-sändning i programmet Debatt, där han 

medverkar för att berätta vad svenskheten betyder för honom.88 Men han försäger sig genast 

programmet tar vid. ”Vi kan aldrig tacka våra krigsveteraner tillräckligt. Dessa män, som med sina 

egna liv som insats, stred för vår självständighet i kampen mot en överlägsen fiende. Det är 

uttryckligen dessa veteraner, som fortfarande är vid liv, som vi har att tacka för vår frihet.”89 yttrar 

han och inser genast att han sagt för mycket. Både krigsveteranerna och bastun är saker han tidigare 

påstått att han inte har några känslor för. Krigsveteranerna var ”bara en grupp män som drog till 

östgränsen och torskade i ett krig” och den glödheta bastun tycker han inte om.90 

 I det skede av boken där han ännu är Mikael Andersson och planerar att bilda familj, flyttar 

han ”tillbaka” till Majorna i Göteborg, där ”han”, den egentliga Mikael Andersson, en gång växte 

upp. ”Det var därför jag flyttade tillbaka hit. Det är vad folk gör, man återvänder till sina rötter”91,  

menar han, utan att ännu veta att det är vad han själv innerst inne håller på med. Han håller på att 

inse att han inte kan frångå sitt ursprung och att han är på väg att återvända till sina finska rötter.  

 Wellros anser att folk som flyttar från en miljö till en annan ofta känner förvirring och 

osäkerhet: ”De möter anpassningssvårigheter av olika slag och upplever även en identitetsförlust. 

De märker att de nästan bokstavligt har rötter i den jord vars yta de dagligen trampat på. De känner 

att det gör ont när rötterna skärs av.”92 Det är precis den problematik Nousiainen framställer ju 

längre romanen lider. Stegvis märker karaktären att Sverige kanske sist och slutligen inte är så bra 

som han en gång tyckte, och att hans hat mot Finland bara var en tillfällig förvirring, även om den 

hållit på sedan barnsben. Men först efter flytten, när han bor i Sverige permanent och faktiskt får 

känna på hur livet i Sverige och som ”svensk” verkligen är, kommer han på att han är finsk 

egentligen och att det inte är något han varken vill eller kan dölja.  

 Han märker att de svenska bekantskaperna tills största delen var ytliga och inte lika 

intensiva som han hade önskat.  

 
 Svenskarna här är bara mina bekanta, precis som i grannskapet där jag bodde en gång i 
 tiden. Vi hälsade alltid på varandra, men samtalen gick aldrig in på djupet. Man kunde 
låna pudersocker av dem, men mjöl eller ägg kom inte på fråga. De var basråvaror, och 
att be om att få låna sådant hade upplevts som indiskret. På morgonen sade de ”läget?”, 
men dröjde aldrig kvar tillräckligt länge för att höra vad man svarade. 93   
 

Däremot tycker han att han har funnit en vän i fången Pera. ”Pera är min kompis, Pera är finne.”94 

Historien om honom och det slutgiltiga erkännandet av Virtanens identitet följer nedan.  

                                                 
88 Ibid., s. 262f.  
89 Ibid., s. 264f.  
90 Ibid., s. 27f.  
91 Ibid., s. 194.  
92 Wellros, s. 126.  
93 Nousiainen, s. 289.  
94 Ibid., s. 294.  
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2.5 Idrottens betydelse för en nationell identitet 

Det kan alltså konstateras att Mikkos ursprung fortfarande finns kvar. Och redan i ett tidigt skede av 

boken nämner han att fosterlandsföraktet är någonting han innerst inne inte vill känna. ”Egentligen 

är mitt Finlandshat en villfarelse. I själva verket skulle jag vilja älska Finland, detta lilla och 

sympatiska grannland med sitt tystlåtna, sarkastiska folk.”95 Men det är först i slutet när han sitter i 

fängelse och träffar på den finska fången Pera, som känslorna för hemlandet blossar upp på allvar.  

  Under en ishockeymatch mellan Finland och Sverige kommer Mikko fram till att hans 

förälskelse i Sverige har varit överflödig. När Finland gör mål beskriver han hur han och Pera 

kramas, trots att de är hårda, finska män, och framförallt beskriver han lyckokänslorna som uppstår.  

”I den stunden upplever jag någonting nytt. En spontan glädje över att vara finne. Det har jag aldrig 

känt förut. Det är en varm känsla, den varmaste jag någonsin upplevt. [---] Detta var mitt livs första 

spontana, genuina känsla av finskhet”96. 

 Eriksen tar i sin bok upp idrottens betydelse för en nation och identitet. Han menar att det är  

av stor betydelse eftersom: ”Nationen har ersatt släkten och boplatsen som viktigaste fokus för 

personlig identitet och tillhörighetskänsla. Idrottsutövarna deltar inte i egenskap av sig själva, utan i 

namn av en nation. [---] Precis som i ett krig blir den enskilde medborgaren engagerad i de 

nationella representanternas segrar eller förluster, även om han aldrig träffat dem”97  fortsätter han. 

  I romanen är det  framställer Nousiainen tydligt att idrotten betyder mycket för Mikko. För 

det är inte bara när Finland gör mål som han ”är finsk”. Finland förlorar slutligen matchen, men han 

är fortfarande på det klara med vilket lag som är hans. ”Även detta hör till. Alla kan vinna, men att 

förlora är ädelt. Jag är stolt över mitt lag som lidit nederlag”,98 förklarar han. Om detta skriver 

Eriksen: ”Icke desto mindre står det klart att de starkaste känslorna ofta mobiliseras i anslutning till 

nationens ära, all den stund nationen är det viktigaste fokuset för mytisk kollektiv identifikation”99. 

Anders Nilsson har dragit liknande slutsatser av detta i en undersökning med samma motiv av 

frågan om nationstillhörighet i sin artikel ”Idrott och identitet i Kjell Westös Drakarna över 

Helsingfors”. 

 Redan under sin tid som malplacerad i en finsk mans kropp, när han ännu ville bli den där 

lyckliga svensken, nämner Mikko idrottens, här ishockeyns, betydelse för en nation och dess folk, 

om än med en liten twist till Sveriges fördel:  

 

De finska manliga känslorna uppfanns 7 maj 1995. Och även då var man tvungen att 
                                                 
95 Ibid., s. 53.  
96 Ibid., s. 290.  
97 Ibid., s. 61.  
98 Nousiainen s. 290.  
99  Eriksen s. 63.  
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sända en finsk delegation till Stockholm för att locka fram den. Äran tillfaller Ville 
Peltonen, som med sina tre mål sänkte Sverige i hockeyfinalen och grävde fram 
emotionerna ur de finska männens bröst. Den kvällen grinade många finska män, ja, de 
våghalsigaste av dem gav rentav sin polare en kram.100 
 

Även Stier tar upp idrottens del av identiteten. Han skriver att nationalismen vaknar till liv vid 

större idrottssammanhang,101 och det gör den som sagt för Virtanen, men han menar också att om ett 

land misslyckas med sina idrottsprestationer går man tillfälligt ifrån sitt land och dess support. Detta 

var ju inte fallet för Virtanen som tidigare uttryckte stolthet även när Finland förlorade sin 

ishockeymatch.  

  

2.6 Erkännandet  

När Virtanen i slutet av romanen slutligen erkänner att han fortfarande är finländare tar han upp 

kungafamiljen, som tidigare har betytt så mycket för honom under hans tid som ”svensk”: 

”Kungafamiljen är död. Den är inte längre hela folkets kungafamilj. I många år har Victoria, Carl 

Philip och Madde festat runt i elitklubbarnas vip-rum, druckit champagne och utbytt kindpussar. De 

har fjärmat sig ännu längre från verkligheten än jag under mina hängivnaste 

försvenskningsdagar.”102 Slutligen verkar det alltså som att Virtanen tänker avbryta sina kalas för att 

kungaparets bröllopsdag, samtidigt som han inser att han har befunnit sig långt ifrån verkligheten 

under tiden som den svenska mannen.   

 När han som fånge sitter i fängelset och nyheterna om hans mord på Mikael 

Andersson och bröllopsgästen från Finland når tidningarna skapas det rubriker som jämför Virtanen 

med den finska mördaren Juha Valjakkala. Man kan ana en ironisk underton när Mikko funderar på 

att genomgå ytterligare ett namnbyte i likhet med Valjakkala.  

 

Jag blir jämförd med andra kända finländare, som trippelmördaren Juha Valjakkala, som 
nuförtiden heter Nikita Joakim Fouganthine. Fångar byter ofta namn. Kanske jag också 
borde göra det? Carl Gustaf Bernadotte eller Olof Palme har en snärtig klang.103 
 

Under tiden i det svenska fängelset träffar Mikko många slags fångar och hör olika historier. Han 

menar att de utsagor om assimilation man hör i svenska festtal och dylikt inte stämmer, utan det är 

först i fängelset man kommer i kontakt med det riktiga Sverige: ”Sverige är ett lyckoland för 

svenskar, för infödda svenskar. Invandrarna duger på sin höjd som torghandlare eller pizzabagare. 

Någon äkta svensk identitet unnas de inte. Det är därför så många av dem hamnar här.”104 

Här kan man anta att han inte bara talar om de fångar han träffat på, utan även om sig själv, 
                                                 
100  Nousiainen s. 115.  
101  Stier, s. 69.  
102  Nousiainen., s. 288.  
103  Ibid., 28f.  
104  Ibid., s. 286.  
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eftersom han inte lyckades nå ända fram till den äkta svenska identiteten och dessutom hamnade i 

fängelse efter hårda försök längs vägen.  

  Under åren i Sverige har han fortfarande fått post hem till sin lägenhet i Finland, 

bland annat en inbjudan till en klassträff, som han då inte gick på, men i efterhand känner att han 

hade velat. ”Det hade i och för sig varit kul att träffa lite gamla skolkompisar igen. Även den 

känslan är ny för mig. Jag vill veta mer om min finska bakgrund. Jag vill veta mer om mitt 

fosterland, som jag förnekat i så många år.”105  Stier anser att människan har ett psykologiskt behov 

av att veta om sitt ursprung och sina rötter.106 

 Fanon beskriver den svartes situation mot den Andre, när den svarte har kommit fram 

till att han är den han är och det inte är något som bör förändras. 

 
Objektet är ett instrument. Det ska göra det möjligt för mig att uppnå min subjektiva 
trygghet. [...] Den Andre träder in på scenen endast som en staffagefigur. Huvudrollen är 
vikt åt mig. Applådera eller vissla ut mig, det spelar ingen roll, det är jag som står i 
centrum. Om den andre försöker få mig ur balans med sin längtan eller värde (med sin 
fiktion), så undanröjer jag honom utan omsvep. Jag vill inte utsätta mig för 
sammandrabbingen med objektet. Kontakten med objektet är konfliktskapande.107  

                                    

Objektet som Fanon pratar om kan slutligen jämföras med Virtanens svenskhet, eftersom både den 

svarte och Virtanen har kommit fram till att objektet, eller svenskheten, inte är något de vill ha att 

göra med. Alltså kan man inte bli någon annan än den man är från början. Ursprunget är av stor vikt 

både för Mikko Virtanen och de svarta Antillerna som Fanon har observerat.  

 Det kan konstateras att Nousiainens roman är uppbyggd i samma ordning som hur 

Fanon beskriver de koloniserades situation. Bägge författarna inleder med att gestalta två liknande 

problem – identitetsproblem där man försöker frångå sitt ursprung. Stegvis klarnar dock problemen 

upp för de inblandade, fiktiva som verkliga, att ursprunget inte går att förneka. Istället kan man 

märka en viss stolthet över rötterna.          

    

3. Sammanfattning 

 

Genom att göra en närläsning av Hallonbåtsflyktingen och i denna göra en karaktärsanalys av   

huvudkaraktären Mikko Virtanens identitet har jag kunnat visa hur Mikko från början innerst inne 

vet att det han egentligen är finne, men att det är först i slutet av boken som detta kryper fram och 

först då slår honom på allvar. Först då inser han själv att hans finlandshat är omotiverat och blir 

varse fördelarna med Finland och livet som finländare. Dessa mekanismer överensstämmer i allt 
                                                 
105  Ibid., s. 291.  
106  Stier, s. 67.  
107  Fanon, s. 188.  
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väsentligt med Frantz Fanons erfarenheter av de koloniserade antillerna. Jag har även, både via min 

primär- och sekundärlitteratur pekat på idrottens, främst ishockeyns, betydelse för den nationella 

identiteten i Hallonbåtsflyktingen. Från början utgick jag ifrån att Virtanens finländska nationella 

identitet skulle förstärkas under romanens gång, vilket även detta visade sig stämma. Genom att 

jämföra Virtanen med de svarta under koloniseringen av de vita och komma fram till samma 

resultat i Fanons analys och även komma fram till liknande slutsatser kunde jag vidare konstatera 

att Nousiainen gestaltar insikten att individens ursprung är svårt att bortse ifrån. Mikko Virtanen 

föds alltså som finsk, blir därefter efter många hårda försök ”svensk”, och till sist återvänder han till 

sitt gamla jag och betraktar sig som finsk igen. Konstateras kan även att idrotten, främst ishockeyn, 

spelar en stor roll i denna identitetsresa. Så även språket, inklusive betydelsen av egennamnet.    
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