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Förord

Jag tackar alla som gett konstruktiva kommentarer på mina texter och på
olika sätt hjälpt till med detta forskningsprojekt. Intervjuerna utgjorde en
del av forskningsprojektet »Svenska invandrare i Finland – etniska relationer i mötet mellan svenskt och finskt« som finansierades av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) under år 2011 och 2012. Sabina Fortelius
och Katarina Iskala utförde och transkriberade skickligt en del av intervjuerna. Jag tackar också alla anonyma informanter som frikostigt delade
med sig av sin tid och ställde upp på intervjuer. Jag är mycket tacksam
för att ni tålmodigt besvarade även mina mest underliga frågor. Svenska
medborgare som flyttat till Finland har inte tidigare varit föremål för den
typ av forskning som presenteras i denna bok. Jag hoppas att boken skall
fylla en lucka inom både den finländska invandringsforskningen och den
svenska forskningen om utvandring. Framförallt hoppas jag att boken ger
en förståelse för de intervjuades egna erfarenheter av flyttningen till Finland. Publiceringen har möjliggjorts genom tryckbidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland.
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1.
Inledning

Svenska medborgare flyttar i allt större utsträckning till Finland, och framförallt Helsingfors är den kommun som fått ta emot ett stort antal. De
svenska medborgarna bosatta i Finland utgjorde år 2010 något över 8 000
personer. Om man även inkluderar de med dubbelt svenskt-finskt medborgarskap var antalet sammanlagt fler än 13 000 personer (Statistikcentralen 2010a). Denna bok har sitt ursprung i ett sociologiskt forskningsprojekt som eftersträvade att få mera kunskap om svenska medborgares
erfarenheter av sin flyttning till Finland. Boken inleds med en allmän översikt över migrationen, varefter intervjuer med ett specifikt urval svenskar i
Helsingforsregionen analyseras. I fokus ligger de intervjuades erfarenheter
av sin sociala integration i Helsingfors och framförallt deras tolkningar av
sociala gränsdragningar mellan det som i sociologisk teori kallas för etniska kategorier.
Min avsikt är att analysera erfarenheter som personer utan finländsk
bakgrund har av etniskt och språkligt definierade sociala strukturer i Finland. Informanterna beskriver erfarenheter som de fått i egenskap av utomstående inflyttare i Finland. Trots att man inte i allmänt språkbruk är
van vid att uppfatta svenskar som »invandrare« är det just erfarenheterna erhållna som invandrare i Finland som är centrala för min analys. Utvandringen från Sverige har överlag vuxit kraftigt under 2000-talet, men
svenskar som flyttar utomlands kan givetvis på många sätt utgöra privilegierade och annorlunda migranter (jfr Lundström 2014). Högutbildade
och resursstarka migranter från rika länder har under senare år fått allt
större uppmärksamhet inom migrationsforskningen (t.ex. Grandin 2007;
Leinonen 2012; Ryan & Mulholland 2014; Koppenfels 2014; Woube 2014).
9

Boken anknyter härmed till aktuella diskussioner inom det akademiska
forskningsområdet om internationell migration och etniska relationer,
den s.k. IMER-forskningen (jfr Olsson & Rabo 2009; Petersson & Johansson 2013).
I Finland blir det särskilt intressant att se på de inflyttade svenskarnas
erfarenheter av språkfrågan. De intervjuade i denna bok har samtliga en
tidigare erfarenhet av svenska som ett starkt och självklart majoritetsspråk.
De flesta har flyttat till Finland direkt från Sverige. Det svenska språket är
i Sverige ett majoritetsspråk som man inte behöver reflektera över, i Finland är däremot svenska ett språk som talas av en liten språkminoritet,
finlandssvenskarna. Hur positionerar inflyttade svenskar sig själva ifråga
om den svenskspråkiga minoriteten och den finskspråkiga majoriteten?
Vilka erfarenheter har man av en social integration i »Svenskfinland« och
av de etniska relationerna i Finland? Forskningsfrågorna utgår från att informanterna är tvungna att orientera sig i en ny social kontext, och svaren
måste tolkas inom ramen för denna kontext. Därför har jag även gjort ett
medvetet val att intervjua ett urval svenskspråkiga svenska medborgare i
Helsingfors. Staden utgör här den lokala kontexten för fallstudien. Kapitel
4 innehåller en beskrivning av den lokala språkliga situationen i Helsingfors, som givetvis i väsentliga avseenden skiljer sig från andra orter i både
Sverige och Finland. I Helsingfors har det svenska språket alltmer marginaliserats i det offentliga rummet. Finlandssvenskarna utgör i Helsingfors
en liten minoritet vars andel av den totala befolkningen kraftigt sjunkit på
grund av stadens tillväxt. Samtidigt erbjuder minoriteten fortfarande en
vital och resursstark social gemenskap. Den lokala kontexten för denna
fallstudie erbjuder därför ett gott exempel på en minoritetsposition för
det svenska språket. Frågan är hur man som inflyttad svenskspråkig från
Sverige upplever och socialt integreras inom en sådan helt ny social och
språklig kontext. Invandrare upplever till exempel inte de etniska kategoriseringarna mellan de två finländska språkgrupperna som lika självklara
som de infödda gör. Som svenskspråkig invandrare är man dock tvungen att aktivt orientera sig inom den nya sociala kontexten. Man måste
göra olika strategiska val och aktivt reflektera över sin egen position inom
de existerande språkligt definierade etniska kategorierna. Jag kommer i
denna bok göra gällande att de intervjuade svenskarnas majoritetsbak10

grund i Sverige är av central betydelse för deras uppfattningar om etniska
gränsdragningar i Finland.

Sociala gränsdragningar
Analysen av forskningsfrågorna anknyter till sociologiska och socialantropologiska teorier om etniska gränsdragningar, vilka presenteras i kapitel 4.
Min teoretiska infallsvinkel kan beskrivas som måttfullt socialkonstruktivistisk. Etniska relationer uppfattas av mig som en social struktur eller
kategoriseringsprocess som aktörer aktivt måste ta ställning till och själva
deltar i att skapa. Sociologen Andreas Wimmers (2013) teoretiska översikt
om etniska gränsdragningsprocesser motsvarar väl min syn på etniska relationer. Wimmer presenterar en syntes av tidigare forskning om hur etniska gränser kan skapas och aktivt upprätthållas av sociala aktörer. Hans
teori omfattar etniska gränsdragningar i bred mening och inkluderar kategorier som skapats utgående från hänvisningar till upplevd kultur, antaget
ursprung, språk, nationell tillhörighet och andra liknande sociala kategoriseringsgrunder. Enligt Wimmer (2013, 2–3) måste etnicitetsforskningen
förklara varför etnicitetens betydelse och form varierar i olika samhällen,
situationer och tidsperioder. Enligt honom träder en aktör alltid in i tidigare existerande etniska gränsdragningar och kan strategiskt välja olika
handlingsalternativ. De identifikationer och val som aktören gör är förknippade med sociala kategoriseringsprocesser. »Focusing on social and
categorical boundaries allows us to study the formation and dissolution of
ethnic groups with more precision than standard sociological approaches
that take the existence and continuity of such groups and categories for
granted« (Wimmer 2013, 3).
De svenska medborgarna i Finland har en mycket heterogen bakgrund,
vilken kommer att belysas i denna bok. Det är därför inte meningsfullt att
uppfatta svenska medborgare i Finland som en kollektiv grupp, och det är
svårt att se hur alla svenskar på ett meningsfullt sätt kunde representeras
av ett urval informanter. Jag har därför medvetet valt att göra en fallstudie
där jag analyserar specifika informanters erfarenheter inom en specifik social kontext. Mitt generella teoretiska syfte är att erhålla ett nytt sociologiskt perspektiv på existerande sociala strukturer genom att analysera hur
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nyinflyttade som inte tidigare varit delaktiga i en lokal etnisk relation tolkar
och orienterar sig i denna. Fokus ligger därför på en sociologisk analys av
erfarenheter svenskspråkiga svenska medborgare utan finsk eller finländsk
bakgrund erhållit av etniskt (inklusive språkligt och nationellt) definierade
sociala strukturer i en specifik finländsk social kontext. Informanternas erfarenheter har insamlats genom halvstrukturerade djupintervjuer med 30
informanter som bor eller jobbar i Helsingfors. Erfarenheter är givetvis alltid individuella och subjektiva, men de är inte helt slumpmässiga. De upplevelser och narrativ man berättar är samtidigt både kontextbundna och
präglade av informanternas personliga bakgrund. Studien önskar belysa
mönster i den sociala integrationen och ge en förståelse av de intervjuades tolkningar. De intervjuade är inte representativa för alla invandrare i
Finland, alla svenska medborgare eller alla svenskspråkiga (för att nämna
några hypotetiska kategorier), och studien är inte heller representativ för
alla lokala kontexter (t.ex. alla orter i Finland eller alla de svenskspråkiga
regionerna i Finland). Däremot ger studien information om generella sociala processer vilka ger en förståelse för allmänna mönster ifråga om migration, integration samt minoritets- och majoritetsrelationer.

Svenskar och andra svenskar
I kapitel 6 diskuterar jag de intervjuades erfarenheter och tolkningar av
olika etniska gränsdragningar och etniska etiketter. De olika begrepp som
jag använder för att beskriva etniska kategorier väcker mycket diskussion
bland de intervjuade. Jag använder begreppet »rikssvensk« för att beskriva
personer som är inflyttade svenskspråkiga svenska medborgare utan finsk
eller finländsk bakgrund. »Rikssvensk« är dock ett problematiskt och kontextbundet begrepp. Det är ett begrepp som många av de intervjuade inte
skulle använda för att beskriva sig själva. Det är enbart i Finland som begreppet används allmänt och det är i en finländsk social kontext som man
blir »rikssvensk« till skillnad från »finlandssvensk«. Svenska medborgarna blir i Finland kategoriserade som »rikssvenskar« (riikinruotsalainen på
finska) trots att de inte själva skulle göra den kategoriseringen. Jag använder därför i denna text i mån av möjlighet också mera specifika beskrivningar av de intervjuade.
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Begreppen »finsk« och »finländare« använder jag om personer med
finskt medborgarskap, medan jag med begreppet »finlandssvensk« hänvisar till svenskspråkiga finländare. »Svenskt« och »finskt« som etniska
kategorier kan däremot inte entydigt definieras utgående från objektiva
kriterier ifråga om medborgarskap och modersmål. Begreppen är kontextbundna, subjektiva, värdeladdade och i praktiken förknippade med etniska gränsdragningar. Det finns härmed uppenbara gränsdragningsproblem och varierande betydelser förknippade med »finskt« och »svenskt«
samt närliggande begrepp. I denna bok utgör emellertid de etniska gränsdragningsprocesserna själva fokuset för en sociologisk analys, istället för
att t.ex. fokusera på resultatet av gränsdragningen. Det faktum att begreppen väcker diskussion och ifrågasätts kan härigenom utnyttjas som en rik
källa för analysen. Om gränser ifrågasätts framträder gränsdragningsprocesserna klarare och är möjliga att studera. Det är därför personer och
situationer som befinner sig på »gränsen« mellan finskt och svenskt blir
särskilt relevanta och tacksamma att granska (jfr Åström, Lönnqvist &
Lindqvist 2001; Klinkmann 2010). I denna bok analyseras de intervjuades
egen uppfattning om sin integration och sina sociala relationer i Helsingfors. Upplevs etniska kategorier överhuvudtaget som relevanta? Kan man
t.ex. som inflyttad svenskspråkig i Helsingfors »bli finlandssvensk«? Är
man det eller vill man bli det? Vilka samband kan man hitta mellan sociala
kategoriseringar och social integration? Den sociala integrationen beror
givetvis inte heller enbart på aktörernas »egna val«. Jag kommer därför
också att diskutera de hinder de intervjuade upplevde att det fanns för att
bli socialt integrerade och för att kategoriseras som t.ex. finlandssvenskar.
Nu kanske någon läsare frågar sig om inte gränsdragningen mellan
»rikssvenskar« och »finlandssvenskar« är självklar och entydig. Man hör
ju direkt om en person talar finlandssvenska eller svenska från Sverige. Är
inte allt detta enbart en fråga om språk, eller närmare bestämt uttal och
dialekt? Jag svarar att det förvisso är så att personer med svenska som modersmål i regel kan avgöra om en annan person pratar svenska med uttal
från Finland eller Sverige. Man måste dock minnas att språk utgör en etnisk och nationell markör. Det är ju inte språket, uttalet eller dialekten i
sig som bestämmer om det eller den kommer från Sverige eller Finland.
Tvärtom är det så att lyssnaren lärt sig vilka uttal och dialekter hon eller
13

han »hör« att är svenska och vilka som är finländska. Detta kräver därmed också en förförståelse om vad som avses med begreppen »svenska«
och »finländska« i sammanhanget. Här kommer vi osökt in på frågor om
förståelsen av nationer, nationella kulturer och etniska gränser. Att något
i en finländsk kontext beskrivs som »rikssvenskt« betyder att det är »från
Sverige« medan »finlandssvenskt« betyder att det är »från Finland«. I vårt
vardagliga liv kan vi uppleva det självklart att saker och ting på ett sådant
sätt uppfattas »höra hemma« i olika nationer. Denna självklarhet blir däremot betydligt mindre självklar om något eller någon flyttar på sig. Det
att en person (tillsammans med sin personliga dialekt) flyttar från Sverige
till Finland gör givetvis inte personen eller dialekten mindre svensk, snarare tvärtom. Det som sker är däremot att personen ifråga är tvungen att
aktivt fundera på sin egen position inom de nationellt definierade sociala
kategorier och tvungen att orientera sig inom en ny social situation. Det
är erfarenheterna av dessa positioneringar och orienteringar som analyseras i denna bok.

Svenska inflyttare i Finland
Befolkningsregistrens uppgifter i Sverige och Finland ger en möjlighet att
analysera migrationen mellan länderna. För att förstå dagens migration
från Sverige till Finland krävs en insyn i ländernas migrationshistoria och
jag ger därför i kapitel 2 en relativt detaljerad beskrivning av migrationsdynamiken mellan länderna. Befolkningsregistret i Finland innehåller också
entydiga uppgifter om hela den fast bosatta befolkningens medborgarskap och självrapporterade modersmål (samtliga personer bosatta i Finland måste uppge ett, och enbart ett, modersmål). Eftersom det inte tidigare skrivits några översikter om den rikssvenska befolkningen i Finland
ger jag en allmän översikt över denna i kapitel 3. De historiska och demografiska uppgifterna i kapitel 2 och 3 tjänar som en bakgrund till resultaten
från den intervjuundersökning som presenteras senare i boken. Uppgifterna pekar på att man bland de svenska medborgarna i Finland hittar många
olika typer av migrationsbakgrund samt varierande typer av anknytning
till båda länderna. Heterogeniteten får sin förklaring i den komplexa gemensamma migrationshistoria som Sverige och Finland uppvisar. Många
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svenska medborgare bosatta i Finland kan karaktäriseras som finländska
återflyttare och en del kan vara barn till finländska invandrare i Sverige.
Nästan hälften (ca 45 procent) av de i Finland bosatta med enbart svenskt
medborgarskap uppger finska som sitt modersmål. Dessutom har antalet personer med dubbelt svenskt och finskt medborgarskap ökat snabbt
under 2000-talet. Oavsett modersmål kan en stor del av de svenska medborgarna antas ha någon form av tidigare band till Finland. Det finns samtidigt också svenska medborgare bosatta i Finland som helt saknar tidigare
egen anknytning till landet. Det är personer som tillhör den sistnämnda
gruppen som får komma till tals i den här boken.
Medborgarskap är en kategori som ofta används inom officiell statistik.
Det finländska befolkningsregistret ger dessutom en relativt unik möjlighet att betrakta invandrares registrerade modersmål. Det officiella modersmålet är av intresse eftersom jag på rimliga grunder antar att det registrerade språket oftast har en anknytning till individens språkkunskaper,
och språkkunskaper i sig kan ha en stor betydelse för invandrares sociala
integration. Årligen flyttar hundratals utländska medborgare med svenska
som modersmål till Finland. I Finland har svenskspråkiga utländska medborgares invandring i regel alltid varit lite större än deras utvandring (Korkiasaari 2003; Statistikcentralen 2011). De flesta av de svenskspråkiga utländska medborgarna är inte överraskande svenska medborgare. Den 31
december 2010 bodde det i Finland stadigvarande 4 919 utländska medborgare (inte inberäknat de med dubbelt finskt medborgarskap) som uppgav svenska som sitt modersmål. Av dessa var inalles 4 408 svenska medborgare och de övriga 511 personerna hade medborgarskap från totalt 42
olika länder (de största antalen med medborgarskap från Danmark (92),
Norge (78), USA (75), Tyskland (57), Schweiz (42) och Estland (15)) (Statistikcentralen 2011). Ifråga om kombinationer av medborgarskap och språk
finns det alltså en påfallande mångfald bland invandrarna i Finland. Invandringen kan på många olika sätt påverka den traditionella bilden av
Finland som ett tvåspråkigt land med en finskspråkig majoritet och en
svenskspråkig minoritet. År 2010 utgjorde de finskspråkiga 89 procent och
de svenskspråkiga 5,4 procent av den totala befolkningen i Finland.1
I det finländska befolkningsregistret kan man inte identifiera de invandrare som i Finland lärt sig svenska som sitt andra språk. Invandrares in15

tresse och möjlighet för integration på svenska har kartlagts i Helsingforsregionen (Creutz & Helander 2012). Denna kartläggning pekade på att det
finns ett stort intresse för det svenska språket hos många olika invandrargrupper. De facto sker dock invandrares integration oftast på finska och
relativt få invandrare lär sig svenska i Finland.
Svenskspråkiga inflyttare i Finland utgör följaktligen på många sätt ett
särfall av intresse för migrationsforskningen. Det kunde tänkas att rikssvenskars sociala integration i Finland skulle ske relativt enkelt och oproblematiskt jämfört med andra invandrade nationalitets- och språkgrupper. Inflyttade från Sverige behärskar ett av Finlands nationalspråk och
kan även i övrigt uppfattas som resursstarka invandrare. De intervjuer
med rikssvenskar i Helsingfors som presenteras i kapitel 5 tyder emellertid på att även svenskspråkiga och resursstarka invandrare kan uppleva
olika hinder och begränsningar i sin sociala integration. Dynamiken kring
några av dessa hinder och begränsningar analyseras närmare i denna bok
utgående från de erfarenheter som kommer fram i intervjuerna.
Jag använder begreppet »socialt kapital« för begreppsliggöra de sociala resurser som utnyttjas av individer inom både migrationsrörelser och
integrationsprocesser. Inom sociologisk teori särskiljs mellan olika typer
av »kapital« för att beskriva resurser som individer har tillgång till. Typologierna brukar oftast omfatta ekonomiskt kapital som utgör materiella resurser, humankapital vilket är förknippat med individens förvärvade individuella resurser och förmågor, kulturellt kapital som definieras
av kulturellt specifika värderingar, samt socialt kapital som hänvisar till
kollektiva resurser. Det finns dock skäl att särskilja mellan olika teoretiska
inriktningar ifråga om begreppet »socialt kapital« (jfr Halpern 2005). En
synvinkel representeras av Bourdieu (1986) som har uppfattat socialt kapital som kollektiva resurser som individer har, eller inte har, tillgång till. Till
exempel Putnam (2001) har däremot sett socialt kapital som resurser som
finns inneboende i sociala nätverk och sociala gemenskaper. Starka sociala nätverk och gemenskaper kan också begränsa individers handlingsfrihet och förhindra ett utnyttjande av resurser, därför har forskare betonat
att det finns både »positivt« och »negativt« socialt kapital (Portes 2010).
Denna bok följer en medelväg mellan de teoretiska inriktningarna och
hänvisar till socialt kapital som en kollektiv resurs som finns inom sociala
16

nätverk, men som enbart kan uppfattas som kapital i den grad resurserna
kan mobiliseras av individen ifråga (Faist 2000; Anthias 2007).
En annan viktig teoretisk utgångspunkt i denna bok kommer från den
internationella sociologiska och socialantropologiska diskussionen om en
gränsöverskridande »transnationalism«. Det finns onekligen omfattande sociala, kulturella och ekonomiska band mellan Sverige och Finland
vilka har en betydelse för studiens frågeställningar. Det finns därför anledning att begreppsliggöra de »transnationella sociala fält« som flyttnings
rörelserna mellan Sverige och Finland både ger upphov till och styrs av
(Faist 2000; Helander 2004). Diskussionen om transnationalism kan tillhandahålla de teoretiska verktyg som behövs för att förstå de band som
existerar mellan Sverige och Finland och som kan belysa hur och varför
man flyttar från Sverige till Finland.
Jag kommer i senare kapitel påvisa att migrationsprocesser och integrationsprocesser inte kan studeras som två helt åtskilda samhällsfenomen.
Jag menar att mycket stöder påståendet att en invandrargrupps migrationsdynamik och migrationsförhållanden har ett samband med gruppens
integrationsmönster. Resultaten som jag presenterar pekar bland annat på
att svenska medborgares finländska partner kan ha en avgörande betydelse
både för svenskarnas migrationsbeslut och för deras sociala integrationsprocesser i det finländska samhället. I följande kapitel kommer jag först att
närmare presentera migrationen från Sverige till Finland.
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2.
Migrationen österut

Svenska medborgare i Finland verkar inte riktigt passa in i den allmänna bilden av migrationen mellan Sverige och Finland. För det första har
migrationen mellan länderna oftast gått västerut – de flesta migranter har
flyttat från Finland till Sverige och inte tvärtom. För det andra finns det
många svenskspråkiga i Finland, men de är ju »finlandssvenskar« och inte
»rikssvenskar«. Svenska medborgare i Finland passar därför inte heller riktigt in i kategorin svenskspråkiga i Finland. Faktum är dock att det finns
relativt många svenska medborgare som flyttat till Finland. I detta kapitel
skall jag närmare presentera denna flyttning österut, inklusive migrationsdynamikens historiska bakgrund och demografiska aspekter.
Den internationella migrationsforskningen kan erbjuda hjälp för att
förstå migrationsdynamiken och dess sociala orsaker. Jag hävdar att den
svenska migrationen till Finland egentligen på många sätt är typisk för dagens komplexa migrationsmönster. Migrationen sker i en alltmer global
värld, där det inte längre finns enkla migrationsmönster mellan specifika utvandringsländer och invandringsländer. Nya snabba transportmedel
och ny kommunikationsteknologi gör att världen krymper och enskilda
människors flyttning från ett land till ett annat är inte längre på samma sätt
som förr en del av en kollektiv massmigration. Ekonomiska, sociala och
politiska orsaker skapar fortsättningsvis migrationsströmmar, men hur
och vart enskilda människor flyttar styrs i högre utsträckning av sociala
nätverk, familjeband och tillfälligheter. Idag är kärlek och parbildning ofta
viktigare orsaker till migration, än tillgången till arbetstillfällen (Wahlbeck
2011). Familjeanknytning har blivit det viktigaste skälet för utländska medborgare att erhålla uppehållstillstånd i de flesta länder i Västeuropa under
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2000-talet. Sverige och Finland utgör inga undantag, äktenskap och andra
familjeband utgör den viktigaste officiella orsaken för invandringen i båda
länderna (SCB 2005; Arbetsministeriet 2006; Martikainen 2007).
Dagens värld präglas också av att det för många människor – men inte
för alla – blivit lättare att röra sig över landsgränser. Att resa är idag billigare och snabbare än det varit tidigare. I Norden – och senare inom den
europeiska unionen – har lagstiftare och myndigheter också aktivt avskaffat olika administrativa och politiska hinder för migration mellan länderna. Redan i mitten på 50-talet ingick de nordiska länderna avtal om en
fri gemensam arbetsmarknad och passfrihet, samt avtal som ger nordiska
medborgare samma sociala rättigheter som ländernas egna medborgare.
Att flytta inom Norden är således relativt enkelt för nordiska medborgare,
vilket givetvis också påverkar migrationens permanens. Idag flyttar många
människor upprepade gånger till ett nytt land. Flyttningen kan även vara
relativt tillfällig och oplanerad.
Samtidigt har det blivit allt lättare att hålla kontakt med människor över
nationsgränserna. Nya kommunikationsformer, inte minst internet, spelar här en stor roll. Migranter upprätthåller idag många olika typer av sociala, ekonomiska och kulturella band med sina forna hemländer. Det är
vanligt att känna tillhörighet till flera länder och platser i världen. Många
människor har idag ett »hem« i flera olika länder samtidigt (Povrzanović
Frykman 2001). Dessa nya gränsöverskridande tendenser i dagens samhälle beskrivs inom migrationsforskningen med begreppet transnationalism (Wahlbeck 1998; Gustafson 2007). Allt fler människor i dagens värld
lever i olika former av så kallade transnationella gemenskaper där de sociala kontakterna överskrider nationsgränser. Familjer med familjemedlemmar boende i flera olika länder är inte ovanliga, familjetypen kan kallas
transnationella familjer (Bryceson & Vuorela 2002) eller globala familjer
(Eastmond & Åkesson 2009). I hög utsträckning kan också migration i sig
sägas vara transnationell, med den betydelsen att migranter sällan entydigt
eller slutgiltigt flyttar från en plats till en annan. I stället är idag individers
geografiska flyttning mellan länder varierande, flytande, skiftande och ofta
temporär (Faist, Fauser & Reisenauer 2014).
I detta kapitel ges först en deskriptiv historisk översikt över svenska
medborgares inflyttning i Finland. Därefter diskuteras migrationsdyna20

mikens utveckling med hjälp av olika sociologiska teoretiska begrepp. En
kort presentation av migrationsteori ingår därför i kapitlet. Den senare
delen av kapitlet ger åter en deskriptiv översikt över dagens migrationsmönster. Kapitlet erbjuder härmed både en förklaring till dagens migration från Sverige till Finland samt ger en bakgrund till forskningsresultaten som presenteras i senare delar av boken.

Svenska undersåtars tidiga migration till Finland
Man kan skönja vissa större utvecklingslinjer i in- och utvandringen mellan
Sverige och Finland och dessa har i relativt stor utsträckning tidigare studerats inom historie- och migrationsforskningen. Migrationen mellan de
geografiska områden som idag utgör Sverige och Finland har historiskt sett
alltid varit livlig. Finland var under 600 år en del av Sverige och sjöfarten
förenade landet. Även efter riksdelningen år 1809 har flyttningarna i öst–
västlig led skett relativt enkelt och obehindrat i båda riktningarna. Sociala
kontakter över geografiska avstånd och över administrativa gränser har alltid existerat inom de områden som idag utgör Finland och Sverige. Fram
till våra dagar har det bland den svenskspråkiga befolkningen på Åland och
i södra Österbotten ofta upplevts att det inte bara geografiskt, utan även
kulturellt och socialt varit närmare till Stockholm än till Helsingfors. Det
kan vara nyttigt att komma ihåg att sociala kontakter över längre geografiska avstånd antagligen bör ses som det normala, en uppfattning om transnationalism som ett specifikt fenomen uppkommer egentligen först som en
konsekvens av nationsbildning och uppkomsten av politiska gränser mellan stater (jfr Waldinger 2011). Före år 1809 är det i migrationen mellan
»Sverige« och »Finland« givetvis fråga om flyttningar inom riket Sverige.
Eftersom denna bok behandlar nutida kategoriseringar mellan svenskt och
finskt är det meningsfullt att diskutera migrationen först fr.o.m. slutet av
1800-talet. De nationella betydelser och etniska identiteter vi idag förknippar med begreppen »svenskt« och »finskt« har sina rötter i den nationalism
som slår igenom i allmänt medvetande i slutet av 1800-talet, och begreppen
kan därför inte meningsfullt tillämpas på tider före detta.
Det äldsta ursprunget av ordet »rikssvensk« verkar vara okänt, men begreppet används uppenbarligen relativt tidigt efter 1809 för att särskilja
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mellan personer från den kvarvarande svenska rikshalvan och personer
från den tidigare rikshalvan i öst. Begreppet »rikssvensk« är åtminstone
i slutet av 1800-talet ett väletablerat begrepp och allmänt använt av i Finland boende svenska medborgare (eller mera tidsenligt »svenska undersåtar«) för att särskilja sig från finländare. Begreppet »rikssvensk« hittas
bland annat i mötesprotokollen från de föreningar i Finland som startas
av svenska medborgare i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet.
Det är således möjligt att termen »rikssvensk« t.o.m. är äldre än termen
»finlandssvensk«. I Finland används länge begreppet »svenskt«, och används ställvis fortfarande idag, för att beskriva sådant som idag mera precist skulle betecknas »finlandssvenskt«. Även distinktionen mellan »finsk«
(för att beteckna kultur och språk) samt »finländsk« (med anknytningen till Finland) är av ett relativt sent datum och är inte ens helt konsekvent använt i dagens finlandssvenska språkbruk.2 Denna språkliga distinktion mellan »finskt« och »finländskt« kan dessutom vara obekant i
Sverige samt för finskspråkiga finländare (eftersom en sådan språklig distinktion mellan nation och kultur inte görs i det finska språket, jfr Lepola
2000). I denna historiska och språkliga kontext i Finland behövs begreppet »rikssvensk« för att kunna särskilja mellan det svenska i Finland och
det svenska från Sverige. Avsikten med denna bok är inte att reda ut vare
sig etymologiska frågor eller politisk historia, men det är i vilket fall som
helst uppenbart att begrepp som idag används för att beteckna etniska och
nationella identiteter och kategorier inte kan överföras på tidigare samhälleliga kontexter. Också språket i sig förändras och begrepp genomgår med
tiden betydelseförskjutningar. Så som beskrivs senare i denna bok verkar
också begreppet »rikssvensk« nyligen ha genomgått en betydelseförskjutning och yngre svenska medborgare bosatta i Finland verkar under 2000talet ha svårt att känna igen och identifiera sig med termen.
Allmänna översikter över svenskars flyttning till Finland har inte presenterats i tidigare forskning, vilket är förvånande med tanke på migrationens omfattning. Jag har därför varit tvungen att söka uppgifter om migrationen i spridda källor. Statistiska uppgifter från de svenska och finska
befolkningsregistren ger en viss inblick i migrationen österut till Finland.
Dessutom finns varierande uppgifter om svenska invandrare i olika finländska publikationer. Inom svensk litteratur hittas även spridda uppgifter
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om svenskar utomlands. En del av den svenska litteraturen om utlandssvenskar från början av 1900-talet kännetecknas dock av ett svensknationalistiskt perspektiv där man inte gör större skillnad på olika »svenskar«.
Svenska medborgares (»undersåtars«) migration österut är i denna litteratur svår att hitta beskriven då den lätt blir inbakad i beskrivningar av äldre
lokal »svensk« befolkning, inklusive den svenskspråkiga befolkningen i
Estland, Finland och Östeuropa. Exempelvis i den litteratur som utgavs av
»Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet« (Wennerström
1931; Boëthius 1952) verkade man implicit anta att det fanns någon sorts
abstrakt »svenskhet« som förenade världens alla svenskspråkiga oberoende av nationell identitet och lokal historia (jfr Kummel 1994). Migrationen från Sverige till Finland under 1800-talet och 1900-talet är följaktligen
fortfarande i det stora hela ostuderad, och i denna bok kan jag enbart ge en
fragmentarisk beskrivning baserad på varierande källor. En kort historisk
beskrivning är trots detta nödvändig för att förstå hur heterogen den inflyttade svenska befolkningen i Finland de facto är, samt för att ge en liten
inblick i hur den skiljer sig från den finlandssvenska befolkningen.
Industrialisering i Finland under 1800-talet påverkade migrationen
mellan Sverige och Finland. Nya produktionsanläggningar och -metoder
importerades under denna tid ofta från Sverige. I samband med industrialiseringen rekryterades samtidigt yrkeskunniga arbetare och hantverkare för att jobba i Finland. Inflyttning av yrkeskunnig utländsk arbetskraft
till Finland hade existerat redan tidigare, men under 1800-talet omfattade
migrationen nya grupper av svenska medborgare. Inom olika företagshistoriker och andra historiska källor hittas uppgifter om svenska medborgare som rekryteras som arbetare till industrier över hela Finland i slutet
av 1800-talet (t.ex. glastillverkningen i Finlands historia (Nurmi 1989)).
Publikationen Rikssvenskar i Finland (1923) uppmärksammar ett antal
svenska företag, industrier, yrkesmän och industriledare som etablerat sig
i Finland. Trots att historiska verk tenderar att komma ihåg industriledarna, torde de allra flesta av de inflyttade svenskarna under 1800-talet ha
varit vanliga arbetare med en yrkeskompetens som var svår att hitta i Finland (se t.ex. variationen bland yrkesbeteckningarna inom »Fiskars bruks
rikssvenska koloni« (Rikssvenskar i Finland 1923, 9) och Roms (2005) om
rekryteringen av gruvarbetare från Sverige till Pitkäranta i Karelen). His23

Figur 1. Invandring och utvandring i Sverige, 1875–2011. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB
2012).

torikern Antero Leitzinger (2008) har samlat anekdoter om utlänningar i
Finland, bland annat genom att studera beslut om naturaliseringar år 1832
–1946. Genom att granska uppgifter från varierande källor är hans slutsats
att mindre än en femtedel av de svenska invandrarna under denna period
anhöll om finskt medborgarskap, istället har en anhållan oftast först skett
bland invandrarnas i Finland boende efterkommande (Leitzinger 2008,
130).
I Helsingfors bodde det år 1880 stadigvarande 130 svenska män och 111
svenska kvinnor, emedan staden totalt hade ca 40 000 invånare. Bland
dessa svenskar hittas 16 köpmän, 16 stenarbetare och sju restaurangarbetare (Larsson 1978). Dessa rikssvenskar är i slutet av 1800-talet försvinnande få bland stadens svenskspråkiga, som vid denna tid utgjorde den klart
största språkgruppen i Helsingfors eftersom både de finsk- och ryskspråkiga var betydligt färre till antalet (FOS 1882).
För att förstå utvandringen från Sverige till Finland under 1800-talet bör
man komma ihåg det faktum att Sverige under 1800-talet inte var det rika
land kännetecknat av invandring som det blev under 1900-talet. Utkomstsmöjligheterna kunde vara begränsade och utvandringen från Sverige till
Amerika var mycket omfattande i slutet av 1800-talet. I denna specifika
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historiska kontext kunde också ett jobb i Finland utgöra ett alternativ för
en kunnig svensk yrkesman eller –kvinna. Migrationen till Finland var
ändå inte numerärt betydande, i likhet med Sverige var också Finland ett
fattigt land präglat av emigration. Den totala invandringen och utvandringen i Sverige från och med år 1875 beskrivs nedan i figur 1.

Direktörer och föreningsliv under 1900-talet
Under självständighetstiden efter år 1917 flyttar fortsättningsvis svenska
medborgare till Finland, men migrationen har ändrat karaktär jämfört
med 1800-talet. I de källor jag funnit nämns inte längre arbetare och hantverkare i någon större utsträckning, medan inslaget av företagsledare och
personer i chefsposition är påfallande. Det är enbart inom vissa specifika
yrkesgrupper man fortsättningsvis kan hitta rikssvenska arbetare, t.ex. rekryterades unga rikssvenska servitriser till bättre restauranger i de tvåspråkiga städerna ännu på 1950-talet. Under efterkrigstiden efter år 1945
avspeglas den olikartade ekonomiska utvecklingen i Sverige och Finland
mycket klart på migrationen mellan länderna.
Publikationen Handbok för rikssvenskar (Hänel 1964) ger en bild av
svenskarna i Finland under efterkrigstiden. Föreningslivet bland de
svenska medborgarna blomstrar under mitten av 1900-talet och publikationen ger en detaljerad presentation och historik om de vid mitten av
1960-talet existerande rikssvenska föreningarna. Publikationen är utgiven av »Svenska kolonins i Finland centralstyrelse«, som verkar som en
takorganisation för föreningarna. De presenterade föreningarna omfattar
Svenska Gillet i Finland r.f.; Svenska sällskapsklubben i Helsingfors; Föreningen Svenska Vikingen i Helsingfors; Rikssvenska Föreningen i Björneborg r.f.; Rikssvenska Föreningen i Tammerfors r.f.; Rikssvenska föreningen Svea i Vasa r.f.; Rikssvenska föreningen i Åbo; F.d. Rikssvenska Klubben
i Viborg samt Föreningen Svenska dotterbolag i Finland r.f. (med 39 större
företag som medlemmar).
Under efterkrigstiden verkar en stor del av svenskarna flytta till Finland
för att jobba i svenska firmors finländska dotterbolag, där de jobbar som
fabriksdirektörer och i andra chefspositioner. Etableringen och expansionen av svenskägda företag i Finland verkar ha påverkat migrationen från
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Sverige.3 En förändring i svenskarnas sociala klass kan skönjas i föreningsuppgifterna i Handbok för rikssvenskar (Hänel 1964).4 Påfallande många
av de som omnämns i de svenska föreningarnas matriklar och styrelser år
1964 uppger titeln »direktör«. De svenska yrkesarbetarna och hantverkarna verkar inte längre figurera i föreningarna under efterkrigstiden. Detta
illustreras exempelvis genom att Föreningen Svenska Sällskapsklubben i
Helsingfors i handboken uppges vara grundad år 1893 för »hantverkare
och affärsidkare i huvudstaden«. Denna förenings verksamhet uppges tidvis ha varit synnerligen livlig, men »på senare år har någon nämnvärd tillväxt ej förekommit«. Föreningen Svenska Vikingen r.f. uppges ha grundats år 1895 som en understödsförening för svenska medborgare, men vars
syfte inte längre behövs. I handboken står dessutom: »föreningen fyller
dock alltjämt en uppgift i ideellt hänseende som en länk mellan en gammal förnäm stam av svenska hantverkare och den nuvarande generationen
av fabriksföreståndare och affärsidkare« (Hänel 1964, 79).
Svenska Gillet i Helsingfors har fram till våra dagar varit en aktiv förening för svenska medborgare. Föreningens tidiga historia är beskriven i
den jubileumsskrift som utgavs då föreningen fyller sextio (Svenska Gillet
1947). Föreningen grundas redan år 1887, då med namnet »Svensk-Norska
Gillet«, vilken år 1905 p.g.a. unionssplittringen med omedelbar verkan
ombildades till Svenska Gillet. År 1932 blir föreningens namn officiellt
»Svenska Gillet i Finland r.f.«. De första styrelsemötena sker på restaurang Societetshuset, varefter »avåts gemensam sexa«. Ett revolutionerande
förslag år 1888 att avskaffa den obligatoriska punschen nedröstas med förkrossande majoritet. År 1899 fick – efter lång diskussion – kvinnor tillträde till föreningen (Svenska Gillet 1947, 7–17). År 1938 är Svenska Gillet en
av medlemsföreningarna vid grundandet av den internationella takorganisationen Utlandssvenskarnas Förening (vilken senare år 1956 omvandlas till föreningen Svenskar i Världen (SVIV), som fortsättningsvis under
2000-talet driver utlandssvenskarnas intressen i Sverige). Svenska Gillet
har haft en oavbruten och omfattande aktivitet ända fram till våra dagar;
protokollen och historikerna från 1900-talet beskriver oräkneliga sociala
sammankomster, utflykter och fester. Föreningens karaktär av herrklubb
verkar ha existerat under en mycket lång tid. En klar majoritet av styrelsemedlemmarna fram till år 1964 var män, och i styrelsen år 1964 ingick
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sju män, varav fyra uppger titeln »direktör« de tre övriga uppger titlarna
»civilingenjör«, »diplomekonom« respektive »herr« (Hänel 1964, 23–24),
vilket ger en indikation om föreningsmedlemmarnas sociala bakgrund.
Svenska Gillet var fortsättningsvis år 2012 en aktiv förening med 213 medlemmar och olika typer av sociala aktiviteter (Svenska Gillet 2014). Samtliga aktiva medlemmar var dock inte födda i Sverige, och föreningen samlade även finländare med starka familjeband till Sverige. I intervjuerna
med rikssvenska informanter vilka presenteras senare i boken ingick en
fråga om de intervjuades aktivitet i Svenska Gillet, men de flesta nyinflyttad hade inte haft kontakt med föreningen.
Olaus Petri församling har uppstått ur Rikssvenska Kyrkoföreningen i
Helsingfors (grundad 1919) som erkändes som en svensk församling i Finland år 1922. År 1932 invigs kyrkan på Minervagatan 6 i Helsingfors vilken
fortfarande är i församlingens bruk. Församlingen har sedan starten aktivt betjänat svenska medborgare i Finland i både sociala och andliga frågor. Församlingen har år 2007 administrativt anslutits till det finländska
svenskspråkiga Borgå stift.
Vid sidan av Svenska Gillet torde »Rikssvenska föreningen i Åbo r.f.«
vara den enda förening i Finland som oavbrutet varit aktiv fram till våra
dagar. Föreningen grundas år 1918 som en efterföljare till föreningen
»Svenska Sällskapet i Åbo«. I Rikssvenska föreningens sparade protokoll
framgår att föreningen redan från början grundades explicit för »rikssvenskarna« i Åbo (termen »rikssvensk« används frekvent redan i de äldsta protokollen). Modell för stadgarna togs från de redan existerande motsvarande föreningarna i Tammerfors och Viborg. Föreningsantalet växte
snabbt och uppgick till närmare 300 medlemmar på 1920-talet. Föreningen är fortsättningsvis aktiv under 2000-talet, men ordförande uppgav år
2011 att det blivit svårare att aktivera och rekrytera nya medlemmar.
Problemet att hitta aktiva medlemmar är en utveckling som inte begränsas till de rikssvenska föreningarna i Finland, utan torde ha att göra
med mera generella samhällsförändringar och en förändring i föreningsaktiviteten överlag. Den aktiva formella föreningsverksamhet som kännetecknade rikssvenskarna under efterkrigstiden existerar följaktligen inte
längre på 2000-talet. De flesta informanter som intervjuades i Helsingfors
år 2011–2012 kände inte överhuvudtaget till någon svensk förening i Fin27

land och mycket få av de intervjuade var aktiva medlemmar. Den enda nya
föreningen som nämndes under intervjuerna var föreningen SWEA som i
början på 2000-talet samlade professionella kvinnor inom Helsingforsregionen. SWEA ingick i den världsomfattande Swedish Women’s Educational Association (SWEA 2014), men år 2012 verkade den finländska avdelningen inte längre vara aktiv. Bristen på aktiv föreningsverksamhet och de
fåtaliga kontakterna mellan svenska medborgare i Finland skiljer sig markant från de sociala nätverk och stora föreningsaktivitet som ofta karaktäriserar invandrargrupper i Finland (jfr Wahlbeck 1999; Saksela-Bergholm
2009; Martikainen 2013) och som även kan hittas bland svenskar bosatta
i andra länder (jfr Hedlund 2011; Olsson 2013; Woube 2014). En närmare
diskussion om de intervjuade svenskarnas föreningsaktivitet och sociala
nätverk ingår i kapitel 5.

Efterkrigstidens nya migrationsdynamik5
Efter andra världskriget kännetecknas migrationen mellan Sverige och
Finland av en ny migrationsdynamik som har haft vittgående konsekvenser för länderna. Det uppkommer bland finländare en arbetskraftsmigration till Sverige som under 1960- och 1970-talet får en massiv omfattning.
Den finländska migrationen västerut utgjorde fram till 1980-talet till största del en typisk arbetskraftsmigration, som uppvisade stora likheter med
övrig samtida arbetskraftsmigration i Europa. Den främsta orsaken till
migrationen till Sverige var det större utbudet på arbetstillfällen och de
bättre lönerna än i Finland. Den finländska migrationen hade samband
med de nordiska avtal som uppgjordes på 1950-talet om fri rörlighet för
alla nordiska medborgare inom Norden. Av betydelse är framförallt avtalet om införandet av en gemensam nordisk arbetsmarknad år 1954 (undertecknat av Finland år 1955) samt de år 1955 ingångna avtalen om lika sociala rättigheter för alla nordiska medborgare. Migrationsstatistiken visar
klart att det i början av avtalens historia var framförallt finska medborgare som utnyttjade de nya rättigheterna till fri rörlighet inom Norden. Fler
än en halv miljon finländare flyttade från Finland till Sverige under den
senare hälften av 1900-talet (Korkiasaari & Tarkiainen 2000, 156). Den
svenska Statistiska centralbyråns (SCB 2012) uppgifter ger vid handen att
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530 000 personer officiellt flyttade från Finland till Sverige under perioden
1945–1999. Eftersom enbart permanent bosättning räknas in i de officiella siffrorna kan man uppskatta att det verkliga antalet flyttningar var betydligt större än detta. Till exempel statistikern Sven Alur Reinans (1996)
som studerat migrationen mellan länderna uppskattar att de finländska
invandrarnas totala antal rörde sig kring 700 000 –800 000 under perioden 1945–1992.
Migrationen till Sverige följdes ofta av en återvandring till Finland, det
officiella antalet personer som flyttat från Sverige till Finland under perioden 1945–1999 är 300 000 (SCB 2012). Under denna tidsperiod är det
främst finländska medborgare som flyttar i båda riktningarna. De totala
migrationsströmmarna mellan de två länderna är beskriven i figur 2.

Figur 2. Den totala årliga migrationen mellan Finland och Sverige. Källa: Korkiasaari 1993;
Statistikcentralen 2012.
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Den allmänna ekonomiska situationen och framförallt arbetsmarknaden
i respektive land hade stor betydelse för storleken på migrationsströmmarna från Finland till Sverige (Korkiasaari 1986a). Arbetstillfällena i Sverige lockade främst unga och relativt lågutbildade finländare, ofta från en
rural bakgrund (Reinans 1996). Under invandringens första skeden kunde
den största delen av de finska invandrarna karaktäriseras som en traditionell arbetarklass i Sverige, sysselsatta inom yrken som inte krävde utbildning. De absolut största migrationsströmmarna upplevdes år 1969 och år
1970, då mera än 40 000 finländare per år flyttade till Sverige. Så som beskrivs nedan avtog emellertid denna arbetskraftsmigration relativt abrupt
efter år 1970. Med tiden blev också återvandring till Finland och upprepade flyttningar mellan de två länderna alltmer vanligt. Migrationsforskare konstaterade att 40 procent av finländarna som flyttade till Sverige
på 1980-talet redan någon gång tidigare bott stadigvarande i landet, samt
att perioderna som finländare bodde i Sverige tenderade att bli allt kortare
och boendet alltmer temporärt (Reinans 1996). Migrationsrörelserna mellan länderna utvecklades till det som inom internationell migrationsforskning kallas för cirkulär migration respektive transnationell migration. Allt
flera finländska migranter flyttar upprepade gånger mellan länderna och
allt flera personer lever sina liv inom ett transnationellt socialt rum som
omfattar båda länderna.

Ett migrationsteoretiskt perspektiv
på det finsk-svenska sociala rummet
För att förstå den transnationella dynamiken i migration mellan länderna behöver vi använda oss av begrepp från internationell teoretisk migrationslitteratur. De följande sidorna kommer därför att presentera teori,
och den läsare som främst vill ha en historiebeskrivning kan hoppa över
dessa och gå direkt till nästa underrubrik. Denna teoretiska presentation
motiveras av att det finns relativt lite publicerat i ämnet (Wahlbeck 2015)
och en sociologisk förståelse av migrationsdynamiken är viktig eftersom
flyttningsorsaker och -mönster har en stor betydelse för integrationsprocessen i samhället invandrare flyttar till. Denna betydelse kan förklaras av
att migrationsmönster har samband med tillgången till sociala nätverk,
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och tillgången till sociala nätverk avgör vilka sociala resurser invandrare
kan utnyttja i integrationsprocessen (jfr Katila & Wahlbeck 2012). Inom
sociologin diskuteras dessa kollektiva resurser ofta i termer av socialt kapital. Det sociala kapitalet hos en invandrargrupp har samband med utvecklingen av gruppens migrationsdynamik. Transnationellt socialt kapital
stöder en kontinuerlig migration mellan ursprungsland och invandrarland (Faist 2000).
Inom migrationsforskningen har begreppet »transnationalism« introducerats för att beskriva de processer genom vilka migranter upprätthåller
sociala relationer som samtidigt omfattar både migranternas ursprungsländer och bosättningsländer. Begreppet transnationalism har i denna betydelse sitt ursprung inom amerikansk antropologisk debatt under 1990talet (t.ex. Glick Schiller, Basch & Blanc-Szanton 1992; Basch, Glick Schiller
& Szanton Blanc 1994). Inom denna debatt fanns det en förståelse att migration och dess sociala konsekvenser inte längre följde samma mönster
som förr, och forskarna upplevde att det fanns behov för en ny begreppsapparat för att beskriva nutida migranters gränsöverskridande sociala fält.
»This field is composed of a growing number of persons who live dual
lives: speaking two languages, having homes in two countries, and making
a living through continuous regular contact across national borders« (Portes, Guarnizo & Landolt 1999, 217). Migranternas transnationella gränsöverskridande aktiviteter omfattar ekonomiska, politiska och socio-kulturella aspekter (Gustafson 2007). Alla dessa aspekter bidrar till uppkomsten
av transnationella sociala fält och dessa fält stimulerar en vidare mobilitet av människor, varor, pengar, symboler och idéer över geografiska och
politiska gränser. Ett transnationellt perspektiv omfattar därför samtidigt
både migranters bosättningsländer och ursprungsländer samt eftersträvar att beakta hur olika platser är sammankopplade som en konsekvens av
gränsöverskridande sociala fält (Vertovec 2009; Faist m.fl. 2014). För att
nå en bättre förståelse för dagens migrationsdynamik förespråkar därför
många samhällsvetare att det analytiska perspektivet bör vidgas över och
förbi nationalstatens gränser för att undvika ett alltför geografiskt bundet
perspektiv på samhället (t.ex. Levitt & Glick Schiller 2004; Faist 2004).
Detta nytänkande kräver att forskaren tar avstånd från en »metodologisk
nationalism«, där nationalstaten utgör enheten för analys, till förmån för
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en »metodologisk transnationalism« (Wimmer & Glick Schiller 2002). Ett
transnationellt perspektiv innebär trots detta nytänkande inte att lokaliteter eller politiska enheter helt skulle ha upphört att vara av betydelse för
analysen. Transnationella sociala, ekonomiska och politiska band är inte
»deterritorialiserade«, de är fortfarande beroende av lokala sociala och
ekonomiska förhållanden och förblir påverkade av nationalstaters politiska beslut (t.ex. Guarnizo & Smith 1998). Dessutom kan transnationalism
utvecklas parallellt med olika integrations- och assimilationsprocesser
bland invandrare (Joppke & Morawska 2003). Till vilken grad transnationalism är ett nytt fenomen bland invandrare är en fråga som är föremål för
fortgående diskussion bland samhällsvetare (t.ex. Kivisto 2001; Waldinger
2011). Migration omfattar till sin natur alltid ett gränsöverskridande, och
under 2000-talet har en stor del av litteraturen om transnationalism bland
migranter försökt avgränsa och identifiera de aspekter som är nya och karaktäristiska för dagens transnationalism (t.ex. Waldinger 2011).
Det existerar alltså en omfattande akademisk diskussion om den nya
transnationalismens exakta karaktär och utveckling. Det är uppenbart att
migration och transnationalism är förknippade med varandra (t.ex. Faist
m.fl. 2014). Olika typer av transnationella aktiviteter finns alltid bland den
första generationen invandrare, men det är mera oklart hur, i vilken grad
och under vilka förutsättningar transnationalism existerar bland senare generationer. Hos vissa invandrargrupper kan transnationalism utgöra ett snabbt övergående skede, medan andra grupper utvecklas till mera
permanenta transnationella gemenskaper. Thomas Faist (2000) erbjuder ett viktigt bidrag till den teoretiska diskussionen om utvecklingen av
transnationella sociala fält samt deras förhållande till migrationsdynamiken. Han bygger en avancerad teori om transnationalism och migration
som bygger på begreppet »transnationellt socialt rum« istället för »fält«.
Denna begreppsliga förändring kopplar ihop teorier om transnationalism
med diskussionerna om sociala rum inom samhällsvetenskaperna. Inom
migrationsforskningen har begreppet »transnationella sociala rum« haft
många förespråkare (se t.ex. Pries 1999, 2001, 2008; Samers 2010). Enligt
Faists (2000, 11–13) förståelse av »transnationella sociala rum« skall dessa
inbegripa två eller flera nationalstater och omfatta en cirkulation av varor,
idéer, information, symboler och människor (dvs. migranter). En teori om
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uppkomsten av transnationella sociala rum skall enligt honom inte heller
ses som en ersättare av tidigare teorier om assimilation och mångkulturalism, utan bör ses som en komplettering av dessa. I denna fråga avviker
Faist från den tidiga antropologiska litteraturen, inom vilken transnationalism ofta ansågs ersätta tidigare teoretiska perspektiv på invandring.
Faist beskriver hur transnationella sociala rum kan utvecklas från individuella social band till mera bestående transnationella gemenskaper
(Faist 2000, 258–261, 311–312; Faist m.fl. 2014, 60–65). Han identifierar tre
olika typer av sociala rum, vilka motsvaras av tre på varandra följande skeden av internationell migration och transnationalism. Den första typen av
sociala rum består av reciprocitet och solidaritet inom transnationella familjer och släktskapsgrupper, vilka utgör små grupper där migranter kan
upprätthålla nära sociala band. Ett exempel på sociala aktiviteter inom
denna typ av sociala rum är internationella penningförsändelser (remittances) mellan familjemedlemmar, vilka är ofta förekommande inom den
första generationen av migranter. De sociala banden inom transnationella sociala rum kan utvecklas till mera omfattande transnationella kretsar
(circuits), där reciprocitet och andra former av socialt kapital utgör en
mera institutionaliserad aspekt av sociala relationer bland en större grupp
människor. Denna andra typ av transnationella sociala rum är förknippad med utvecklingen av en migrationsdynamik som inte längre enbart
består av enskilda pionjärer som flyttar i en riktning. Migrationsdynamiken omfattar även så kallad kedjemigration och cirkulär migration. Om
det transnationella sociala rummet växer och omfattar en stor grupp människor och om den cirkulära migrationsdynamiken blir permanent uppkommer transnationella gemenskaper, vilka enligt Faist utgör den tredje
och mest utvecklade typen av transnationella sociala rum. Dessa gemenskaper är sammankopplade över rum och tid genom täta och starka sociala och symboliska band. En omfattande migration som fortgår över en
längre tid skapar således transnationella sociala rum, vilka kan utvecklas från små transnationella familjeband till större transnationella kretsar
och till slut, under de rätta omständigheterna, till bestående transnationella gemenskaper (Faist 2000, 311–312). Det transnationella sociala rummet
kan härmed få en varaktighet som inte enbart omfattar den första generationen av migranter. Ett exempel på transnationella gemenskaper med
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en varaktighet över en lång tidsperiod är så kallade diasporagrupper, som
definieras av starka sociala och symboliska band till ett »hemland« (t.ex.
Wahlbeck 2002; Wahlbeck & Olsson 2007; Cohen 2008).
Faists (1997, 2000) teoretiska perspektiv på transnationalism är fokuserat på att förklara migrationsdynamik. Hans målsättning är framförallt
att förklara migrationsrörelserna mellan Syd och Nord, och han använder
främst migrationen mellan Turkiet och Tyskland som exempel. Hans analys av utvecklingen av ett transnationellt socialt rum kan dock även til�lämpas på andra fall av arbetskraftsmigration. Faists avsikt är inte bara att
förklara varför människor flyttar, utan också att svara på frågan varför det
strängt taget är så få människor som flyttar från så få samhällen och varför så många flyttar tillbaka (Faist 1997, 187). För att kunna besvara detta
kopplar Faist (1997, 2000) ihop förklaringar på makronivå med förklaringar på mikronivå, i en analys på mesonivå, vilken inbegriper en analys
av betydelsen av sociala band och socialt kapital inom transnationella sociala rum. I grunden ligger det faktum att transnationalism och migration
ömsesidigt stöder varandra. Enligt Faist (2000, 143–194) är en ökad migration till fördel för utvecklingen av transnationella sociala rum; samtidigt
underlättar existensen av transnationella sociala rum en migration mellan de (två eller flera) involverade platserna. Detta förklarar varför migrationsmönster ofta utvecklas kumulativt. Om migrationsnätverk redan
finns tillgängliga tenderar migrationen att bli självbevarande eftersom
varje individuell flyttning stärker banden mellan platsen man flyttar från
och platsen man flyttar till; härigenom skapas i en kumulativ process mera
resurser som stöder och underlättar det existerande migrationsmönstret
(Faist 2000, 144). I något skede kommer dock detta kumulativa mönster
att upphöra. Detta kan ske genom demografiska gränser för hur länge migrationen kan växa, genom politiska beslut att stoppa eller begränsa migrationen, eller genom att de ekonomiska incitamenten för migrationen upphör att gälla, t.ex. genom att löneskillnader mellan de involverade länderna
upphör att existera.
Internationell migration skapar och upprätthåller transnationella sociala rum; frågan är vad som händer med dessa sociala rum om den ursprungliga migrationen upphör. Inom migrationsforskningen har fokus
lagts på att förklara hur migration uppkommer och utvecklas, medan
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mindre fokus har lagts på de senare skedena av migrationsdynamiken.
Faist (2000) menar att transnationella familjer, transnationella kretslopp
och transnationella gemenskaper i vissa fall kan fortlöpande existera över
lång tid, framförallt om en fortsatt migrationsrörelse understöder dessa.
I andra fall kan en assimilation till en majoritet eller en integration inom
mångkulturella samhällen innebära att migranternas transnationella sociala rum avtar i betydelse. Faist teori säger dock relativt lite om hur transnationalism upprätthålls i senare generationer och över en längre tid, hans
fokus ligger på uppkomsten, och inte på upprätthållandet, av transnationalism (jfr Olofsson & Malmberg 2010). Även inom forskningen om transnationalism har fokus oftast lagts på den första invandrargenerationen.
Migrationsmönster och transnationella relationer bland senare generationer med invandrarbakgrund har först på senare år studerats av migrationsforskare. Resultaten tyder på att det bland senare generationer finns
stora variationer i dessa mönster och relationer, både mellan och inom
olika invandrargrupper (Levitt & Waters 2002; Wessendorf 2007; Conway
& Potter 2009; King & Christou 2011). Ett fokus på senare generationers
migrationsmönster kan dock ge mycket information om hur transnationella sociala rum utvecklas och upprätthålls under en längre tidsperiod
(King & Christou 2010, 182).
En avgörande fråga för den senare utvecklingen av transnationella sociala rum är förekomsten av äktenskap och familjebildningar utanför migranternas egna grupp. Det är uppenbart att nya familjekonstellationer kan
förändra eller bli en del av migranternas ursprungliga transnationella sociala rum. En förändring kan ske som en del av invandrargruppens integration eller assimilation till bosättningslandet. Nya familjekonstellationer
kan samtidigt också betyda att nya personer utan invandrarbakgrund blir
delaktiga i det redan etablerade transnationella sociala rummet. Till exempel partner och äkta hälfter till personer med invandrarbakgrund kan därmed lätt bli indragna i invandrargruppens gränsöverskridande transnationella sociala relationer och olika former av mobilitet. Ett konkret exempel
på detta är när familjemedlemmar utan egen invandrarbakgrund blir delaktiga i en »återvandring« till invandrarnas ursprungsland.
Det finns relativt få studier om hur personer med en bakgrund i majoritetsbefolkningen i bosättningslandet blir delaktiga i invandrargrup35

pers »återvandring« till ursprungslandet. Detta fenomen saknar ett eget
begrepp inom migrationsforskningen, men fenomenet kan ses som en
kombination av familjemigration och återvandring. I fallet med turkiska
invandrare i Tyskland, finns det t.ex. forskning som studerat tyska familjemedlemmars deltagande i turkisk återvandring till Turkiet. Främst rör det
sig om kvinnliga tyska medborgare som flyttar med sina turkiska manliga
partners och äkta hälfter till Turkiet (Kaiser 2003, 2004). Migrationsmönster överlag är ofta könsspecifika, och mycket tyder på att skillnader mellan
könen i särskilt stor grad gäller denna typ av familjerelaterad migration.
En orsak till de olikartade mönstren mellan män och kvinnor är i detta fall
inte enbart relaterade till migrationen och dess orsaker, utan i bakgrunden
finns också de könsspecifika mönstren i äktenskap och parbildning mellan
invandrare och medlemmar av majoritetsbefolkningen. Forskningen om
familjemönster och äktenskap bland invandrargrupper pekar på att det
finns mycket stora skillnader mellan olika invandrargrupper ifråga om i
vilken grad män eller kvinnor ingår familjer med majoritetsbefolkningen,
detta har även konstaterats bland invandrargrupper i Finland (Martikainen 2007). Jag kommer senare i denna bok att presentera de könsspecifika
familjemönstren bland svenska medborgare i Finland.

Utvecklingen av migrationen mellan länderna
Den ovan teoretiskt beskrivna migrationsdynamiken kan på många sätt
belysa utvecklingen av migrationsmönstren mellan Sverige och Finland
under efterkrigstiden. Migrationen omfattar främst finländska medborgare som flyttar till Sverige och tillbaka, men med tiden har fler och fler
svenska medborgare blivit involverade i dessa migrationsrörelser. Den
ovan beskrivna uppkomsten av transnationella sociala rum kan förklara
utvecklingen av migrationsmönstren mellan länderna. Jag skall i det följande i allmänna drag beskriva denna utveckling samt framförallt förklara
hur denna migrationsdynamik kan ha samband med svenska medborgares flyttning till Finland.
Man kan konstatera att migrationsmönstren mellan Sverige och Finland redan under 1970-talet hade utvecklats i en alltmer transnationell
riktning. Invandringen till Sverige och återvandringen till Finland var inte
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längre en fråga om en enkel och permanent migration från ett land till
ett annat. De finländska migranterna ingår i »transnationella familjer och
släktskapsgrupper«, vilket enligt Faist (2000) utgör en av de tre olika typer
av transnationella sociala rum som migranter upprättar. Under migrationens mest intensiva perioder under 1960- och 1970-talet existerade i stor
utsträckning också det som Faist (2000) kallar för »transnationella kretsar«, genom vilka kedjemigration, återvandring och upprepad migration
skedde mellan specifika orter i Finland och Sverige. Ett flertal fallstudier
beskriver hur finländares flyttningar mellan specifika orter i de två länderna omfattade både utvandring, invandring, återvandring samt temporära
och upprepade flyttningar. (t.ex. Pohjola 1991; Nyman 1984; Nyman-Kurkiala 1990, 1991, 1999; Snellman 2003; Lukkarinen Kvist 2006). Uppkomsten av transnationella kretsar innebär ett utnyttjande av sociala nätverk
som sträcker sig utanför de närmaste familjebanden och man kan skönja
uppkomsten av ett bestående transnationellt socialt rum (jfr Faist 2000,
144). Inte överraskande beskriver många betraktare hur migrationen för
många skapat »två hem« eller »två hemländer« (Peura & Skutnabb-Kangas
1994; Verghese Gyllingberg 2011), ett »utvidgat hemland« (Berggren 2007)
och hur migranter gjort en resa »hemifrån hem« (Herberts, Jokiaho & Remell 1996). Dessutom uppvisade de finländska invandrarna i Sverige tidigt
många andra drag av transnationalism i förhållandet till sitt forna hemland. De grundade finska hembygdsföreningar i Sverige (t.ex. Lukkarinen
Kvist 2006, 2007b), de var aktiva för att påverka hemlandets politik (t.ex.
Korkiasaari & Tarkiainen 2000), och de sparade ofta sin inkomst för att
köpa egendom i hemlandet (Korkiasaari 1986a). Samtliga dessa fenomen
är sådana som beskrivs som typiska aspekter av transnationalism inom
den klassiska internationella litteraturen på området (t.ex. Glick Schiller
m.fl. 1992; Basch m.fl. 1994).
Migrationen mellan Sverige och Finland når en vändpunkt i början av
1970-talet då den tidigare massmigrationen av finländare avtar. Under
1980-talet existerar inte längre på samma sätt de ekonomiska orsakerna
för en migration från Finland till Sverige. Så som Faist (2000, 144) påpekar i sin beskrivning av arbetskraftsmigrationens migrationsdynamik,
kan en utjämning av löneskillnaderna mellan utflyttningsland och inflyttningsland skapa en vändpunkt i migrationsförloppen. Under 1980-talet
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diversifierades migrationen från Finland betydligt och flyttarnas sociala
bakgrund blev mera heterogen. Finländska statistiska data analyserade av
Reinans (1996) pekar på att senare finländska migranter har en klart högre
utbildningsgrad än tidigare migranter. Dessutom kommer en högre andel
av migranterna från finländska städer, jämfört med tidigare då de flesta
kom från landsbygden. Den traditionella typen av arbetskraftsmigrationen upphörde följaktligen redan under 1970-talet, och den senare migrationen mellan länderna har omfattat olika typer av återvandring, cirkulär
migration och i viss mån professionell och familjerelaterad migration. Det
är egentligen endast bland den svenskspråkiga befolkningen i västra Finland och på Åland som man kan skönja en småskalig fortsatt utvandring
till Sverige (Hedberg 2004, 2009; Hedberg & Kepsu 2008). I dessa finländska områden har det alltid existerat en »migrationskultur« (jfr Faist 2000,
159), vilket gett upphov till en mera permanent migrationsdynamik jämfört med andra delar av Finland.
Om man studerar den totala storleken på migrationsströmmarna kan
man konstatera att det råder en balans mellan länderna sedan 1980-talet;
ungefär ett lika stort antal personer flyttar årligen i båda riktningarna.
Detta kan relateras till det Faist (2000, 13) skriver om migrationsdynamikens utveckling; han menar att då migrationsprocesserna utvecklas blir
det allt svårare att särskilja mellan sändarländer och mottagarländer. I ett
senare skede av migrationsprocessen är de flesta länder både och, eftersom
det uppstår ett allt större antal migranter som återvänder samt allt fler så
kallade »transmigranter« som har ett hem i båda länderna.
Under perioden 1991–2010 är det officiellt något fler än 3 000 personer
som årligen flyttar i båda riktningarna, dessutom finns det givetvis många
som bor längre tider i grannlandet utan att officiellt vara skrivna i landet.
Så som illustrerades tidigare i denna bok i figur 2 omfattar flyttningen från
Sverige till Finland ca 3 500 personer årligen, medan ca 3 200 flyttar från
Finland till Sverige. De allra flesta av dessa migranter är finska medborgare, men det finns en klar tendens att deras antal sakta men säkert minskar. I början av perioden är det årligen ca 3 000 finska medborgare som
flyttar i både riktningar, medan det i slutet av tidsperioden enbart är ca
2 000. Det totala antalet migranter är trots detta påfallande konstant, vilket förklaras av det faktum att andelen svenska medborgare sakta men sä38

kert ökar. Antalet svenska medborgare som flyttar till Finland har under
samma tidsperiod vuxit från ca 500 till ca 800 per år, medan cirka 300–
400 svenskar årligen flyttat i andra riktningen. Antalet svenska medborgare bosatta i Finland har främst på grund av denna nettomigration ökat
med ca 300–400 personer per år (Statistikcentralen 2011; SCB 2011, 2012).
Antalet kan anses vara litet, men detta flyttningsmönster utgör likväl en
klar brytning med de tidigare dominanta migrationsmönstren mellan
länderna. Det unika i svenska medborgares migration framkommer i det
faktum att andra än svenska och finska medborgare mycket sällan flyttar
från Sverige till Finland, personer med annat medborgarskap kan räknas
i några tiotal personer per år (medan medborgare från andra länder som
flyttar i motsatt riktning, dvs. från Finland till Sverige, är klart fler till antalet, årligen ca 100 personer).
För att förstå vilken dynamik som ligger bakom en stor del av svenskarnas flyttning till Finland måste vi se närmare på finländares återvandring
från Sverige till Finland. Migrationen österut till Finland kännetecknades länge av finska medborgares återvandring. Antalet finska och svenska
medborgare som flyttar från Sverige till Finland jämförs nedan i figur 3.
Ungefär hälften av de finländska invandrarna återvände till Finland efter
några år i Sverige. Reinans (1996) och Korkiasaari (1986a) har konstaterat
att utvecklingen under efterkrigstiden varit att återvändandet till Finland
skett efter en allt kortare tidsperiod tillbringad i Sverige. Hos senare finländska migranter har alltså vistelsen i Sverige blivit allt mera temporär.
Det finns också en klar könsskillnad, finska män har i medeltal en klart
kortare vistelsetid i Sverige och en högre andel återvandring till Finland
än finska kvinnor (Reinans 1996, 83–85; Saarela & Finnäs 2007). Återflyttningen var numerärt som störst på 1970- och 1980-talet. Ett beslut att återvända var ofta förknippat med att invandrarna blev äldre, de ville stadga
sig i Finland, köpa hus och få barnen att gå i finsk skola. I de studier som
på 1980-talet gjordes med återvändare framstår framförallt oron över barnens framtid som den viktigaste orsaken till att man återvänder till Finland, och en stor del av återvändarna bestod av hela familjer (jfr Herberts
1977; Herberts & Andberg 1979; Korkiasaari 1986a). Det verkar också vara
samma ekonomiska bakgrundsfaktorer relaterade till förhållandet mellan
(hög) utbildning och (låg) inkomst som kan förklara selektionen bland
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Figur 3. Svenska och finska medborgares flyttning från Sverige till Finland. Källa: SCB 2011,
2012.

utvandrare till Sverige vilka även kan förklara selektionen inom återvandringen (Rooth & Saarela 2007; Saarela & Rooth 2012). Av särskilt intresse
är att det inte enbart är nivån på migranters egen utbildning, utan även
deras äkta hälfters utbildning som kan uppvisa ett statistiskt samband med
migrationsbeslut, åtminstone finns detta samband bland svenskspråkiga
finländska migranter (Saarela & Finnäs 2013). Återvändarna från Sverige har varit föremål för relativt omfattande tidigare forskning. Denna har
dock genomförts främst under 1970- och 1980-talet och nyare forskning
om återvändare är sällsynt (t.ex. Herberts 1977; Herberts & Andberg 1979;
Korkiasaari 1985, 1986a, 1986b, 1986c; Simpanen 1986; Pohjola 1988; Socialstyrelsen 1988; Nyman-Kurkiala 1990, 1991, 1999; Haddas 1991; Måtts-Wikström 1991; Herberts m.fl. 1996; Junila & Westin 2006; Lukkarinen-Kvist
2007a). Återvändandet har avtagit med åren i takt med att den sverigefinländska befolkningen blivit äldre. På grund av de ovan beskrivna migrationsmönstren, med en höjdpunkt under 1960- och 1970-talet, hör en stor
del av sverigefinländarna till en specifik ålderskohort. År 2009 var medelåldern över 60 bland den i Sverige stadigvarande boende befolkningen
som var födda i Finland, och andelen personer under 40 års ålder var påfallande låg (SCB 2012).
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Finska och svenska familjer
En anmärkningsvärd konsekvens av den finländska invandringen till Sverige är den omfattande familjebildningen som snabbt skedde mellan finländska invandrare och infödda svenskar. Svensk familjestatistik analyserad av Reinans (1996) visar att denna form av blandfamiljer är mycket
vanligt förekommande i Sverige. Bland kvinnor födda i Finland levde år
1990 inte mindre än 51,2 procent med en man född i Sverige och enbart 43
procent med en man född i Finland samt kvarvarande 5,8 procent levde
med en man född i ett annat land (den svenska familjestatistiken omfattade år 1990 inte samkönade par). Bland män födda i Finland var andelen med en svensk partner inte fullt så hög som bland finskfödda kvinnor,
men likväl betydande: 37,5 procent levde med en kvinna född i Sverige och
59,8 procent med en kvinna född i Finland (Reinans 1996, 91). Dessa siffror pekar på en påfallande hög andel blandfamiljer bland de finländska
invandrarna, även om en del av partnerna födda i Sverige kan ha någon
form av finsk bakgrund. Senare studier av andelen blandäktenskap bland
invandrargrupper i Sverige bekräftar att nordiska invandrare överlag uppvisar en mycket hög andel äktenskap med svenska medborgare (Dribe &
Lundh 2011). Äktenskap med i Finland födda utgör den vanligaste typen
av äktenskap mellan svenskfödda och utlandsfödda ännu i början av 2000talet i Sverige (Haandrikman 2014).
Den allmänna förekomsten av blandade finsk-svenska familjer återspeglas också i den andra generationen finländska invandrare i Sverige.
Reinans analyserar data om barn som år 1993 hade minst en förälder född i
Finland, och konstaterar att cirka två tredjedelar av dessa också har en förälder född i Sverige, medan enbart en tredjedel har båda föräldrarna födda
i Finland (Reinans 1996, 95). Det är därför inte förvånande att finna forskning som pekar på att många av den andra generationens sverigefinnar har
relativt blandade och mångbottnade identiteter. Bland den andra och tredje generationen födda i Sverige är det vanligt att man inte på samma sätt
identifierar sig som »sverigefinsk« som i den första generationen (Ågren
2006; Weckström 2008; Björklund 2010). I den mån senare generationer
flyttar till Finland är det inte på samma sätt fråga om ett »återvändande«
som bland den första generationen migranter. Flyttningsrörelserna mel41

lan länderna är följaktligen på många sätt komplexa och många människors transnationella verklighet och mångbottnade identiteter är svåra att
entydigt placera inom dikotomin »svensk« eller »finsk«. Denna situation
är dock på inget sätt unik i ett internationellt perspektiv, tvärtom pekar internationell forskning om den s.k. andra generationen på att det finns en
stor variation och komplexitet ifråga om ett engagemang för det presumtiva »hemlandet« (King, Christou & Ahrens 2011).
Av särskilt intresse för denna bok är att fundera på hur finländares migration till Sverige har samband med svenskars migration till Finland. Finländares omfattande mobilitet mellan de två ländernas har, så som ovan
beskrivits, på många olika sätt under efterkrigstiden bidragit till att upprätthålla ett transnationellt socialt rum som omfattar båda länderna. En intressant detalj är det tidigare nämnda faktum att antalet svenska medborgare som flyttar mellan de två länderna också har ökat. Allt flera svenska
medborgare verkar alltså bli inblandade i finländares migrationsmönster
och flyttningen av svenska medborgare verkar ha samband med finländska
medborgares återflyttning till Finland. Ökningen i antalet svenska medborgare som flyttar till Finland kan dock ges olika tänkbara förklaringar.
En kan vara att dessa svenska medborgare företrädesvis är återvändande
sverigefinnar, som av en eller annan orsak har erhållit ett svenskt medborgarskap. Särskilt under 1980-talet kunde detta delvis vara fallet. Det fanns
då finska medborgare som bott länge i Sverige och bytt medborgarskap
enligt tidigare gällande svensk och finsk lagstiftning (Korkiasaari 1986a).
Denna förklaring till ökningen i antalet svenska medborgare efter 1980talet är däremot inte helt tillfredställande. Att byta medborgarskap har
sedan länge tillbaka vare sig varit vanligt eller nödvändigt bland nordiska
medborgare boende i ett annat nordiskt land. Återflyttarna från Sverige
har de facto främst varit finska medborgare, som trots flera år i Sverige behållit sitt finska medborgarskap. Ett definitivt byte av medborgarskap har
ytterligare minskat bland finländare under 2000-talet då det istället blivit
möjligt och alltmer vanligt att ha dubbelt medborgarskap. Sedan år 2001 är
flerfaldigt medborgarskap tillåtet i Sverige och sedan år 2003 i Finland. En
närmare studie av migranternas medborgarskap i finsk och svensk officiell
statistik påvisar också att de med dubbelt medborgarskap inte utgör en
betydande grupp bland de som flyttar från Sverige till Finland (SCB 2011,
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2012, Statistikcentralen 2011). Enbart 14 procent av de svenska migranterna under 2000-talets första decennium har både svenskt och finskt medborgarskap.6 Under 2000-talet tenderar flyttarna dessutom att vara relativt
unga, vilket gör det osannolikt att de skulle ha haft möjlighet att avsäga sig
ett finskt medborgarskap enligt nu gällande lagar.7 Mycket tyder därmed
på att svenska medborgare som inte har en finsk bakgrund8 och inte kan
karaktäriseras som finländska återvändare utgör en betydande del av den
ökande migrationen från Sverige till Finland.
De intervjuer som utfördes i detta forskningsprojekt med ett urval
svenska medborgare i Helsingfors år 2011–2012 ger en närmare bild av bakgrunden till den »nya« migrationen från Sverige till Finland. Informanterna
valdes för att spegla den nya invandringen av svenskar utan finsk bakgrund.
De exakta kriterierna för urvalet beskrivs i kapitel 4. Informanterna hade
inte egna släktrötter i Finland. Istället gav intervjuerna vid handen att en
viktig förklaring till flyttningen till Finland var att de intervjuade flyttat tillsammans med, eller på grund av, en finländsk partner. En finländsk partner
var alltså avgörande för beslutet att flytta till Finland trots att man inte hade
övrig anknytning till landet. Äktenskap, partnerskap eller sällskapande med
en finländsk medborgare verkar vara intimt förknippat med den »nya« migrationen av svenska medborgare till Finland. Så som ovan presenterats är
blandade familjer mycket vanliga i Sverige. Jag kommer senare att redogöra
för familjestatistiken i Finland där det finns en ännu större omfattning av
blandade svensk-finska familjer (se sida xx). Mycket tyder alltså på att en
viktig förklaring till migrationen är att svenska medborgare flyttar till Finland med, eller stannar i landet på grund av, en finländsk partner.
I många av intervjuerna som gjordes med svenska inflyttare blev den
specifika migrationsdynamik som involverar en finländsk partner beskriven. I intervjuerna framkom att de flesta par hade träffats utomlands innan
de flyttade till Finland, men det fanns också några par som ursprungligen
träffats i Finland. Ett vanligt mönster var att informanten träffat sin finländska partner i Sverige och att beslutet att flytta till Finland mognat över
en längre tid. Partnerns önskan att bosätta sig i Finland verkade spela en
avgörande roll för migrationsbeslutet. Följande citat kommer från en intervju som utfördes med en svensk man som bott ca 15 år i Helsingfors tillsammans med sin finska sambo:
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Vi studerade i [svensk stad] båda två, så att, där träffades vi. Sedan bodde vi där
ganska länge, jag började jobba där också, jobbade i fem–sex år. Nja, det var väl
egentligen alltså den direkta anledningen var väl att min sambo då började, skulle börja söka jobb och sånt där, så hon tyckte det var ganska svårt. Då och började misströsta om möjligheten att få nåt jobb över huvudtaget i Sverige. Och
samtidigt så tyckte jag då att ja men det kunde ju vara ganska intressant då, och
flytta till Finland. För ett tag i alla fall. Och ja, det ena ledde till det andra, och
sedan så flyttade vi. […] Och egentligen var det så att hon flyttade faktiskt nästan ett år i förväg, jag hade ju mitt jobb då så att det tog tid att avveckla det då,
så att hon flyttade hit -95 redan, och jag flyttade sedan -96. Sedan har vi bott här.
På olika adresser, men hela tiden i Helsingfors. (P15)

Det ovanstående citatet beskriver ett för de intervjuade typiskt flyttningsmönster med en svensk man och en finsk kvinna som träffats i Sverige.
Beslutet att flytta till Finland är inte lätt och flyttningen sker ofta gradvis
över en längre tidsperiod. De intervjuade uppgav ofta att både migrationsdynamiken och det avgörande beslutet att bosätta sig i Finland varit starkt
förknippat med partnerskapet med en finländare:
Ja, det var, jag flyttade hit för kärleken, det är ju oftast så kanske, så att nu så är
vi gifta och vi har faktiskt ett litet barn också så att, så att vi är väl ganska bofasta
här, som det ser ut nu. (P47)

Trots den geografiska närheten verkade många av de intervjuade uppleva Finland som ett relativt avlägset, och t.o.m. exotiskt, land att flytta till.
Detta beskrevs i följande intervju med en svensk kvinna i tjugoårsåldern.
Hennes pojkvän har rötter i Finland och ett dubbelt medborgarskap. Hon
beskriver med följande ord hur hon upplevde tanken att följa med honom
till Finland:
Jo nej det var nånting som jag funderade på länge, för att när vi träffades jag och
min sambo så hade han redan bestämt sej för att flytta hit […], så när det kom
fram sen […] att han kommer faktiskt att flytta till Finland vid årsskiftet, och det
är nånting som han har bestämt sej för att göra för länge sedan, så det är klart,
det blev ju verkligen en chock. Jag tänkte herregud, Finland, åh vad skall han
göra där? Och aha hur skall det här gå… Från början så var det liksom inte en
tanke på att jag flyttar med direkt, utan det där var nånting som liksom bearbetades och [han] sade direkt att du är hjärtligt välkommen jag vill jättegärna att
du följer med mej till Finland, men från början så sade jag att det är klart att jag
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inte flyttar till Finland. Jag har aldrig planerat att flytta dit och jag känner ingen
där, i så fall bara han är den enda som jag känner. Så det där tog ju säkert ytterligare ett halvår och jag började acceptera att han kommer att flytta hit i alla fall
[…]. Sen gick tiden ytterligare […] och jag tänkte att varför inte. Jag visste att
jag redan vill börja plugga, jag hade börjat kolla på olika studiealternativ […],
men ingenting som jag verkligen hade bestämt mej för, och sedan när jag visste
att han flyttar hit för att gå på en svenskspråkig [utbildning]. Så på sätt och vis så
blev det lättare och lättare att börja bearbeta tanken att man skulle kunna börja
flytta hit. Men det var ju en lång process, absolut, men sen när jag väl hade bestämt mej så då var det kanske svårare att sen berätta för familjen, att nu tänker
jag verkligen sticka, det var inte så att jag tvekade, utan jag hade bestämt mej på
att nu tänker jag flytta till Finland och börja plugga, men vad ska mina föräldrar
säga, vad ska min syster säga, vi är liksom, jag är jättenära min familj, och ingen
har flyttat bort sådär tidigare, utan vi har alltid haft varandra relativt nära. Så det
var ju verkligen nånting. (P2)

Ovanstående intervju beskriver hur otänkbar tanken att flytta till Finland
först varit för många av de intervjuade och hur beslutet mognat över en
längre tid. Beslutet att flytta verkar kräva någon form av nära personlig relation till Finland, antingen en egen relation eller genom en partner. Det
omfattande transnationella sociala rum som skapats genom migrationen
mellan länderna underlättar uppkomsten av dessa personliga relationer.
Det är möjligt att en stor del av dagens svenska inflyttare inte har någon
annan relation till Finland än den som de fått genom sin partner, som på
olika sätt kan ha en finsk bakgrund, finsk släkt eller annan nära anknytning till landet. Om inte en speciell relation till finländare fanns skulle
migrationen till Finland knappast ha skett. Utvecklingen av ett transnationellt socialt rum omfattande både Sverige och Finland har följaktligen
underlättat mobiliteten mellan länderna. En central aspekt är de allt vanligare blandade familjerna, genom vilka också svenska medborgare blir involverade i den finländska migrationsdynamiken mellan länderna. Denna
familjerelaterade dynamik verkar med tiden ha blivit en allt viktigare aspekt av migrationsmönstren mellan länderna och kan högst sannolikt till
stor del förklara dagens allt större inflyttning av svenska medborgare till
Finland.
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Ett växande transnationellt rum
Eftersom Sverige och Finland är grannstater är det inte överraskande att
det finns olika typer av transnationella sociala relationer som omfattar
båda länderna. De transnationella relationerna fick dock en ny betydelse
och nya aspekter i och med den stora migrationen mellan länderna under
efterkrigstiden.9 Så som jag beskrivit ovan skapade migrationen från Finland till Sverige ett transnationellt rum vars omfattning överskred de vanliga sociala kontakterna mellan två närliggande länder. Detta finsk-svenska transnationella rum motsvarar många av de klassiska internationella
beskrivningarna av transnationalism. Exempelvis uppvisar de finländska
migranterna och deras efterkommande mångfacetterade sociala relationer som binder samman ursprungsland och bosättningsland, genom detta
skapar migranterna sociala fält som överbygger geografiska, kulturella och
politiska gränser (jfr Basch m.fl. 1994, 7).
Det transnationella sociala rum som skapats av migrationen mellan
Sverige och Finland är dock bara en aspekt av dagens omfattande transnationalism mellan länderna. I början av 2000-talet upprätthålls många
olika former av transnationella relationer mellan länderna och det går att
identifiera finsk-svenska transnationella sociala rum i många olika avseenden. Det finns ett växande antal människor i båda länderna med komplexa och mångsidiga svensk-finska identiteter (Weckström 2008). Man
kan också hitta en liten men betydelsefull grupp människor som kan kallas
för »transmigranter« vilka lever och bor i båda länderna samtidigt. Till
exempel kan man inom ekonomi, vetenskap och kulturverksamhet hitta
många människor som har en yrkeskarriär som inbegriper båda länderna.10 En tvåspråkig och dubbel kulturell kompetens har under vissa förutsättningar visat sig vara viktig för diffusionen av innovationer mellan de
två länderna (Helander 1999, 2010). En flyttning mellan de två länderna
upplevs idag oftast som relativt oproblematisk och utgör en naturlig del
av många människors dagliga liv (jfr Paasi & Prokkola 2008). Kontakterna mellan länderna har blivit så vardagliga att den faktiska migrationsrörelsen av människor mellan länderna idag verkar ha blivit i det närmaste
osynlig och sker obemärkt.
De sociala relationerna mellan länderna begränsar sig inte heller till
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migranter och deras efterkommande. Till exempel olika ekonomiska förbindelser är även av betydelse för de transnationella banden mellan länderna. Handeln mellan de två länderna är omfattande. I Finlands fall var
år 2010 Sverige det viktigaste exportlandet ifråga om handelns värde, och
bland importländerna det tredje viktigaste landet (tätt efter Ryssland och
Tyskland). Sedan 1990-talet har det skett många stora företagsfusioner
mellan länderna. Dessa svensk-finska företag både utnyttjar och skapar
nya transnationella professionella arbetstagare, som ofta har en dubbel
språklig och kulturell kompetens. Så som Helander (2004, 2007) beskriver har företagsledarna i dessa företag ofta en klar nationell identitet (dvs.
företagsledarna är till syvende och sist antingen finländare eller svenskar,
inte t.ex. hybrida kosmopoliter). Trots denna »sega etnicitet« bidrar de
till upprätthållandet av komplexa och omfattande transnationella sociala
fält (Helander 2004, 2007). Dessa transnationella fält skapar och underlättar i sig också ny migration mellan länderna. Denna nya migration berör
framförallt högutbildade arbetstagare och deras familjemedlemmar. Till
skillnad från tidigare efterkrigstida arbetskraftsmigration är denna nya
migration ofta av en mera temporär natur. Som ett led i en personlig arbetskarriär jobbar många högtutbildade en period utomlands. I Finland är
det främst i huvudstadstrakten jobb för högutbildade kan hittas. I Helsingforsregionen kan man därför också hitta svenska medborgare som rekryterats, eller blivit utsända av sin arbetsgivare, till anställningar som kräver
höga kvalifikationer

Nya globala svenskar under 2000-talet
Sverige har under största delen av 1900-talet främst varit ett invandringsland. Utvandringen till bland annat USA var stor i slutet av 1800-talet och
först på 1930-talet upphör den egentliga utvandringen från Sverige. Ända
sedan 1930-talet har Sverige de flesta år kunnat uppvisa en märkbart större
invandring än utvandring (vilket beskrevs i figur 1 tidigare i denna bok).
Ett trendbrott i utvecklingen är därför att utvandringen från Sverige återigen har ökat kraftigt under senare år. I slutet av 2000-talets första årtionde har officiellt omkring 45 000 personer per år utvandrat från Sverige – ett lika stort antal utvandrare per år har man inte upplevt sedan den
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stora emigrationsvågen till Nordamerika i slutet av 1800-talet (SCB 2012).
Den ökade benägenhet att flytta utomlands bland svenskar verkar också
avspegla sig på omfattningen av migrationen mellan Finland och Sverige.
Utvandringen från Sverige på 2000-talet beror till stor del på att rörligheten överlag ökat och att många unga svenskar väljer att flytta utomlands
för att göra karriär och utbilda sig. Majoriteten av utflyttarna från Sverige
år 2010 hittas i åldersgruppen 20–30 år (SCB 2012). Utvandrarna från Sverige tillhör främst medel- och överklassen, men utvandring har även blivit
vanligare inom arbetarklassen (Jonsson 2002). Journalisten Ewa Hedlund
(2011) skriver i boken Utvandrare.nu att önskan att åka på äventyr, skatteflykten från Sverige och ungdomars allt större svårigheter att hitta attraktiva jobb i Sverige var drivkrafter för den ökning i utvandring som börjar i
slutet av 1900-talet (jfr Grandin 2007; Lundström 2014). Betydelsefullt är
även Sveriges inträde i EU år 1995, vilket har underlättat svenskars rörlighet inom Europa. De utökade möjligheterna att studera utomlands påverkar utvandringen, det nordiska utbytesprogrammet Nordplus utvecklas
kontinuerligt under slutet av 1900-talet och det europeiska utbytesprogrammet ERASMUS införs år 1987. Dessa program får en stor betydelse
för svenska studenters rörlighet inom EU och Norden (Hedlund 2011). För
ungdomars rörlighet inom Norden har även möjligheterna till arbeten via
Nordjobb varit viktiga. Trots att studenters och praktikanters migration är
avsedd att vara temporär, väljer många att stanna i eller senare återvända
till landet ifråga. Bland de intervjuade svenskarna i min studie hittar man
personer som ursprungligen kommit till Finland genom Nordjobb eller
studentutbyte och efter det beslutat att flytta till landet. Hedlund (2011, 39)
menar att utvecklingen med en allt större rörlighet bland svenska medborgare kommer att hålla i sig en längre tid av rent demografiska skäl, i och
med de relativt stora ålderskohorter som föddes på 1990-talet i Sverige.
År 2007 beräknades omkring 400 000 svenskar vara bosatta utomlands,
främst i USA, England, Norge och Spanien (Hector 2007). Hedlund (2011)
uppskattar antalet utlandssvenskar år 2011 till ca 550 000, det största antalet fördelas på ca 100 000 i USA, 90 000 i Spanien respektive Storbritannien, 80 000 i Norge, 30 000 i Frankrike samt 17 000 i Tyskland respektive
Schweiz. Uppskattningen baseras dels på officiell statistik från länderna
ifråga och dels på svenska ambassaders uppskattningar i den kartlägg48

ning som genomförts av föreningen Svenskar i Världen (SVIV) (Hedlund
2011, 43).
Officiell befolkningsstatistik i Sverige (SCB 2012) påvisar att cirka hälften av de som flyttade från Sverige under 2000-talets första decennium
var svenskfödda, medan den andra hälften var utlandsfödda, vilket beror
på att många utländska medborgare återvänder till sina forna hemländer.
Också svenska medborgare som flyttat utomlands återvänder i stor utsträckning till Sverige. Olika typer av cirkulär migration blir även allt vanligare bland svenskar. Framförallt från och med 1990-talet kan man påvisa en klar ökning av antalet personer som enligt svensk statistik flyttat
minst två gånger över svensk gräns. Det totala antalet personer som gjort
dylika »cirkulära omflyttningar« vilka involverat Sverige under perioden
1969–2009 är 850 000, cirka en tredjedel av dessa personer är födda i Sverige (SOU 2010). Officiell statistik påvisar att cirka 70 procent av de svenska
medborgarna som flyttar utomlands återvänder, omkring hälften av utvandrarna återvänder redan inom två år (SCB 2012).
Studier av migrationen till och från Sverige påvisar också att de viktigaste migrationsorsakerna ändrat karaktär under 1990-talet. Familjeband
dominerar 1990-talets migration och den under 1980-talet markanta flyktingmigrationens betydelse minskar. Svenska statistiska uppgifter visar att
fyra av tio invandare i Sverige under perioden 1990–1983 har familjeband i
landet, och Statistiska centralbyrån i Sverige bedömer att familjebanden är
den viktigaste faktorn som förklarar både invandringen och utvandringen
i Sverige under 1990-talet (SCB 2005).
Finland hör följaktligen inte till de största utvandringsländerna för
svenskar, men på grund av den geografiska närheten och de omfattande
historiska banden mellan länderna, är det inte överraskande att relativt
många svenska medborgare flyttar till landet.11 Det verkar som om även
migrationen till Finland ändrat karaktär under 1990-talet och 2000-talet.
Den större rörligheten bland svenska ungdomar, »äventyrslusten« och alltmer globala arbetskarriärer bland svenskar är alla fenomen som också kan
skönjas i migrationen från Sverige till Finland under 2000-talet (se t.ex.
Almer & Larsdotter 2011).
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I detta kapitel har jag beskrivit hur olika historiska förlopp kan förklara
migrationsmönstren samt hur internationella vetenskapliga debatter kan
begreppsliggöra dagens komplexa rörlighet mellan Finland och Sverige.
Debatten om transnationella sociala rum (Faist 2000) erbjuder en teoretisk ram inom vilken migrationsdynamikens utveckling kan förstås i ett
längre tidsperspektiv. Den omfattande arbetskraftsmigrationen från Finland till Sverige nådde sin kulmen i början på 1970-talet och avtog därefter. Denna historiska migration skapade ett transnationellt socialt rum
som fram till våra dagar har påverkat migrationsrörelserna mellan länderna. Den inledande finländska arbetskraftsmigrationen följdes av en återvandring, cirkulär migration och en allt mer temporär migration. Flyttningsrörelserna mellan länderna har allt sedan 1980-talet numerärt varit i
balans, men förskjutningar har skett ifråga om migranternas nationalitet;
medan de finländska medborgarnas antal sakta minskat bland migranterna har allt fler svenska medborgare börjat flytta i båda riktningarna.
Under 2000-talet är migrationsmönstren komplexa, migranterna uppvisar en heterogen social bakgrund och migrationsorsakerna är många. En
klar tendens är i all fall att familjebandens betydelse blir allt viktigare för
migrationsbesluten och de sociala nätverkens betydelse är central för migrationsdynamiken.
Svenska medborgares migration till Finland har med åren blivit en allt
mera komplex migrationsrörelse. Allt tyder på att de svenska medborgare som flyttar till Finland på 2000-talet i allt mindre utsträckning utgör
personer med finsk bakgrund som »återvänder« från Sverige. De svenska
medborgare som idag flyttar till Finland saknar ofta en personlig anknytning till den tidigare massmigrationen mellan länderna, vilket tar sig i uttryck i att de saknar egen släkt i Finland. Svenska medborgare flyttar däremot ofta till Finland med eller på grund av en finsk partner, framförallt
verkar en finsk partner vara viktig för beslutet att mera permanent bosätta sig i Finland. I viss mån kan man idag även hitta enstaka svenskar som
flyttar till Finland på grund av arbete eller andra professionella skäl, men
någon egentlig större arbetskraftsmigration kan man inte tala om. Trots
en minskande inkomstklyfta mellan länderna är arbetsmarknaden i Finland fortsättningsvis sällan attraktiv för arbetssökande i Sverige. Istället för
ekonomiska orsaker till migrationsbeslut kan idag många andra orsaker
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skönjas; familjebildning, sociala nätverk och olika tillfälligheter kan sägas
vara de viktigaste orsakerna till migrationen från Sverige till Finland i början av 2000-talet.
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3.
Svenska medborgare i Finland i statistikens ljus

Befolkningsregistret i Finland innehåller uppgifter som i vissa avseenden
ger närmare information om de svenska medborgarna i Finland. I detta
kapitel belyser jag några centrala statistiska uppgifter rörande svenskarnas
officiella antal, modersmål och familjemönster i Finland. Dessa demografiska uppgifter ger en bättre förståelse för den intervjustudie utförd i Helsingfors som presenteras senare i boken.
Enligt det finländska befolkningsregistret fanns det 8510 svenska medborgare stadigvarande boende i Finland i slutet av år 2010. Dessutom fanns
det enligt Statistikcentralen (2010a) uppskattningsvis kring 5 275 personer
i Finland med dubbelt svenskt och finskt medborgarskap. Flerfaldigt medborgarskap har varit officiellt tillåtet i Finland sedan 2003 och i Sverige
sedan år 2001. Antalet personer med dubbelt svenskt och finskt medborgarskap har därför ökat snabbt under 2000-talet, något som framförallt
gäller barn i de yngsta åldersgrupperna. I de uppgifter som Statistikcentralen i Finland sammanställer räknas dock de med dubbelt finskt-svenskt
medborgarskap enbart som finländare, medan den officiella svenska statistiken räknar dessa som svenska medborgare. De med dubbelt medborgarskap ingår därför inte i de nedan presenterade finländska statistiska
uppgifterna om svenskar i Finland, som således omfattar de svenska medborgare som inte har finskt medborgarskap.
Antalet svenska medborgarnas som är stadigvarande bosatta i Finland
har ökat stadigt från år till år, så sent som år 1980 var antalet endast 3 105
personer, vilket beskrivs i figur 4 nedan. Ökningen kan framförallt förklaras av att de inflyttade svenskarna varje år tenderar att vara några hundra fler personer än utflyttarna. Detta årliga migrationsöverskott i Finland
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Figur 4. Svenska medborgare stadigvarande bosatta i Finland 1980–2010 (förutom medborgare som också innehar finskt medborgarskap). Källa: Statistikcentralen 2012.

är skönjbart ända sedan 1970-talet fram till idag (SCB 2011, 2012). Enligt
uppgifterna som presenteras i figur 4 verkar tillväxten i det totala antalet
svenska medborgare i Finland ha avtagit under 2000-talet, till stor del kan
detta förklaras med att det växande antalet personer med dubbelt medborgarskap inte ingår i de uppgifter som figuren bygger på.
I det finländska befolkningsregistret ingår också exakta uppgifter om
antalet personer födda i Sverige, vilket är mycket större än antalet svenska
medborgare i Finland. År 2010 var totalt 31 160 personer av den fasta befolkningen i Finland födda i Sverige (Statistikcentralen 2012). De flesta av
dessa personer har dock ett finskt och inte ett svenskt medborgarskap. Orsaken till att antalet personer födda i Sverige är betydligt större än antalet
svenska medborgare har att göra med den omfattande migrationen mellan
länderna. Framförallt är det fråga om barn till finländska invandrare i Sverige som efter barnets födelse flyttat tillbaka till Finland. Denna kategori
av svenskfödda personer faller givetvis utanför fokus för denna bok, som
fokuserar på inflyttade svenska medborgare utan finsk bakgrund.
Befolkningsregistret ger även uppgifter om utländska medborgares geografiska spridning bland landskapen i Finland år 2010 (Statistikcentralen
2012). Inte överraskande bor det på Åland en stor andel svenska medbor54

gare, inalles 1 184 personer, vilket utgör mer än 4 procent av landskapets
totala befolkning. Övriga landskap med ett stort antal svenska medborgare
är Nyland (2 705 personer), Österbotten (861), Egentliga Finland (739) och
Lappland (546). De svenska medborgarna är följaktligen ofta bosatta i områden som ligger nära Sverige, som tidigare haft en stor utvandring till Sverige eller som har en betydande finlandssvensk befolkning. Helsingfors är
den enskilda kommun med det största antalet svenska medborgare, 1 278
personer år 2010 (Statistikcentralen 2012).
Det finländska befolkningsregistret innehåller uppgifter om hela befolkningens självrapporterade modersmål. För att ge en bakgrund till denna
studie sammanställdes ny data om fördelningen av modersmål (Statistikcentralen 2011). Av det totala antalet svenska medborgare den 31 december 2010, dvs. 8 510 personer, uppgav inte mindre än 3 832 finska som sitt
modersmål (2 163 män och 1 669 kvinnor). Detta betyder alltså att ca 45
procent av de svenska medborgarna i Finland uppger finska som sitt modersmål. Detta kan tyckas vara en förvånansvärt hög andel finskspråkiga,
men också detta får sin förklaring om vi betraktar den omfattande historiska migrationen mellan länderna. En stor andel av de svenska medborgarna som flyttat till Finland, särskilt under tidigare tidsperioder, har haft
någon form av tidigare finländsk anknytning. Det är först under senare år
som personer utan finsk bakgrund blivit talrikare.
För att ge en bakgrund till de intervjuer som i denna studie utfördes
bland svenskspråkiga svenska medborgare är det av intresse att det i Finland finns totalt 4408 svenskar som uppger svenska som sitt modersmål
(2 610 män och 1 798 kvinnor). Av dessa är totalt 3 269 personer inte födda
i Finland (1 994 män och 1 275 kvinnor). Övriga modersmål än svenska och
finska är mera sällsynta bland svenska medborgare, de vanligaste är somaliska (43 personer), kinesiska (27), vietnamesiska (25), arabiska (22), engelska (19), kurdiska (14) och spanska (13). Dessa personer är födda både i
Sverige, Finland och i tredje land (Statistikcentralen 2011).
Motsvarande statistiska uppgifter om svenskarna i Helsingfors stad
har för detta projekt erhållits från befolkningsregistret (Statistikcentralen
2011). Det totala antalet svenska medborgare i Helsingfors den 31 december 2010 är 1 278 personer. Av dessa uppger 513 finska som sitt modersmål
(309 män och 204 kvinnor). Andelen finskspråkiga (40 procent) är alltså
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något lägre i Helsingfors än i landet i stort. Antalet som uppger svenska
som sitt modersmål är 630 personer (409 män och 221 kvinnor). Av dessa
är totalt 524 personer inte födda i Finland (358 män och 166 kvinnor). De
vanligaste övriga modersmålen bland svenska medborgare i Helsingfors är
somaliska (18), kinesiska (10) och vietnamesiska (6).

Svenska medborgares familjer
Från befolkningsregistret i Finland beställdes för detta projekt en skild statistik över vuxna svenska medborgare som ingår i familjer i Finland (Statistikcentralen 2011). Denna familjestatistik omfattar vuxna personer som
enligt befolkningsregistret är gifta, sambor eller föräldrar till barn boende
på samma adress. Av de svenska medborgarna i Finland år 2010 ingick totalt 1 952 kvinnor och 2 801 män i denna familjestatistik. Intressant att notera är att antalet familjer med två vuxna svenska medborgare är mycket
litet, i Finland bodde år 2010 enbart 348 familjer där det ingick både en
svensk man och en svensk kvinna. Däremot fanns det totalt 3 619 »nationellt blandade« familjer där det ingick både svenska och finska män och
kvinnor. Dessutom omfattade statistiken också ensamstående svenska föräldrar och ett mindre antal samkönade par (totalt 324 familjer12). Statistiken visar följaktligen att »blandade« familjer omfattande svenska och finska vuxna är mera än tio gånger vanligare än »helsvenska« familjer med
två vuxna svenska medborgare. Detta är en mycket hög andel, trots att
blandade familjer också kan vara vanliga bland andra utländska medborgare i Finland. Svenskar är dock den utländska nationalitetsgrupp som oftast ingår i familj med finländska medborgare (Statistikcentralen 2010b).
Detta stöder min slutsats att en klar majoritet av de svenska medborgarna i Finland kommit till Finland med, eller stannat i landet på grund av,
en finländsk partner. Det fåtaliga antalet »helsvenska« familjer i Finland
får sin förklaring i att migrationsmönstret förknippat med en finsk partner varit det klart dominerande migrationsmönstret. Under processen att
hitta informanter bland svenska medborgare i Helsingfors hittades enbart
ett fåtal »helsvenska« familjer. Främst var det fråga om familjer med högutbildade migranter som flyttat med sin familj till Finland på arbetsgivarens begäran.
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Statistikcentralen (2011) har för detta forskningsprojekt tillhandhållit
information om modersmålet bland de vuxna medlemmarna i familjer
i Finland där det ingår svenska vuxna medborgare. Heterogeniteten ifråga om modersmålen i dessa familjer är mycket stor, bland annat eftersom
nästan hälften av de svenska medborgarna uppger finska som sitt modersmål, och svenska medborgare överlag ofta ingår i olika typer av mångspråkiga familjer. Inte överraskande finns det trots allt en tendens att både modersmål och språkgruppens storlek spelar en roll inom familjebildningen.
Den finlandssvenska minoriteten (dvs. svenskspråkiga finska medborgare)
ingår ofta i familj med svenskspråkiga svenska medborgare och mycket
sällan med finskspråkiga svenska medborgare.13 De finskspråkiga svenska
medborgarna hittas främst i familjer med finskspråkig partner, företrädesvis en partner med finskt medborgarskap.14 De mera talrika svenskspråkiga svenska medborgarna hittas däremot i blandade familjer som är relativt
jämnt fördelade på båda de finländska språkgrupperna. En kombination
av de två stora språkgrupperna, dvs. svenskspråkiga svenskar och finskspråkiga finländare, är härmed mycket vanlig trots tendensen att familjer
ofta bildas mellan personer med samma modersmål oberoende av nationalitet. Eftersom denna bok fokuserar på svenskspråkiga svenska medborgare är det av särskilt intresse att se vilken typ av familjer dessa ingår i,
fördelningen av dessa 2506 familjer utgående från de övriga familjemedlemmarnas språk och nationalitet framgår i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Fördelningen av de svenskspråkiga svenska medborgarnas familjer i Finland
år 2010 (totalt 2 506 familjer):
11 procent (281) familjer med enbart svenskspråkiga svenska medborgare;
42 procent (1 059) familjer med svenskspråkiga finska medborgare (finlandssvenskar),
41 procent (1 030) familjer med finskspråkiga finska medborgare
1 procent (30) familjer med finskspråkiga svenska medborgare
5 procent (106) familjer med övriga språkgrupper och/eller nationaliteter
(Statistikcentralen i Finland 2011).

Antalet svenska män är klart större än antalet svenska kvinnor. År 2010
fanns det totalt 4 937 män, men endast 3 573 kvinnor bland de svenska
medborgarna i Finland, dvs. andelen män är över 58 procent (Statistikcentralen 2012). Överrepresentationen av män bland olika åldersgrupper år
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2010 framgår i figur 5 nedan. Denna skevhet i könsfördelningen har snarare ökat än minskat under de senaste tjugo åren (t.ex. år 1990 var andelen
män 55 procent). Orsaken till ökningen är att män utgjort nästan två tredjedelar (63 procent) av de svenska medborgarna som flyttat från Sverige
till Finland under 1990-talet och 2000-talets första decennium (Statistikcentralen 2012). I Helsingfors är den skeva könsfördelningen ännu mera
markant än i landet i stort, 803 män och 475 kvinnor år, dvs. 63 procent
är män (Statistikcentralen 2012). Det är således migrationen från Sverige
under senare år som stadigt ökat andelen svenska män i Finland i allmänhet och i Helsingfors i synnerhet.
Den sneda könsfördelningen bland de svenska medborgarna är också
skönjbar i familjestatistiken i Finland. Det finns betydligt fler familjer
i Finland som omfattar finska kvinnor och svenska män, än vice versa.
Bland de ovannämnda 3 619 blandade familjerna år 2010 fanns det 1 314
familjer med kombinationen svensk kvinna och en finsk man, samt inte
mindre än 2 305 familjer med kombinationen finsk kvinna och en svensk
man (Statistikcentralen 2011). Så som redan nämnts finns en motsvarande sned könsfördelning bland familjer i Sverige som omfattar par där den
ena är född i Finland och den andra i Sverige (Reinans 1996). Det är möjligt att den sneda könsfördelningen bland familjer i Finland till stor del
har sitt ursprung i Sverige och har överförts med blandade familjer som
flyttat till Finland. Detta utgör ett konkret exempel på hur ett transnationellt rum med en specifik könsfördelning existerar samtidigt i både Sverige och Finland. Så som jag beskrivit i kapitel 2 har uppkomsten av detta
transnationella sociala rum främjat migrationen mellan länderna. Den familjerelaterade migration mellan länderna utgör härigenom förklaringen till varför samma könsfördelning kan observeras i båda länderna. Jag
drar alltså slutsatsen att det dominerande könsspecifika familjemönstret
i Finland inte förklaras av att det råkar bo fler svenska män i landet, utan
att det istället är så att familjekonstellationerna är det som förklarar både
svenskars migration till Finland och det stora antalet män bland svenska
medborgare i Finland. I korthet kan man säga att svenska män oftare än
svenska kvinnor har flyttat till Finland, eller stannat i landet, på grund av
att männen oftare har en finländsk partner.
Förekomsten av blandade familjer är mycket stor bland de svenska med58

borgarna, men blandade familjer förekommer också hos andra invandrargrupper i Finland (Statistikcentralen 2010b). Många västeuropeiska nationalitetsgrupper i Finland kännetecknas av en hög grad av äktenskap eller
samboende med finländska medborgare, och detta verkar också vara den
stora förklaringen till varför de bosatt sig i landet. Västeuropéer flyttar alltså relativt sällan till Finland på grund av ekonomiska eller politiska orsaker, utan istället ofta på grund av en finländsk partner. Migrationsmönster
är ofta könsspecifika och kan uppvisa mycket stora olikheter mellan män
och kvinnor från samma land. Bland många nationalitetsgrupper i Finland finns en betydligt skevare könsfördelning än bland de svenska medborgarna. I Finland är till exempel män i klar majoritet bland invandrare
från Nordafrika, Västeuropa och Turkiet. Till exempel bland de 3 454 brittiska medborgarna fast bosatta i Finland år 2010, var inte färre än 2 778
män, varav många var gifta med finländska kvinnor. Bland andra invandrargrupper finner man helt annorlunda könsspecifika mönster, t.ex. bland
invandrare från Thailand och Ryssland är majoriteten kvinnor, av vilka
en stor del är gifta med finska män (Martikainen 2007; Statistikcentralen
2010b). Den svenska invandrargruppens familjestruktur liknar följaktligen andra västeuropeiska invandrargrupper i Finland, trots att den historiska kontexten givetvis är annorlunda.

Könsspecifik asymmetri
Finns det någon tänkbar förklaring till varför svenska män oftare än
svenska kvinnor lever tillsammans med finländare både i Sverige och Finland? Orsakerna till parbildningar är givetvis alltid individuella och man
skall vara försiktig med att generalisera utgående från statistiska samband.
Man kan spekulera i de sociologiska orsakerna till den snedvridna könsfördelningen i familjer enbart på ett allmänt plan. Inom forskningen om
familjer framgår det ofta att man kan hitta ett samband mellan social status och könsspecifika familjemönster. Inom vår västerländska kultur finns
traditionellt en tendens att män har en större frihet att gifta sig nedåt i sociala hierarkier medan detta är mindre accepterat för kvinnor, som däremot gärna får gifta sig uppåt inom sociala hierarkier. Dylika traditionella
normer är givetvis något de allra flesta idag tar avstånd ifrån och de upp59

levs som oacceptabla inom dagens individualistiska livsstil. Trots detta kan
dylika könsspecifika familjemönster fortsättningsvis ofta skönjas i statistiska samband. Sociologen Mika Helander (2006) har påpekat att det inom
relationerna mellan Finland och Sverige finns en historisk, politisk och
ekonomisk asymmetri som kan avspegla sig i uppfattningar, stereotypier
och diskurser om svenskt och finskt på en mellanmänsklig nivå och i vardagliga situationer. Han påpekar att denna asymmetri mellan svenskt och
finskt också kan spåras i blandäktenskap mellan svenskar och finnar. Helander (2006, 219) hänvisar till uppgifter om blandäktenskap i Tornedalen (Jaakkola 1973, 140) samt mellan finlandssvenskar och finskspråkiga i
Finland (Finnäs 1998, 33), där man kan spåra tecken på att finska kvinnor
oftare än finska män gifter sig med svenskar respektive med svenskspråkiga. Helander (2006, 19) använder dessa exempel för att belysa en tendens
för kvinnor att gifta sig uppåt i en »kulturell ekonomi«. Jag upplever att ett
bättre exempel på betydelsen av asymmetriska förhållanden utgörs av de
redan tidigare presenterade könsspecifika familjemönstren mellan finskfödda och svenskfödda i Sverige, beskrivna av Reinans (1996). En asymmetri är i Sverige relativt uppenbar i och med att inflyttade finländares sociala status som invandrargrupp inte under alla tider varit den bästa, vilket
bland annat tidigare uttryckte sig i olika negativa stereotypa uppfattningar
om invandrargruppen. Den stämpling som i ett tidigt skede berörde framförallt unga finska mäns kriminalitet och alkoholbruk (jfr Korkiasaari &
Tarkiainen 2000, 429–58) var knappast benäget att höja männens kulturella kapital på äktenskapsmarknaden i Sverige. På grund av denna könsspecifika stämpling och »asymmetri« är det inte förvånande att det i Sverige i högre grad är finländska kvinnor som lever med svenska män än
vice versa.
I Finland är ovannämnda asymmetri mellan svenskt och finskt antagligen mera mångdimensionell; det torde existera både stora individuella och
regionala skillnader i hur man bedömer social status och uppfattar olika
språkgrupper. Det går att hitta tendenser till könsspecifika familjemönster
inom de blandade familjerna i Finland vilka omfattar svenska medborgare.15 Dessa mönsters relation till asymmetriska förhållanden upplever jag
dock som svåra att uttala sig om, eftersom de blandade familjerna i Finland är mycket heterogena ifråga om medborgarskap, modersmål, migra60

Figur 5. Svenska män och kvinnor bosatta i Finland år 2010 fördelade på åldersgrupper.
Källa: Statistikcentralen 2012.

tionshistoria och social klass. Av avgörande betydelse kan också vara att
en stor del av paren träffat varandra i Sverige redan innan de flyttat till
Finland. Jag vill därför inte dra alltför långtgående slutsatser om asymmetriska förhållanden utgående från könsfördelningen inom familjerna i
Finland. Av betydelse för min studie är främst att familjemönster kan vara
av central betydelse för att förstå både svenska medborgares migrationsdynamik och deras integrationsprocesser i Finland.
Åldersfördelningen bland de svenska medborgarna är inte helt jämn, vilket presenteras i figur 5. Som figuren beskriver befann sig de flesta svenska
medborgarna år 2010 mellan åldrarna 25–64 år, inalles 5 465 personer. Antalet som var äldre än 64 är 1 859 personer. Påfallande få svenska medborgare i Finland var yngre än 25, enbart 1 186 personer. Med tanke på den
totala befolkningens storlek utgör detta ett förvånansvärt lågt antal barn
och ungdomar. Den troliga förklaringen till den skeva åldersfördelningen
är att svenska medborgares barn relativt sällan har enbart ett svenskt medborgarskap; mycket tyder istället på att svenska medborgare i Finland ofta
har barn som har finskt eller dubbelt medborgarskap. Det mycket stora antalet blandade familjer med svenska och finska föräldrar leder till att barnen ofta får dubbelt medborgarskap i enlighet med den nya lagstiftning
som infördes i Sverige och Finland i början av 2000-talet.
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att de svenska medborgarna bosatta i Finland i många avseenden utgör ett gott exempel på nutida flyttningsmönster och dagens samhällsförändringar. Vi lever i en värld där
rörlighet över nationsgränser är allt vanligare och mera omfattande än
tidigare. Globalisering och olika samhällsförändringar har även påverkat migrationen mellan Sverige och Finland. Både migrationsmönster
och migranternas vardagsliv har blivit alltmer transnationella och gränsöverskridande. En aspekt av detta är att äktenskap och samboende mellan
svenskar och finländare är vanliga i båda länderna. Man kan säga att dessa
blandade familjer idag torde utgöra den enskilt viktigaste förklaringen till
varför svenskar flyttar till Finland. Dagens migrationsmönster och omfattande transnationella kontakter mellan länderna innebär också att de
svenska medborgarna bosatta i Finland utgör en alltmer heterogen grupp
inom vilken det finns många olika typer av anknytning till Finland.
Denna komplexitet gör det också svårt att betrakta de svenska medborgarna i Finland som en grupp. De verkar knappast utgöra en enhetlig
grupp i något relevant sociologiskt avseende. Det de har gemensamt är
ett svenskt medborgarskap, men utgående från enbart kännedom om en
i Finland boende persons svenska medborgarskap verkar det vara omöjligt att göra några som helst antaganden om ifrågavarande persons modersmål, bakgrund, migrationshistoria, familj eller identitet. Mycket tyder
också på att byte av medborgarskap för nordiska medborgare som lever i
ett annat nordiskt land sällan blir aktuellt. Det finns idag relativt få praktiska skillnader mellan innehavet av ett svenskt eller finskt medborgarskap
om man bor i Finland. I praktiken är skillnaden ifråga om rättigheter närmast begränsad till rösträtt i nationella val. För många svenskar är därför val eller byte av medborgarskap inte en praktisk fråga (jfr Iskala 2012).
Överlag kan nordiska invandrare i Finland, oavsett finsk anknytning, uppleva att det inte finns anledning att ansöka om ett finskt medborgarskap.
Det finns därför många goda skäl att fråga sig om kategorin »svensk medborgare i Finland« överhuvudtaget har en funktion som en analytisk kategori i en studie med sociologiska frågeställningar?
Av ovanstående skäl har jag valt att inte använda medborgarskap som
det enda urvalskriteriet vid valet av informanter för min intervjustudie.
För att kunna studera inflyttares erfarenheter är det centralt att de inter62

vjuade inte skall ha en tidigare personlig anknytning till Finland, vilket ju
en stor andel av de svenska medborgarna av många orsaker kan ha. Jag
har därför valt att intervjua enbart sådana svenska medborgare som har
svenska som officiellt modersmål i Finland och vilka själva kan identifierar sig vara »svenska« eller »från Sverige« och är utan självupplevd finländsk bakgrund. Samtliga är dessutom födda i annat land än Finland,
har föräldrar som inte är finska medborgare eller är födda i Finland och
de var utan finskt medborgarskap vid inflyttningen till Finland. Intervjumetoden och valet av informanter kommer att beskrivas i detalj i slutet på
följande kapitel.
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4.
Att studera sociala strukturer
och etniska gränsdragningar

I detta kapitel kommer jag att belysa min intervjustudies teoretiska utgångspunkter samt metodval. Ett övergripande syfte med denna studie är
att ge kunskap om sociala processer genom vilka inflyttade från Sverige
blir, eller inte blir, delaktiga i finländska sociala sammanhang. Ett central
begrepp inom migrationsforskningen för att beskriva sådana processer är
begreppet integration. Begreppet beskriver de processer genom vilka invandrare blir delaktiga i mottagarsamhällets sociala och ekonomiska institutioner och strukturer (Wahlbeck 1999; Valtonen 1999; Crul & Schneider
2010). Begreppet institution skall här förstås i den breda mening som begreppet har inom sociologisk teori. En institution är i sociologisk mening
en uppsättning normer och hierarkier som har en beständighet oberoende av de involverade enskilda aktörerna, dvs. en institution utgör en i viss
mån självständig och relativt stabil social struktur. Integration kan mätas
på många olika sätt och ofta särskiljer man inom sociologin mellan social
och ekonomisk integration. Centralt för ett sociologiskt perspektiv på integration är ett fokus på en förståelse av processen, snarare än att studera
integration som ett tillstånd. En aspekt som ofta studeras är invandrares
integration på arbetsmarknaden, en process som inbegriper både sociala
och ekonomiska aspekter (t.ex. Martikainen, Valtonen & Wahlbeck 2012).
I denna bok kommer dock integration att främst beskrivas ur en speciell och specifik synvinkel. Jag lägger ett särskilt fokus på de intervjuade
rikssvenskarnas erfarenheter av sociala integration i finlandssvenska sociala sammanhang och dito institutioner, dvs. det som ofta kallas Svenskfinland. Den sociala struktur som integrationen i detta fall relaterar till ut65

görs av en kategorisering inom den etniska dikotomin »finlandssvensk«
eller »icke-finlandssvensk«. Denna etniska kategorisering leder till frågor
rörande sociala gränsdragningar mellan språkgrupper i Finland vilket de
intervjuades erfarenheter kan ge ett nytt perspektiv på.

Magmas rapport om integration på svenska
Invandrares integration i Svenskfinland och tillhörighet till finlandssvenska sociala sammanhang beror givetvis inte enbart på de invandrares egna
val och prioriteringar. Av betydelse är också vilka strukturella förutsättningar det finns för nyinflyttade att kunna bli delaktiga i lokala svenskspråkiga sociala sammanhang. Sociologerna Karin Creutz och Mika Helander har studerat hur invandrare i Finland kan och vill integreras på
svenska i huvudstadsregionen. Studien utfördes våren 2012 på uppdrag
av tanksmedjan Magma som publicerade rapporten (Creutz & Helander
2012). Studien utnyttjade svar från en enkät till 1000 slumpmässigt urvalda
utländska medborgare i huvudstadsregionen samt intervjuer med 21 invandrare med ett aktivt intresse för att lära sig samt använda det svenska
språket. Bland enkätens 272 inkomna svar fanns enbart 8 personer med
svenskt medborgarskap (Creutz & Helander 2012, 139). De fåtaliga svenskarnas svar är inte särskilt diskuterade av författarna. Studien fokuserar på
vilket intresse invandrare överlag har att integreras på svenska och vilka
hinder som de i praktiken stöter på i denna process. Studien visar klart att
det finns ett utbrett intresse för att lära sig svenska, men att kursutbudet
är bristfälligt och språkutbildningen är otillräcklig. Studien visar också
att många invandrare upplever kunskaper i svenska som en fördel på den
finländska arbetsmarknaden. Ett centralt resultat var också att finska och
svenska inte på något sätt uteslöt varandra, invandrare hade ett intresse för
båda språken. Många invandrare är dessutom redan från tidigare kunniga
i ett flertal språk och har bott i ett flertal länder, och har därmed ett aktivt intresse för att lära sig nya språk. Svenska upplevdes av många som ett
nordiskt språk som man kunde ha nytta av både i Finland och utomlands
(Creutz & Helander 2012).16
Creutz och Helanders studie visar att många invandrare är förvånade
över den faktiska språksituationen i huvudstadsregionen. »Människor
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som flyttat från Österbotten eller Sverige och förväntar sig att huvudstadsregionen är tvåspråkig blir förvånade, och till och med chockerade, när
de märker hur stark finskspråkig dominans som råder inom området«
(Creutz & Helander 2012, 17). Invandrare har ofta blivit informerade om
landets språklagstiftning och blir därför förundrade över att myndigheter
inte vill tillmötesgå de språkliga rättigheter som samhällsmedlemmar är
berättigade till. Intervjuerna påvisade att det svenska språket upplevs som
marginaliserat i huvudstadsregionen trots den officiella tvåspråkigheten;
finska och engelska är de två språk som myndigheter i regel bemöter invandrare på. Några av de intervjuade nyckelpersonerna uppger trots detta
att man kan klara sig på svenska om man känner till var man kan fungera
på svenska. Detta perspektiv var vanligast hos de med en direkt koppling
till det finlandssvenska samfundet, t.ex. genom en finlandssvensk partner
(Creutz & Helander 2012, 58). Det finns dock uppenbart en stor svårighet
att hitta information om service och aktiviteter på svenska. Till exempel
den svenskspråkiga informationspunkten Luckans tjänster uppfattas därför som betydelsefulla. Sammanfattningsvis framhålls i rapporten att det
finns ett stort behov av sammanställd information om befintlig samhällsservice på svenska i huvudstadsregionen, ett behov som gäller både offentlig och privat sektor, eftersom invandrare har svårigheter att hitta »de ställen där svenska är ett gångbart språk och där ett liv på svenska kan levas
obehindrat« (Creutz & Helander 2012, 61). De invandrare som flyttat från
svenskspråkiga Österbotten upplevde att det svenskspråkiga civilsamhället
var mera tillgängligt i Österbotten medan huvudstadsregionen uppfattas
som ett ganska anonymt samhälle (Creutz & Helander 2012, 108).
Invandrares möte med finlandssvenska sammanhang behandlades av
Creutz och Helander i intervjuer med ett urval invandrare som integrerats på svenska. Enligt dem upplever invandrarna »sig som välkomna i det
finlandssvenska sammanhanget, inställningen är öppen och attityderna
är positiva, och samhället är mindre, vilket förbättrar förutsättningarna
för att skapa kontakter« (Creutz & Helander 2012, 17). Språkkunskaperna
har enligt Creutz och Helander (2012, 30) en central betydelse för integrationen till Svenskfinland »speciellt eftersom finlandssvenskarnas enda gemensamma ›etniska markör‹ är det svenska språket«. »I många fall identifierar sig invandrarna som finlandssvenska, men de frågar sig om deras
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omgivning tillåter dem att bli fullvärdiga finlandssvenskar, eller om de förblir svenskspråkiga invandrare« (Creutz & Helander 2012, 17).
Creutz och Helander identifierar i sin rapport ett intressant fenomen
bland invandrare som kan svenska och som känner till landets tvåspråkighet. I många fall blir dessa personer förkämpar för svenskan och tvåspråkigheten i Finland. »De utgår från hur landet officiellt är uppbyggt, är inte
på samma sätt förankrade i en tradition och kultur av språkrelationer som
landets två nationella språkgrupper och har inte en psykisk belastning av
självcensur när det gäller att använda någotdera språket med myndigheter« (Creutz & Helander 2012, 53). De intervjuade invandrarna kunde dock
inte heller undgå att märka hur politiserad språkfrågan är i Finland samt
att det existerar fördomar och negativa stereotypier om den svenska språkgruppen. I intervjuerna framkom därför även att invandrarna upplevde
det problematiskt att deras intresse för svenska språket skapade en bild av
dem själva som de inte kunde underteckna (Creutz & Helander 2012, 98).
I rapporten citerar författarna en intervju med en kvinnlig invandrare som
beskriver problemen med att förhålla sig till de existerande fördomarna
och uppfattningarna om finlandssvenskarna i huvudstadsregionen:
This gets a little bit sensitive, but I guess I don’t want to seem like I’m trying to be
something I’m not. What I mean by that is that there is this [negative attitude].
It’s hard to miss when you come into Finland that there is this weird… Things
people say, these divisions between Finnish speakers and Swedish speakers, and
there is this whole class issue, the colonialism thing. So I mean as to what extent
people really see Swedish speakers as being part of a ruling class still. I wouldn’t
necessarily want to be like »oh I’m trying to join like the elites of Finland«. That
idea is very uncomfortable to me, and it’s sort of embarrassing to talk about. Because I imagine this must sound strange to somebody else, but you get this idea
that there is this tension. I sort of feel like I am not part of that tension – that’s
not part of my history. I don’t want to navigate that in a way. (Creutz & Helander 2012, 99)

Ovanstående citat från rapporten beskriver hur obekvämt man som utomstående kan uppleva det när man blir tvungen att positionera sig inom
ramen för existerande etniska relationer i ett samhälle. Invandrare skulle
givetvis helst undvika att bli indragna i denna typ av problematiska sociala
relationer, men integrationsprocessen är alltid förknippad med språkan68

vändning och språkkunskap. Eftersom språkfrågan i Finland är förknippad med specifika etniska relationer blir det därför svårt för invandare
att undvika att navigera dessa sociala relationer. Hur man positioneras
av andra och hur man positionerar sig själv inom de etniska kategorierna relaterade till de två språkgrupperna blir därför frågor som invandrare
möter och måste förhålla sig till i Finland. De etniska relationerna som baseras på språk blir lätt en markant fråga särskilt för invandrare som råkar
tala det språk som befinner sig i minoritetsposition. Det kan även finnas
anledning att tro att språkfrågan är speciellt laddad i huvudstadsregionen,
där de två språkens samhällsposition och språkgruppernas relativa storlek
ändrats radikalt under 1900-talet.
Finlandssvenskhet kan förstås som en etnisk kategori som skapats och
kontinuerligt är föremål för förhandlingar inom specifika finländska samhälleliga kontexter. Som inflyttad från Sverige är man inte ursprungligen
delaktig i dessa gränsdragningsprocesser, men eftersom man hamnar in i
en finländsk samhällelig kontext är man tvungen att aktivt orientera sig
inom dessa processer och förhålla sig till de i Finland existerande sociala
rollerna och etniska kategorierna. De inflyttades erfarenheter kan därför
ge värdefull information om sociala gränsdragningsprocesser mellan nationella, språkliga och etniska kategorier i Finland. Hur positionerar de
sig själva ifråga om den svenskspråkiga minoriteten och den finskspråkiga majoriteten, samt det faktum att man blir kategoriserad som »rikssvensk«? Vilka erfarenheter har de intervjuade av att socialt integreras
inom »Svenskfinland« och av de etniska relationerna i Finland? Dessa frågor kommer jag att återkomma till i de följande kapitlen i denna bok.

Etnicitet som sociologiskt begrepp
Det perspektiv på sociala gränsdragningar som jag använder mig av kommer från den internationella sociologiska och socialantropologiska diskussioner om etniska gränsdragningsprocesser. Etnicitet är en social kategorisering som utgår från uppfattningar om individers kollektiva härkomst,
familjeband, kultur och självupplevda grupptillhörighet (t.ex. Johansson
1999; Westin 2008; Wikström 2009).17 Inom sociologin betecknar begreppet etnicitet en kategorisering som har samband med grundläggande
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samhällsstrukturer. En klassisk sociologisk analys baserar sig på samspelet
mellan samhällets strukturer och individens sociala handlingar. Den sociala verkligheten är samtidigt både socialt konstruerad av individer och
konstruerande för individen. Från ett sociologiskt perspektiv är därför etnicitet ett abstrakt teoretiskt begrepp som beskriver samhällets struktur,
som inom en sociologisk analys är både strukturerande för individen och
samtidigt socialt skapad genom individens handlingar (Malešević 2004;
Jenkins 2005, 2008). Etnicitet är en typ av grundläggande kategorisering
vilken inom sociologisk teori begreppsliggör socialt definierade gruppers och kategoriers inbördes position inom samhällets sociala strukturer (Weber 1922; Rex 1986, 2001; Banton 2007, 2008, 2011; Wimmer 2008).
Utmaningen för den sociologiska forskningen om etnicitet kan sägas
vara att å ena sidan undvika abstrakta kategoriseringar på en strukturell
nivå utan klar koppling till individers vardagsliv, men å andra sidan också
undvika rent subjektiva uppfattningar samt en individualisering och extrem relativisering av människors sociala verklighet. Denna dikotomi mellan samhälle och individ är dock kännetecknande för alla sociologiska
fenomen. Å ena sidan strukturerar etnicitet våra liv, och etnicitet utgör
därför det som sociologins klassiker Durkheim (1895) kallade ett »socialt
faktum« vilket kan studeras sociologiskt. Å andra sidan är samhällets etniska strukturer socialt konstruerade, dvs. de är konstruerade av individer i social interaktion med varandra. Etniska gruppindelningar är därför
både föränderliga och situationsbundna. De etniska gränsdragningarna
ser uppenbart inte likadana ut i alla situationer och i alla samhällen. Sociologins uppgift är att förklara denna variation (jfr Wimmer 2013).
Det sätt som man inom sociologin tillämpat för att studera etnicitet har
ofta utgått från en fokusering på etniska grupper. Inom sociologin finner
man detta fokus redan hos Max Weber (1922, 216–226). Under efterkrigstiden har den sociologiska diskussionen om etniska grupper också utvecklats i nära kontakt med socialantropologisk forskning. Den på sin tid inflytelserika amerikanska boken Ethnicity: Theory and Experience inleds med
en klassisk definition av begreppet etnicitet som karaktären av och kvaliteten hos en etnisk grupp (Glazer & Moynihan 1975, 1). Denna förskjutning av analytiskt fokus från etnicitet till etniska grupper har fördelen att
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man förhindrar ett ensidigt fokus på antingen abstrakta samhällstrukturer å ena sidan eller subjektiva uppfattningar å andra sidan.18 Ett fokus
på gruppindelning är en praktisk startpunkt för forskning om etnicitet,
eftersom man då kan kombinera ett strukturellt perspektiv och ett socialkonstruktivistiskt aktörsperspektiv. Gruppindelningar utgör en konkret
manifestation av samhällsstrukturer; grupper är samtidigt skapade av individer och strukturerande för individers sociala liv. Individen måste förhålla och positionera sig till samhällets existerande kategoriseringar och
identifiera sig med de etniska grupper som man uppfattar att existerar (en
individ kan alltså inte helt fritt själv hitta på sin egen grupp eller sin egen
gruppidentitet). Då man diskuterar etniska grupper är det även nyttigt att
komma ihåg distinktionen mellan begreppen »grupper« och »kategorier«
inom socialantropologisk teori. Det som kallas »etniska grupper« borde
ibland mera exakt snarare kallas för »etniska kategorier«. Medlemskap i en
»grupp« baserar sig på aktörernas egen definition (med andra ord en s.k.
emisk förståelse av medlemskap), medan tillhörigheten till en »kategori«
utgår från »externa« kriterier eller processer. En socialantropologisk förståelse av etniska grupper baseras sig alltså på de involverade personernas
egen självförståelse av sin och andras tillhörighet (t.ex. Barth 1969). Här
kan man dra en parallell till diskussionen om etniska kategorier inom sociologisk teori, framförallt etnicitetsteorin utvecklad av Michael Banton.
Han utgår från att specifika etniska kategorier existerar och att de som tillskrivs en etnisk kategori kan komma att utgöra en etnisk grupp, men att de
inte nödvändigtvis behöver utgöra det (Banton 2008, 2011).19
Socialantropologin är den vetenskap där man traditionellt studerar kulturella skillnader, och frågan om etniska gruppers karaktär är därför osökt
en central antropologisk forskningsfråga (Banks 1996; Eriksen 1998). Ett
dominant teoretiskt perspektiv inom socialantropologin är att etniska
grupper definieras genom gränsdragningar med andra etniska grupper.
Då etnicitetsbegreppet efter andra världskriget lanserades som ett vetenskapligt begrepp reflekterade detta en önskan att ersätta och distansera sig
från begreppet »ras«. Istället för det biologiskt och med politisk barlast
laddade begreppet »ras«, erbjöd etnicitetsbegreppet en betoning på kulturella och sociala skillnader. De centrala sociala kategorierna genom vilka
människor definierade sig själv och andra var de facto inte biologiskt be71

stämda, utan kunde mera korrekt beskrivas utgående från kulturella skillnader. Inom antropologin har begreppet etnicitet utvecklats som ett vetenskapligt begrepp och utvecklingen har haft en avgörande betydelse för
övrig samhällsvetenskaplig forskning. Den antropologiska forskningen
om etniska grupper har påvisat att det ofta kan vara mycket små kulturella skillnader som används för att definiera etniska grupper, dessutom varierar kriterierna mellan olika situationer. Vissa kulturella skillnader kan
i vissa situationer vara mycket betydelsefulla och i andra situationer helt
betydelselösa. Gränsdragningar mellan kulturellt definierade grupper verkar reflektera övriga sociala och politiska gränsdragningar snarare än objektiva kulturella skillnader. Etnicitet är närmast ett verktyg inom konflikter om knappa resurser (Cohen 1969; Glazer & Moynihan 1975; Wimmer
2013). Sociala gränser och intressemotsättningar verkar således vara det
som bestämmer vilka kulturella aspekter som skall betonas, snarare än att
kulturella skillnader skulle skapa etniska gränsdragningar. I en betydelsefull bok Ethnic Groups and Boundaries (Barth 1969) sammanfattas en
antropologisk förståelse av etnicitet av den norska antropologen Fredrik
Barth. Han betonar i bokens introduktionskapitel att det inte är det »kulturella innehållet« som definierar en etnisk grupp. En kulturanalys av kulturella skillnader ger alltså i sig ingen kunskap om etnicitet, istället är det
gränsdragningsprocesserna som forskaren måste fokusera sig på. Etniska
grupper är kategorier som baseras på självkategorisering och identifikation av aktörerna själva (Barth 1969, 10). Forskarens uppgift är därför att
fokusera på hur gränsdragningar görs och upplevs av de aktörer som är
involverade i gränsdragningarna ifråga.
En logisk följd av detta perspektiv på etnicitet är att ingen etnisk grupp
kan existera isolerad från andra grupper. För att gränsdragningsprocesser
skall finnas måste en relation till övriga grupper existera. Att studera etnicitet genom att enbart fokusera på en etnisk grupp eller kategori är inte
möjligt. En annan, mera sentida, norsk antropolog Thomas Hylland Eriksen (1998, 9) har betonat att detta skulle vara som att studera ljudet från en
hand som applåderar. »Handen« (dvs. etniciteten) existerar givetvis, men
den kan enbart göra sig hörd genom kontrasteringen och mötet med en
annan »hand«. Det är alltså enbart i mötet mellan grupper eller mellan kategorier som etniciteten problematiseras och kan bli synliggjord.
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Inom sociologin har ett fokus på etniska grupper den stora fördelen att
man då lätt kan studera etniska relationer. Etniska relationer är relationer
som existerar mellan etniska grupper, och är härmed alltid en social relation som utspelar sig på gruppnivå. Etniska relationer existerar, skapas
och upprätthålls utgående från individers uppfattningar om sin egen och
andras gruppmedlemskap. Etniska relationer utspelar sig därför inte på en
personlig nivå som en relation mellan individer. En central fråga för studier av etniska relationer är därför medlemskapet i en grupp, vem hör till
gruppen och vem hör inte till den. För en sociologisk analys av etniska relationer är det därför centralt att studera hur man skapar och upprätthåller
etniska grupper. En grupp utgör ju per definition inte hela befolkningen,
och ett fokus på grupper leder därmed osökt till ett fokus på gränsdragningarna. Inom sociologisk analys utgår man från att sociala gränsdragningsprocesser sker genom ett samspel mellan strukturella kategorier och
individens sociala handlingar (Fenton 2010; Wimmer 2013). Etniska relationer baserar sig härmed både på existerande etniska kategorier och på
individens tolkningar av sociala situationer.
Redan Max Weber (1922, 216–226) betonade i sin klassiska definition av
etniska grupper att dessa var socialt konstruerade. Han skriver att gemenskapen i likhet med andra sociala gemenskaper är konstgjord, »künstlich«
(Weber 1922, 219). För Weber var gruppmedlemmarnas egen subjektiva tro
på en gemenskap (gemeinschaft) avgörande, men lika centralt för hans argument är att det inte är denna tro som skapat gruppen, utan det är gruppen som skapar tron på gemenskapen. Drivkraften för att skapa gruppen
utgörs däremot enligt Weber av en strävan att monopolisera makt och
status. Så som ovan beskrivits utgör denna synvinkel på etnicitet fortsättningsvis kärnan för en sociologisk förståelse av etniska gränsdragningsprocesser. Etnicitet blir följaktligen ett vapen i kampen om knappa resurser, men det är viktigt att minnas att dessa resurser inte enbart – och
inte ens centralt – omfattar materiella tillgångar. Tillgången till socialt
eller kulturellt kapital kan utgöra minst lika viktiga drivkrafter för etniska
gränsdragningar som tillgången till ekonomiskt kapital. Mycket talar för
att socialt och kulturellt kapital i dagens samhällen utgör de centrala tillgångar som man tävlar om inom de olika »fält« som dagens samhälle utgör
(se t.ex. Bourdieu 1986).
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Att studera etniska gränsdragningar
Frågan om etnicitetens »sanna natur« och »ursprung« blir lätt en närmast
filosofisk fråga. En mera relevant fråga för samhällsvetenskaplig forskning
är istället hur man skall studera etniska relationer på bästa sätt. Inom antropologisk och sociologisk forskning har – så som nämnts ovan – fokus
ofta lagts på etniska grupper. Dilemmat härvid är att fokus på grupper
ofta betyder att man fokuserar på resultatet av gränsdragningsprocesserna, snarare än själva processerna i sig. Det kan utgöra ett allvarligt analytiskt och metodologiskt problem om man tar för givet att specifika grupper existerar, snarare än att studera vilka grupper som existerar. Gruppen
borde vara det som skall förklaras och inte vara en del av förklaringen. Ett
tungt vägande inlägg i debatten om etnicitet har gjorts av sociologen Rogers Brubaker (2004) i artikeln »Ethnicity without groups« (och senare i
boken med samma namn). Han argumenterar för ett forskningsperspektiv som ställer gränsdragningsprocesserna i fokus, snarare än grupperna
i sig. Ett fokus på grupper är problematiskt eftersom det tenderar att reifiera grupper så att de uppfattas som internt homogena och externt klart
avgränsade och man förbiser processerna genom vilka de är socialt konstruerade. Forskaren bör istället fokusera på hur de involverade aktörerna
socialt skapar etnicitet. Detta betyder att etnicitet inte skall uppfattas som
en grupp eller entitet, utan istället tänkas i termer av praktiska kategorier,
situationsbunden handling, kulturella idiom, kognitiva scheman, diskursiva ramar, organisationsrutiner, institutionella former och politiska projekt
(Brubaker 2004, 11). Att skapa etniska grupper är följaktligen en dynamisk
process och forskaren bör fokusera på dynamiken i dessa processer istället för på gruppen i sig.
I boken Ethnic Boundary Making har sociologen Andreas Wimmer
(2013) utvecklat en ambitiös syntes av etniska gränsdragningsteorier. Hans
syntes eftersträvar att systematiskt analysera empirisk variation i etniska
former och härigenom förklara varför etnicitetens betydelse varierar inom
olika samhällen, situationer och perioder. Han betonar den strategiska naturen hos aktörernas val av kategoriseringar och tillhörighet inom ramen
för existerande sociala strukturer (Wimmer 2008, 2013, 2014). I korthet
kan man särskilja mellan fem strategier för gränsdragningar som en aktör
74

i princip kan välja mellan. Strategier som eftersträvar att rita om gränsdragningarna för att antingen innesluta eller utesluta fler personer från
sin egen kategori (expanding och contracting); strategier som eftersträvar
att modifiera existerande kategorier, antingen genom att ifrågasätta deras
hierarkiska ordning eller genom att förändra sin egen position inom hierarkin (normative inversion och positional moves); och slutligen en strategi som går ut på att aktören helt ifrågasätter etnicitetens betydelse och
istället väljer att betona andra icke-etniska tillhörigheter (blurring). Den
sistnämnda strategin innebär att aktören väljer att försöka »sudda ut« etniciteten. Om strategin lyckas betyder det att etniska gränser blir mindre
viktiga för det dagliga livet, mindre utelutande och mindre institutionaliserade. De konkreta exempel som Wimmer (2013, 61–63) presenterar på
denna strategi omfattar en betoning på lokala identiteter, religionstillhörighet eller på en universell och kosmopolitisk tillhörighet, istället för en
etnisk tillhörighet. Dessa exempel omfattar främst medlemmar av hierarkiskt underordnade etniska kategorier, som har ett intresse av att ifrågasätta existerande etniska gränser, men man kan likväl tänka sig att också
individer som tillhör privilegierade kategorier i vissa sociala kontexter kan
ha ett intresse att ifrågasätta etnicitetens relevans och legitimitet som social gräns.
Vilka följder har ovanstående teoretiska perspektiv för denna bok? Det sociologiska perspektiv som här används betonar att man studerar de processer som skapar och definierar etniska kategorier samt människors delaktighet i och relation till sociala gränsdragningsprocesser. Detta ställer i
sin tur specifika krav på valet av metod och empiriskt material för forskningen. Denna bok önskar belysa erfarenheter av sociala gränsdragningsprocesser mellan etniska kategorier i Finland. I enlighet med det ovan
beskrivna teoretiska perspektiven ligger fokus inte på att studera de involverade etniska grupperna, utan istället på att studera gränsdragningsprocesserna. Till exempel finlandssvenskhet är en etnisk kategori som skapats
och kontinuerligt är föremål för förhandlingar inom en specifik samhällelig kontext. Så som jag vill poängterar i denna bok är denna etniska kategori en produkt av en specifik historisk och finländsk nationell kontext.
De etniska gränsdragningsprocesserna studeras bäst i situationer där etni75

citeten inte är självklar och given. Etnicitet, uppfattad som en socialt konstruerad samhällsstruktur, kommer bäst till uttryck då etniciteten problematiseras, förhandlas och aktivt måste väljas. Detta forskningsprojekt har
därför valt att intervjua »rikssvenska« svenskspråkiga invandrare om deras
erfarenheter av etniska gränsdragningar i Finland. Som inflyttad från Sverige är man inte från början del av de lokala gränsdragningsprocesserna,
men eftersom man hamnar in i en ny samhällelig kontext är man tvungen att aktivt orientera sig inom dessa processer och förhålla sig på något
sätt till de i Finland existerande etniska kategorierna. Med andra ord kan
svenskspråkiga invandrare uppfattas som utomstående som inträder i de
existerande sociala strukturerna, inklusive de existerande finländska sociala gränsdragningarna mellan svenskt, finskt och finlandssvenskt. Genom
inträdet blir man en ny aktör i dessa sociala strukturer. Forskningen bör
fokusera på att studera just de sociala situationer där aktörer aktivt måste
göra val och där de måste orientera sig inom de existerande sociala strukturerna.
Metoden för materialinsamlingen bör reflektera det faktum att etniska grupper baseras på självkategorisering och identifikation av aktörerna
själva. Den metodologiska individualismen poängterad av Weber (1922)
utgör därför en god grund för en sociologisk studie av etniska relationer
(jfr Rex 1985, 1986). Sociologins uppgift är enligt Weber att nå en förståelse av aktörernas sociala handlingar, dvs. sådana handlingar med vilka individen förknippar en mening. Analysens fokus bör följaktligen läggas på
aktörernas egen uppfattning och tolkning av sociala gränsdragningar. Så
som senare beskrivs i detta kapitel är intervjumetoden därför ett naturligt
val för denna studie.

Minoriteter och majoriteter
Etnicitet uppkommer och manifesteras i situationer då den behövs eller är
ifrågasatt. Minoriteter har etnicitet, men också majoriteter har det. Skillnaden är närmast att hos minoriteter blir etniciteten lättare synlig. Majoriteter utgör måttstocken i samhället, de representerar det »normala«, det
vanliga och självklara sättet att vara. Medlemmar i majoriteter kan därför
lätt felaktigt tro att de varken har en specifik kultur eller etnicitet (»vi är
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ju som alla andra«). Majoritetsmedlemmar uppfattas lätt som individer
av både sig själv och andra. Minoriteters kultur och etnicitet blir däremot
lätt synliggjord och uppmärksammad eftersom den avviker från »det normala«. Minoritetskulturer måste förklaras och är på grund av gruppens
relativa storlek ofta hotad. Minoriteter uppfattas också lätt som representanter för sin grupp och är även själva medvetna om sitt gruppmedlemskap. För minoriteter blir därför ett kulturellt erkännande mycket viktigt
(t.ex. namn och de etiketter man sätter på gruppen blir av central betydelse). Från en sociologisk synvinkel är det centralt att förstå att ovanstående karaktäristik av minoriteter och majoriteter inte enbart är en fråga
om individers »identitet« utan även har att göra med individens »sociala
handlingar«. Sociologins uppgift är att studera och förstå innebörden i
dessa handlingar.
Etniska minoriteter och majoriteter kan leva inom helt olika sociala,
ekonomiska och politiska kontexter och med helt olika förutsättningar på
dessa samhällsområden. Om man tillhör eller har blivit socialiserad inom
en majoritet respektive en minoritet kan ens sociala handlingar därför
vara mycket olika på grund av de sinsemellan olika tolkningar som man
gör av den sociala verkligheten och ens position inom samhällets strukturer. Inom sociologin har Bourdieu (1977, 1992) introducerat begreppet habitus för att beskriva individens aktörskap inom de sociala strukturerna.
Begreppet habitus betecknar det »system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen« (Broady
1991, 225). Habitusbegreppet har använts för olika syften inom sociologisk
forskning, men teoretiskt hänvisar det till generella handlingsdispositioner. Dessa handlingsdispositioner är beroende av individens sociala position och utgör relativt stabila scheman för individens tolkningar, tankesätt och sociala handlingar. Med en utgångspunkt i Bourdieus teori är det
därför möjligt att särskilja mellan minoritetshabitus och majoritetshabitus
(Puskás 2008). Som en medlem av en minoritet kan man i specifika sociala situationer uppvisa en annorlunda handlingsdisposition än vad en
medlem av en majoritet skulle uppvisa i motsvarande situation. Tünde
Puskás (2008) studerar medlemmar av den ungerska minoriteten i Slovakien och i Sverige och hur användningen av ungerska språket får olika betydelse i de olika nationella kontexterna. För en språkminoritet är språket
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inte bara ett individuellt kommunikationsmedel utan ungerskan kan få en
stark symbolisk och politisk betydelse för minoritetens kollektiva självförståelse. Puskás definierar minoritetshabitus på följande sätt i sin studie:
My definition of minority habitus draws heavily on the habitus concept developed by Bourdieu. Minority habitus is understood as a set of dispositions which
orient both individuals’ ways of viewing their own and others’ ethnocultural
identifications and the strategies they use when doing ethnicity. At the same
time, it is important to stress that habitus only orients and does not determine
individual behavior. Minority habitus is formulated through lived experiences
and actions and it is continually modified and it is transposable, that is to say
a habitus acquired and appropriated in one context can be transformed and/or
translated according to the logic of another context. (Puskás 2008, 272)

Medlemmar av minoriteter respektive majoriteter kan följaktligen kännetecknas av skillnader i sina relativt stabila handlingsdispositioner. En
parallell kan här dras till den socialpsykologiska forskningen om skillnaden mellan majoritetsidentiteter och minoritetsidentiteter (t.ex. Liebkind 1984; Henning-Lindblom 2012). Individer kan uppvisa olika fördomar och attityder gentemot andra grupper beroende på om de tillhör en
minoritet eller en majoritet. Skillnaden mellan minoriteter och majoriteter kännetecknas emellertid av flera olika faktorer som kan påverka attityderna rörande den andra gruppen, det kan finnas variation både ifråga
om antal, makt och status, vilka alla på olika sätt kan påverka attityderna
om den andra gruppen. Liebkind (1984, 1989) har beskrivit hur både majoriteter och minoriteter inom socialpsykologisk forskning kan uppdelas
i »säkra« och »osäkra« grupper. De säkra minoriteterna kännetecknas av
ett understrykande av sin särprägel och en positiv självbild som ett försvar mot fördomar. Liebkind (1984) påvisade att den finlandssvenska minoriteten utgående från dessa kännetecken kunde beskrivas som en relativt säker minoritet. Av särskilt intresse för denna bok är att man kunnat
påvisa skillnader i fråga om självbild, stereotypier och utgruppsattityder
mellan majoriteter och minoriteter i Sverige och Finland (Liebkind, Nyström, Honkanummi & Lange 2006; Liebkind, Henning-Lindblom & Solheim 2008). Vid en jämförelse mellan relationen mellan den svenska och
den finska minoriteten respektive majoriteten i Sverige och Finland kunde
konstateras att grupprelationerna såg olika ut i de två länderna. Skillna78

derna ifråga om självbilder och utgruppsattityder var inte beroende av minoritets- eller majoritetspositionen i sig, istället verkade gruppernas samhällsposition och olika historiska stereotypier även spela en roll (Liebkind
m.fl. 2006). Forskningsresultaten visade därmed att den sverigefinska minoriteten och den finlandssvenska minoriteten från ett socialpsykologiskt
perspektiv utgör två klart olika typer av minoriteter. Det finns alltså många
skäl att anta att finlandssvenskarna som etnisk grupp karaktäriseras av det
faktum att gruppen är en minoritet vars position framförallt måste förstås
inom ramen för den samhälleliga kontexten i Finland.
Finlandssvenskarna som en specifik grupp har varit föremål för relativt omfattande finländsk samhällsvetenskaplig forskning.20 Avsikten med
denna bok är inte att bidra till den redan existerande stora kunskapen om
diverse aspekter av den finlandssvenska minoriteten i Finland. Avsikten är
istället att ge ett nytt perspektiv på de sociala gränsdragningsprocesserna
som definierar etniska, språkliga och nationella kategorier. Dessa sociala
processer är betydligt mindre problematiserade och studerade inom den
finländska samhällsvetenskapliga forskningen. En utgångspunkt som man
kan anlägga är det faktum att det finns en uppfattning om att finlandssvenskar existerar som en social grupp eller kategori som åtminstone ställvis kan särskiljas från andra grupper och kategorier (jfr Klinkmann 2011).
Också den omfattande samhällsvetenskapliga forskningen visar att det
mycket väl går att studera och identifiera denna kategori; den existerar i en
empirisk bemärkelse och inte bara i teorin. Detta (dvs. konstaterandet att
finlandssvenskar existerar) kan synas vara ett banalt konstaterande, men
följdfrågan inom etnicitetsforskningen är däremot mera problematisk: hur
skall denna etniska kategoris gränser uppfattas? Befolkningsregistret i Finland ger en exakt siffra på antalet som uppger svenska som sitt modersmål
(291 153 personer år 2010), emedan alla fast bosatta i Finland måste uppge
ett, och enbart ett, modersmål. Frågan är dock vad denna numerära uppgift indikerar. Forskare antar ofta att befolkningsregistrets uppgifter relativt väl motsvarar personers faktiska uppfattning om sin identitet och
sina språkkunskaper (jfr Finnäs 2013). Gränserna mellan språkgrupperna
i Finland är dock diffusa och öppna, t.ex. den växande andelen tvåspråkiga
personer kan inte helt entydigt placeras inom dikotomin mellan svenskspråkiga och finskspråkiga (Lojander-Visapää 2001). Den svenskspråkiga
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befolkningen är i många avseenden heterogen. Demografen Fjalar Finnäs
(2010b) har t.ex. påpekat att den svenskspråkiga befolkningen i olika regioner av Svenskfinland kan leva i sinsemellan mycket olika demografiska
verkligheter och språklig omgivning. Sociologen Susan Sundback (2010b)
poängterar att finlandssvenskarnas erfarenhet av sig själva som en etnisk
grupp eller nationell minoritet kan skilja sig i olika geografiska regioner
av Svenskfinland. Vad är det då som definierar gränserna för finlandssvenskarna som en etnisk grupp eller kategori? Språket är en självklar aspekt, men tidigare forskning har påvisat att språket i sig inte alltid är en
tillräcklig variabel för att identifiera finlandssvenskarna som etnisk grupp
(t.ex. Allardt & Starck 1981; Lojander-Visapää 2001; Heikkilä 2011).
Erik Allardt och Christian Starck (1981) diskuterar de etniska gruppernas natur i sin studie av finlandssvenskarna i Helsingfors. De utgår från
att man kan tillhöra samma etniska grupp på olika grunder, och särskiljer
mellan fyra olika kriterier för en etnisk grupp. De fyra kriterierna är självkategorisering, härstamning, specifika kulturdrag (t.ex. språk) och slutligen en social organisation för interaktionen både inom gruppen och med
personer utanför gruppen. Allardt och Starck (1981, 42–43) anser att varje
medlem i en etnisk grupp måste uppfylla något av dessa fyra kriterier för
att kunna räknas som medlem. Denna typ av strikta kriterier leder dock
osökt till frågan hur många av dessa kriterier som skall uppfyllas, till vilken grad, av vem och i vilka situationer? Allardt och Starck menar att för
finlandssvenskarna är språket det centrala specifika kulturdraget, medan
de finsk- och svenskspråkiga finländarna i övrigt inte verkar uppvisa djupgående skillnader i form av generella kulturmönster. »I själva verket talar
mycket för påståendet att svensk- och finskspråkiga från i övrigt liknande
bakgrundsförhållanden inte skiljer sig från varandra utom i fråga om sitt
språk« (Allardt & Starck 1981, 44). Susan Sundback (2010b, 58) har däremot i en senare kommentar till detta påpekat att Allardt och Starcks tolkning kanske närmast motsvarar en helsingforsisk och sydfinländsk erfarenhet; i andra regioner där det svenska språket traditionellt är starkare
och förankrat i en lokal identitet kan erfarenheterna av etniska relationer
och kulturella skillnader vara en annan.
I en diskussion om kulturella skillnaders betydelse bör man dock minnas den centrala insikten från antropologisk etnicitetsteori, att det så som
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Barth (1969) påpekar inte är det kulturella innehållet som är avgörande för etniciteten, utan istället de kollektiva gränsdragningsprocesserna.
Erfarenheter om kulturella skillnaders betydelse bör ses som en följd av
gränsdragningsprocesser, snarare än som en förklaring till dessa. Även
Allardt och Starck (1981, 40) observerar att de sociala definitionerna är
centrala vid en analys av etniska grupper, svaret på kriteriernas betydelse
måste därför sökas i de sociala gränsdragningsmekanismerna. »De gränsbevarande och gränsskapande mekanismerna växlar från fall till fall. De
speciella normer som gäller för etnicitetens uppvisande eller fördöljande
är ofta mycket subtila och kan egentligen läggas i dagen endast genom
skickligt utförd socialantropologisk fältforskning« (Allardt & Starck 1981,
45). Intressant är också att de påpekar att deras fjärde kategori om en social organisation är olik de andra kategorierna de ställer upp. Allardt och
Starck (1981, 45) förankrar betydelsen av den etniska sociala organisationen i Barths socialantropologiska teoretiska diskussion. Författarna utnyttjar dock inte till fullo den socialantropologiska teoretiska och metodologiska traditionen som de anknyter till i sin bok. Allardt och Starcks
egen studie är en mera traditionell och deskriptiv sociologisk analys av
finlandssvenskarna i Helsingfors på 1970-talet. En närmare bekantskap
med den socialantropologiska diskussionen om etnicitet hade lett till ett
mera processinriktat perspektiv på etniska grupper. Det socialantropologiska perspektivet skulle i detta sammanhang föreslå att de olika ovannämnda »kriterierna« samverkar och kan ses som en funktion av varandra
inom ramen för etniska gränsdragningsprocesser (jfr Wimmer 2013). Jag
menar alltså att fokus bör läggas på gränsdragningsprocesserna snarare än
på att mäta »kriterier«. Finlandssvenskarna som en etnisk kategori skapas
i likhet med andra etniska kategorier genom sociala gränsdragningsprocesser i mötet med andra kategorier. Det blir härmed särskilt intressant
att fokusera på gränsdragningar mellan finlandssvenskt, finskt och rikssvenskt, som kan ses som alternativa och kompletterande etniska kategorier. Genom fokus på gränsdragningsprocesserna blir det också uppenbart
att en central aspekt av att vara finlandssvensk är att tillhöra en minoritet.
Finlandssvenskarna definieras i relation till den finska majoriteten i Finland (redan begreppet finlandssvensk avslöjar detta). Minoritets- och majoritetsaspekten kan vara central för etniciteten. Jag kommer i senare ka81

pitel i denna bok att beskriva hur denna centrala aspekt också har relevans
för de intervjuades erfarenheter och tolkningar.
Rikssvenskar som flyttar till Finland inträder i den ovan beskrivna etniska konstellation som utomstående. Som rikssvensk talar man svenska,
men man är inte huvudaktör inom den nationella sociala kontext inom
vilken finlandssvenskarna har definierats. Hur kan man förhålla sig som
inflyttad svensk till den etniska kategorin finlandssvensk och till övriga
kategorier? Hur orienterar och positionerar man sig inom de existerande
etniska relationerna? Som rikssvensk är man inte fullt delaktig i de etniska
relationerna mellan finskt och svenskt i Finland, men som svenskspråkig
person boende i Finland är det ändå svårt att undvika ovanstående frågor.
Finlandssvenskarna befinner sig dessutom i en minoritetsposition, medan
man som svensk från Sverige tillhör en majoritet. Senare i denna bok kommer jag att beskriva vilken betydelse de intervjuade rikssvenskarnas majoritetsbakgrund – eller mera exakt majoritetshabitus – har för ovannämnda
frågor.
Sammanfattningsvis kan man säga att rikssvenska erfarenheter kan erbjuda ett utanförperspektiv på de etniska gränsdragningarna i Finland. En
av de få studier som berör finlandssvenskhet där man explicit använt sig
av ett utanförperspektiv utgör det etnografiska fältarbetet som utfördes i
Finland i mitten av 1970-talet av den svenska etnologen Karl-Olov Arnstberg (1989, 213–254).21 Fältarbetet skedde på en övervägande finskspråkig
bruksort där det bodde en liten grupp svenskspråkiga finländare, i studien kallas orten fiktivt Forssa (även om många finländska läsare känner
igen Kauttua bruk i beskrivningen). Genom att använda sin status som utomstående kunde Arnstberg nå både finsk- och svenskspråkiga anställda
och studera kulturella skillnader och relationer mellan språkgrupperna på
den lilla bruksorten. Arnstberg ville studera hur »det svenska« försvaras i
denna specifika minoritetssituation, emedan »finlandssvenskarna i Forssa befann sig i försvarsposition, såväl nationellt som lokalt«, därför finner
han det i boken också viktigt att tillägga att han är »medveten om att deras
svenskhet är ›för sig‹, att den skiljer sig från det rikssvenska« (Arnstberg
1989, 214).
Arnstberg (1989) valde att bo hos en finskspråkig familj, men fokuserade sin studie på de svenskspråkiga anställda, vilka främst var högre tjäns82

temän utan rötter på orten. Svenskspråkiga arbetare fanns överhuvudtaget inte. Olika gränsdragande teman som berör finlandssvensk familism,
borgerlig kultur och släktbandens stora betydelse framkommer i de intervjuer som ingår i studien. Vardagliga gränsdragningsprocesser som för de
inblandade ter sig naturliga och inte ifrågasätts kan genom Arnstbergs utanförperspektiv identifieras och belysas. En specifik finlandssvensk kulturell praktik som fångade hans intresse var hur stor plats »släktutredningar«
kunde ta i de dagliga samtalen mellan finlandssvenskar. Enligt Arnstberg
är dessa utredningar en del av att manifestera en etnisk tillhörighet bland
finlandssvenskar, samtidigt som utredningarna också kan vara belönande
då man kan finna olika sociala band som binder samman de inblandade.
När jag pekar ut släktintresset för finlandssvenskarna – dessa utredningar står
jag ju i egenskap av rikssvensk alldeles utanför – så ler de. De känner så väl igen
sig i »släktsamtalen«. Det är ett intresse som tilltar med åren. Ungdomar kan
tycka det är trist att utreda mostrar och farmorsbröder som de aldrig träffat. Men
bland de medelålders och äldre tycker nästan alla att det är intressant och meningsfullt och några blir kända som »experter« i det att de i huvudet kan hålla
rätt på gigantiska nätverk. (Arnstberg 1989, 229–230)

Genom en analys av sociala nätverk och kulturella praktiker kan Arnstberg (1989) även i sin studie beskriva hur klass och språk blir intimt sammanflätade i det lilla brukssamhället. Till exempel beskriver Arnstberg hur
de svenskspråkiga är aktiva i en lokal seglingsklubb trots att orten inte alls
ligger vid havet, ett socialt engagemang som för de inblandade ter sig fullt
naturligt och självklart. »För [de finlandssvenska] männens del var samtal
om båten det allra viktigaste, vid sidan av ›släktutredningar‹« (Arnstberg
1989, 244). Seglingen utövades på finländska kustorter och de svenskspråkiga tillbringade ofta sommaren i landets svenskspråkiga kustkommuner.
Genom Arnstbergs studie kan man i kulturella praktiker förknippad med
segling identifiera gränsdragningsprocesser som omfattar ett samspel mellan klass och språk, genom vilka sociala (etniska) gränser kan skapas och
upprätthållas.
Arnstbergs studie inbjuder till en diskussion om utanförperspektivets
fördelar och dess nackdelar. En finlandssvensk läsare kan uppfatta att
Arnstberg inte korrekt tolkat all den detaljerade information han fått. Som
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utanförstående kan man kanske aldrig fullt förstå alla detaljer och aldrig
få samma mängd av kunskap som de inblandade aktörerna. Utanförperspektivets styrka ligger däremot i att erbjuda ett nytt perspektiv på företeelser som för de inblandade är naturliga och vardagliga, till den grad att
de inte ens tänker på dessa företeelser. Ett utanförperspektiv kan härmed
ge en ny insikt i alldagliga företeelser samt avslöja förhållanden och relationer som för de inblandade är alltför naturliga för att identifieras. Detta
utanförperspektiv utnyttjas ofta inom samhällsforskning. Man kan säga att
antropologiska fältarbetsmetoder långt bygger på ett utnyttjande av forskarens position som en främling på fältet (Agar 1996). Även inom studier
i etniska relationer finns det många orsaker varför forskarens etniska identitet inte kan eller ens bör motsvara informanternas identitet. Orsaken är i
korthet att man inom kvalitativa studier med etniska grupper aldrig kan ta
för givet att det är lätt att uppnå vare sig en delaktighet eller ett utanförskap
med de som man studerar (Wray & Bartholomew 2010; Carling, Erdal &
Ezzati 2014). Forskarrollen är i sig något som kan distansera forskaren från
de som studeras, och forskaren har aldrig full kontroll över hur de studerade tolkar forskningssituationen (Dance & Lunneblad 2011). De kvalitativa forskningsmetoderna ställer härigenom många krav på både forskarens
reflexivitet och forskningens utförande. De metoder jag själv, i egenskap av
finlandssvensk forskare, valt att tillämpa beskrivs närmare nedan.

Transnationella och lokala samhällsanalyser
Inom migrationsforskningen har man fört omfattande diskussioner om
hur integrationsprocesser bör uppfattas och studeras på bästa sätt (t.ex.
Penninx, Berger & Kraal 2006). Invandringsforskare har studerat hur invandrare integreras ekonomiskt, socialt och kulturellt inom ramen för det
mottagande samhället, vilket traditionellt har studerats inom en nationell
ram. Nationalstaten har uppfattats som den naturliga enheten för samhällsanalys (jfr Wimmer & Glick Schiller 2002). På senare år har invandringsforskare dock ofta framfört att integrationsprocesser bör studeras
inom ramen för sin lokala kontext snarare än inom en nationell kontext.22
Strängt taget är de sociala, ekonomiska och kulturella strukturerna som
är av betydelse för invandrares integration sällan landsomfattande. Istäl84

let sker integrationen oftast inom ramen för t.ex. små lokala sociala nätverk och inom geografiskt begränsade arbetsmarknader. Integrationsprocesserna sker ofta med hjälp av familjeband och andra närliggande sociala
nätverk vilka kan erbjuda invandrare de sociala och ekonomiska resurser
som krävs för en lyckad integration i ett nytt samhälle (Ryan 2011; Ryan &
Mulholland, 2014). Många forskare har därför poängterat behovet att fokusera på den lokala kontexten för att nå en förståelse av invandrares integrationsprocesser, framförallt har staden som en arena för integration
lyfts fram i många europeiska integrationsstudier under 2000-talet (t.ex.
Ireland 2004; Penninx m.fl. 2004; Crul & Schneider 2010; Glick Schiller
& Caglar 2011).
Ett nationellt perspektiv på integrationen har egentligen utmanats från
två håll. Så som ovan nämnt, är det å ena sidan uppenbart att integrationsprocesserna ofta är lokala processer. Å andra sidan har också diskussionen
om transnationalism – som tidigare presenterats i boken – poängterat de
gränsöverskridande sociala, ekonomiska och kulturella relationernas betydelse för sociala formationer i dagens värld. Utmaningen för forskningen om integration är härmed att beakta både invandrares transnationella
relationer och de lokala integrationsprocesserna. Inom dagens integrationsforskning betonar man ofta att dessa två perspektiv inte är varandra
uteslutande, utan att invandrare tvärtom både integreras lokalt samtidigt
som de lever ett liv karaktäriserat av transnationalism (se t.ex. Kivisto
2001; Joppke & Morawska 2003; Glick Schiller & Caglar 2011) Forskningsperspektivet bör härmed vara både lokalt och transnationellt på samma
gång. I denna studie eftersträvar jag ett både lokalt och transnationellt
perspektiv genom att fokusera på de intervjuades integration och transnationella liv i den specifika lokala kontext som staden Helsingfors utgör.
Denna kontexts betydelse framkom på många sätt i intervjuerna, följande
citat från en intervju med en kvinna i 30-årsåldern utgör ett gott exempel:
I: Å sedan tror jag inte att det var så mycket just Finland som jag åkte tillbaka till.
Utan det var just till Helsingfors. För jag har väldigt begränsad kunskap om Helsingfors utanför liksom ett kvarter längre bort än liksom Stocka [Stockmanns
varuhus] så då är jag liksom lost. Så det är väldigt mycket Helsingfors som jag
tycker liksom är en jättesympatisk stad!
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KI: Är de så att ni har bott hela tiden i Helsingfors när ni bott här?
I: Ja, vi har bott hela tiden i Helsingfors. Ett tag, när vi ännu pendlade mellan och
min man var student så bodde han liksom i [huvudstadsregionen]. Men hela
tiden varit liksom [platser] där barnen är liksom i dagis och så jobbar jag, ja du
vet, så att det är liksom en väldigt liten krets där jag har liksom… (P41)

Helsingfors utgör en lämpligt stor och relevant social kontext för en fallstudie av invandrares sociala integration. I staden hittar man också ett
tillräckligt stort antal fast bosatta svenska medborgare (1 278 personer år
2010) och många av dessa har relativt nyligen flyttat från Sverige. Detta
underlättade avsevärt möjligheterna att i staden hitta lämpliga informanter.23 Enligt det teoretiska perspektivet på social integration som används
i detta forskningsprojekt måste forskningsresultaten kontextualiseras till
en specifik lokal kontext. Då man tolkar intervjuerna bör man minnas att
Helsingfors givetvis inte är det samma som t.ex. Svenskfinland i allmänhet. Helsingforsregionen utgör en speciell region eftersom Helsingfors är
Finlands huvudstad och staden utgör centrum för både offentlig administration, kultur och organisationsliv. Statsvetaren Peter Kraus (2011) beskriver staden som en spegel av landets officiella tvåspråkighet, ifråga om både
officiell tvåspråkighet i teorin och dess ofta bristfälliga tillämpning i praktiken, samt ifråga om finskans de facto dominans i vardagslivet. Men Helsingfors utgör också en stad där det svenska språkets historiskt starka ställning fortsättningsvis kan ha en betydelse. Staden utgör en centralort för
de svenskspråkiga officiella institutionerna, tredje sektorns svenskspråkiga organisationer och det väletablerade svenskspråkiga föreningslivet (jfr
Liebkind & Sandlund 2006). De mångfacetterade och omfattande svenskspråkiga sociala nätverk som finns i Helsingfors gör det möjligt att studera
inflyttade personers integration i ett svenskspråkigt socialt sammanhang
(jfr Creutz & Helander 2012).
Samtidigt är Helsingfors en stad där den svenskspråkiga befolkningens minoritetsposition klart framkommer, deras andel av totalbefolkningen har radikalt minskat under 1900-talet. Den 31 december 2010 utgjorde
den svenskspråkiga befolkningen 6 procent av den bofasta befolkningen
och de finskspråkiga 83 procent (35 459 respektive 489 615 av totalt 588 549
personer (Statistikcentralen 2012)). I slutet av 1800-talet var däremot en
majoriteten av stadens befolkning svenskspråkig (t.ex. 1 oktober 1880: 52
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procent (22 486 av 43 142) och finskspråkiga 33 procent (14 603) (FOS 1882,
46). Det var först i.o.m. stadens snabba tillväxt, urbanisering och inflyttningen av finskspråkig befolkning från övriga Finland som språkförhållandena i staden ändrades (Klövekorn 1960; Allardt & Starck 1981). Den
gamla bofasta befolkningen i staden var således till stor del svenskspråkig
under 1900-talet, och på grund av ställningen som huvudstad var staden
även hemort för landets administrativa, ekonomiska och kulturella elit. I
en tidigare historisk kontext (läs: före 1900-talet) var det personliga valet
att göra ett språkbyte mellan finskt och svenskt ofta förknippat med social
mobilitet.
På grund av ovanstående yttre historiska och sociala omständigheter är
det möjligt att olika fördomar och uppfattningar om motsättningar mellan
språkgrupperna spelar en större roll för personer bosatta i huvudstadsregionen än de gör för personer bosatta i övriga delar av landet. Den seglivade myten om »svenskatalande bättre folk« är antagligen lättare att upprätthålla i huvudstadens historiska kontext än i de rurala förhållanden där
språkgrupperna traditionellt utgjort geografiskt åtskilda befolkningar snarare än socioekonomiska grupper. De svenskspråkiga utanför Helsingfors
kan därför fortfarande idag ha en annan erfarenhet av relationerna mellan
språkgrupperna än man har i Helsingfors (jfr Sundback 2010b, 58). Det är
möjligt att ovannämnda skillnader mellan Helsingfors och övriga Svenskfinland på många sätt kan avspeglas i de intervjuer med inflyttade svenskar
som denna studie bygger på.

Intervjustudien i Helsingfors
Så som tidigare beskrivits, är etniska gränsdragningsprocesser ofta situationsbundna, komplexa och subtila. Gränsdragningar kan t.o.m. vara
sinsemellan motstridiga eller till stor del ske omedvetet inom ramen för
vardaglig praxis. På grund av sin komplexitet kan etniska gränsdragningsprocesser därför ofta bäst studeras genom detaljerade fallstudier och
öppna intervjumetoder. I det följande presenterar jag intervjumetoden,
valet av informanter och analysmetoderna i detalj.
Forskningsprojektets empiriska material har samlats genom halvstrukturerade djupintervjuer. Denna typ av öppna intervjuer är lämpliga för den
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typ av kartläggning som eftersträvas i detta forskningsprojekt (jfr Kvale
1997). Halvstrukturerade intervjuer ger en möjlighet att tematiskt styra
intervjun, men ger trots det informanterna en möjlighet att framföra sin
egen åsikt, uppfattning och tolkning om och kring de teman som behandlas. Intervjuernas längd är en till två timmar i omfattning och i vissa fall
har intervjuerna senare kompletterats med detaljuppgifter.
Valet av informanter styrdes av forskningsprojektets frågeställningar
och projektets teoretiska utgångspunkter. Valet var därmed inte ett s.k.
slumpmässigt urval från en målpopulation, utan utgjorde istället ett s.k.
teoretiskt urval. Teoretiskt urval (theoretical sampling) utgör en vanlig och
ofta använd metod inom kvalitativa studier i samhällsvetenskaperna (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1998; Trost 2010). Ett teoretiskt urval
går ut på att man väljer sina informanter utgående från de teoretiska frågeställningarna och att urvalet styrs av analysen.
Intervjuerna som används för analys i denna bok har utförts med vuxna
(25–60 års ålder), officiellt svenskspråkigt registrerade, svenska medborgare,
utan dubbelt finskt medborgarskap vid flytten till Finland och fast bosatta
mellan ett och 25 år i Finland. Informanterna identifierar sig själva vara
»svenska« eller »från Sverige« och är utan självupplevd finsk bakgrund.
Samtliga är inte födda i Finland och deras föräldrar är inte finska medborgare eller födda i Finland.
Så som presenterats tidigare är det generella syftet att analysera hur personer som inte tidigare varit delaktiga i en specifik social gränsdragning,
men är tvungna att bli det, tolkar och orienterar sig inom ifrågavarande
gränsdragning. Detta motiverade redan från början valet av informanter
utan finsk eller finländsk bakgrund. Målet var följaktligen att hitta »rikssvenskar« med så lite tidigare finsk eller finländsk anknytning som möjligt. I sista hand kartlades anknytningen till Finland i intervjuerna. Fanns
det t.ex. nära släktband eller en tidigare personlig migrationshistoria som
anknöt de intervjuade till Finland? I sådana fall ingick den intervjuade till
slut inte i denna studie, eftersom projektets metodologi uttryckligen förutsatte ett utanförperspektiv hos den intervjuade. Personer som kan karaktäriseras som återvändare ingår följaktligen inte bland informanterna.
Forskningsfrågorna kräver emellertid också att informanterna har tillräcklig erfarenhet av att ha bott i Finland. Kravet på bosättning i Finland
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blev till slut satt mellan ett och 25 år i Finland. Beslutet att ta med informanter som bott en så kort tid som ett år gjordes efter att några lyckade intervjuer utfördes med relativt nyanlända svenskar i Helsingfors. Informanternas ålder är 25 till 60, detta åldersintervall tillämpades för att erhålla
informanter med en aktuell erfarenhet av arbetsmarknaden i Helsingfors,
vilken på många sätt är central för integrationsprocesserna. I det slutliga
materialet som används för analys ingår 30 personer, av dessa bodde 26
i Helsingfors och de övriga 4 pendlade till en arbetsplats i Helsingfors.24
Valet att enbart intervjua svenskspråkiga informanter och uteslutande av
finskspråkiga svenska medborgare gjordes för att kunna studera frågor rörande integrationen till finlandssvenska sociala sammanhang, detta speglar det teoretiska antagandet att inflyttade svenskspråkiga utan finsk eller
finländsk bakgrund har ett större behov och en aktuell praktisk erfarenhet
av att aktivt orientera sig inom språkförhållandena i Finland. En medveten målsättning var att inkludera lika många män och kvinnor i undersökningen och i det slutliga intervjumaterialet ingår 14 män och 16 kvinnor.
Redan de första intervjuerna som jag utförde pekade på att informanternas familjeband är av stor betydelse både för informanternas migrationsmönster samt för deras upplevda integration i finländska sociala sammanhang. Inom forskningsprojektets senare skeden lades därför stor vikt vid
att inkludera ett tillräckligt antal informanter från alla de tre viktigaste familjetyperna fördelade enligt nationalitet och modersmål, dvs. blandade
svensk-finska familjer med finskspråkig respektive svenskspråkig finländska partner samt »helsvenska« familjer där hela familjen är svenskspråkiga
svenska medborgare. Den sistnämnda familjetypen är mycket fåtalig i Finland, vilket beror på det tidigare beskrivna migrationsmönstret förknippat
med en finsk partner. Bland informanterna ingick till slut 15 personer som
ingick i familj med finskspråkiga, 10 personer som ingick i familj med finlandssvenskar, och 3 personer som ingick i familj med andra svenskar och
2 som uppgav att de inte hade partner. De intervjuades anonymitet har så
långt som möjligt garanterats i alla skeden av detta forskningsprojekt.25
De halvstrukturerade intervjuerna behandlar följande större tematiska helheter: bakgrundsinformation; migrationshistoria; kontakter med
Sverige; arbetsliv; diverse språkval (både egna och familjens val); vardaglig språkanvändning; kontakter med finlandssvenska, finska, svenska
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och övriga institutioner samt organisationer; självidentifikation; uppfattningar om finlandssvenskhet och Svenskfinland; sociala relationer med
finskspråkiga och svenskspråkiga; val av formellt medborgarskap; framtidsplaner rörande migration. En detaljerad intervjuguide utarbetades i
projektets början och utvecklades efter ett antal pilotintervjuer. Under intervjuerna togs den mesta tiden upp av diskussioner kring de intervjuades erfarenheter i Helsingfors. Utgående från forskningsfrågorna var det
av särskilt intresse att diskutera erfarenheter och upplevelser av relationer
och situationer där olika etniska, sociala och nationella kategorier möts
och framträder. Analysen av materialet tar fasta på hur gränsdragningarna
mellan kategorierna beskrivs och hur informanterna tolkar sina erfarenheter. Intervjuerna har i regel bandats och transkriberats i sin helhet. Kodningen av intervjuerna har gjorts med hjälp av ett datorprogram utarbetat
för kvalitativ textanalys.26 I de följande kapitlen presenteras min analys av
intervjumaterialet. Jag presenterar även ett stort antal citat som exemplifierar de generella forskningsresultaten och ger en större förståelse för de
intervjuades erfarenheter och tolkningar.
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5.
Integrationsprocessen i Helsingfors

Att flytta till ett nytt land omfattar alltid diverse praktiska angelägenheter,
utmaningar och problem som invandrare på måste finna en lösning på.
En flyttning till nya sociala omständigheter innebär alltid en förändring
och kräver att personen som flyttar orienterar sig inom en ny social kontext. Att flytta från Sverige till Finland upplevs antagligen trots allt som en
lättare flyttning än många andra internationella förflyttningar. Migrationen omfattar två grannländer med relativt likadana samhällssystem och
likartade sociala institutioner. De svenska medborgare som flyttar till Finland verkar dessutom ofta vara relativt välutbildade och har tillgång till
många olika resurser för att lösa eventuella problem som kan uppstå efter
flyttningen. Integrationsprocessen i ett nytt land omfattar ett utnyttjande
av de tillgängliga resurserna både inom invandrargruppen och inom det
nya samhället. Begreppet socialt kapital används inom sociologin för att
beskriva de kollektiva resurser som individen har tillgång till och kan mobilisera som användbara resurser (jfr Anthias 2007; Ryan 2011; Cederberg
2012). Det räcker alltså inte att invandraren har tillgång till olika resurser,
som invandrare måste man även kunna använda sig av dessa resurser i en
ny social kontext. Ett av syftena med denna studie var att få en bättre förståelse av dessa sociala processer i den speciella invandringssituation som
denna bok behandlar.
I detta kapital presenterar jag resultat från intervjuer med inflyttade
svenskar i Helsingfors. Inledningsvis redogör jag för hur de intervjuade
upplevt att de fått hjälp och stöd när de flyttat till Finland. De har upplevt
diverse individuella utmaningar och olika praktiska problem. Av särskilt
intresse för denna sociologiska studie är hur och av vem man kan finna
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hjälp för att lösa dessa. I studien analyseras det sociala kapital som de intervjuade kunnat utnyttja som en resurs för att lösa olika problem som
uppkommit i samband med flyttningen till Finland. Fokus ligger på att
beskriva generella mönster i de sociala processer som ett utnyttjande av
socialt kapital innebär.

Utmaningar och resurser i en ny språklig och lokal kontext
I intervjuerna berättade informanterna om många olika utmaningar de
upplevde då de flyttade till Finland. En gemensam erfarenhet var att man
inte från början varit medveten om alla de praktiska problem man kunde
möta. Finland ligger på många sätt så nära Sverige att det ofta inte från
början upplevdes som att man flyttar utomlands. De svenska och finska
samhällen uppvisar till mångt och mycket likadana strukturer och har en
gemensam historia, vilken t.ex. format administration och lagstiftning.
Trots detta kunde många finländska myndigheter och administrativa procedurer i praktiken verka främmande för informanterna. Dessutom upplevde många att det fanns mera djupt liggande kulturella skillnader som
man upptäckte först efter att ha bott ett tag i Finland. Följande två intervjuer belyser hur de intervjuade några år efter flyttningen beskrev sina
upplevelser av att flytta till Finland:
Men… alltså det var ju inte problem så bara, men det var ju ändå lite, lite… I
början var det nog lite konstigt och jag var nog ganska, arg, ibland. För de känns
som att dom bara tittar att, jaha, du är nån ja, utlänning. Okej, ja, jag är utlänning, men det kändes verkligen såhär, i och med att man pratar om det här bra
nordiska samarbetet och det är så, vet du, lätt och flytta och hit och dit. Visst, det
var enkelt. Men kanske inte så enkelt ändå. (P40)
Det var… Det var liksom så exotiskt. Jag blev överraskad hela tiden, av det är så
likt Sverige på ett sätt, om man jämför med Sverige och, inte vet jag… Nä men
om man jämför Sverige och nåt, liksom Mongoliet eller nåt sådant där, så är ju
Finland och Sverige väldigt lika. Eftersom det är kanske det som gjorde att jag
såg en massa skillnader, och det var väldigt spännande, kanske, alltså det finns
en massa löjliga banala grejer, som att fönstren i Finland öppnas i två delar, och
sådana där saker, som var hemskt roliga, men sedan också, mest kanske människorna, jag tyckte människorna var, de överraskade mej mycket. De var väldigt
avspända tyckte jag jämfört […]. I Stockholm tycker jag att, eller den miljön, så
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tycker jag att är väldigt mycket att människan är en vandrande, identitet, liksom
att man ska sätta ihop kläder och musikstil och, men man vill vara, liksom väldigt, spänt. Och olika människor går till olika ställe, och i Finland så tyckte jag
att det var mycket mer avspänt den grejen. (P12)

I många av diskussionerna med informanterna framkom hur de upplevt
olika skillnader mellan länderna som överraskande och som något man
inte tänkt på tidigare. Den svenska kulturella bakgrunden har tidigare
varit självklar för de intervjuade som bott i Sverige, men i en ny finländsk
kontext blir deras bakgrund klarare synlig. Upplevelsen av nya förhållanden leder härmed också till självreflektion och till funderingar om informanternas egen svenska bakgrund. Den nedan citerade informanten hade
bott i Finland i cirka 20 år och hade uppenbarligen funderat en hel del på
svenskars situation i Finland:
I:

För det måste man också komma ihåg, att svenskar är kulturellt väldigt omedvetna jämfört med finnar. Svenskar tror att svenskar är som alla är mest, och
inser inte att man har en nationell identitet. Överhuvudtaget. Och vad den i
så fall skulle innebära. Och vad det är som då skiljer det svenska sättet att vara
från andras. […] Men vi tror då att vi är liksom som alla är mest, och det är
vi verkligen inte då, i ett internationellt perspektiv. Så att, och svenskar är då
uppfostrade med – fortfarande tror jag – att i Norden är vi alla lika. Det finns
ingen skillnad på oss. Förutom att man i Finland talar ett annat språk, va? De
finskspråkiga. Och så när man kommer hit så inser man att samhällsstrukturerna är ju väldigt lika, men att folket som bor i dessa strukturer inte är det.
ÖW: Ordentlig överraskning.
I: Ja! Det blev det då jag flyttade hit faktiskt. Att jag hade då, när jag pluggade
finska så hade jag då kompisar, pluggkompisar från Japan till exempel, och de
visste ju att de var på andra sidan jordklotet, så de anpassade sej mycket bättre
än vad jag gjorde. För de var liksom så medvetna om att, att inte allting är som
hemma, så att säga. Medan den svenska uppfattningen är att alla är precis som
oss. Så att det där är också lite intressant. (P3).

En uppenbar anledning till praktiska problem vid inflyttningen var att de
intervjuade svenskarna inte kunde finska. En avsaknad av tillräckliga kunskaper i finska gjorde det både svårt att orientera sig i det finska samhället
och att sköta många i sig enkla vardagssysslor. Bristen på kunskaper i finska upplevdes ofta av de intervjuade som det största praktiska problemet i
Helsingfors, detta trots att svenska är ett av Finlands två nationalspråk och
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trots att Helsingfors är en officiellt tvåspråkig stad med en svenskspråkig
minoritet. De intervjuade upplevde att det i praktiken ofta krävdes kunskaper i finska för att kommunicera och få tillgång till information både
från myndigheter och från lokalsamhället. En aspekt är de olika kommunikationsproblem man stöter på i privatlivet, vilket beskrivs i denna intervju med en kvinna som flyttat relativt nyligen till Finland:
Men en sak som man som svensk blir, man blir ju, det är lite jobbigt det här med
språket, alltså jag har märkt att jag är ju, undviker att göra saker, för att jag inte
orkar! […] Det hade vi ju aldrig liksom låtit bli att göra i Sverige. Men här blir
det bara som att, nej jag struntar i det, eller vi skulle ha tag i en elektriker, och
det tog så lång tid och det tog så lång tid. I Sverige hade vi aldrig accepterat, vi
hade bara ringt några till och så hade vi sagt att hörududu, du har inte hört av
dej, blablablabla, men här blir det bara som att, det är för komplicerat liksom, vi
får vänta på honom, som nu kan svenska ju. Alltså, man undviker att göra saker
för att man inte orkar börja med hela den där språkrumban, och det är naturligtvis jättedumt. Vi hamnar på sådana här konstiga grejer som att, när man skulle
avboka [en kurs på fritiden], så var det så komplicerat på grund av språket, så
att jag hamnade och betala liksom dubbla avgifter eller nåt sådant där, och så
tänkte jag […] och det bara fick bli så, för att jag orkade inte börja… Det var för
komplicerat, det gick på engelska, och man koppla in nån tredje man. Nej! (P13)

Så som beskrivs i citatet ovan får man som icke-finskspråkig ofta helt enkelt välja bort sådana sociala situationer och kontakter där kunskaper i
finska krävs. Detta är en strategi som är välbekant för många finlandssvenskar, men för någon som är van att alltid kunna göra sig förstådd på
sitt modersmål utgör detta givetvis en ny situation. De intervjuade berättade att de beroende på situation omväxlande använde svenska, finska och
engelska för att göra sig förstådda. Intervjuerna är gjorda i Helsingfors,
som givetvis har en specifik språklig situation där det finska språket dominerar den offentliga sfären och vardagslivet. De intervjuade som hade
bott i Helsingfors över 20 år upplevde att det under den tid de bott i staden
blivit allt svårare att använda svenska, men däremot allt lättare att använda
engelska i vardagen. Kommunikationsproblem på svenska och erfarenheter av brist på svensk service är givetvis något som även finlandssvenskar
kan uppleva i Helsingfors. För en inflyttad svenskspråkig är det däremot
betydligt svårare att orientera sig i språklandskapet i staden. De svenska
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sociala sammanhangen existerar, men inte på alla livsområden. De specifika svenska sociala rummen kan vara svåra att hitta för en nyinflyttad i staden. Kunskap om var, hur och när man kan få service på svenska saknas.
Denna kunskap är helt beroende av detaljerad kunskap om de specifika
lokala sociala sammanhangen som finns i Helsingfors. Två svenska kvinnor berättade om sina respektive erfarenheter vid flyttningen till staden:
I:

Det har ju varit väldigt stor hjälp liksom att det finns en sådan svenskspråkig
liksom, värld här, faktiskt.
SF: Hur på sätt, vad menar du med hjälp?
I: Alltså, nä men i alla liksom krångligare språksituationer som på banken och på
skattekontoret och sådana där saker så hjälper det ju väldigt mycket att, särskilt
när man var helt ny här, att det finns. (P45)
För jag tycker det är ganska mycket som är krångligt här. Nä men det här att,
…var man kan prata svenska och inte. Det kan vara bra att veta tycker jag. När
man kommer hit. Att man ska inte, enligt min erfarenhet, gå runt och prata
svenska med allt och alla, för de flesta blir väldigt spända. Men sedan lär man
sej ju småningom vilka affärer och vilka ställen som man kan prata svenska.
Till exempel bibliotekarier, även de finskspråkiga bibliotekarierna brukar vara
väldigt positiva till att prata svenska. Har jag märkt. Men det är sådant där som
man lär sej med erfarenheten. (P12)

I intervjuerna diskuteras praktiska problem, t.ex. språkproblem, ofta som
problem som uppkommer då man flyttar från ett land till ett annat. Trots
detta är erfarenheterna och deras sociala sammanhang egentligen lokala
snarare än nationella. Så som jag beskrivit i kapitel 4 har under 2000-talet
betydelsen av den lokala kontexten poängterats i många studier om invandrares integration. Samtidigt har man inom forskningen velat undvika en »metodologisk nationalism« där man tar betydelsen av en nationell
kontext för given (t.ex. Wimmer & Glick Schiller 2002). Resultaten från
denna studie pekar i samma riktning. De intervjuades upplevelser får sin
inramning i en lokal kontext snarare än i en allmän finländsk nationell
kontext. Det man upplever är språksituationen och de praktiska problemen i Helsingfors, snarare än i Finland. Det är i praktiken staden Helsingfors och inte landet Finland i sin helhet som utgör ramen för de intervjuades erfarenheter. En kvinna med finskspråkig man beskrev sina första
intryck efter flyttningen från Sverige på följande sätt:
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Jätte liksom positivt intryck fick jag av H:fors därefter liksom! Just kanske för att
mina förväntningar var liksom så… de var liksom… Jag hade inga som helst förväntningar över att Helsingfors skulle vara en trevlig stad liksom. Och sen tror
jag också att hela, att jag liksom som en sån här arrogant svensk som jag naturligtvis var precis som alla andra. Väldigt lite kunskaper om den här finlandssvenska världen. Sedan när jag fick, liksom, fattade att hej, det finns liksom en helt
svenskspråkig värld, ett svenskspråkigt kulturliv här! Att det var också en helt
annan värld som öppnade sej. Att hej, fanns det här liksom? Och sedan också naturligtvis när jag fick ett jobb som var på svenska och man får liksom egna vänner och sådär, så naturligtvis så allt de här bidrar till en positiv syn liksom till,
på staden. (P41)

I likhet med ovanstående informant uppgav de flesta informanter att de
före flytten till Finland hade haft en mycket diffus uppfattning om tvåspråkigheten i Finland. En del hade trott att Helsingfors skulle vara mera
svenskspråkigt än det i praktiken är. De var överraskade över hur små
och begränsade de finlandssvenska sociala sammanhangen i Helsingfors är och många var överraskade över finskans dominans i vardagen.
Andra var tvärtom överraskade av hur dominant svenskspråkiga de specifika finlandssvenska sociala sammanhangen är, och var överraskade
av att det existerar fullständigt svenskspråkiga parallella institutioner på
många samhällsområden. Det faktum att den finländska tvåspråkigheten
ofta fungerar genom enspråkigt svenska institutionella arrangemang verkade vara en överraskning för de flesta. Många uppgav att de inte tidigare
hade haft någon som helst förhandsuppfattning om det svenska i Finland.
En informant berättade hur hans uppfattning om Finland och finlandssvenskarna fördjupats sedan han flyttat till Finland:
Däremot har ju vårt finska begrepp har ju blivit mycket större sedan vi flyttade
hit. Alltså vi tror ju inte att finlandssvenskarna är nån slags halvsvenskar, utan
vi har ju sett väldigt väldigt tydligt att det, det är finskt. Sen är de svenskspråkiga finländare, men de är finska. I liksom, naturligtvis är bakgrund och kulturell
tillhörighet och allting sådant där, det finns ingen tvekan hos oss liksom, som
det finns hos vissa, eller det finns ju stor okunnighet i Sverige om vad finlandssvenskarna är för nånting. (P13)

I den mån de intervjuade hade haft förhandsuppfattningar om Helsingfors och Finland verkade de ofta ha varit präglade av stereotypa uppfatt96

ningar om finsk kultur, medan de ibland inte överhuvudtaget haft en uppfattning om finlandssvenskar. En informant beskrev sin bild av Finland
på följande sätt:
SF: Skulle du kunna se dej själv som finsk då?
I: Jaeo… kanske? Mer som Helsingforsbo än som finsk rent generellt. Men nu
alltså, har jag ju väldigt begränsade erfarenheter av finnar också, givetvis. Man
har ju träffat folk som är från överallt. Men vad är det som är typiskt finskt? Jag
känner väl mest till vad som är mer helsingfors-ish, för att jag känner mer folk
som kommer härifrån. Som då tycker att alla andra är från landet. Så de dömer,
men jag som är stadsbo själv så kan jag väl relatera till det. Men visst, det finns
vissa väldigt tydliga finska drag som jag ser det. Som jag inte riktigt identifierar mej själv med. Speciellt från medier som man läser och, det är mycket mer,
det är inte öppet här. Det känns lite som det är 10 år efter Sverige när de gäller
öppenhet och vad det gäller utlänningar och när det gäller språk och kvinnors
rätt i samhället, alltså allt det där, 10 år efter. Men, nu har jag ju, kommer då
från [ett tredje land] direkt så, det finns ju alla, ska säga har ju liksom det också
att väga mot. Så när det gäller, jämför [det tredje landet] med Finland så ligger ju Finland 20 år före. Så att. Det är lite sådär. Jag vet inte, jag tänkte på det
härom dagen faktiskt, om jag skulle kunna tänka mej att bo i Finland resten av
mitt liv […]. Men jag tror, att enda chansen är om jag lär mej finska tillräckligt
bra […]. För det är ett glastak, när det gäller karriär här, att inte kunna finska.
(P50)

Olika jämförelser mellan Finland och Sverige var ett populärt diskussionsämne bland många informanter. De intervjuades upplevelser och berättelser om kulturella skillnader och praktiska problem framkom livfullt i
många intervjuer, men upplevelsernas betydelse skall kanske trots detta
inte överbetonas. Utan kunskaper i finska kan livet i Helsingfors bli mera
begränsat och många praktiska problem kan uppkomma, men många
upplevde samtidigt att de trots allt kan klara sig bra på svenska och engelska. Genom flexibla språkbyten och varierande praktiska arrangemang
har de intervjuade lyckats lösa kommunikationsproblem. Så här förlöpte
en intervju med en man som bott i Helsingfors i femton år:
ÖW: Är det något speciellt du tycker att jag, du skulle vilja framföra, om man till exempel tänker på nya svenska medborgare som flyttar till Finland. Är det något
speciellt du skulle vilja, som du skulle, någon erfarenhet som du tycker att du
skulle vilja förmedla eller sådär? Eller tips eller varningar eller?
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I:

Nej jag kan inte komma på något. Jag måste säga att det är ju inga stora kulturchocker på något sätt. Tycker inte jag. Att till exempel bo i Helsingfors och
bo i Stockholm till exempel, det inga större skillnader, alltså det är språket är
ju naturligtvis det, och det är ju naturligtvis det man skulle säga då att, att det
naturligtvis är stor skillnad att om man inte behärskar finska så, vad ska man
säga, så krymper ju nog möjligheterna lite. Men det ska inte överdrivas heller. Nej. Dels finns det ju väldigt mycket svenskspråkbaserad kultur här i Helsingfors, och dels om man behärskar till exempel engelskan så blir det ju ännu
mera. Så svenska och engelska sammantaget, det klarar man sej ju väldigt bra
med. (P15)

Så som mannen i ovanstående citat uttryckte skulle kunskaper i finska ge
mer möjligheter. I nästan alla intervjuer framkom en stark önskan och
motivation att lära sig finska bättre. Det upplevdes som viktigt och många
jobbade mycket med att lära sig språket. Det faktum att intervjuerna gjorts
i Helsingfors där finska språket dominerar i vardagslivet torde spela en
stor roll för hur de intervjuade upplevde behovet att kunna finska. Intervjuerna pekar bland annat på arbetsmarknaden i Helsingfors som en central arena där bristande finskakunskaper kan fungera begränsande för de
intervjuade (jfr Fortelius 2014).
När frågan om finskakunskaper diskuterades mera i detalj visade det sig
att önskan att lära sig finska inte enbart har att göra med kommunikationsmöjligheter. Att lära sig finska och att använda språket uppfattades också
som ett sätt att bli en del av det finländska samhället. Framförallt upplevde
många att de genom att använda och ha ett intresse för finska språket blev
tagen mera »på allvar«. I några av intervjuerna framkom att de intervjuade hade upplevt att deras beslut att bosätta sig i Finland ifrågasattes av finländare, och man upplevde det jobbigt att behöva förklara sitt val. Många
upplevde att finländare väldigt ofta inte kunde förstå att de faktiskt, riktigt
på riktigt, hade för avsikt att bo i Finland. Att lära sig finska var ett sätt att
visa för finländare att man på allvar hade för avsikt att leva i det finländska
samhället. Följande citat pekar på en erfarenhet av användningen av det
finska språket som var allmän. I intervjun hade diskussionen först berört
den intervjuades önskan att förstå finsk kultur, varefter samtalet kom in
på kunskaper i finska.
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ÖW: Är det därför du då liksom betonar att det skulle vara viktigt att lära sej finska
då?
I: Nej det tycker jag har en annan orsak, jag tycker att man, om man lär sej, om
man som svensk kommer till Finland och lär sej finska, så då tycker jag man
blir tagen på allvar. Och det, skulle jag unna alla som kommer hit. För att jag,
vet också, jag har goda vänner som har kommit och studerat […], och de har
tänkt att ja, jag ska vara här i fyra år, och sedan ska jag åka hem igen, jag tänker
inte lära mej finska, och jag tror de missar mycket. Och det är liksom därför så.
Det är ju inget språk man lär sej över dagen, men jag skulle ändå säga att om
man lär sej så mycket att man något så när kan följa med, artighetsutbyte eller
nånting sådant härant och att man i alla fall ger intryck av att man, lite försöker, så då tycker jag att då blir man tagen på allvar. Och jag förstår det jättebra,
varför. Både bland finlandssvenskar och finnar så är det liksom, folk lyfter på
hatten för det. (P10)

I flera intervjuer berättade de intervjuade att de upplevde att man genom
ett intresse för finska språket och kulturen blev »tagen på allvar« och blev
accepterad i Finland. Ofta uttrycktes den allmänna uppfattningen att finska var relativt svårt att lära sig, men att ett gott försök – kanske just på
grund av svårigheten – räckte för att få uppskattning bland finländare. En
informant beskrev sina erfarenheter av att det räckte med att försöka på
följande sätt:
Och det andra [jag rekommenderar för inflyttade svenskar] är att lära sej finska. Eller rättare sagt, man behöver inte lära sej, man behöver inte ens vara
speciellt, plugga speciellt mycket, men att bara säga till folk att jag går på finskakurs och jag är genuint intresserad av att lära mej finska, det är ett massivt
plus! För folk är väldigt villiga och liksom forgive you, om man försöker. Och
så kan man då säga: »ja men finska är så svååårt« och så tycker alla finnar: »å ja
det är det! Men gud vad du är duktig som försöker, ja.« Nej, för vi vet allihop att
finska är det svåraste som finns. Man får lite, stroked medhårs såhär. Ungefär
så att det, definitivt plus. Och sedan ja, det är väl det. Och jag tror många finnar, och jag antar finlandssvenskar, eller ja för min del så är ju det samma sak
egentligen, det är lite sådär, att, finnar rent generellt är inte så vana vid att folk
är intresserade av Finland eller finsk, eller kulturen runtomkring. Så om man
bara är lite intresserad och frågar och, ja, hur det funkar i samhället, så är folk
otroligt glada över att hjälpa en. (P50)
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Olika uttalanden om önskan att lära sig bättre finska var allmänt förekommande i intervjuerna. Att lära sig finska verkade däremot vara lättare sagt
än gjort. Orsakerna till detta kan säkert vara många och svårigheten kan
inte bedömas i denna studie. Bland de intervjuade i denna studie varierar
de självbedömda språkkunskaperna i finska kraftigt, från mycket bra kunskaper till inga alls. Det bör här betonas att samtliga informanter i denna
studie är utan finsk bakgrund, och det faktum att man även bland dessa
hittar personer som upplever att de pratar mycket god finska pekar på ett
mycket stort intresse för språket. De intervjuade var oftast missnöjda med
sina egna kunskaper i finska, men särskilt missnöjda var de som bott länge
i Helsingfors. De ansåg själva att de kunde förväntas kunna bättre finska
än vad de faktiskt kunde. Särskilt de med en finskspråkig partner framförde starkt i intervjuerna sin önskan att kunna finska bättre. En kvinna hade
bott cirka 15 år i Finland och berättade följande om språkstudierna i finska
som hon bedrivit med varierande framgång:
På grund av att jag träffade [mannen]. Och så kände, jag ville gå nån kvällskurs
å jag skulle börja läsa finska. Så jag liksom… och sen här studerade jag finska.
När jag kom hit så gick jag på universitetet så här [institutet] och jag har gått
på, där jag har jobbat så har man kunna haft privatlektioner med finskalärare.
Så jag har haft liksom väldigt ambitioner att lära mej finska. Och sen, på nåt vis,
i nåt skede så kom jag till det… liksom… Först var jag så här att det var jättejobbigt å prata finska. Sen kom jag in i det, ett stadie, att okej, skit samma liksom om det är… om min finska låter rolig. Det strunta jag i, så jag bara snackade. Sen nu, för kanske, jag vet inte, jag vet inte vad, det var något som utlöste
det eller om det bara var liksom… va det va? Men nu har jag kommit in i nån
sån här liksom… Jag har ett jättetraumatiskt förhållande till det finska språket!
Att jag blivit jätteass…
KI: De hände liksom ingenting?
I: Ne! Och sen när man jobbar på ett ställe där alla pratar svenska, eller, vilket jag
tycker är jätteskönt. Men jag menar, det är inget ställe där man lär sej finska.
Och sen, min man, som är finskspråkig. Han har ju lärt sej utmärkt svenska.
För han har pratat svenska med mej i [antal] år. Så idag kan han jobba på
svenska. Han pratar jättebra svenska om jag säger det själv. Sedan har vi försökt byta språk, men de går ju liksom inte när man har pratat svenska i [antal]
år tillsammans liksom. Så att jag är helt förtvivlad då, att nu har jag bott i Finland i [antal] år och min finska är fortfarande sån här kockobäng finska, liksom! Jag hör ju själv när jag pratar så här att gud så jag låter liksom! Och jag fat100

tar liksom 95 procent av en vardagskonversation. Det är inte att förstå liksom,
jag kan läsa helt okej. Men just att prata, för att jag har aldrig pratat. Och ännu
mindre skriva, gör jag inte heller. Så att nu har jag fått nå sådant här jättetraumatiskt liksom. Så nu, nu använder jag ofta liksom, om jag måste säga nånting,
så använder jag ofta engelska faktiskt, eller svenska då, och så känner jag ofta
att men de här är ju helt tragiskt att jag har bott här i [antal] år liksom, och…
På nåt sätt så det har helt låst sej liksom. Så jag vet inte vad jag ska göra för att
komma runt de här! Och så skäms jag nästan att varför säger jag inte bara, men
jag har bott här jättelänge men jag pratar fortfarande inte finska. Det finns, och
jag har ju […] som är i samma situation. Men då kanske dom har en svensk familj, så dom har den ursäkten. Men jag som är gift med en finne liksom! (P41)

Många berättade att de hade ett starkt behov att förklara eller ursäkta sina
dåliga kunskaper i finska, vilket har samband med att de upplever att finskspråkiga inte korrekt förstår varför de pratar bristfällig finska. Finska uttalad med rikssvensk brytning är något som man i Finland sällan är bekant
att höra och finländare kan därför ha svårt att identifiera bakgrunden för
uttalet. Några intervjuade berättade t.ex. att finskspråkiga trott de kommit från Estland eller Åland. Många berättade att de kunde bemöda sig
att berätta att de kom från Sverige enbart för att förklara varför de pratade finska så som de gjorde. Faktum var att detta för många intervjuade
var den enda situationen då de upplevde att de hade ett behov att explicit framhäva att de kom från Sverige. I dessa situationer verkade det vara
viktigt att man inte skulle bli misstagen för att vara finlandssvensk, ålänning eller något annat än från Sverige. De intervjuade upplevde dessutom
att de blev bättre bemötta när det framkommit att de var från Sverige och
försökte prata finska. Många intervjuade upplevde att den finskspråkiga
motparten då också hade en större tendens att byta till att kommunicera
på svenska. Många hade därmed den intressanta erfarenheten att finskspråkiga var mera benägna att prata svenska med rikssvenskar än med
finlandssvenskar.

Social integration i finlandssvenska sammanhang
Den sociala integrationen bland de intervjuade diskuterades genom olika
frågor om de intervjuades umgänge med finländare och frågor om var och
hur man fått hjälp med sina praktiska problem i Finland. I svaren framgår
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klart att den finländska partnern verkar spela en avgörande roll för den
sociala integrationsprocessen i allmänhet. Både män och kvinnor uppgav att det främst var via sin partner som man fått vänner och bekanta i
Finland. I övrigt kunde man uppleva det relativt svårt att som nyinflyttad
komma in i de sociala nätverken i Finland. Följande citat beskriver hur de
intervjuade hade fått kontakter med svenskspråkiga respektive finskspråkiga finländare:
ÖW: Känner du fler finlandssvenskar än – eller svenskspråkiga finländare – än
finskspråkiga?
I: Som jag umgås med? Då måste jag nästan säga finskspråkiga, eller ja, via då
min kille blir det. Så det blir mer finskspråkiga. (P5)
SF: Mm, vad tror du att det beror på att, ja […] men, annars så, sade du att du hade
ganska mycket finskspråkiga kontakter…
I: Ja alltså, de flesta finländska kontakter jag har alltså över huvudtaget är ju
genom min fru, och ja, hon känner ganska få, svenskspråkiga. Så det är ju därför. Tror jag i alla fall. Och sedan, annars, alltså de jag känner annars är ju som
sagt andra som jag träffat på kurser i finska, och då blir det ju att, ja de har finska partners och sådant där. Så det blir ju väldigt mycket finska kontakter (P53).

Bland de intervjuade hittar man en klar skillnad i erfarenheter och upplevelser beroende på partnerns modersmål och partnerns kontakter med det
finländska samhället. Den finländska partnerns modersmål verkar åtminstone under den första tiden i Finland spela en avgörande roll för de intervjuades kontakter med de två språkgrupperna i Finland. De som har en
finskspråkig partner har av naturliga orsaker mycket kontakter med finskspråkiga sociala sammanhang. Några av dessa intervjuade hade mycket
lite kontakt med finlandssvenskar och upplevde inte att de skulle ha ett
större behov av mera kontakter. De intervjuade som har en finlandssvensk
partner ger däremot en helt annan bild av sitt umgänge med finlandssvenskar, dessa intervjuade verkar snabbt och relativt enkelt ha blivit integrerade i finlandssvenska sammanhang vilka de ofta upplever som centrala och viktiga för deras liv i Finland.
Partnerns betydelse för integrationsprocesserna beskrivs också i internationell forskning om högtutbildade invandrare. Louise Ryan och Jon
Mulholland (2014) har studerat högtutbildade franska invandrare i Lon102

don och påvisar att det är de franska hemmafruarna som till största delen
får sköta både familjernas lokala sociala nätverk och kontakter med brittiska institutioner. De yrkesverksamma franska männen har svårt att upprätthålla övriga sociala band än de yrkesmässiga och deras privata sociala
nätverk upprätthålls främst via deras fruar. I denna studie av svenska invandrare är både männen och kvinnorna ute i arbetslivet och det finns i
regel inga »hemmafruar« att ty sig till. En klar könsfördelning i kontakterna med det finländska samhället är därför svår att skönja i materialet
(påfallande är dock att de svenska kvinnorna i barnfamiljer ofta pratade
mycket mera än männen om kontakterna med barnens skola). Det som
däremot är uppenbart i materialet är att kontakterna till det finländska
samhället oftast går via den finländska partnern, oavsett kön. I de följande
två citaten berättar de intervjuade hur de träffat finlandssvenskar i Finland:
Alltså de flesta har man ju gjort sej bekanta med via jobbet så klart. Förutom det
så är det bara ett par som är finlandssvenskar, i och med att min fru då är helt
finsk, så hon känner ju inte så många som är finlandssvenskar. (P47)
Det är i förstahand via min man, därför att när jag jobbade på [ett stort företag],
så man får säga att det fanns kanske en finlandssvensk på hela kontoret, eller två,
så via min man och via sedan då, […] mina barn och deras skolgång och föräldrar där, och Hem och skola[-föreningen], och liksom grannar och vänner och
sen är det väl numera kanske då sedan jag rör mej, är på en arbetsplats där det
finns mycket mer finlandssvenskar, eller så, vad ska jag säga, för varje år som går,
så bygger man ju ut sitt nätverk genom massa olika kanaler. Men det var nog till
en början var jag väldigt väldigt starkt genom min man. (P9)

Förutom allmänna frågor om socialt umgänge frågades de intervjuade om
hur och var de fått hjälp med de olika praktiska problem de mött i Finland. Också i dessa diskussioner framkom att de intervjuade upplevde att
deras finländska partners nätverk varit av avgörande betydelse. En man i
20-årsåldern med finsk partner berättade hur han fått hjälp med olika frågor i Finland:
Det var via min fru, att hon, hon också liksom, hon har berättat vad det finns
liksom, för olika, sätt att komma in i samhället här. (P49)
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De flesta intervjuade hade en finländska partner då de flyttade till Finland.
Denna partner har också på många olika sätt underlättat den sociala integration och gett olika typer av råd och hjälp åt de intervjuade. Mycket få av
de intervjuade hade t.ex. haft kontakt med de finländska arbetskraftsbyråerna, som är den finländska myndighet som i regel är central för invandrares integration. Tack vare sin finländska partner, vänner och bekanta hade
man i regel klarat sig mycket långt utan någon hjälp från finländska myndigheter. De svenska medborgarna har i praktiken inte gått igenom de officiella integrationsprogrammen som ges åt invandrare i Finland, eftersom
svenskar av de finländska myndigheterna redan anses vara både socialt integrerade och ha språkkunskaper i ett av nationalspråken. En informant
med finlanssvensk partner beskrev explicit sin integration:
Alltså sådan här integrationsutbildning, som du kanske hört talas om den, och
[…], jag har aldrig fått någon sådan här integrations-, aldrig blivit integrerad,
liksom fått hjälp, utan jag har nog, tagit reda på saker själv, men sedan är det ju
viktigt att jag har ju redan ett nätverk innan jag flyttade hit, så har jag ju naturligtvis min [man] hjälper mej och, hans kompisar så att, det är ju inte så att… Jag
tror att jag haft det lättare på det sättet. (P44)

Många av de intervjuade har omfattande kontakter med finlandssvenskar
och finlandssvenska sociala sammanhang i Helsingfors, detta gäller framförallt de med finlandssvensk partner. I intervjuerna framkom ofta hur
mycket hjälp man upplevde att man fått via finlandssvenska sociala nätverk. Dessa nätverk verkar vara betydelsefulla för många olika typer av
hjälp och stöd som man fått då man flyttat till Finland. I ett längre tidsperspektiv verkar de finlandssvenska nätverken ha en stor betydelse för de
sociala integrationsprocesserna i det finländska samhället. Då man flyttar till Helsingfors sker dessa processer ofta inom en lokal kontext, det är
i Helsingfors man knyter nya sociala kontakter och det är inom sociala
nätverk i huvudstadsregionen som man får hjälp och stöd på många olika
sätt. Detta understryker den tidigare nämnda lokala kontextens betydelse
för integrationsprocesserna.
Den formella tvåspråkigheten i Helsingfors och i Finland utgör åtminstone i teorin en underlättande omständighet för inflyttade svenskar. Så som
allmänt bekant kan denna formella tvåspråkighet däremot fungera sämre i
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praktiken än i teorin. Ett viktigt resultat av denna studie är att hjälpen som
de intervjuade får genom svenskspråkiga sammanhang i Finland inte är beroende av eller begränsade till officiella sammanhang och offentliga myndigheter. De informella sociala nätverken verkar vara av större betydelse än
de formella tvåspråkiga samhällsstrukturerna. De informella nätverkens betydelse för integrationen framkom även i Creutz och Helanders (2012) studie som omfattar alla invandare i huvudstadsregionen, oavsett modersmål.
Det är inte överraskande att integrationsprocesserna kan upplevas som
smidigare av invandrade svenskar än av invandrare från andra länder som
saknar kontakter i och kunskap om Finland. Språket är en viktig aspekt i
detta. Bland svenskspråkiga invandrare torde givetvis betydelsen av existerande lokala svenskspråkiga sociala nätverk vara ännu större än för invandrare med ett helt annat modersmål. Genom finlandssvenska vänner
och bekanta kan man på sitt eget modersmål få råd och hjälp i många olika
situationer som uppkommer då man flyttar till ett nytt land. En man med
finlandssvensk partner berättade om sina erfarenheter på följande sätt:
Nej, skulle säga att finlandssvenskar är väldigt sociala och öppna och välkomnande, och jag har blivit fantastiskt väl mottagen och alla har varit jätte- jättevänliga och inkluderande, så att det, i alla fall, det tycks, för mej som att den finlandssvenska kulturen är väldigt öppen och välkomnande. Måste jag säga. Så att
det tycker jag har varit helt fantastiskt trevligt. Och det är bra, ska jag säga, bra,
en bra plattform att börja, det är ganska stort privilegium att kunna flytta till ett
nytt land och ändå kunna tala sitt eget språk och därmed så har man, ska man
säga, man behöver inte hoppa rakt ner i det nya, utan man kan liksom ha en,
trevlig trygg plattform och därifrån lära sej finska, till exempel. Och, få finska
vänner och så. Så att jag skulle säga att det har varit en jättejätte bra sak, passat
mej jättebra. (P52)

Bland de ensamstående informanterna och i de fåtaliga »helsvenska« familjerna som ingick i studien fanns givetvis ingen finländsk partner som
kunde hjälpa informanterna att komma in i samhället. I dessa fall måste de
intervjuade bland annat själva hitta fram till olika svenskspråkiga sociala
sammanhang, och är i detta beroende av t.ex. arbetskamrater och andra
mera slumpmässiga kontakter med finländare. Följande citat är från en intervju med en »helsvensk« familj som hade stor hjälp av att de snabbt lärde
känna några svenskspråkiga finländare när de flyttade till Helsingfors:
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Men då var vi ju helt beroende liksom av, att vi kunde ringa och fråga människor om råd. Så att, det finns jättestora fördelar, och, det är väldigt intressant att
titta på hur Svenskfinland fungerar. För det är ett sådant otroligt tight nätverk.
Och vissa delar är ju öppna och där, och vissa delar är slutna. Och så är det ju.
Det är ju, men vi är ju inte på nåt sätt… vi vet ju att det är väldigt mångfacetterat Svenskfinland också (P13)

De intervjuade med finskspråkig finländsk partner kan på grund av avsaknaden av kontakter till svenskspråkiga sociala sammanhang vara i en
helt annan situation än de med svenskspråkig finländsk partner. Integrationsprocessen tenderar i större grad att ske inom finskspråkiga sociala
sammanhang. Inte heller de intervjuade med finskspråkig partner verkade
dock helt kunna undgå att med tiden få kontakt med finlandssvenska sociala sammanhang. De finlandssvenska sociala kontakterna verkar bli allt
mera omfattande ju längre tid man bor i Finland. En viktig orsak kan givetvis vara rikssvenskars bristande kunskaper i finska vilket försvårar kontakterna med finskspråkiga, så som beskrivs i följande citat:
ÖW: Din relation till det finska Finland, finskspråkiga
I: Det blir nog en kort fråga.
ÖW: Jaa, känner du många finskspråkiga finländare då?
I: Alltså nästan njaa, alltså inte… inte så många finska, men däremot så är ju de
flesta finlandssvenskar pratar ju finska också. Men vissa har ju […]. Men alltså
det närmsta jag har är ju liksom [partners] kompisar.
ÖW: …och hennes familj?
I: Ja just det. Ja jo.
ÖW: Så det är via din fru då egentligen du har lärt känna finskspråkiga finländare?
I: Ja det är nog bra sagt. […] var det ju så att jag började spela [en lagsport]. Och
det gjorde jag i ett finskt lag, men det blev liksom ingenting, […], men det blev,
jag fick inte ut nånting socialt utav att delta i det laget. Man kom dit, gjorde sin
träning, spelade sin roll och sen gick man hem. Sen var nivån lite för hög för
mej. […] Så jag har väl ändå, det är ju ändå en, jag spelade ju med dem en hel
säsong, så det är väl ändå en erfarenhet, men också en relativt negativ erfarenhet. Men det blir ju så när man inte kan kommunicera, kommunicera heller på
liksom på modersmål. (P1)

Ett gemensamt språk underlättar kommunikationen och ett svenskspråkigt umgänge kan därför bli lättare att välja för rikssvenskar. Intressant är
att de intervjuade trots det upplevde att ett umgänge med svenskspråkiga
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finländare inte skulle ha varit ett medvetet val eller strategi från deras sida,
utan det verkade bara ha varit något som hänt efter hand, utan att man
själv riktigt visste hur det gått till. Att söka sig till finlandssvenskt umgänge
är inget automatiskt eller naturligt val. Detta framkom till exempel i följande intervju med en informant med finskspråkig partner:
I:

[…]så att, jag känner till lite av den [finlandssvenska] världen, men jag är liksom inte riktigt med i den själv.
SF: Jo. Vad tror du att det beror på?
I: Dels för att jag inte uttryckligen blir kompis med folk för att de är finlandssvenskar. Som till exempel min kompis som är väldigt aktiv i de kretsarna har
försökt att dra med mej på olika saker: »ja, men de pratar svenska där och så«,
men jag tycker att ja, men är det inte intressant ändå, det finns ingen anledning att bli kompis med folk beroende på vilket språk det är. Så att jag har aldrig liksom försökt att ta mej in, eller jag har aldrig försökt att bli kompis med
någon på grund av det. Dels det. Och dels är det på grund av [partnern], och
för att vi hade ett ganska stort umgänge redan innan vi flyttade hit, som inte
var finlandssvenskt. Så då givetvis så är det ju de kompisar vi har nu. Och det
har aldrig liksom reflekterat huruvida de skulle vara finska eller svenska eller
vilket land de kommer från. (P50)

Omfattningen av kontakterna med finlandssvenskar verkar till stor del
bero på partners modersmål, men dessutom spelar integrationsprocessens
tidsförlopp en roll. För de som har finskspråkig partner kan det ta längre
tid att bli integrerad i lokala svenskspråkiga sociala sammanhang än för de
som har en finlandssvensk partner. Skillnaden mellan de som hade finskspråkig partner och de som hade svenskspråkig partner är markant bland
de intervjuade ifråga om hur snabbt och enkelt man hittade och fick tillgång till svenskspråkiga sociala sammanhang och institutioner.
För de som har en finlandssvensk partner verkar den sociala integrationen till Svenskfinland också ha en djupare dimension som är mera
svårgripbar. Finlandssvenskar kan ibland upplevas som en relativt tät gemenskap och det är uppenbart att familjeband är viktiga för de sociala
strukturerna i Svenskfinland (jfr Nielsen m.fl. 2006). Det är möjligt att
Svenskfinland bör uppfattas som ett komplext nätverk av släktförbindelser
och övriga familjeliknande sociala band. Släktskap, skolkamrater, hemby,
och gemensamma kollektiva upplevelser i t.ex. militären, segelföreningar,
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körer och scoutkåren blir centrala för delaktigheten i gemenskapen. Solidariteten och det sociala kapitalet är härmed inte strikt taget knutet till
finlandssvenskarna som en etnisk grupp, utan istället förknippat med de
sociala band och familjegemenskaper som finlandssvenskar kan finna hos
varandra. Detta ger också en möjlig förklaring till varför också svenskspråkiga finländare själva ställvis kan uppleva sig stå utanför finlandssvenska
nätverk. Det avgörande för en tillgång till socialt kapital är alltså delaktighet i de för situationen viktiga sociala nätverken, vilka givetvis varierar
beroende på situation.
Den finlandssvenska »täta« gemenskapen och de starka sociala nätverken kan även ha samband med demografiska faktum. Finnäs (2010b) har
påvisat att finlandssvenskar, med undantag för de som emigrerat, utgör
en påfallande stationär befolkningsgrupp jämfört med den finskspråkiga
befolkningen som i högre grad flyttar inom landet. Enligt honom kan finlandssvenskarnas avsaknad av mobilitet inom Finland betyda att de i Finland »lever nära sina rötter« (Finnäs 2010b, 38). Vilken betydelse detta har
för språkgruppen kan man bara spekulera om, men ett sådant demografiskt sakförhållande kan säkert bidra till att man kan uppfatta att finlandssvenskar har starka släktband.
De finlandssvenska familjebandens betydelse framkommer på många
sätt i intervjuerna. De finlandssvenska sociala sammanhangen är, särskilt
i en lokal kontext, tillräckligt små för att man skall kunna »placera« varandra; inte för att alla finlandssvenskar känner varandra personligen, men
man kan vara bekant med de andra finlandssvenskarnas släktingar, hemorter och skolbakgrund. Därför är dessa uppgifter om andra personer av
central betydelse för den finlandssvenska iakttagarens förmåga att kunna
placera personer inom ramen för olika sociala gränsdragningar. Det är i
en dylik social kontext som de tidigare nämnda finlandssvenska »släktutredningarna« som Arnstberg (1989) beskriver måste förstås. Anledningarna till att finlandssvenskar finner ett nöje i att reda ut varandras släkt är
att man då kan placera varandra inom en större social kontext. Också i
några av mina intervjuer nämns detta vanliga diskussionsämne. En man
med finlandssvensk fru berättade på följande sätt varför han upplevde att
han personligen aldrig kunde bli finlandssvensk:
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Bakgrund, det har du inte, och du kan inte veta vad dom talar om när dom associerar till den å den som känner den som… Jag är väldigt dålig på sånt där. […]
Min fru är expert på de här å hon skannar människor alltid, alltså hela släkten
och jag är liksom come on, det spelar väl ingen roll. Men det är lite så här, finlandssvenskt. Och det förstår jag, för det är en liten grupp. Man måste ju försvara sin grupp, och man har koll på varandra. Jag ser det, jag förstår det, jag skulle
vara likadan själv om jag var uppvuxen här. (P39)

I intervjucitatet ovan frågar sig informanten om det spelar någon roll vem
man är släkt med. Trots frågan torde det kunna spela roll i finlandssvenska
sammanhang. Sociala gränsdragningar har givetvis även en konkret betydelse och direkta konsekvenser för individer. De som är gifta eller partner
till en finlandssvensk kan på många sätt få en omedelbar tillgång till en social roll i finlandssvenska sammanhang. Man är inte en anonym invandrare, utan man är den och den specifika personens flickvän, pojkvän, fru
eller man. Denna specifika roll gör att man omedelbart kan få en socialt
definierad plats i finlandssvenska sammanhang. Följande citat är från en
intervju med en kvinna gift med en finlandssvensk man, den intervjuade
har tidigare bott i andra länder och gör denna jämförelse:
Ja eller, hur ska jag säga nu, han, ja, det är väl kanske det här att det, mitt intryck
är att det är så otroligt tryggt att vara finlandssvensk, så man har väl ett sådant
jättestarkt nätverk. Eller, det är fallet för min man. Och det är ett nätverk som
jag egentligen på många sätt har fått anknyta till. Och det gäller liksom både näringslivet och sedan alla möjliga, hobbyer och, allt vad man håller på med, så att,
som jag nu uppfattar det, om man jämför med andra storstäder och länder, där
man kanske, på nåt sätt är mer, anonym… (P9)

Så som beskrivs i citatet ovan är det genom personliga band till finlandssvenskar som den intervjuade fått en plats i en gemenskap. Nya deltagare
får en position i gemenskapen genom att man har en relation till någon
som redan har en position inom gemenskapen. Så som informanten beskriver är man inte då längre anonym, eftersom man på detta sätt erhållit en social position och anknytning inom gemenskapen. För att uttrycka
det kort, man är den och den personens fru/man/partner. Härmed kan
man också placeras in inom de ovan nämnda finlandssvenska »släktutredningarna«.
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Genom intervjuerna får man lätt bilden att finlandssvenskarnas sociala
gemenskap upplevs som en relativt tät gemenskap. En gemenskap som
här skall förstås genom det sociologiska begreppet gemeinschaft snarare
än gesellschaft (Tönnies 1887; Weber 1922). Dessa två begrepp beskriver
en grundläggande dikotomi inom sociologisk teori, vilken beskriver både
två typer av samhällen och två olika former av solidaritet mellan samhällsmedlemmar (Asplund 1991). Ett gemeinschaft karaktäriseras av täta
och nära kontakter, t.ex. inom familjegemenskaper och traditionella samhällen, där det finns tydliga normer för socialt beteende och social status
baseras på arv. Ett gesellschaft karaktäriseras däremot av rationella, professionella och icke-känslomässiga relationer vilket är kännetecknande för
samhällen med modern arbetsfördelning och individualism, samhällen
där status skapas genom arbete och utbildning (Weber 1922, 21).
Man kan utgående från detta diskutera karaktären på svenskars sociala integration i finlandssvenska social sammanhang. Jag har beskrivit hur
rikssvenskar relativt lätt kan socialt integreras i finlandssvenska sociala
sammanhang. Integrationsprocesserna som jag diskuterar i termer av social integration berör dock oftast gesellschaft-dimensionen. Tillhörigheten
till ett gemeinschaft kan däremot kräva andra former av anknytning, t.ex.
i former av släktband och anknytning till specifika erfarenheter. Den sociala integrationen kan därmed få en djupare dimension för de som har en
finlandssvensk partner. Betydelsen av denna gemeinschaft-dimension varierar givetvis beroende på den sociala kontexten. Att vara finlandssvensk
eller inte finlandssvensk är givetvis inte överhuvudtaget en central fråga
på de flesta livsområden. Det är också uppenbart att de finlandssvenska
sociala nätverken är relativt situationsbundna och av naturliga orsaker relativt små, i vissa situationer kan därför vissa sociala band vara helt betydelselösa och i andra mycket betydelsefulla.
En anknytning till finlandssvenska nätverk ger tillgång till det som ibland
kallats för det »finlandssvenska sociala kapitalet« (jfr Sundback & Nyqvist
2010). Begreppet är omdiskuterat och det är oklart exakt hur detta abstrakta sociala kapital fungerar i praktiken. Många studier har pekat på att det
finns statistiska skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga i Finland ifråga om hälsa och livslängd. De svenskspråkigas goda hälsa har man därför
ibland försökt förklara genom existensen av ett i medeltal större socialt ka110

pital bland svenskspråkiga. En diskussion om dessa komplexa frågor hittas
i boken Det finlandssvenska sociala kapitalet. Fakta och fiktion (Sundback &
Nyqvist 2010). Mycket tyder samtidigt på att det finns betydande skillnader
inom respektive språkgrupper och att många andra variabler än språk spelar en betydande roll. Det är alltså inte nödvändigtvis tillhörigheten till en
språkgrupp som ger ett socialt kapital, det kan till exempel också vara knutet till region, härkomst, familj eller släkt. Man bör även komma ihåg betydelsen av intersektionalitet. Tillhörigheten till en språkgrupp (som en social
kategori) kan på många olika sätt stå i relation till andra sociala kategorier
som t.ex. ålder, kön och klass. Dessa sociala kategorier kan förstärka eller
försvaga varandras socialt definierade betydelse. Det är även oklart hur det
eventuella finlandssvenska sociala kapitalet exakt fungerar som »kapital«. I
vilka situationer är det en resurs, är det t.ex. fråga om ett »bindande« eller
ett »överbryggande« socialt kapital (jfr Putnam 2001, 22–23)? Kan det även
utgöra ett s.k. negativt socialt kapital (jfr Portes 2010, 34–40)? Detta innebär att istället för att vara en resurs kan grupptillhörigheten t.ex. även binda
gruppmedlemmar vid en viss social roll och begränsa individens valmöjligheter. Slutligen utgör en viktig fråga även för vem det sociala kapitalet utgör
en resurs, vilka medlemmar av en grupp eller kategori kan utnyttja kapitalet
som en resurs (jfr Anthias 2007; Cederberg 2012).
Ovanstående frågor om det »finlandssvenska sociala kapitalet« kan
denna studie givetvis inte fullt besvara. Intervjuerna med ett urval rikssvenskar kan dock ge ett nytt perspektiv på hur det finlandssvenska sociala
kapitalet kan fungera i vissa specifika situationer. Intervjuerna ger en inblick i vissa situationer där en integration i finlandssvenska sammanhang
kan fungera som en resurs för de intervjuade. I denna studie framträder
framförallt familje- och släktbanden som en viktig aspekt av det finlandssvenska sociala kapitalet. Det är ofta genom en finlandssvenska partner
som man får kunskap om de svenskspråkiga sociala sammanhang där man
kan få hjälp och råd gällande olika frågor. Det är också genom en finlandssvensk partner som man får nya sociala kontakter. Det är inte överraskande att den finländska partnerns väletablerade sociala nätverk lätt blir viktiga för den andra partnern som saknar dylika nätverk i Finland. I många
av intervjuerna framkom den positiva betydelsen av de intervjuades familjeband i Finland. En kvinna gift med en finlandssvensk förklarade:
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Ibland tycker jag lite synd om de som kommer hit och är då tillsammans med
en finskspråkig och som helt hamnar utanför det här underbara finlandssvenska
nätverket. […] Även om man inte har någon privat anknytning till det finlandssvenska […] så skulle jag rekommendera alla att ändå söka de kontakterna, för
man får så mycket gratis. Och får det så mycket lättare. Än om man liksom enbart går via de finskspråkiga kanalerna. (P9)

Kontakterna till det i citatet beskrivna finlandssvenska nätverket verkar
däremot inte alla gånger vara så lätta att knyta. Särskilt de intervjuade som
har en finsk partner eller på annat sätt fått kontakter främst med finskspråkiga hade relativt få kontakter med finlandssvenskar och upplevde att de
finlandssvenska nätverken var relativt slutna. En integration i specifika sociala sammanhang är givetvis inte enbart en fråga om aktörernas egna val,
det beror även på möjligheterna och förutsättningarna för en sådan integration. En brist på möjligheter för kontakter med finlandssvenska sociala
nätverk framkommer t.ex. i följande citat:
SF: Varför tror du, eller vad tror du att det beror på att du inte har »hittat« finlandssvenskar?
I: Mm, jag har väl inte aktivt letat, efter dem kanske, men, jag har förstått att de
håller sej lite i klungor, så, men, jag vet inte. Jag träffade väl rätt mycket vänner
på en gång, och sedan så har jag väl hållit mej till dem. (P46)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den finländska partnern verkar vara avgörande betydelse för de intervjuades sociala umgänge med
finländare under de första åren i Finland. Eftersom partnern är av central betydelse för integrationsmönstren blir också partners modersmål betydelsefullt för anknytningen till finsk- respektive svenskspråkiga sociala
sammanhang i Helsingfors. Integration i det finländska samhäller kan därför se olika ut beroende på vilka familjeförhållanden man har, några av de
intervjuade med finlandssvensk partner verkar leva sina liv uteslutande i
finlandssvenska sociala sammanhang, medan några intervjuade med en
partner med annat modersmål bara har mycket sporadisk kontakt med
svenskspråkiga sociala sammanhang i Helsingfors.
Så som beskrivits i kapitel 2 i denna bok var partnern också ofta av avgörande betydelse för svenskars beslut att flytta till Finland. Intressant är
att partnern dessutom verkar ha en avgörande betydelse för mönstret i den
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sociala integrationen i Finland. Migrationsdynamiken och integrationsprocessen blir härigenom nära förknippade med varandra och så som teoretiskt beskrivits i tidigare kapitel kan den ena förstås genom den andra. I
korthet kan man säga att de rikssvenskar som i Finland tenderar att ha integrerats i finskspråkiga sammanhang troligtvis har flyttat till Finland på
grund av finskspråkig partner, medan de som flyttar på grund av en finlandssvensk partner tenderar att snabbare än övriga invandrare integreras
och bli delaktiga i finlandssvenska sociala sammanhang.

Integrationen på arbetsmarknaden
Ovan har beskrivits olika typer av mönster som kan skönjas i de sociala
kontakterna beskrivna av de intervjuade rikssvenskarna. Nyttan som man
kan ha av olika sociala kontakter är dock mera svårgripbar och oklar. Socialt kapital är ett abstrakt begrepp som säger väldigt lite om hur sociala
kontakter och nätverk i praktiken utgör en resurs. Integrationen på den
finländska arbetsmarknaden är däremot en specifik form av integration
där man konkret kan studera hur socialt kapital fungerar. Denna integration har även analyserats i en akademisk uppsats i sociologi som skrevs
inom ramen för detta forskningsprojekt (Fortelius 2014).
Integrationen på arbetsmarknaden utgör ett konkret exempel på hur
man integreras i ett nytt samhälle. Arbetslivet är även en central arena för
många avgörande sociala processer i dagens samhälle. En individs position på arbetsmarknaden är central för individens ekonomiska och sociala
status och yrket är avgörande för individens sociala identitet. Att erhålla
ett jobb i Finland kräver emellertid ofta att man är delaktig i finländska
sociala nätverk. Tidigare studier om invandrares arbetsmarknadsposition
i Finland (Forsander 2002) pekar på att många invandrare har svårt att
finna ett jobb på den finländska arbetsmarknaden för att de saknar tillgång till de rätta sociala nätverken. Många av de intervjuade i denna studie delade denna typ av erfarenhet. I följande intervju gav informanten
rådet att man måste försöka komma in i de rätta nätverken för att hitta ett
jobb i Finland:
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Försök först liksom i så fall, sortera den här finlandssvenska terrängen, att om
man liksom, jag vet inte vad man, vad det är för jobb man nu söker, men att bara
för att få in foten nånstans och ens komma ut på arbetsmarknaden, så skulle jag
väl liksom ta den enkla vägen, kanske att, det kanske inte är ens drömjobb, men
du får ändå in liksom din fot och du kommer in i systemet och det här blir rul�lande. Och sedan då samtidigt så kanske de har liksom någon vidareutbildningar
på nånting och man liksom utöka sitt nät. Jag menar, jag hade väl aldrig gått ifrån
[yrke] och blivit [annat yrke] i Sverige. Det liksom. Man får bara snällt tacka och
ta emot. Och det gjorde jag och på det sättet så tror jag att man lär sej massor!
Och om hur systemet över huvudtaget fungerar. (P43)

Betydelsen av en integration i finlandssvenska nätverk för att hitta jobb
framkommer i citatet ovan. Betydelsen av finlandssvenska nätverk som
en inkörsport framkommer även i diskussionerna med de informanter
som har relativt lite kontakt med finlandssvenskar. De som nyligen flyttat
till Finland och de som har en finskspråkig partner kan sakna kontakter i
olika finlandssvenska sociala nätverk, därmed blir man tvungen att ty sig
till andra sociala nätverk för att få hjälp och stöd i att hitta jobb. Ett konkret exempel på hjälp och stöd från finländare är tillgången till information om arbetsmarknaden. I intervjuerna framkommer däremot inte att
den finländska partnern skulle ha haft ett direkt inflytande på de intervjuades möjligheter att få jobb. Partners roll är mera indirekt eller subtil,
genom olika råd kan partnern bistå i jobbsökandet, men de intervjuade
har till slut själva hittat och fått sina jobb (jfr Fortelius 2014). Det avgörande som finländare bidrar med verkar vara informationen om var och hur
man skall söka jobb. En av de intervjuade nyanlända svenskarna saknade
finländsk partner och upplevde stora problem att hitta ett jobb som motsvarade hans utbildning.
I:

Men jag vet inte, det kan ju också vara [att jag inte hittat jobb] för att jag inte
kan finska. Det är väl, skulle väl vara den andra anledningen i så fall. Det kan
ju till och med vara att de inte förstod ansökan för att den inte var på finska,
jag skickade på engelska och svenska.
SF: Det däran, du har ingen i din bekantskapskrets heller som skulle ha kontakter
vidare eller såhär? Inom ditt område?
I: Jag har försökt ta reda på om det är så, men det verkar inte vara så. Så att jag vet
inte, får jaga rätt på nån som, som jobbar, försöka bli vän med dem, jag vet inte
vad jag ska göra. Vi får väl se, eller så får jag väl skicka nya ansökningar och nya
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ansökningar nya nya nya. […] De finskspråkiga jag känner har väl vetat jobb
som varit lediga, men de har alltid varit bara för finskspråkiga. Så det har inte,
det har inte varit till någon hjälp. (P46)

Citatet ovan beskriver en situation där informanten inte ännu lyckats hitta
de rätta vägarna som kunde hjälpa honom till ett jobb. Citatet antyder
också en arbetsmarknad där det är svårt att hitta ett jobb utan de rätta
kontakterna och utan kunskaper i finska. I integrationen på den allmänna
finländska arbetsmarknaden är kunskaper i finska av avgörande betydelse. Det finns även vissa jobb i Helsinfors där det räcker med kunskaper i
svenska, vilka oftast är jobb förknippade med den finlandssvenska minoriteten. De finlandssvenska nätverken kan därmed utgöra en viktig resurs
i sökandet efter ett jobb på två olika sätt. För det första kan dessa nätverk
ge tillgång till information om den finländska arbetsmarknaden i allmänhet, vilket kan vara väsentligt eftersom rikssvenskar ofta saknar kontakt
med andra nätverk som kan ge sådan information. För det andra kan finlandssvenska nätverk ge information om de specifika jobb där kunskaper i finska inte krävs. Genom sociala nätverk får rikssvenskar information om arbetsmarknaden i allmänhet och genom finlandssvenska sociala
kontakter får de särskild information om arbetstillfällen där kunskaper i
finska inte är nödvändiga. Rikssvenskar i Helsingfors verkar framförallt
finna jobba inom vissa nischjobb där man klarar sig på svenska, t.ex. inom
svensk förskola och skolor samt inom undervisningsuppgifter i allmänhet,
där en bakgrund i Sverige t.o.m. kan utgöra en merit. En stor efterfrågan
på svenskkunnig vårdpersonal finns även inom åldringsvården. Dessutom
finns rikssvenskar på arbetsplatser där engelska utgör arbetsspråket. Rikssvenskar verkar till slut ofta placera sig relativt väl på arbetsmarknaden i
Finland.
I Sabina Fortelius (2014) akademiska uppsats används detta projekts intervjuer med nyanlända svenskar för att närmare granska hur de intervjuade tar sig in på den lokala arbetsmarknaden i Helsingfors. Hon konstaterar att de intervjuade ofta aktivt använder den lokala svenskspråkiga
arbetsmarknaden som en inkörsport till anställning. Den första anställningen efter migrationen är ofta anställningar med låga krav på färdigheter inom svenskspråkiga sektorer i Helsingfors, eller inom sektorer där
de uttryckligen efterfrågade färdigheterna motsvarar de intervjuades na115

tionella bakgrund, s.k. etno-specifika anställningar, t.ex. som språklärare.
Några intervjuade har även lyckats väl med att få anställningar som motsvarar deras arbetserfarenhet från Sverige. Fortelius tillämpar Bourdieus
kapitalteori (Bourdieu 1986; Anthias 2007) och kommer till slutsatsen att
svenska invandrare ofta har lyckats få sitt kapital både erkänt och mobiliserat på den lokala arbetsmarknadens fält. I många fall har de intervjuade
även kunnat utnyttja sina band till Sverige och kunskap om Sverige kan
utgöra en högt värderad sakkunskap på arbetsmarknaden i Helsingfors.
Följaktligen har invandrare från Sverige ofta en stark position på den lokala arbetsmarknaden. Enligt officiell statistik från år 2011 är arbetslösheten lägre bland svenskfödda än bland de flesta andra invandrargrupperna,
och till och med något lägre än bland finskfödda (Fortelius 2014).
Rikssvenskar kan följaktligen utnyttja personliga kontakter inom den
finlandssvenska minoriteten för att få information om och komma in på
den finländska arbetsmarknaden. De finlandssvenska sociala nätverken
är starka och finlandssvenskarna är så fåtaliga att de lätt känner varandra.
Finlandssvenskarnas relativa fåtalighet betyder däremot också att de finlandssvenska nätverken inte alltid räcker till. Det är framförallt ifråga om
att erhålla information om de jobb i Finland där det krävs kunskaper i
svenska som de finlandssvenska nätverken är av avgörande betydelse. De
flesta jobb i Finland torde däremot kräva kunskaper i finska och kontakter med finlandssvenskar är inte nödvändigtvis av samma betydelse för att
hitta och erhålla dessa jobb. En man i 20-årsåldern förklarade: »Sedan när
man, kan man finska så då finns det ju hur mycket jobb som helst. Eller
sådär om man jämför med vad som finns på bara svenska« (P49). Den allmänna arbetsmarknadens krav på kunskaper i finska uppges ofta av informanterna som en av många orsaker till att de kämpar för att lära sig finska.
Symptomatiskt är följande svar på min fråga om vilket råd de intervjuade
ville ge åt nyanlända svenska medborgare: »lär dig finska, men umgås med
finlandssvenskar« (P10).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att svenska medborgare kan
äga många typer av kapital som värderas högt på den finländska arbetsmarknaden, inklusive både humankapital, kulturellt kapital och socialt kapital. Frågan är närmast hur de skall kunna utnyttja dessa resurser i en ny
social kontext. Resultaten från intervjuerna pekar på den stora betydelsen
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av de finlandssvenska sociala nätverken för en snabb integration. I jämförelse med andra invandrare blir svenska medborgare snabbt både socialt
och ekonomiskt integrerade i det finländska samhället. Vid sidan av övriga
resurser kan de finlandssvenska nätverken och den svenskspråkiga servicen i Finland på många sätt utgöra en positiv resurs för inflyttade svenskar. De lokala svenskspråkiga sociala sammanhangen kan t.ex. på många
sätt erbjuda värdefull information om den finländska arbetsmarknaden.

Rikssvenska sociala nätverk
I denna bok har jag redan beskrivit den stora betydelsen av de finlandssvenska sociala sammanhangen för de inflyttade svenskarnas sociala integration. Man kommer osökt in på frågan om inte de inflyttade svenskarnas
egna sociala nätverk är av någon betydelse? I vilken utsträckning hjälper
rikssvenskar varandra i Helsingfors och hur mycket kontakt har man med
sina landsmän? Inom tidigare forskning om andra invandrargrupper har
olika invandrarorganisationers positiva betydelse för invandrares integration ofta uppmärksammats. Invandrargrupper i Finland karaktäriseras
ofta av en aktiv föreningsverksamhet (t.ex. Wahlbeck 1999; Saksela-Bergholm 2009; Martikainen 2013). Dessutom kan man i andra länder hitta en
relativt omfattande föreningsverksamhet bland inflyttade svenskar (Hedlund 2011; Lundström 2014). Så som jag tidigare beskrev i kapitel 2 karaktäriserades även de svenska medborgarna i Finland av en stor föreningsaktivitet under mitten av 1900-talet. Jag frågade därför de intervjuade om
deras sociala kontakter med andra svenskar i allmänhet samt mera specifikt om deras aktivitet i rikssvenska föreningar i Finland. Det förvånande
var att många av informanterna i Helsingfors uppgav att de känner mycket
få andra svenskar i Finland. Då informanterna ombads berätta om kontakter med andra svenskar kunde de ge följande typ av svar:
Aj svenskar som har flyttat till Finland? Alltså jag känner egentligen inte så
många, och de jag känner är ofta liksom, de är nog inom, inom branschen sådär
att, jag känner nog någon mer, men inte [så många]. (P49)

Eftersom de fåtaliga kontakterna med andra landsmän var relativt förvånande blev de intervjuade ombedda att närmare förklara varför de hade så
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få kontakter. Gemensamt för svaren var att de intervjuade upplevde att de
inte hade något emot kontakter med andra svenskar, men att de inte heller upplevde något speciellt behov av närmare kontakter. Följande svar av
en man respektive en kvinna som bott mellan fem och tio år i Finland illustrerar väl denna uppfattning:
I:

Jag vet inte, jag har inget behov [att umgås med andra svenskar]. Alltså, det är
lite blandat. Dels har jag inget behov av det. Jag har, även om jag är utomlands
så är jag inte alls den där typen som sedan desperat kastar mej på den, baren
där det finns flest svenskar liksom och bara: »aaah landsmän!« Jag är utomlands, för att vara utomlands liksom, i Sverige kan jag åka till Stockholm liksom. Så det är väl samma här, jag känner på sätt och vis att dels så umgås jag
liksom med de jag vill umgås med, mina kompisar, och sedan så resten av tiden
så vill jag ju umgås med nytt folk och kanske då folk som är, liksom härifrån,
jag har ju inget behov av att umgås med svenskar. Vad ska jag göra med dem
liksom? Det är ju trevligt, jag kan prata med dem, [men] jag kan prata med
min [partner] eller jag kan prata med mina kompisar, så att nej. Jag har inget
behov av det. Jag har inte det här fosterländska, längtan efter samhörighet.
SF: Har du koll på några sådana här rikssvenska föreningar i Finland då?
I: Nepp, finns det sådana? (P48)
ÖW: Men de här föreningarna för svenskar i Finland, till exempel det här Svenska
Gillet, tror du det är nåt du kunde ha gemensamt med andra svenskar? Att ni
skulle: »vi svenskar«?
I: Njao. Jaa, kanske, om jag blir riktigt ensam så… Men nu har jag så vansinnigt
mycket ändå att göra, så att, jag vet inte. Och du vet med nätet och man arbetar nu hemifrån med […], så, så krymper ju världen, och jag har så många kolleger, spridda, över västvärlden kan man säga, så att då behöver jag egentligen
inte nåt annat, nätverk för svenskar i Finland. Jag känner inte det nu, ett sådant
behov i alla fall. (P11)

I intervjuerna framkommer att man inte i Finland behövde sina svenska
landsmän för att erhålla information eller för att lösa olika problem som
man mötte i sitt nya bosättningsland. Eventuella problem kunde lösas på
andra sätt eller genom andra sociala kontakter som man etablerat i Finland. Några av de intervjuade hade tidigare bott i andra länder och kunde
göra jämförelser ifråga om behovet av och omfattningen på de sociala kontakterna med andra svenska medborgare:
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I:

Men det är inte så som det kanske är om man bor i Singapore liksom, att det
här svenska är en stor trygghet här eller så, det behovet finns ju inte riktigt.
Men vi umgås ändå med många svenskspråkiga. Alltså många av våra närmaste vänner är, har ändå visat sej vara rikssvenskar. Men dem har vi träffat
via dagis, parken, alltså i de svenskspråkiga sammanhangen här. Så hittar man
dem. Och det är ju väldigt lätt då, det är också, väldigt lätt därför att flyttar
man till Finland, som svensk, så har vi märkt att det är en speciell, det är inte
alla som gör det. Alltså, man delar väldigt snabbt vissa värderingar för att, jag
tror att flyttar man till London så får du ett mycket bredare liksom, men flyttar man till Finland så vet man från början, man flyttar inte till Finland för att
leva ett glamouröst utlandsliv. Man flyttar till Finland för att det finns nånting
annat som drar en, eller för att man är beredd på att göra ett äventyr som man
redan från början vet säkert är ganska tufft liksom. Så att man flyttar ju inte hit
för glamouren och expat-livet och sådär. Och därför tycker vi att de svenskarna
som vi har träffat här, har vi väldigt mycket gemensamt med. Därför att vi alla
uppskattar det, den liksom lite grundläggande vardagen här. Vi uppskattar närheten till naturen, vi uppskattar det här ordning och reda på dagis, det funkar,
saker är liksom organiserade. Tycker vi kanske ännu lite bättre än i Sverige. De
här sakerna visade sej att vi liksom delar. Jag tror att flyttar man till Tyskland
eller Frankrike eller så, så är det mycket bredare spektrum av svenskar. Men
här, hit flyttar man inte för att ha det glassigt liksom. Utan här vet man ju att,
och sedan som jag blev väldigt snabbt medveten om, den ganska tuffa mörka
långa vintern. (P13)

Så som ovanstående informant beskriver verkar svenskarna i Helsingfors
ofta vara resursstarka personer som inte nödvändigtvis i alla avseenden
kan jämföras vare sig med svenskar i andra länder eller med invandrare
överlag. Så som beskrivs i citatet har många av svenskarna flyttat till Finland av en speciell orsak. Denna speciella orsak är ofta en finländsk partner eller andra sociala nätverk som man etablerat i Finland. På grund av
dessa sociala kontakter har de inte nödvändigtvis ett stort behov att etablera nära sociala kontakter med andra svenska medborgare. De är redan
socialt integrerad och kan få information, hjälp och stöd via de finländska
sociala nätverken. I högsta grad gäller detta de som har en finlandssvensk
partner eller på annat sätt är socialt integrerad i finlandssvenska sammanhang. Två informanter med finländska partner (den första med svenskspråkig och den andra med finskspråkig partner) besvarade frågan varför
de inte hade kontakter med andra svenskar på följande sätt:
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SF:
R1:
SF:
R1:

Hur är det med andra svenskar i Finland då?
Nej! Nej (skratt).
Du är inte med i några föreningar eller såhär Svenska Gillet eller?
Nej, det har inte blivit så, i och med att jag har så mycket, får den här svenskan liksom, i den här finlandssvenska kretsen, och ändå min familj och, liksom
min familj här. Att jag tror det hade varit annorlunda ifall jag hade flyttat hit
ensam, för nåt jobb eller något, och inte känt någon. Men när jag ändå har varit
här i två år, det här pendlandet och lärt känna så pass många, och jag blev jätteväl omhändertagen, så jag har inte haft det här behovet av att, liksom vara
svensk-svensk. (P43)

SF: Varför knyts inte de kontakterna [med andra svenskar]?
I: mm-m, ja, det är en bra fråga. Det, det beror väl lite granna på att man som
svensk, eller som svensk här kan gå lite mer till de svenskspråkiga delarna, och
att man behöver väl inte gadda samman sej på samma sätt för att få socialt stöd
för att man får ju liksom stöd ifrån samhället här. Det är ju liksom att du får
ju dina blanketter på svenska, du behöver liksom inte ha någon kompis som
kan bättre finska som kan hjälpa dej med sådana saker så att… Det är väl det
sociala behovet är väl inte lika stort. Eller det kulturella behovet är heller inte
lika stort, för att svenska och finska kulturerna är ju väldigt lika varandra, så
att, vill man ha alltså det är ju behöver du inte ha rikssvenska för att dra ihop
en kräftskiva, utan det är ju, har ju blivit en ganska kär tradition här vad jag har
fattat. Så, ja, ja nej, bra frågor. (P53)

De intervjuades avsaknad av sociala kontakter med andra personer från
Sverige kan uppenbarligen till stor del förklaras med att det redan finns
etablerade svenskspråkiga sociala sammanhang i Finland och att många
inflyttade svenskar blivit socialt integrerade i finlandssvenska sociala sammanhang. Till skillnad från andra länder behöver inte svenska invandrare i Finland organisera sig för att t.ex. få information på svenska, för
att starta svenskspråkig verksamhet för barn, eller liknande verksamheter som svenskar inflyttade i andra länder har ett behov av att ordna själva (jfr Hedlund 2011; Olsson 2013; Lundström 2014; Woube 2014). De intervjuade som främst beskriver ett behov av sociala kontakter med andra
svenskar är de som inte överhuvudtaget har en finländsk partner, vare sig
svensk- eller finskspråkig. Det är troligt att dessa har ett större behov att få
hjälp av andra utanför sin egen familjekrets. Följande citat kommer från
en intervju med en relativt nyinflyttad kvinna utan finländsk partner som
uttryckte en önskan att lära känna andra svenskar i Helsingfors. I cita120

tet framkommer att olika finlandssvenska institutioner och organisationer
kommit att spela en instrumentell roll för att uppnå de önskade kontakterna med andra svenskar i Helsingfors:
ÖW: Det funderade jag lite, jag menar, genom vilka kanaler ni sedan ändå träffat
de här andra svenska medborgarna, är det liksom via finlandssvenska nätverk
eller är det några helt skilda svenska nätverk på ambassadens mottagning eller?
Eller är det mera allmänna finska nätverk?
I: Jag kan säga att, om vi tar alla våra svenska vänner här, Karin träffade jag på…
Sara träffade jag på sången, i kyrkan, i den finlandssvenska kyrkan. Där träffade jag Sara, via Sara träffade jag där också Barbro […] som är svensk men
gift med en finsk. Och via Sara sedan träffade jag Karin som bor här. Henne
hade jag redan sett på ett café i området liksom. Sedan så träffade jag en tjej
när jag gick på [en svenskspråkig kurs], så ställde jag en fråga på ett möte, och
då hörde hon att där var en svensk, så började vi talas vid. Så jag måste nog
säga att det är de svenskspråkiga institutionerna här, inte de rikssvenska. För
att alla svenskar söker sig till de svenskspråkiga ställena. Och där träffas man.
När man kommer till ambassaden, där, då har man redan träffats liksom. Så
måste nog säga att det, man träffas liksom… (P14; samtliga namn fingerade)

Ovanstående citat beskriver möten mellan svenskar i Finland, vilka intressant nog framförallt skett i olika finlandssvenska sociala sammanhang. I
detta sammanhang kan det vara nyttigt att komma ihåg att de intervjuade i denna bok inte representerar alla svenska medborgare. De intervjuade utgör svenskspråkiga svenska medborgare utan finsk bakgrund. Då de
intervjuade beskriver möten med andra »svenskar« hänvisar de troligtvis
inte till finskspråkiga svenska medborgare eller till personer med övervägande finsk bakgrund, vilket ju många svenska medborgare i Finland
av olika orsaker kan ha. Heterogeniteten inom kategorin »svenska medborgare i Finland« gör det antagligen även svårt att använda sig av medborgarskap allena som en grund för att etablera sociala nätverk i Finland.
De intervjuade är alla svenska medborgare, men just denna gemensamma
nämnare framträder inte som betydelsefull i intervjuerna. Tvärtom vill
många av de intervjuade explicit ta avstånd från betydelsen av en svensk
nationell tillhörighet och så som beskrivs senare i denna bok är en manifest svensk nationalism inte framträdande i diskussionerna.
Bland svenska medborgare i Finland finner man personer med många
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olika typer av migrationsbakgrund och många olika typer av personliga band och sociala nätverk inom både Sverige och Finland, vilket betyder att personerna på många varierande sätt kan identifiera sig med de
två språkgruppernas majoriteter och minoriteter i respektive två länder.
Denna heterogenitet bland svenska medborgare kan t.ex. utgöra en utmaning för föreningar som vill samla »svenskar« i Finland. De intervjuade i
denna studie utgör dock en speciellt utvald kategori personer utan finsk
bakgrund, och man kunde därför tänka sig att de intervjuade skulle ha haft
ett särskilt intresse för att engagera sig i rikssvenska föreningar i Finland.
De intervjuade blev explicit tillfrågade om sitt engagemang i svenska
föreningar i Finland. Överraskande var att mycket få av de intervjuade
hade haft någon som helst kontakt med de rikssvenska föreningarna i Finland. De flesta hade t.ex. inte tidigare hört om föreningen Svenska Gillet
som är verksam i Helsingfors, trots att föreningens syfte uttryckligen är att
nå svenska medborgare boende i Finland. Bland det fåtal som hade hört
om föreningen verkade många också uppleva att den främst var för äldre
personer.27
Samtliga intervjuade hade i relativt liten utsträckning en önskan eller ett
engagemang för att upprätthålla specifikt rikssvenska sociala nätverk i Finland. Så som ovan beskrivits kan orsakerna och motiveringarna till detta
vara många. Påfallande i intervjuerna är att man sällan upplever specifika
behov av att knyta band med landsmän eller att starta rikssvenska sociala
sammanslutningar i Finland. Finlandssvenska sociala sammanhang kan
erbjuda de institutioner och den verksamhet som de intervjuade vill få på
svenska. Dessutom innebär den officiella tvåspråkigheten i Finland och i
kommunen Helsingfors att man kan få offentlig service på svenska, inklusive officiella blanketter, hälsovård och skolgång för barnen. Man upplever
inte problem eller utmaningar vilka kunde lösas genom starkare sociala
band med svenska landsmän i Finland. Ett gemensamt svenskt medborgarskap upplevs inte heller som en tillräcklig orsak för att knyta sociala
band med landsmän. Till detta kan man lägga till den allmänna samhällsutvecklingen som innebär att föreningsaktiviteten förändrats; ett formellt
föreningsengagemang är idag inte lika vanligt som för bara några decennier sedan. Denna utveckling har även drabbat de rikssvenska föreningarna verksamma i Finland. De äldre föreningarna verkar ha haft allt svårare
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att locka aktiva medlemmar. Så som beskrivs tidigare i denna bok fanns
det under 1960-talet ett flertal mycket aktiva rikssvenska föreningar i Finland (Hänel 1964). Vid tidpunkten för denna studie var de enda kvarvarande Svenska Gillet i Helsingfors och Rikssvenska föreningen i Åbo. En
ny förening för att samla yrkesverksamma kvinnor, SWEA, hade startats i
början av 2000-talet.28 Dessutom erbjöd Rikssvenska Olaus Petri församling en mångfald aktiviteter.29 Utöver detta kunde jag trots ihärdiga försök
inte finna övriga aktiva föreningar specifikt inriktade på svenska medborgare i Finland.30
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de intervjuades sociala integration i Helsingfors i stor utsträckning skett till finlandssvenska sociala sammanhang. De intervjuade med en finskspråkig partner har även
omfattande kontakter med finskspråkiga. Kontakterna med andra rikssvenskar i Finland är relativt begränsade hos samtliga intervjuade, och de
flesta uppger att de inte har behov av närmare kontakter med landsmän.
Det är främst de intervjuade som var nyanlända i Helsingfors och som helt
saknade en finländsk partner som nämnde en önskan att etablera närmare
kontakter med andra inflyttade från Sverige.
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6.
Sociala gränsdragningar och etniska etiketter

Så som beskrivits i kapitel 5 blev många av de intervjuade på olika sätt socialt integrerade och delaktiga i finlandssvenska sociala sammanhang. En
intressant fråga blir härigenom hur de uppfattar sin egen placering inom
ramen för de etablerade etniska gränsdragningarna mellan finskspråkigt
och svenskspråkigt i Finland. Så som beskrivits i den teoretiska översikten i denna bok faller det sig naturligt att göra etniska gränsdragningar
i form av en dikotom uppdelning i varandra uteslutande kategorier. De
svenskspråkiga i Finland kategoriseras följaktligen som finlandssvenskar
till skillnad från de finskspråkiga, dvs. »finnarna« i Finland. De intervjuade i denna studie är svenskspråkiga och bosatta i Finland. Så som beskrivits är de dessutom ofta integrerade till finlandssvenska sammanhang,
många av dem umgås med finlandssvenskar, som ofta utgör deras partner,
kolleger och vänner, de lever till stor del sitt liv på svenska i Finland och
de har bristfälliga kunskaper i finska. Brukar då inte personer som kan karaktäriseras på dessa sätt kategoriseras som finlandssvenskar? Åtminstone
från ett finlandssvenskt perspektiv och i ett finländskt dikotomt tankesystem skulle man kunna tänka sig en sådan kategorisering. Eftersom språk
utgör en central etnisk markör för finlandssvenskarna är det åtminstone i
princip, om än inte alltid i praktiken, möjligt att de själva kunde tänka sig
att inkludera alla svenskspråkiga bosatta i Finland i kategorin finlandssvenskar.
I detta kapitel presenterar jag de intervjuades egna uppfattningar om de
existerande etniska gränsdragningarna och kategorierna i Finland. Upplevde de intervjuade sig som finlandssvenskar? Och hur upplevdes övriga
tänkbara etniska kategorier och etiketter? De intervjuade fick besvara frå125

gor om de kunde beskriva sig som »svensk«, »finsk«, »rikssvensk«, »sverigesvensk« eller »finlandssvensk«. Intervjuerna omfattade långa diskussioner kring dessa frågor. Ifråga om några av de nämnda tänkbara etniska
kategoriseringarna visade sig uppfattningarna vara bestämda, intressant
nog gällde detta vilka kategorier och etiketter man inte skulle använda för
att beskriva sig själva. Detta är helt i enlighet med etnicitetsteorierna som
poängterar att etniska gränsdragningar sker genom kontrastering av kategorier. Svaren på frågorna är dock inte alltid entydiga eller självklara och
i regel ville de intervjuade helst undvika att kategorisera sig själva enligt
kollektiv tillhörighet. I det följande skall jag närmare presentera och analysera de förda diskussionerna kring dessa frågor.

Att vara svensk
Ursprungligen var ett av kriterierna för att kunna ingå som informant
i denna studie att personen ifråga skulle identifiera sig som »svensk«.
Denna till synes enkla fråga visade sig under studiens gång vara relativt
kontroversiell och komplicerad, betydligt mera så än jag själv hade tänkt
mig då jag funderade på hur valet av informanter skulle ske. Många intervjuade hade svårt att relatera till de alternativa etniska etiketter som de
blev tillfrågade om, inklusive frågan »är du svensk?« Det var inte så mycket
frågan om man var »svensk« som var svår, utan snarare ville de intervjuade ifrågasätta själva behovet att kategorisera sig med en etnisk eller nationell etikett:
Jag kan vara rikssvensk eller svensk, spelar inte så stor roll, men här i Finland
är, så här, det är väl just i Finland då som man av någon anledning tycker att
det är jätteviktigt att, ja. Att folk säger »aha, du är rikssvensk«. Ja, okej… (P16)
I:

Jag tycker inte det är så intressant, med nationalitet på så sätt. Frågar de så får
man väl säga vartifrån man kommer. Jag brukar inte liksom »hej, jag heter […]
och jag är svensk«. Det gör jag ju inte.
ÖW: Men varifrån kommer du då?
I: Ja frågar de varifrån jag kommer så är jag ju från Sverige.
ÖW: Sverige, det säger du, ja.
I: Jag har ju svensk identitet ja. (P3)
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Så som framgår i ovanstående citat var själva kategoriseringen som
»svensk« inget som de intervjuade direkt motsatte sig, men inget som de
heller ville framhäva på något sätt. De intervjuade uttryckte ofta en motvillighet till att överhuvudtaget välja etnisk eller nationell kategori. Det
var vanligt att de intervjuade påpekade att de själva skulle säga »jag är från
Sverige« istället för att säga att »jag är svensk«. Det var egentligen först när
de blev frågade om andra tänkbara etniska och nationella etiketter som de
valde att acceptera en kategorisering som »svensk«. »Svensk« är härigenom för de intervjuade en kategori som definieras genom en kontrastering
och gränsdragning till andra kategorier som inte är »svenska«. Många av
informanterna upplevde att det är enbart och först i Finland som man varit
tvungen att fundera på sin svenska nationella tillhörighet och varit tvungen att ta ställning till den. Detta exemplifierar det allmängiltiga faktum att
det enbart är i mötet med andra etniska grupper och kategorier som etniciteten problematiseras och blir synliggjord. Så som jag redogjort för i
kapitel 4 förstås etniska kategorier genom att man fokuserar på aktörernas egna gränsdragningar mellan kategorier (Barth 1969; Wimmer 2013).
De intervjuades ambivalenta svar och motvilliga accepterande av etiketten »svensk« kan eventuellt förstås genom att de intervjuade kan sägas
tillhöra den etniska majoriteten i Sverige. Om man tillhör den svenska
majoriteten är man inte van vid att definiera sig själv med hjälp av etniska
eller nationella etiketter. Det finns helt enkelt inget behov att definiera sig
på det sättet i Sverige. Betydelsen av en majoritetshabitus för individens
handlingsdispositioner kommer att diskuteras närmare i följande kapitel. I detta kapitel räcker det med att konstatera att majoritetsmedlemmar
lätt tenderar att definiera sig själva som individer och att särskilja sig från
andra genom sin individuella personlighet, snarare än att definiera sig utgående från en kollektiv tillhörighet. En man i 30-årsåldern ville t.ex. beskriva sig utgående från sitt personliga beteende snarare än med hjälp av
en nationalitet:
SF: Finns det då situationer då du vill vara extra svensk? Och vill lyfta fram det?
I: Nej. [jag] tycker inte det finns något egenvärde i att lyfta fram nationalitet, jag
har jättesvårt på det sättet att tänka. Utan nej, vad, jag gillar hellre, jag lyfter
hellre fram min personlighet. Än att säga att jag är svensk därför gör jag såhär
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liksom, och jag gör ingen grej av att jag är svensk. Jag liksom tycker inte att det
är nåt, jag kan vara från Uzbekistan, jag tänker fortfarande bete mej såhär liksom. (P48)

Frågan är om man skall tolka ovanstående svar som ett uttryck för en avsaknad av svensk nationell identitet hos den intervjuade. Det kan också
vara att den svenska nationella identiteten tenderar att vara mera omedveten eller dold. Konstruktionen av svenskheten har varit föremål för diskussion bland etnologer i Sverige. Åke Daun (1994) beskriver självuppfattningar om den nationella svenska identiteten och tar fasta på »denna
föreställning om modernitet, att vara delaktig av det moderna Sverige,
av det avancerade, högt utvecklade, rationellt organiserade, med rättvisa och social omsorg som ledande principer« (Daun 1994, 175). En del av
denna självuppfattning är enligt Daun (1994, 75–78) även den höga värderingen av ett individuellt oberoende. Dauns beskrivning får stöd av andra
svenska etnologer. Enligt Arnstberg (1989) är det moderniteten som ideal
som kännetecknar svenskheten, medan Jonas Frykman (2001) beskriver
moderniteten som svensk mentalitet. Arnstberg (1989) menar att svenskar
inte uppfattar sina egna vanor, regler och symboler som kultur, utan man
upplever att man är en modern och rationell individ. Han beskriver därför »svenskheten« som den »kulturförnekande kulturen«, och han menar
att svenskar idag är mycket omedvetna om sin kultur, trots att den givetvis existerar »minst lika stark och sinnrikt elaborerad som hos andra folkgrupper« (Arnstberg 1989, 20). Onekligen har detta att göra med svenskars
position som en stark majoritet, och Arnstberg (1989, 21) talar explicit om
»majoritetssvenskar« (och tillägger intressant nog också att denna grupp
är »det som finlandssvenskar kallar för rikssvenskar«).
Kultur, etnicitet och nationalism är följaktligen inte egenskaper man
förknippar med svenskhet, och inom den dominerande svenska diskursen
överlämnas sådana egenskaper gärna till andra folkgrupper, till exempel
till invandrargrupperna i Sverige. Detta betyder ändå inte att nationalism
inte skulle finnas bland majoritetssvenskar i Sverige. Det är mycket möjligt
att den svenska nationalismen finner andra uttryck än den markanta och
explicita nationalismen man kan finna i Finland (både bland finskspråkiga
och svenskspråkiga finländare). Helander (2004, 193–199) menar att den
finländska nationalismen i högre grad än den svenska uppvisar etniska
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förtecken. Han påpekar att man i Sverige istället för en politisk nationalism
kan finna mycket så kallad vardaglig nationalism. Till exempel idrotten,
internationalismen, funktionalismen, folkrörelser, hygienen och folkhemmet har fått stå som symboler för det svenska moderna nationella projektet (jfr Ehn 1989; Ehn, Frykman & Löfgren 1993; Frykman 2001; Thörn
2002). Historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh (2006) menar att
folkhemmet egentligen är ett utryck för en svensk »statsindividualism«
vars syfte är att värna om en högt värderad individuell frihet och främja
individens befrielse från familjen och andra täta gemenskapsformer.
Statsvetaren Andreas Johansson Heinö (2011, 2012) har i debattböcker
utgivna av tankesmedjan Timbro skrivit och polemiserat kring frågor om
svenskhet och nationalism i dagens Sverige. Han menar i korthet att det
finns en dominerande endimensionell förståelse av svenskhet som är problematisk och han förespråkar istället en uppdelning i en etnokulturell och
en medborgerlig tillhörighet, en uppdelning som är vanlig i ett internationellt perspektiv (Heinö 2012; Kavaliauskas 2014). Johansson Heinö (2012)
argumenterar för att denna uppdelning bättre skulle kunna erkänna etniska identiteter i Sverige (både svenska och andra) utan att ge upp tanken på
ett gemensamt politiskt rum och en inkluderande svensk medborgarnation. I sin rapport om integrationspolitiken har Johansson Heinö (2011) argumenterat för att den generella anti-nationalismen som varit framträdande i Sverige paradoxalt nog kan vara negativ i ett mångkulturellt samhälle.
Den omfattande och politiskt laddade svenska integrationsdebatten har
presenterats i många böcker (t.ex. Kivisto & Wahlbeck 2013) och jag skall
här inte närmare gå in på den. Ovanstående diskussioner om »svenskhet«
kan dock erbjuda en förståelse för de intervjuades undgående svar på frågan »är du svensk?« Med en bakgrund i Sverige och med en utgångspunkt
i svenska debatter kan det kännas främmande och obekvämt att definiera
sig själv med hjälp av etniska eller nationella kategorier. En endimensionell förståelse av etnisk och nationell tillhörighet betyder intressant nog
också att den finlandssvenska etniska tillhörigheten, med dess självklara kombination av en separat språklig-etnisk tillhörighet och en övergripande gemensam finsk medborgerlig tillhörighet, kan te sig svårförståelig.
Frågor om de finländska och svenska nationalismernas karaktär och
historia ingick inte i intervjuerna, och kan givetvis inte besvaras med det
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specifika intervjumaterial som samlats för denna studie. Under intervjuerna fördes dock spridda diskussioner som pekar på upplevda skillnader
mellan länderna. Så som framgår i följande citat är det lätt att tänka sig
olika historiska förklaringar till skillnader ifråga om nationalism och nationell identitet i de två länderna:
SF: Vad betyder »svensk« för dej?
I: Det är en bra fråga också… Hehe, öum… Inte sådär jättemycket, det här med
nationalidentitet, vet inte om det är nåt rikssvenskt i sej, men för mej så är det
inte sådär jätteviktigt, i sej. Men det är klar att det finns vissa kulturella skillnader mellan finlandssvenskt och rikssvenskt. Skulle jag säga. Men, men vad
det betyder? Det är därifrån jag kommer, det är det landet jag har växt upp och,
och, och, och det är där jag har mina [nära släktingar] och men mer än så vet
jag inte riktigt… Det här, ja, själva nationalidentiteten är inte nånting sådär
som jag sätter så stor vikt vid, för det är så, det är ganska så brokigt redan som
den är, den svenska national… Det finns inte en sådär, klar nationalidentitet,
jag tror att kanske jämfört med Finland, om jag får bara gissa, och raljera lite,
så tror jag att, att den nationalidentiteten är viktigare i Finland, med tanke på
att kriget är nära och det liksom finns en mycket starkare, har en starkare betydelse, en mer aktuell betydelse liksom att vara finsk, och liksom självständiga
Finland, och i Sverige så har det många olika betydelser beroende på vem man
frågar. Så att, och, och så, så skulle jag säga. (P52)

Så som ovan talande beskrivits i flera citat tar samtliga intervjuade avstånd
från en explicit och enhetlig »svenskhet«. Trots detta ställningstagande
framkom i intervjuerna också vissa specifika situationer där de intervjuade verkar hålla starkt fast vid en svensk nationell tillhörighet. Katarina Iskala (2012) har i en akademisk uppsats i sociologi analyserat intervjuerna
som hon utfört i denna studie. Hon fokuserar på diskussioner kring val av
officiellt medborgarskap och dess betydelse för de intervjuade. I hennes
analys framkommer att medborgarskapet inte uppfattas som enbart en
praktisk fråga. För svenska medborgare fast bosatta i Finland skulle ett erhållande av finskt medborgarskap vara relativt enkelt och skulle underlätta
vissa praktiska saker, t.ex. ansökan och förnyandet av pass skulle ske betydligt enklare. Många av de intervjuade var dock starkt av den åsikten att
man vill hålla fast vid sitt svenska medborgarskap. Man kunde inte tänka
sig att byta bort det av enbart praktiska orsaker. Det formella svenska medborgarskapet, ofta konkretiserat i innehavet av det svenska passet, verka130

de på många sätt utgöra ett starkt känslomässigt band till hemlandet som
man inte personligen ville bryta (Iskala 2012).
Det framkom även i diskussionerna att man i vissa situationer kände sig
mera »svensk« än i andra. Några av informanterna, både män och kvinnor,
ville framförallt nämna sportsammanhang (jfr Ehn 1989; Ehn m.fl. 1993).
Sporttävlingar karaktäriseras av klara uppdelningar i lag och en inneboende motsättning vilka gör det enkelt att »välja sida«. Gränsdragningsprocesserna är givna av sammanhanget och sporttävlingar kräver inte komplicerade tolkningar och svåra förhandlingar om tillhörighet på samma sätt
som vardagliga sociala situationer ofta kan göra:
SF: Jo. Finns det vissa, eller några situationer som du känner dej extra svensk?
R5: Det är väl lite samma som med finnar kanske sportsevenemang och sådär, att
man känner sej, inte känner mej finsk, när det handlar om, säg hockey. Utan
då är det väl Sverige man håller på. (P47)
SF: Mm, är det andra situationer då som du tycker att du vill vara svensk?
R1: Jag vill vara svensk… Mellanåt i hockey-VM och fotbolls-VM och sånt. Då är
man ju liksom extra, för Sverige, att nånstans så är man ju ändå svensk. Men
samtidigt så hejar jag ju ändå på Finland också. Att de, nej, egentligen, nej det
är nog liksom i såna här sportsliga sammanhang om det är Sverige Sverige Sverige, då tycker jag att det är roligt att heja på Sverige, men annars så är jag nog
inte sådär jättesvensk. Bara för att ursäkta bort min dåliga finska. (P43)

Ett intressant resultat i denna studie är att de intervjuade ofta ville betona
en lokal tillhörighet snarare än en nationell. I diskussionerna framkom
ofta – utan att det överhuvudtaget efterfrågades i denna studie – en starkt
uttryckt svensk lokal eller regional tillhörighet. Man ville ofta betona tillhörigheten till den svenska ort eller landskap som man vuxit upp i och
upplevde att man hade rötter i. Denna starka känsla för tillhörighet i en
lokal hembygd i Sverige framstod ofta i klar kontrast till en mera motvilligt
uttryckt nationell tillhörighet. I följande tre citat uttrycks en lokal svensk
tillhörighet explicit av de intervjuade:
Jag kommer nog alltid att vara rikssvensk. Eller så, jag vet inte riktigt, jag
menar, det är ju bara, jag ser det mer som att, ja: Jag råkar vara född i Göteborg [och] inte i Finland. Då är jag väl alltid rikssvensk… eller Göteborgsvensk! (P14)
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I:

Jag vet inte, det, det har aldrig liksom varit, viktigt [att vara svensk]. Det låter
så pretentiöst, om du vet, världsmedborgare. Vet inte, det är lite sådär, alltså
jag har aldrig identifierat mej som svensk i första hand. Allting annat, men inte
direkt svensk, det är bara lyckligt lottad i det avseendet antar jag.
SF: Vad är det som, eller liksom, varför inte svensk? Eller vad är det istället?
I: För min del så blir det nog frågan varför svensk? Alltså, om man ser det så.
Nej det. Det har väl säkert att göra med en massa saker då jag tänker efter, typ
uppväxt och vilken sorts vänskapskrets min familj har haft […], och det har
aldrig varit viktigt vilket land folk kommer ifrån, vilket språk de kommer från
och, så att… Om det är nånting som är i såfall så är det att jag är från Skåne.
Som nästan är viktigare än att jag är från Sverige. Om man säger så, men till
och med det är marginellt.
SF: Varför skulle det vara viktigare med Skåne än Sverige?
I: Jag tänkte mer på fotbollslag och sådär. Vad hejar man på? Och det har alltid varit det lokala snarare än Sverige i världen om man säger så. Och för att i
Skåne så är det också tydligt. Alltså, jag vet vad finnar tycker om Sverige, och
vi i Skåne tycker ungefär samma sak om Sverige. (P50)
Joo, då är det nog det här med att jag är från Småland ganska viktigt faktiskt,
att jag, för det är ändå nånting som man säger att man, man kan ta mej från
Småland men man kan aldrig ta smålänningen ur mej. Så det är faktiskt nåt
positivt som man tycker om att plocka fram. (P2)

Så som framkommer i citaten ovan ville de intervjuade i regel inte betona
sin nationella tillhörighet eller ursprung i sociala sammanhang. Samtidigt
är detta situationsbundet. I intervjuerna framkom att man i vissa specifika typer av vardagliga interaktionssituationer hade ett behov framhäva
var man hade sin bakgrund. Dessa situationer kännetecknades alltid av att
det fanns någon annan nationell eller etnisk kategori som man inte ville
bli förknippad med. Detta exemplifierar den tidigare nämnda betydelsen
av att studera gränsdragningar för att förstå etniska kategorier (jfr Barth
1969; Wimmer 2013). Framförallt verkar de intervjuades explicita gränsdragningar och framhävandet av en svensk tillhörighet ske i sådana sociala
situationer då man inte vill bli misstagen för att vara finlandssvensk eller
vill ursäkta sina dåliga kunskaper i finska:
Ja, nej men alltså jag framhäver att jag är svensk i kontakter med de finskspråkiga. För att jag vill undvika den här negativa inställningen till finlandssvenskar
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som många finskspråkiga har. Jag tycker att jag hamnar i ett litet specialspår om
jag betonar att jag är svensk. För att många av dem tycker mycket om Sverige. Så
där betonar jag att jag är svensk. Jag betonar att jag är svensk på jobbet […], som
ett exempel på att man, för det här är nånting som vi faktiskt pratar om ganska
ofta, ett exempel på att man kan flytta som svensk till Finland och trivas, för att
det är ett fantastiskt samhälle. Jag tycker att jag ofta gör det, inte för att statuera
eller hävda nånting utan för att egentligen, att jag är stolt över att man, jag känner mej lite privilegierad att få leva i det här samhället, och vill liksom gärna lyfta
fram att… Hur bra det kan fungera. Nånting sånt liksom. Att det är, så jag framhäver det ganska ofta. Men inte med mina kolleger liksom på daglig basis sådär.
Då vill jag ju vara vem som helst, men… Jag tycker ändå att jag framhäver det
ganska ofta. Också på sjukvården och sådant där. Jag kan dålig finska. Då vill jag
inte att de ska tycka att jag är en finlandssvensk som inte har lärt mej […], utan
jag försöker säga, jag är rikssvensk, jag kan väldigt lite finska. Och då tycker jag
på nåt sätt att de… Då slipper jag undan hela den här politiska diskussionen. Då
behöver vi liksom inte vara att »ni ska inte komma och kräva«, för så är det, vet
vi ju att det är ganska mycket [sådant], utan då är jag en utlänning liksom. (P13)

I citaten ovan beskriver informanter behovet att presentera sig som svensk
(eller mera exakt »från Sverige«) i möten med finskspråkiga, för att betona en gränsdragning mot den finlandssvenska kategorin som man inte
vill bli misstagen för att tillhöra. Så som framgår i citatet är orsaken ofta
att man vill undvika de fördomar och den negativa stämpel som den finlandssvenska minoriteten kan erhålla av den finska språkmajoriteten. En
gränsdragning mot den finlandssvenska kategorin kan även ske i möten
med finlandssvenskar, då ens svenska tillhörighet av andra orsaker kan bli
viktig. En man berättade om sina upplevelser av att plötsligt vara en »minoritet i minoriteten« på följande beskrivande sätt:
Ja, alltså för att, jag har väl en längre tid funderat på, den här minoritets- minoritetsställningen som man har som rikssvensk […], för att man är i en minoritet i
minoritet överallt! Så när jag är bland de andra utlänningarna så är man i minoritet för att man faktiskt har svenska [som modersmål], som är ganska praktiskt,
[…] och så då, ja, i hela samhället att man tillhör då minoriteten svenskspråkiga,
och sedan inom de svenskspråkiga är man då inom minoriteten som inte kommer från samma skola, samma gymnasium och har samma kontakter. Har varit i
samma segelklubb. Och så vidare och så vidare. Så att den här minoritet i minoritet, det är ganska lustigt. Och det är ju första gången jag upplevt nåt sånt. (P53)
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Att vara finsk, rikssvensk eller sverigesvensk
På grund av det ovan beskrivna relativt komplicerade förhållandet till att
»vara svensk« var kategorin inte användbar som ett entydigt kriterium
för valet av informanterna i denna studie. Kriteriet för att delta i studien
omfattade därför även att de intervjuade inte skulle identifiera sig som
»finsk«. Detta kriterium innebar för mig en hel del jobb för att finna rätt
personer att intervjua, bland annat eftersom många som flyttar från Sverige till Finland har finsk bakgrund. För att säkerställa att de intervjuade
kunde ingå i denna studie blev alla också under intervjun explicit frågade »är du finsk?«. I några enstaka fall framkom det först under intervjun
att den intervjuade upplevde sig som finsk eller hade finsk bakgrund och
dessa intervjuer har inte använts i denna studie. De flesta intervjuade uppgav dock att de helt saknade finsk bakgrund, vilket inte är så överraskande
med tanke på att de övriga tillämpade kriterierna bland annat omfattade
att de intervjuade skulle vara svenskspråkiga svensk medborgare, samt ha
föräldrar som varken är finska medborgare eller födda i Finland.
De informanter som till slut ingick i denna studie hade en mycket klar
och entydig uppfattning om att de inte var »finnar« eller »finska«. Detta
var för de intervjuade så entydigt att de ofta blev förvånade av frågan, men
i regel svarade de mycket kort och entydigt nej på frågan. De korta och entydiga nekande svaret var ofta i skarp kontrast till de långa och mångtydiga
svar samma intervjuade kunde ge på frågan »är du svensk?«.
ÖW: Hur är det med begreppet finsk då?
I: Finsk?
ÖW: Ja, är du finsk?
I
Om jag är finsk? Nej. Definitivt inte. (P4)

I intervjuerna tillfrågades informanter även om de var eller kunde presentera sig som »rikssvenskar« eller »sverigesvenskar«. Båda dessa begrepp
visade sig emellertid till stor grad vara främmande för de intervjuade, och
de flesta uppgav att de inte själva skulle använda dem. Här kan man notera
att det i Finland vanliga och alldagliga ordet »rikssvensk« är ett begrepp
som personer från Sverige sällan använder själva. För många av de intervjuade var det ett helt främmande begrepp. De som bott längre tid i Fin134

land hade givetvis stött på begreppet och hade i någon mån funnit sig i att
bli kallade det. Det verkar dessutom finnas en åldersskillnad, några av de
yngre intervjuade hade aldrig hört begreppet innan de flyttat till Finland,
medan den enda informanten som aktivt uppgav sig använda begreppet
rikssvensk också var den äldsta av informanterna. Följande citat beskriver
den typ av svar som de flesta gav på frågan om de var »rikssvenskar« eller
»sverigesvenskar«:
ÖW: Är du rikssvensk då?
I: Det blev en etikett jag fick på mitt huvud när jag flyttade till Finland, och det
var ett ord jag aldrig hade hört, innan jag fyllde 30, så att som svar nej. Men
vad ska man nu säga, jag får väl tolerera att jag kallas för rikssvensk, när jag är
i Finland.
ÖW: Det verkar vara ett äldre begrepp som har fallit bort på nåt sätt i den svenska
vokabulären, att det där…
I: Det används definitivt inte.
[…]
ÖW: Sverigesvensk då?
I: Vad är det?
ÖW: Ja… det är inget begrepp du använder om dej själv?
I: Nej! Herregud nej! (skratt). (P9)
ÖW: Hur är det med begreppet sverigesvensk?
I: Ja det låter ju konstigt i mina öron.
ÖW: Det är inget du skulle använda?
I: Nej det har jag aldrig använt. Men det är nog att jag inte har fattat skillnaden.
(P11)

I den mån som begreppet »rikssvensk« överhudtaget används idag i Sverige så torde det främst hänvisa till språkbruk; »rikssvenska« kan uppfattas
som någon form av neutral standardsvenska eller alternativt som den dialekt som talas i Stockholmsområdet och Mälardalen. Dessa associationer
kunde skapa ytterligare avståndstagande från begreppet bland de intervjuade. En diskussion med en av de yngre männen förlöpte så här:
ÖW: Så »svensk« är alltså det begreppet som du skulle använda om dej själv. Du är
då inte liksom finlandssvensk och inte finne och inte…
I: Nej, utan jag är svensk.
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ÖW: …och inte rikssvensk heller?
I: Nej, och det gör jag också, skulle precis nämna det, det är också liksom ett begrepp som inte har funnits i min värld före jag kom hit. Hade jag ju väldigt, det
är väl delvis fotbollsrelaterat också, men Stockholm är man ju allergisk mot, så,
och det är ju det man förknippas med som rikssvensk. Så det brukar jag säga
ifrån att det är jag inte. Utan jag är svensk.
ÖW: Okej, så rikssvensk, alltså begreppet rikssvensk tycker du inte om för att det du…
I: Nej. Nej, jag vet inte, det är liksom att dels är det nog att, påhittat, jag menar
antingen är man svensk eller så är man inte svensk. Rikssvensk speglar liksom
en, med det så känns det ändå som att man bara syftar på nåt rike i mitten liksom. Där kommer inte jag ifrån. Det är inget jag strävar efter heller. (P1)

Så som beskrivits ovan ville de intervjuade undvika att särskilja sig med
hänvisning till nationell tillhörighet och undvek oftast begreppet rikssvensk. De intervjuade som bott längre i Finland var medvetna om att termen »rikssvenskar« i finländskt språkbruk allmänt används för att beteckna svenskar i Sverige, till skillnad från termen finlandssvenskar. Med tiden
hade de flesta varit tvungen att acceptera etiketten och de som bott länge
i Finland kunde även själva uppleva att begreppet var användbart för att
särskilja sig själv från finlandssvenskar. Många uppgav att de hade funderat väldigt lite på dessa begrepp, men alternativet »sverigesvensk« tyckte
de intervjuade oftast att »lät konstigt«; begreppet rikssvensk var då att föredra om dessa två alternativ var de enda som stod till buds.

Att vara finlandssvensk
De intervjuade blev alla frågade om de kunde beskriva sig själva som »finlandssvenskar«. Samtliga var av den åsikten att de inte var det och de flesta
upplevde också att de knappast kunde bli det. Trots att de oftast väl kände
till den sociala gränsdragningen mellan svenskspråkiga och finskspråkiga
i Finland upplevde de intervjuade att de varken var del av eller delaktiga i
denna dikotomi. Trots att några av de intervjuade kunde uttrycka en förståelse för att finlandssvenskar själva ibland kan eller vill kategorisera dem
som finlandssvenskar, upplevde de intervjuade inte att de kunde vara eller
bli det. I diskussionerna framkom ofta starkt och entydigt en uppfattning
om att man varken är eller kan bli finlandssvensk. Följande citat beskriver
de klara uppfattningarna som de intervjuade hade om detta:
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ÖW: Hur skulle det kännas om folk tror att du är finlandssvensk då?
R4: Jag skulle nog reagera ganska starkt, och säga att det vill jag inte vara. Utan jag
vill vara svensk. (P1)
SF:
I:
SF:
I:

…skulle du kunna se dej som finlandssvensk?
Nej.
Nej. Varför inte?
Dels för att jag inte, tycker att det har nån större skillnad mellan folk, och att
för min del för finlandssvenskar är som alla andra finnar. Jag känner inte så
mycket folk, nu har jag hört talas om att det finns liksom, nån slags bubbla och
folk gör olika saker och kanske har olika intressesfärer, men, jag vet inte, så att
nej, jag tror inte. Alltså det är varken eller. Det är inte så att jag. Jag kan tänka
mej att vara finlandssvensk lika mycket som jag kan tänka mej att vara finsk,
det handlar inte så mycket om det. Men jag antar att det är viktigt för folk att
identifiera sej. Men det känns lite som att det är viktigare för finlandssvenskar
att identifiera sej som finlandssvenskar än det är för svenskar att identifiera sej
som svenskar. Vilket är intressant. (P50)

SF: Är du finlandssvensk då?
I: Neej det skulle jag nog inte säga, det… Det är väl egentligen de som bott här
som är finlandssvenskar. Jag skulle nog inte kalla mej finlandssvensk. Jag tror
inte heller jag kommer att kalla mej finlandssvensk. Jag är nog ändå svensk.
Eller rikssvensk eller vad man nu är… Kommer, jag skulle inte heller kalla mej
rikssvensk, jag kallar mej nog bara svensk. Eller Sverigesvensk eller vad man
kallar sej då man kommer därifrån…
SF: Vilket begrepp är det som du väljer?
I: Alltså jag, från Sverige, brukar jag säga att jag är. Inte brukar jag liksom, på det
sättet, men, skulle jag använda något så skulle jag använda väl, säkert, det är
olika, eller, jag talar rikssvenska, men jag är nog sverigesvensk… (P49)

Så som ovan beskrivs i flera citat tog många intervjuade kategoriskt avstånd från att identifiera sig som »finlandssvenskar«. Diskussionerna kring
detta fortsatte ofta med en diskussion om varför man upplevde att man
inte kunde bli finlandssvensk. Dessa diskussioner avslöjar många intressanta aspekter om både hur man uppfattar de etniska gränsdragningsprocesserna i Finland och hur de intervjuade själva placerar sig inom dessa.
I följande intervju tar informanten som bott cirka 15 år i Finland avstånd
från möjligheten att bli finlandssvensk:
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ÖW: Vad är det som saknas då i så fall?
I: Ja, det är ju rötterna.
ÖW: Rötter?
I: Ja, och vad ska man säga. Det är just det här att jag kan ju inte bli finlandssvensk, min mormor är ju inte härifrån, vet du jag har ju inte liksom, släktingar
som äger en liten holme ute i skärgården, vet du, vet du hela det här alltså.
ÖW: Just så, det är sådant du tänker på, med rötter och så?
I: Jaa, precis. Alltså min släkt och mina rötter är ju i Sverige. De är ju inte här.
ÖW: Hur är det med begreppet finsk då? Hur reagerar du på det, skulle du kunna
vara finsk?
I: Nej.
ÖW: Det kan du inte heller?
I: Det kan jag inte heller vara. Nej. Av samma orsaker alltså. Att jag skulle…
ÖW: Sakna rötter?
I: Ja, jag skulle ju kunna skaffa mej ett finskt medborgarskap, om jag ville, men
det gör ju mej inte finsk, på så sätt. Utan jag tror att det har och göra med var
man har… men det har inte enbart med rötter att göra, för att alltså jag känner
mej [detaljerad beskrivning av egen bakgrund] så att, så att jag tror just att var
du har vuxit upp, det finns vissa kritiska år här och där som skapar din identitet va? (P3)

De intervjuade upplevde ofta att det faktum att man vuxit upp i Sverige
varit avgörande för deras upplevelser av tillhörighet. Tillhörigheten till
Sverige, eller mera exakt till den lokala plats man vuxit upp på, var stark
på grund av de »rötter« och erfarenheter man hade fått där. En lokal eller
regional tillhörighet hade definierats redan under uppväxtåren i Sverige
och den hade man inte för avsikt att ändra. Trots detta upplevde de intervjuade att anknytningen till Finland och till Helsingfors blev starkare ju
längre man bodde på platsen. Ofta ville de i diskussionerna betona tillhörigheten till båda länderna och till flera platser och tyckte inte att det ena
uteslöt det andra. De flesta intervjuade upprätthöll många olika sociala
band till Sverige och besökte landet ofta. Den transnationalism som onekligen kännetecknar de svenska invandrarna i Finland torde understöda
en positiv upplevelse av anknytning till båda länderna. Några av de intervjuade hade mycket täta kontakter mellan länderna, vilket skapar transnationella sociala band som upprätthålls inom båda länderna oberoende av
var man råkar befinna sig. Så som beskrivits i början av denna bok skapar
dylika band ett gemensamt transnationellt socialt rum som omfattar båda
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länderna (jfr Faist 2000; Faist m.fl. 2014). Att röra sig i ett transnationellt
rum kräver ofta ett dynamiskt förhållningssätt hos dessa »transmigranter«
och skapar onekligen hos dem en samtidig anknytning till många olika
platser samtidigt. På liknande sätt som de i kapitel 2 beskrivna finländska
invandrarna i Sverige som upplever en dubbel tillhörighet till två hemländer får även de svenska invandrarna i Finland med tiden en allt starkare
anknytning till sin nya hemort och sitt nya hemland. Uppväxtåren i Sverige var grundläggande för de intervjuades känsla av tillhörighet, men till
det kunde de intervjuade lägga till andra platser som de också upplevde
en lokal anknytning till.
Anknytningen till Finland, eller i praktiken till Helsingfors, blir härigenom starkare desto längre man bott i landet och staden. Trots det kunde
många av de intervjuade också uppleva ett utanförskap i Finland eftersom de inte kunde finska tillräckligt bra för att känna sig hemma i landet.
De upplevde inte heller att de riktigt passade in bland finlandssvenskarna, trots det i grunden gemensamma språket. Följande citat beskriver den
ambivalenta upplevelsen av att å ena sidan känna sig välkommen men å
andra sidan ändå inte riktigt passa in någonstans i de befintliga sociala kategorierna:
I:

Att jag har liksom en fot i Finland, men en fot i Sverige också, sådär, mentalt
ännu. Att de är liksom praktiskt de här… Och jag, jag tror att om jag nån gång
på nåt vis skulle kunna trycka på en knapp så att jag skulle tala flytande finska.
Så tror jag att de skulle ändra min uppfattning. Att jag skulle känna mej mer,
att okej, nu bor jag i Finland till 100 procent och, och nu är jag liksom, nu är
jag liksom mer finsk. Och de har inget att göra med liksom förminska den finlandssvenska kulturen, för den… Alltså jag tror att man kan leva helt bra som,
liksom till 100 procent finlandssvensk och känna sej finsk. Men, jag… där passar jag ju inte heller in! Alltså jag har alltid…
KI: Ja så språket räcker liksom inte för de att vara?
I: Näe! För de är så mycket liksom… Alltså jag har jättemycket finlandssvenska
vänner, och jag har aldrig blivit liksom… Utan, jättebra bemött. Och de är
ingen som gör någon skillnad liksom på en. Men! När man träffar nya, man är
ju alltid liksom, först så är man alltid liksom »svensken«.
KI: Är de sant?
I: Ja, liksom…
KI: Är det du själv som tycker att de är viktigt att du är »svensken« eller är de dom
som gör på nåt sätt skillnad då?
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I:

Alltså jag tycker att, för mej, det är inte för mej viktigt. Och det är ingen som
säger. Utan de blir ju ofta så här, på skoj. Ofta blir de så här att man skojar om
de liksom att… Att liksom, det är mer på det viset. Mer ett humoristiskt sätt.
Men, men, det är ju liksom, i och med att man har en annan…, man har inte
helt samma referensramar, och inte samma de här, man är inte en naturlig del
av det här ganska tajta nätverket som i alla fall ganska många ingår i. Så att,
man är alltid lite outsider. Och inte på något liksom på nåt vis traumatiserande
utan bara att konstatera ett faktum. Jag är ju liksom inte helt… Jag brukar skoja
om de här att kanske man kan konvertera liksom till att bli finlandssvensk så
där? (skratt) Om nån finlandssvensk liksom vill adoptera mej eller så där? Och
det är bara att konstatera. Jag har inte den bakgrunden. Att man är alltid liksom lite sådär liksom udda figur. Fastän liksom, alltid har jag känt mej väldigt
välkommen men…
KI: Ja så man känner sej ändå att man tas med?
I: Ja, ja, och det här har jag pratat med ibland med liksom andra svenskar i stan.
Att en del tycker liksom att dom blir illa bemötta av finlandssvenskar och så
här. Min teori är att de är för att dom själva går runt och liksom gör lite för stor
sak av att dom är svenskar och kommer med så här lite storebrorsfasoner och
talar om hur saker ska vara och hur saker ska uttalas och så.
KI: Tror du?
I: Ja, jag tror lite att det är så att dom har själv liksom lite attityd. Det brukar jag
inte säga till dom. Men jag tror det, för jag har själv aldrig liksom…
KI: Upplevt?
I: Utan tvärtom bara blivit mer positivt bemött att oj, har du flyttat hit liksom,
varför det? (skratt) Så att liksom… Men trots att jag liksom känner mej väldigt
välkommen i alla svenskspråkiga kretsar så ändå… Men det kanske är nåt som
jag själv gör. Att känner liksom att okej, jag är ändå liksom, udda. Kan också
vara, vilket jag hör när jag pratar själv, att jag analyserar det här lite för mycket!
(skratt) (P41)

Så som ovan beskrivs upplever de intervjuade lätt att de inte helt platsar in
i de existerande etniska kategorierna i Finland, och den kvarvarande kategorin är att man är »svensken« som är utanför. Trots att man har svenska
som modersmål är det svårt att uppleva att man tillhör den svenskspråkiga minoriteten i Finland. Det är uppenbarligen också andra aspekter än
språket som är centrala för den etniska tillhörigheten inom den finländska kontexten. Förutom anknytningen till Sverige genom personliga »rötter« och erfarenheter i landet kan man dessutom uppleva en avsaknad av
rötter och erfarenheter i Finland. Dessa rötter och erfarenheter kan vara
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sådana som finlandssvenskar delar och som »svensken« är man inte delaktig i dessa. Känslan av utanförskap verkar därmed också relatera till en
avsaknad av olika former av centrala erfarenheter och konkret kunskap
förvärvad i Finland. Den finlandssvenska gruppen kan dela olika former
av sociala band och erfarenheter som de intervjuade har svårt att relatera
till eller överhuvudtaget känna till.31 Mycket av det som beskrivits i detta
kapitel understryker det faktum att de intervjuade är inflyttare, dvs. invandrare i Finland. De skiljer sig givetvis från de flesta andra invandrare i
Finland genom de resurser, språkkunskaper och sociala band de har i landet, men samtidigt är erfarenheterna av ambivalens, transnationalism och
integrationsprocesser inte fundamentalt annorlunda jämfört med de erfarenheter som migranter i allmänhet kan ha. I följande kapitel kommer jag
att försöka fördjupa min analys av de intervjuades erfarenheter av språkfrågor i Finland.
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7. Majoritetshabitus och minoritetshabitus

Så som tidigare beskrivits kan de intervjuade uppleva att det finns betydelsefulla skillnader mellan rikssvenskar och finlandssvenskar. En möjlighet
att förstå dessa upplevelser erbjuds av Bourdieus habitusbegrepp. Så som
jag tidigare redogjort i kapitel 4 använder Bourdieu (1977, 1992) begreppet
habitus för att beskriva individens generella handlingsdispositioner inom
de sociala strukturerna. Dessa dispositioner är beroende av individens sociala position och utgör relativt stabila scheman för individens tolkningar,
tankesätt och sociala handlingar. Den relativa stabiliteten i habitus innebär att invandrares handlingsdispositioner i stor utsträckning definierats
av den sociala kontexten i landet de tidigare levt och vuxit upp i. Av central betydelse för att förstå upplevda skillnader mellan rikssvenskar och
finlandssvenskar är att de förstnämnda utgör medlemmar i en majoritet,
medan de senare utgör medlemmar i en minoritet. Denna fundamentala
skillnad i positioneringen inom den sociala strukturen kan på många sätt
påverka individens habitus. Med en utgångspunkt i Bourdieus teori om
habitus är det möjligt att särskilja mellan minoritetshabitus och majoritetshabitus (Puskás 2008, 272). Som en medlem av en minoritet kan man i
specifika sociala situationer uppvisa en annorlunda handlingsdisposition
än vad en medlem av en majoritet skulle uppvisa i motsvarande situation.
Frågan berör alltså inte enbart individers sociala identitet, utan habitusbegreppet pekar även på betydelsen av minoriteters och majoriteters olika
premisser för socialt handlande.

Svensk majoritetshabitus och finländsk språkdebatt
Majoriteters sociala position betyder att de oftast utgör måttstocken för
det vanliga och »normala« ifråga om tolkningar, tankesätt och sociala
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handlingar. Majoritetsmedlemmar behöver inte problematisera sig själva
eller bli ifrågasatta inom den sociala kontext som definierar dem som majoritet. Deras habitus är given och majoritetsmedlemmar kan lätt uppleva
sig som individer snarare än som medlemmar av en specifik grupp. Minoritetsmedlemmar utgör däremot en avvikelse från normen; en minoritet
är därför det som måste förklaras, försvaras och kräver erkännande inom
den sociala kontext som definierar dem som minoritet. Medlemmar av
minoriteter uppfattas även lätt som representanter för sin grupp, medan
medlemmar av majoriteter lättare uppfattas som individer. Minoriteters
behov av ett erkännande betyder också att terminologi blir viktigt och för
minoritetsmedlemmar spelar det i regel stor roll hur de representeras och
rent konkret benämns. Majoritetsmedlemmar kan eventuellt svara på en
fråga om sin grupps namn att det inte spelar så stor roll (så som de intervjuade kunde svara på frågan »är du svensk?«). Medlemmar av minoriteter
tenderar däremot att vara betydligt mera känsliga ifråga om namnfrågor
(det är t.ex. uppenbart att finlandssvenskar inte accepterar att bli kallade
sverigefinländare, eller vice versa). En informant med finlandssvensk partner beskrev minoritetens behov att hävda och skydda sig med följande uttrycksfulla beskrivning av finlandssvenskarna:
[Finlandssvenskarna är] en grupp, av människor som har en viss kodex att vara
på, som har, det här att man ska värna om sitt minoritetsspråk, som är väldigt
liksom såhär starkt lysande, liksom aura kring sej att det måste skyddas till varje
pris, det är liksom ingen värdering lagt till det, det är bara så det är. Liksom. Ett
väldigt specifikt sätt att prata på, jag uppfattar det just att finlandssvenskarna är
betydligt mer öppna, än liksom finnar, finskspråkiga finländare om man säger.
På gott och ont. Och sedan samtidigt så uppfattar jag just finlandssvenskarna
som väldigt aggressivt såhär protektionistiska. Det är som en sådan här, det är
som en liten nation som är väldigt öppen och trevlig intill, men jävlar anamma
om du kommer nära och öppnar gränserna då är atombomber all the way liksom! Då ska det! Det är som USA på femtiotalet. På riktigt! Finlandssvenska
samhället är som USA på femtiotalet, jätteglatt, jätteöppet, jätteskön stämning,
men gud nåde om någon får för sej liksom att komma och titta på gränserna där
eller göra nånting som skulle störa den här rytmen. (P48)

Minoriteter har på grund av sin samhällsposition ett behov att försvara sin
sociala status och sina politiska intressen. Så som uttrycksfullt beskrivs i
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citatet ovan torde detta också gälla finlandssvenskar. Som inflyttad rikssvensk har man däremot inte de erfarenheter och känner inte till fullo de
premisser som minoritetsmedlemmars handlingsdispositioner bygger på.
Så som beskrivs i följande citat kan rikssvenskar på grund av sin majoritetsbakgrund ha svårt att identifiera sig med finlandssvenskarna som en
minoritet. I vissa avseenden upplever några av de intervjuade tvärtom sig
ha mera gemensamt med de finskspråkiga i Finland, som även de utgör
en majoritet:
[Finlandssvenskar] dom är sin egen… dom är ju inte laestadianer men dom är
lite sin egen lilla klick och har sina egna lilla koder. [Finskspråkiga] finländare
är mer normala om man säger så. För dom är ju majoriteten. Så dom har ju inte
nån… eget litet beteendemönster, om man säger så. […] Jag är nog mer som
finskspråkiga på nåt sätt… […] inte språket, men beteendemässigt, så där. (P42)

Citatet ovan exemplifierar hur den intervjuade upplevde att hennes sociala
handlingar skiljde sig från den finlandssvenskan minoritetens handlingsdispositioner. Däremot kunde den intervjuade, som själv hade en finskspråkig partner, uppleva att den finskspråkiga majoritetens handlingsdispositioner låg nära de hon själv hade. De intervjuade kunde med andra ord
uppleva att deras svenska majoritetshabitus är annorlunda jämfört med
den minoritetshabitus de tyckte sig finna hos finlandssvenskar. I bourdieuska termer kan man säga att en minoritetshabitus inte är uppenbart
förståelig om man själv har en majoritetshabitus. En minoritetsmedlems
tolkningar, sociala handlingar och strategiska val kan te sig främmande
för en majoritetsmedlem. Under intervjuerna framkom många exempel
på hur de intervjuade hade svårt att dela den finlandssvenska minoritetens
ståndpunkt. Ofta gällde detta diskussioner om och hur det svenska språket skulle skyddas eller bevaras i Finland, vilket de intervjuade mera sällan
uttryckte något större engagemang för. En diskussion med en informant
med finskspråkig partner förlöpte på följande sätt:
KI: Skulle du definiera dej alls som finlandssvensk?
I: Nja, det gör jag inte. Nä! Alltså för jag är ju liksom, jag kommer ju ändå från en
majoritet. Och det är nog nånting som jag vuxit upp med. Att finska är liksom
det där språket, minoritetsspråket, bland serbokroatiska (skratt) och turkiska.
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Nä, så, näe, på det sättet så kanske inte… Jag har, många gånger så har jag ju
förståelse liksom för att… När många pratar om det här med tvångssvenska
och de här. Därför, jag kan nog förstå dom. I och med att jag själv kommer
från en majoritet, så där kan man ju tycka att varför skulle vi ha lärt oss finska
i skolan och så där? Mm… Nu behövde jag ju inte göra de (skratt). De fick jag
lära mej senare så här. Men… samtidigt så är jag ju oerhört tacksam att dom,
att finlandssvenskar finns, för det har ju gjort livet så mycket lättare för mej
(skratt). och sen så… har jag ju…
KI: I och med medier eller?
I: Medier, skola, utbildningar, och… Syns i gatubilden, allt, alla skyltar. När jag
kom hit så kunde jag ju klara mej hur bra som helst! (P37)

Ovanstående citat kan tolkas så att en avsaknad av en bakgrund och erfarenhet av en minoritetsposition kan göra det svårt att förstå de språkval och språkstrategier som för finlandssvenskar kan vara uppenbara och
självklara. Detta tyder på att personer med en majoritetshabitus och de
med en minoritetshabitus kan ha svårt att förstå varandras handlingsdispositioner. De sinsemellan olika tolkningar av situationer som man kan
göra framgår ur följande exempel ur intervjuerna. En informant läste regelbundet den finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet (HBL)
och diskussionen kom in på innehållet i tidningen. Hon berättade att hon
särskilt strax efter att hon flyttat till Finland hade upplevt att tidningen var
alltför mycket fokuserad på frågor om det svenska språkets utsatta position i samhället:
I:

[…] Och jag skulle på nåt sätt ibland vilja kanske skriva mer insändare om den
här finlandssvenskheten på det att det stör mej ibland, eller i början störde det
mej mycket, när man, ibland känner jag att finlandssvenskar tar en roll av att
vara, just att vara i minoritet och sedan lite klaga över att, det här med att man
inte fick sen blanketten på svenska på posten eller på banken. Eller så. Det
minns jag. Det störde mej lite, jag tänkte att men, ut med budskapet! […] Att
man på nåt sätt lite, att man inte tillräckligt, ja jag vet inte hur jag ska uttrycka
[…] det, men kommunikationen fungerar inte riktigt.
[…] Jag har tänkt många gånger att de som skriver insändaren, att man inte
har fått den där servicen på svenska, men är det inte bättre och skriva den eller
ringa dit där man inte har fått den?
ÖW: …än att skriva i HBL?
I: Än att skriva i HBL! Vem läser? Och sedan så kommer det då […] flera svar till
den där »jag var med om samma sak och, och, och jag var också där och där
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och jag fick ingenting«. Det är lite sådär att men Snälla ni, agera på det där!
Istället för att man just lite beklagar sej över situationen. (P7)

Så som beskrivs i citatet hade den intervjuade svårt att förstå varför så
många klagade på dålig svensk service i den svenskspråkiga dagstidningen
istället för att rikta sig till de som erbjöd servicen ifråga. För medlemmar
av en majoritet kan det vara svårt att förstå de tolkningar och strategiska
val som minoritetsmedlemmar gör i språkfrågan. Som majoritetsmedlem
kan man tendera att uppleva att frågan gäller huruvida man som individ
fått service i en specifik situation, och det logiska är då att man som individ gör anspråk på sin rätt i denna situation. Minoritetsmedlemmar kan
däremot tendera att tolka situationen så att det är explicit i egenskap av
minoritetsmedlem som man blivit diskriminerad. Medlemmar av minoriteter har ofta en tendens att – både av andra och av sig själva – upplevas som gruppmedlemmar, medan majoritetsmedlemmar ofta tenderar
att upplevas som individer. Frågan gäller i detta fall om man tenderar att
tolka bristen på svensk service som en individuell diskriminering av person eller som en kollektiv diskriminering av finlandssvenskar som grupp.
Utgående från ett majoritetshabitus kan man tendera att tolka diskrimineringen som en handling mot en individ och därför logiskt uppleva att
också frågan kräver en individuell lösning. Om man däremot tenderar
att tolka diskrimineringen som en medveten kollektiv diskriminering tror
man knappast det hjälper att individuellt klaga hos den som medvetet diskriminerar. Jag kan givetvis inte med full säkerhet avgöra skribenternas
avsikter med insändare i HBL, men det är möjligt att avsikten främst är
att informera övriga minoritetsmedlemmar om existensen av en kollektiv
diskriminering, och att skribenterna uppfattar att ett kollektivt agerande
krävs som svar på en diskriminering av svenskspråkiga som grupp. Utgående från en minoritets handlingsdisposition blir det därför mera logiskt
att rikta sig till andra minoritetsmedlemmar, vilket lättast låter sig göras i
minoritetens dagstidning.
Frågan gällande det svenska språkets ställning i Finland var en aktuell
samhällsfråga under den period som intervjuerna utfördes. Bland annat
hade det Sannfinländska partiet stora framgångar i riksdagsvalet år 2011
och frågan om den obligatoriska undervisningen i det andra inhemska
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språket i den finländska grundskolan verkade bli en alltmer laddad politisk fråga. Dessa händelser kom osökt upp i diskussionerna som fördes
med de intervjuade. De intervjuade upplevde i regel hela »språkfrågan«
som en svår fråga som de själva var ambivalent inställda till. De intervjuade upplevde å ena sidan att hela debatten om det svenska språkets ställning
i Finland inte hade något att göra med dem personligen. Å andra sidan
förstod man att denna ståndpunkt kanske inte i längden var helt hållbar.
Frågan gällde ju onekligen även möjligheten för rikssvenskar att kunna
kommunicera och få service på sitt modersmål i Finland. Dessutom hade
de flesta intervjuade ett nära umgänge med den finlandssvenska minoriteten som ofta blev föremål eller offer för debatten. Den ambivalens de intervjuade kunde känna för hela språkdebatten framgår bra i följande diskussion som fördes i slutet av en intervju:
ÖW: Jo, är det något annat? Som du vill berätta eller som jag glömt att fråga?
I: Jag tycker det är, en fråga som är ganska, som kommer upp ofta och sådär det
är, eller, det hur man som svensk kan förhålla sej till det här krav…, språkfrågan eller vad man nu skall kalla den, konflikten liksom, att man ska ha rätt att
prata svenska med myndigheter och ska skolsvenskan finnas kvar eller inte
och… All vrede som finns kring det där på olika sidor. Det tycker jag är lite
knepigt. För jag borde vara lojal med finlandssvenskarna och tycka att det ska
vara. Praktiskt försöka stödja det. Samtidigt så tycker jag att, jag är inte finlandssvensk, jag är inte medborgare i det här landet liksom det, jag skulle hellre
hålla mej utanför.
ÖW: Okej, så det är inte liksom på det sättet viktigt, eller?
I: Nej jag vet inte, jag vet inte! Jag tycker det är knepigt. Det är kanske lite fegt
av mej att säga att jag är… Men jag brukar, om jag blir tillfrågad så säger jag
att jag tar inte ställning. Men då känner jag samtidigt att jag sviker mina finlandssvenska vänner. Och jag drar ju nytta av den kamp, om man nu kan kalla
det [så], som förs, eftersom mina barn får svenskspråkig skola och dagis. Det
skulle de ju inte få om inte det fördes den politik som förs. Och samtidigt så
går jag runt och fegar ur och säger att jag ställer inga krav. Men jag tycker faktiskt ärligt att, om jag har invandrat i ett land, så kan jag inte gå runt och kräva,
att medborgarna ska prata mitt språk. Det är ju bara en lycklig slump, att jag
råkade invandra till ett land där det finns en stor grupp människor som pratar
mitt språk. Samtidigt blir jag förbannad när jag går till [en offentlig institution]
och man inte får service på svenska, för att, de struntar fullständigt i det. Den
där lagen är ju ett skämt. Och så blir jag arg för att så många finlandssvenskar
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går runt och inte fattar att den där lagen är ett skämt. De tar den med godan
ro. Då tycker jag man ska ta bort lagen i så fall. Så ja, det där, tycker jag är ett
knepigt område. Jag tycker jag hamnar i en konstig position. Jag vet inte hur
jag ska förhålla mej. (P12)

Den ovan beskrivna ambivalensen till den politiskt laddade språkfrågan i
Finland framkom i många intervjuer. I regel ville man helt hålla sig utanför den eldfängda debatten och inte ta ställning. Minoriteters behov av
erkännande kunde vara svårt att förstå och många av de intervjuade ville
helst hålla sig utanför de diskussioner som fördes om den finlandssvenska
minoritetens position. En informant med finskspråkig partner och relativt
lite kontakt med finlandssvenskar uttryckte detta så här:
R10: Jag vet inte [varför finlandssvenskar tycker det är viktigt att identifiera sej som
finlandssvenskar]… Är det dåligt självförtroende, är det att vara en minoritet
där, känner pressen utifrån som alla attackerar en historiskt eller… Det är väl
egentligen, jag vet inte riktigt. Hävda sej lite. Att man har samma rätt som alla
andra. Till sitt eget språk och till sin egen kultur. Men jag antar att i den ivern
så glömmer man bort att man allihop är i samma båt.
SF: Mmm.
R10: Jag vet inte, som sagt, jag vill inte säga för mycket om det för att jag inser att jag
färgat, dels från finnar som man känner som tycker att alla [finlands]svenskar
är bättretalande… whatever, och dels från finlandssvenskar som tycker att alla
finnar är bara brutes som röstar på sannfinländarna. Alltså, »la la la, jag vill inte
höra!« Det är lite så. (P50)

De intervjuade uttryckte ofta att språkfrågan inte berörde en personligen
och man ville hålla sig utanför diskussionerna om detta i Finland. Samtidigt insåg man att ett förändrat politiskt klimat i Finland kunde ha konsekvenser för deras liv i Finland. I några av diskussionerna uttrycktes en
oro att landet skulle bli mindre öppet och mindre internationellt, vilket
indirekt skulle kunna påverka även de intervjuades möjlighet och vilja att
jobba och bo i Finland. Frågan om det svenska språkets framtid i Finland
upplevde man i regel inte att berörde en själv, men däremot kunde man
uppleva att ett starkare finsknationalistiskt kulturklimat skulle kunna förändra landet negativt i allmänhet. I det fallet att landet skulle bli mindre
öppet och internationellt upplevde några att de måste börja fundera på
om de skulle fortsätta bo i landet. De upplevde det positivt att de som
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rikssvenskar hade en möjlighet att flytta bort från Finland till något annat
land, vilket en informant uttryckte så här:
I:

Jag hade problem med den här, när sannfinländarna höll på och bli statsministrar allihopa, […] Då, då kan jag inte bo… Då kan jag inte ha en statsminister
som… […]. Liksom då, då flyttar ja. Då funkar de inte. De spelar ingen roll
KI: Till Sverige?
I: Ja! För där har jag ju medborgarskap så då kan jag ju…(P42)

Intervjuerna illustrerar på ett mångsidigt och uttrycksfullt sätt de intervjuades åsikter om och erfarenheter av språkfrågor i Finland. Så som beskrivs
på olika sätt ville de intervjuade i regel så långt som möjligt placera sig
som utomstående i relation till dessa frågor som upplevdes som komplicerade. De ville gärna betona att de i egenskap av invandrare inte upplevde sig delaktiga i hela frågan. Diskussionerna under intervjuerna belyser
också informanternas relativt kluvna och ambivalenta inställning till finlandssvenska minoritetsstrategier, och till tvånget att göra olika språkval i
Finland. Även om nyttan av att upprätthålla det svenska språkets ställning
i Finland erkänns, kan ett aktivt ställningstagande för det svenska språket
kännas avlägset. Som jag tidigare diskuterat, menar jag att ovanstående
uttalanden kan tolkas som handlingsdispositioner som har samband med
informanternas majoritetshabitus och deras önskan att fritt och oberoende kunna göra olika individuella livsval. Till skillnad från en person med
minoritetsbakgrund, som i liknande situationer kunde förväntas handla
i enlighet med minoritetens position, kan en person med majoritetsbakgrund grunda sina val på andra premisser. Som inflyttad svensk kan man
aktivt eftersträva att förhålla sig neutralt till språkdiskussionen i huvudstadsregionen och se den utifrån en utomståendes position. Man positionerar sig alltså inte automatiskt som minoritetsmedlem endast för att modersmålet är gemensamt med en språkminoritet i samhället (Fortelius &
Wahlbeck 2013).
I diskussionerna med informanterna kan trots det ovanstående även
spåras en tendens till förändringar i habitus. En habitus erhållen och til�lämplig i en social kontext kan förändras och överföras i enlighet med
logiken i en annan kontext (Puskás 2008, 272). Detta betyder att en rikssvensk majoritetshabitus med tiden kan få allt flera drag av eller en förstå150

else för en minoritetshabitus. Förståelsen för en finlandssvensk minoritetsposition verkar bli större genom en allt längre och närmare kontakt med
finlandssvenskar. Detta diskuterades i slutet av en intervju med en svensk
som bott mera än 15 år i Finland:
ÖW: Är det något annat som du tycker att jag har… som du skulle vilja framföra om
dina erfarenheter av, om att vara svensk i Finland?
I: Ja en sak som jag har tänkt på, och det är ju det här med – vad skall man säga
– hur finnar behandlar svenskspråkiga, och rikssvenskar jämfört med finlandssvenskar, och hur finlandssvenskar – hur ska man säga – vad de står ut med.
Rent ut sagt. Om man tar den här språkdebatten och så vidare. Eftersom jag
är uppvuxen i en majoritetskultur, va? Så ser man ju så att säga, om vi säger nu
att finlandssvenskar, att svenskan är det andra nationella språket i Finland, och
att man då har rätt till att kunna använda sitt eget modersmål, i princip överallt. Och när jag då är uppvuxen i en kultur där det faktiskt kan göra det, och
sedan ser hur det fungerar här, så är ju skillnaden enorm. Jag tror att det är,
i Österbotten är det en annan sak alltså, men här i huvudstadsregionen. Och
finlandssvenskarna, de accepterar ju det. Och det tycker jag är, liksom är, det
är ju väldigt sorgligt på ett sätt, alltså finlandssvenskar, framför… Jag tror att
framförallt kanske yngre då, de använder väldigt sällan svenska i kontakt med
nästan någon annan än, det börjar bli ett köksspråk va?
ÖW: Hemspråk.
I: Det börjar bli det, och just att, används väldigt sällan på arbetsplatser, vilket gör
att när man talar om finlands, med finlandssvenskar om arbetsrelaterade saker,
så har de inte ordförråd. Alltså här finns en domänförlust alltså helt klart. Att
vet du de kan alltså inte, de har inte ett fullständigt svenskt ordförråd. De vet
inte till exempel vad revisor är på svenska. Att, eller vad ska man säga, ja sådana saker, va? Och sedan också det här att i kontakt med myndigheter och så
vidare, framför allt tror jag vården, så är det väldigt svårt att få vård på, service
på svenska va? Och det är liksom, accepteras. En del gnäller lite i Husis [HBL]
va? Och men man är väldigt rädd för att uppfattas som gnällig i den finska majoritetens ögon, va? Och den här språkdebatten på senare tid har ju verkligen
tycker jag på något vis kört in sej i något hörn, och det, vad ska vi säga, den är
så eldfängd den här debatten. Så för mej helt liksom, att var kommer det ifrån?
och vad är folk, alltså finnar då till exempel en del, vad är de så arga på? Att
liksom, men å andra sidan så ser man ju hur man i Serbien då känner sej förfördelad av kosovoalbanerna för någonting som hände år 900-nånting, att det,
du kan dra upp gamla oförrätter och spela på dem i all oändlighet, och det är
det man gör här. Och finlandssvenskarna säger ingenting.
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ÖW: Så du tror att det är litet liksom någon slags historisk bakgrund här då av den?
I: Alltså jag vet inte riktigt liksom, jag tror att man så att säga späder på gamla
oförrätter från vet du anno dazumal på finskt håll då, och »svenskatalande
bättre folk«, för det är ju fortfarande så att finlandssvenskar ofta anses som
svenskatalande bättre folk. Och finlandssvenskarna späder på det där själva
också, har jag märkt alltså. Men hela, vad ska man säga, hela den här vas… minoritets- majoritetsdiskussionen, och finlandssvenskars rättigheter och sådant
där, är ju på pappret väldigt bra, men i praktiken är det ju inte alls. Och det är
ingenting som, alltså finlandssvenskar i vardagen, de reagerar inte över det. De
försöker inte ens. Och det förstår jag också i och för sej, man blir ju less och
trött, va? Jag har ju betydligt lättare för att jag säger bara att jag är från Sverige
att tyvärr jag kan inte, och då har jag ett väldigt legitimt skäl, att faktiskt inte
kunna va? Medan som finlandssvensk så har du inte det legitima skälet för att
du skall kunna flytande finska. Anser majoritetsbefolkningen. Och det anser
man själv också lite grann så att säga. Så man försöker inte ens. Kanske. Hävda
sin rätt. Och det, men det är liksom, det är litet sorgligt. Faktiskt. (P3)

Jag tolkar ovanstående citat så att de intervjuade med tiden får en allt bättre kunskap om de faktiska språkförhållandena i Helsingfors och minoritetens utsatta position. De intervjuade får också en allt bättre kunskap om de
sociala gränsdragningarna mellan språkgrupperna i Finland desto längre
de bor i landet. Detta kan leda till en större förståelse för finlandssvenska
minoritetsstrategier och ett större stöd för tvåspråkigheten i landet. Framförallt de med en finlandssvensk partner kunde relativt lätt få en inblick i
språkminoritetens position i Finland. Ingen av de intervjuade var däremot
personligen aktivt engagerade i språkfrågor, genom t.ex. föreningar eller
politisk aktivitet. Denna avsaknad av »språkaktivister« bland de intervjuade är i kontrast till det faktum att Creutz och Helander (2012) i sin studie
kunde hitta många invandrare från andra länder som var mycket aktiva förespråkare för tvåspråkigheten i Finland. Det är möjligt att rollen som en
aktivist för tvåspråkighet är svår att tas av en rikssvensk i Finland. De två
ländernas gemensamma historia kan upplevas som en känslig fråga och
stereotypierna om respektive lands befolkningar är så starka att man har
svårt att ta rollen som en politisk aktivist, särskilt inte en roll som omfattar
att man som svensk från Sverige ger råd till Finland i minoritetsfrågor. Det
är därför kanske inte så överraskande att de intervjuade i regel uttryckte en
önskan att stå utanför debatten om det svenska språkets ställning i Finland.
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ÖW: …eller upplever du att du liksom, att det är en debatt som rör dej det här på
något sätt?
I: Ja och nej. För att den här, vad ska man säga, ja, alltså jag räknas ju inte som
»svenskatalande bättre folk«, på så sätt. Även om man nog ofta tycker att även
svenska är ju också lite finare och lite förmer. Och just den här debatten om
språket och så vidare då. Om man då i Finland har någon nytta av svenska eller
inte. Och det är ju något som alltså jag tar ju inte ställning till om man skall
läsa svenska obligatoriskt eller inte i skolorna här, det gör jag inte, men det är
klart att om man hela tiden, alltså under alla dessa år, så fort som då folk frågar var jag kommer ifrån, jag kommer ifrån Sverige. Så de flesta då börjar med
långa, inte nu längre faktiskt, men ända fram till bara några år sedan, om långa
tirader om att de kan ingen svenska, de kan jättedålig svenska för de har ingen
nytta av svenska och de borde kunna bättre men de kan inte, och liksom… Ja.
Varför berättar du det för mej liksom? Vad tror du jag…? Vill jag höra det? Det
vill jag ju… det är… det struntar väl jag i. Jag menar: det berör sådär inte mej.
(P3)

Så som ovan beskrivits i flera citat kunde det i diskussionerna framkomma
att de intervjuade var innerligt trötta på att bli indragna i »gamla« språkdiskussioner och att de inte orkade höra på vare sig svensk- eller finskspråkiga finländares klagovisor om dessa. Man upplevde sig som utomstående
och hade svårt att förstå vad diskussionerna egentligen berodde på och
handlade om. De intervjuade ville även i dessa frågor betona en individuell öppenhet och ett avståndstagande från strikta kollektiva gränsdragningar mellan grupper.
I:

Som inte, blablabla i flera timmar… Nej, jag önskar att Finland hade, att det
blev lite öppnare. Mycket att vinna på. Det känns lite som att, men det är väl,
att folk försöker hålla tillbaka, ett konservativt, man är rädd för det nya och
sådär. Och det, man kan inte hålla sej undan. Och det, en av de första stegen
är faktiskt att erkänna lite det här finlandssvenska också, att det finns en del av
det, istället för att isolera den gruppen, vilket jag inte riktigt förstår. Och det är
liksom men, både den finlandssvenska gruppen och den finsk-finska gruppen,
isolerar den delen, och det är av den anledningen att jag inte, alltså, det är ju
inte så att jag gör det medvetet, men som min kompis […], som tycker att jag
ska komma med på whatever svensk, och det känns lite, man bara varför ska
jag göra det liksom? Jag vill inte isolera mej till den gruppen. »Ja, men det är
en sådan liten värld, å du ska gå till den hårfrisörskan, hon kan svenska.« Jaha,
men kan hon klippa hår då? Alltså! Och det är ändå, det är sådana där småsa153

ker, men varför, ja jag kan inte förstå varför den stämpeln ens finns. Å, du är
finlandssvensk, å du är inte finlandssvensk. Alltså, hallå! Nej. Jag vet inte.
SF: Nä, nä det är…
I: Nej det finns säkert inget lätt svar på det men, och mycket har väl också på att
man måste, folk känner behov av att vara, vara trygg i sitt sammanhang, liksom
vilket ursprung man har. Och jag tror att om inte finnarna vill släppa in finlandssvenskarna, var kommer man då ifrån? Då måste man ty sej till det man
kommer ifrån. Ja. (P50)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de intervjuade önskade se sig
själva som utomstående ifråga om de etniska gränsdragningarna och de
ofta känslomässigt laddade politiska debatterna rörande språkfrågan i Finland. De ville hålla sig utanför och de önskade uppfatta frågorna som något
som finländarna själva skall avgöra. Denna handlingsdisposition kan till
stor del få sin förklaring om man beaktar att de intervjuade utgör invandrare med en majoritetshabitus, de är »majoritetssvenskar« (jfr Arnstberg
1989). Som en majoritet i Sverige har man inte varit van att kategorisera
sig själv enligt etniska kategorier och man upplever inte heller att man vill
göra det i Finland. Detta leder osökt till frågan om till vilken grad och hur
länge det är möjligt för inflyttade från Sverige att hålla sig utanför de lokalt existerande sociala gränsdragningarna mellan språkligt definierade
finländska etniska kategorier.

Social integration, gemenskap och den andra generationen
Så som beskrivits tidigare i denna bok blev de intervjuade ofta socialt integrerade i finlandssvenska sociala sammanhang i Helsingfors. De hade
ofta ett nära umgänge med finlandssvenskar som bl.a. utgjorde deras partner, vänner och kolleger. Samtidigt kunde de intervjuade ha en något ambivalent eller motvillig inställning till att bli alltför stark bundna vid den
finlandssvenska minoriteten. Så som beskrivits upplevde de intervjuade i
regel att de varken är, kan bli eller vill bli finlandssvenskar. Helst ville de
intervjuade inte bli indragna i eller kategoriserade enligt finländska etniska gränsdragningar. De intervjuade kunde därför uppleva sin sociala integration och tillhörighet relativt kluvet. De kunde samtidigt både uppleva
en social integration och en distans till finländska sociala kategoriseringar.
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De intervjuade uttryckte ofta en vilja att göra individuella livsval och ha
en valfrihet. En optimal situation skulle givetvis vara att man både kunde
bli positivt integrerad i en finlandssvensk gemenskap men ändå kunde
hålla fast vid en öppenhet, oberoende och möjlighet till individuella livsval. Så som tidigare beskrivits uttrycktes denna önskan på olika sätt i flera
intervjuer. I diskussionerna kunde man uttrycka en oro för att de finlandssvenska sociala nätverken kunde vara relativt små och på många sätt begränsande. Så som tidigare beskrivits kan man uppfatta Svenskfinland
som ett gemeinschaft där de sociala banden är starka och där olika sociala
koder, normer och roller lätt kan få en avgörande betydelse för individen.
Det är därför inte överraskande att inflyttade rikssvensk kan uppleva en
integration i ett sådant gemeinschaft relativt ambivalent. Å ena sidan kan
en tät gemenskap erbjuda socialt kapital, men å andra sidan kan gemenskapen också begränsa individen. Denna dubbla sida av en social gemenskap framkommer i följande diskussion om arbetslivet i Finland:
I:

Men det har jag också fått uppfattningen att det skiljer sej däremot åt tror jag,
både från Sverige och finskspråkiga Finland, är att, här inom Svenskfinland så
vet ju alltså folk verkligen genuint vem du är. Det är inte bara det där att du
har en kompis som känner dej, utan är det så att en kompis nämner dej, då vet
minst tre andra vem du är exakt via nån annan. I Sverige så funkar det så att,
nån kompis lyfter in en kompis, och talar för den kompisen, och jag misstänker
att det är det samma i finskspråkiga kretsar, men, everybody knows everybody
here. Det är jätteläskigt.
SF: Är det bra eller dåligt?
I: Det är väl tveeggat. Jag har, det vi har haft den här diskussionen med många
just finlandssvenska kompisar, som säger att försök flyta liksom på ytan, låt
inte dras ner av det, utnyttja själva, att nätverket finns, men låt det inte liksom
sänkas av det, och jag tror att det är just det som är faran, för jag är lite sådär
att jag känner ett visst obehag för det för att man flyter in som en slags tjänst,
och blir skyldig nån en tjänst nån gång som kan komma och försöka inkassera
den och ett, beter du dej fel under den här processen så kan det sedan förstöra
din framtid i 20 år, måste emigrera till Ecuador för att, få accepteras tillbaka
in i det liksom. Att det känns som att det är väldigt tveeggat. Gör du rätt, fine,
gör du fel, så är du körd. Och då vet jag inte vad man gör… Jag har inte träffat
en utstött finlandssvensk ännu, det skulle vara jättefascinerande! (P48)
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Citatet ovan beskriver en oro för att bli alltför bunden av finlandssvenska
nätverk. En stark social integration i en tät gemenskap kan även innebära
det som kallats »negativt socialt kapital« (Portes 2010, 34–40), vilket beskriver hur sociala band begränsar individens livsval och möjligheter att
förverkliga sig själv. Denna aspekt av sociala gemenskaper kan bidra till att
man försöker hålla en viss distans till en finlandssvensk gemenskap, trots
att man samtidigt kan erkänna ett nätverks värde och positiva egenskaper.
En social integration är däremot aldrig enbart en fråga om individers fria
val. Till exempel Wimmers (2014) teori om etniska gränsdragningar betonar aktörernas egna strategiska val, men samtidigt styrs och begränsas
dessa val av olika strukturella förutsättningar. När man inom migrationsforskningen diskuterar invandrares sociala integration infinner sig frågan
hur länge och i vilken grad invandrare kan behålla en distans till de existerande sociala strukturerna i samhället de bor inom. För rikssvenskar
i Finland är det möjligt att det i längden blir allt svårare att undvika att
ta ställning till de lokala etniska gränsdragningarna. Är det t.ex. hållbart
i längden att vara fullt socialt integrerad i finlandssvenska sociala sammanhang men ändå samtidigt uppleva att man står utanför de språkligt
definierade etniska gränsdragningarna i samhället? För den första generationen som flyttat till Finland är det antagligen både fullt möjligt och
sannolikt att upprätthålla någon form av upplevd distans till det finländska samhället. Migrationsforskningen har omfattande allmän kunskap om
integrations- och assimilationsprocesser och den första generationen invandrares erfarenheter är väldokumenterade. De sociala integrationsprocesserna är i regel mångfacetterade, men man kan mycket förenklat säga
att den första generationen tenderar att upprätthålla en egen kulturell och
etnisk tillhörighet, oavsett typen av integration i bosättningslandet. Tanken om ett återvändande till hemlandet upprätthålls och de transnationella förbindelserna mellan hemland och bosättningsland är omfattande
i den första generationen. En mera komplicerad fråga inom migrationsforskningen är hur senare generationerna kommer att integreras eller assimileras i bosättningslandet. Informanterna i denna studie omfattar enbart
den första generationen och frågan om senare generationers erfarenheter
kan därför inte besvaras i denna bok. Däremot har de intervjuade expli156

cit frågats om sina barns språkval och diskussionerna har omfattat frågor kring de intervjuades syn på sina barns framtida modersmål, etniska
tillhörighet, medborgarskap32 och bosättningsland. Diskussionerna kring
dessa frågor ger en viss indikation på hur integrationen kan tänkas ske i
den senare generationen.

Föräldrars språkval i Finland
Språkvalen för barn i Finland omfattar egentligen flera olika val som görs
av föräldrarna, de omfattar val av registreringsspråk samt språk för dagvård (förskola) och skola. Valen kan göras fritt, kontinuerligt och oberoende av varandra, men i praktiken sker sällan byten av språk. Det första
valet gäller registreringsspråk. Alla personer som är fast bosatta i Finland
bör uppge ett, och enbart ett, modersmål i befolkningsregistret. För barn
som föds i Finland sker en registrering av språk redan vid födseln. De senare språkvalen gäller val av språk för dagvård och val av skolspråk, där
alternativen i praktiken begränsas till finska eller svenska. Skolspråket har
en avgörande betydelse eftersom den svenskspråkiga skolan i Finland eftersträvar att ge barnen en finlandssvensk identitet medan den finskspråkiga skolan inte eftersträvar det. Det finns härmed en uppenbar tendens
att de barn som går i svenskspråkig skola i Finland får en starkare finlandssvensk tillhörighet än de som går i finskspråkig skola (jfr Henning-Lindblom 2012). Föräldrarnas val är härmed inte enbart en praktisk fråga utan
skolvalet kommer även att påverka barnets framtida tillhörighet och anknytning till de två språkgrupperna. Det har även visat sig att redan valet
av språk för barnens dagvård (förskola) tenderar att avgöra valet av skolspråk (Lojander-Visapää 2001). I praktiken sker alltså avgörande språkval
relativt tidigt i livet och dessa val avgörs av barnens föräldrar.
För att förstå språkvalens betydelse bör man minnas att de etniska gränserna mellan svenskspråkiga och finskspråkiga inte är absoluta i Finland
och att individer i viss mån kan påverka sin egen och framförallt sina barns
språkliga identitet och etniska tillhörighet. Så som teorierna om etniska
gränsdragningar påpekar kan etniska gränser i sig mycket väl bestå trots
att individer kan byta kategori över gränsen (Barth 1969; Wimmer 2013).
Individer kan i vissa situationer göra strategiska och aktiva val rörande sin
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position och kan även i viss mån röra sig över etniska gränser. De etniska
gränsernas sociala betydelse behöver inte heller vara stor eller markant. I
Finland är t.ex. blandäktenskap mellan språkgrupperna mycket vanliga.
Sedan mitten av 1970-talet har det årligen ingåtts flera språkligt blandade äktenskap mellan svensk- och finskspråkiga än mellan svenskspråkiga
personer (Finnäs 2013, 21). En individuell tvåspråkighet (dvs. att individen
fullt behärskar både svenska och finska) torde dessutom vara särskilt vanlig i Helsingforsregionen. Att barn har ett annat officiellt modersmål och
en annorlunda språkidentitet än sina föräldrar är därför mycket vanligt.
Att barn lär sig svenska eller finska som sitt första språk är bland många
finländare ett aktivt och strategiskt val som föräldrar kan göra, även om
språket ifråga skulle vara relativt lite använt inom familjen.
Bland de intervjuade i denna studie verkade de olika språkvalen uppfattas vara ett praktiskt val som de inte hade funderat särskilt mycket på. De
pedagogiska, identitetsrelaterade och känslomässiga överväganden som
finländare ofta torde bygga sina språkval på framkom sällan i diskussionerna. De intervjuade som hade eller planerade att få barn verkade ofta
ha funderat relativt lite på språkvalen. Följande intervju gjordes med ett
gift par som väntade barn inom några veckor. Paret har träffats i Sverige
varefter de flyttat till Finland. Frun är finsk och kommer ursprungligen
från en helt finskspråkig region i Finland. Hon har under studier i Sverige
lärt sig god svenska, men hade uppenbarligen ingen kontakt med vare sig
finlandssvenskar eller svenskspråkiga sociala sammanhang i Helsingfors.
Mannen är svensk och kunde inte finska. Under intervjun med honom
pratade vi om barnets födelse och familjens språkval, medan frun befann
sig i ett angränsande rum. Intervjun förlöpte enligt följande (parets namn
är fingerade):
Pär: …Men vi hoppas verkligen att barnet lär sej bägge språken.
ÖW: Har ni funderat mycket på det här?
Pär: Nej, det har vi inte, eller vad tycker du Sari? (till Sari i rummet bredvid)
Sari (i bakgrunden): Vaddå?
Pär: Har vi funderat mycket på om vårt barn, barns tvåspråkighet?
Sari: Ja, jag har gjort en del, jag har väl läst lite böcker om sådant, om hur man liksom … jag måste ju prata finska och kräva svar på finska, och du på svenska. På
det viset borde det väl funka bra.
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Pär: Den ena av oss har tänkt lite mer än den andra. […]
ÖW: Men hur ska ni göra med registerspråk, det ska man ju faktiskt välja redan vid
barnets födsel, har ni, det har ni inte funderat på ännu?
Pär: Jag har inte tänkt på det. Sari har du tänkt på vad vi skall skriva för språk för
som barnet har som modersmål?
Sari: Jaa…, finska kanske?
Pär: Jae… det har vi nog inte…, har du tänkt mycket på det?
Sari: Nej, det har jag inte alls.
Pär: Finally. Det har vi ju, det har vi inte
Sari: …inte vetat att det är man måste göra så.
Pär: Nej, det kom fram först nu. […] Ja, det där blir något att ta ställning till. Det
är nog inte helt självklart. (P1)

Ovanstående citat är intressant av flera orsaker. För det första eftersom
det exemplifierar den betoning på fria val och öppenhet för olika framtida
alternativ som starkt framkom i många av intervjuerna. De intervjuade
ville i regel erbjuda en möjlighet för barnen att ha flera etniska, språkliga
och nationella tillhörigheter och man ville hålla så många framtida möjligheter som möjligt öppna för dem. I detta ingick ofta att man önskar att
barnen lär sig både svenska och finska. Citatet är för det andra intressant
eftersom det beskriver hur de intervjuade sällan verkade ha funderat närmare på hur barnens tvåspråkighet kan uppnås i den språkliga miljön i
Helsingfors, där svenska är i en de facto klar språklig minoritetsposition.
Ovanstående citatet tyder på att det är den finska mamman till barnet som
har funderat betydligt mera på hur barnet skall lära sig två språk. Den rikssvenska pappan ville i och för sig att barnet skulle lära sig båda språken,
men han hade inte funderat på hur detta i praktiken kunde tänkas ske. I
praktiken kan det därför bli den finskspråkiga mamman utan någon som
helst kontakt med finlandssvenskar som kommer att se till att barnet får
lära sig svenska. Det är också mycket möjligt att barnet i framtiden går i
svensk skola och härigenom »blir finlandssvensk«, detta trots att ingen av
föräldrarna varit det och familjen inte heller haft nära kontakt med lokala
svenskspråkiga sociala sammanhang.
Några av de intervjuade hade småbarn och hade härigenom redan varit
tvungna att välja ett registrerat officiellt modersmål för barnet. Det framkom i intervjuerna att det kunde finnas en viss osäkerhet om vad man valt.
Några av de intervjuade var inte helt säkra på vilket modersmål barnet
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hade som officiellt registrerat modersmål, och i ett fall trodde den intervjuade att barnen kanske var registrerade som tvåspråkiga, vilket inte är
möjligt i det finländska befolkningsregistret. Medan barnen är under skolåldern är det fullt möjligt att föräldrar i Finland inte med säkerhet vet vilket registreringsspråk deras barn har (vid skolstart brukar däremot detta
framkomma), men det faktum att man inte lagt valet på minnet tyder på
att de intervjuade kanske inte lagt stor vikt vid hela frågan.
Eftersom samtliga intervjuade var svenskspråkiga var det vanligt att de
som var föräldrar till slut hade valt svenska som barnens registrerings-,
dagvårds- och skolspråk. Intressant är att de intervjuade inte främst motiverar skolvalet med att kunskaper i svenska skulle vara svåra att erhålla
om de gick i finsk skola. De intervjuade verkade främst uppleva valet av
skolspråk som ett praktiskt val, man valde dagvård och skola enligt det
som man upplevde var det mest praktiska för barnet och sig själv. Denna
typ av praktiska motiveringar för språkval kan verka främmande för finlandssvenskar och tvåspråkiga finländska föräldrar, som tenderar att välja
en svensk skola uttryckligen för att stärka barnets kunskaper i minoritetsspråket eller för att stärka barnets tvåspråkiga eller finlandssvenska identitet. De intervjuade var ibland medvetna om behovet att stöda barnets
svenska språk i en miljö som domineras av finska, men verkade trots detta
inte uppleva det som den centrala fråga för skolvalet:
I:

Ja, i och med att… klart man blir bombarderad av att man ska liksom stöda minoritetsspråket. Men faktum är ju det att, där vi bodde så hade vi dagis precis,
det dagis som var närmast var, alltså, bara, man kunde lyfta över staketet bara
var ju svenskspråkigt. Så det passa ju bra.
KI: Ja.
I: Du vet [dagiset] där nere, och sen är ju [skolan] lågstadiet här också. Så… klart
man blivit informerad om att man ska stöda minoritetsspråket, men jag tror i
och för sej att vi, barnen hade ju nog lärt sej… svenska ganska bra ändå, i och
med att vi pratar svenska hemma. Och jag, jag pratar ganska ren svenska, inte
så att jag lägger in finska ord och så. (P37)

Ifråga om motiveringarna för språkvalen verkar det kunna finnas en klar
skillnad mellan en minoritet- och majoritetshabitus. För en majoritetsmedlem kan modersmålet uppfattas främst som individens praktiska
kommunikationsmedel, medan det för minoritetsmedlemmar dessutom
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kan ha en starkt värdeladdad och symbolisk betydelse samt vara förknippad med minoritetens kollektiva identitet. Språket får en särskilt viktig
betydelse för språkminoriteter, eftersom språket utgör den centrala etniska markören i de etniska gränsdragningsprocesserna (jfr Allardt & Starck
1981; Puskás 2008).
Om man väljer svenska som skolspråk i Finland har det i förlängningen den konsekvensen att barnen sannolikt »blir finlandssvenskar«, åtminstone i den betydelsen att de får en stark social anknytning till språkminoriteten. I intervjuerna med föräldrar diskuteras också hur de intervjuade
upplevde denna möjlighet. Tidigare i denna bok har beskrivits hur de intervjuade oftast upplevde att de inte var, inte kunde bli och inte ville bli
finlandssvenskar. Det är därför intressant att fråga hur de intervjuade upplever det faktum att barnen kan bli finlandssvenskar. Svaren pekar på att
de intervjuade ansåg och förstod att detta mycket väl kunde ske, men att
man inte upplevde detta som en dramatisk fråga som man skulle ha starka
åsikter om. Ofta verkade de intervjuade uppleva detta positivt, men också
här ville de betona en öppenhet för olika alternativ och de ville ge barnen
en möjlighet att göra individuella livsval.
KI: Men då väljer du ändå att säga att du kommer från Finland?
I: Ja… Jag brukar göra de för att, ja… jag brukar göra de. Jag tror jag har kommit
fram till att det är den mest rättvisande bilden för det är faktiskt här jag bor och
har liksom… så där. Så den symboliska biten ska väl inte underskattas. Och sen
framförallt inte när man får barn. Så är det ju klart att, jag menar, mina barn är
ju… dom blir ju… finlandssvenskar, liksom. Det är ju inge snack om saken. Ja
så liksom det är självklart att det är den identitet som dom får som tvåspråkiga
finlandssvenskar. Och det har jag absolut inga problem med. Men det är frågan om att jaha, ska jag anpassa mej efter det? Eller liksom ska jag med flaggan
i topp och säga att nejnejnej, ni är liksom halvsvenskar? Så framförallt när jag
pratar med [barnet som är] intresserad av [sport] och sånt här, och [barnet] är
superfinsk. Det är såhär att om nåt land slår Sverige så är det jättebra liksom.
KI: Är det så?
I: Ja! [barnet] håller aldrig på Sverige! (skratt.) Och så brukar jag säga att du är
ju halvsvensk. »Ne, aldrig i livet, aldrig i livet« säger [barnet]. Så ja, vi får se hur
det liksom utvecklas. Det kan hända att det är nån sån här liksom kort fas, men
att det är ganska roligt för att [barnet] är absolut inte svensk, [barnet] är liksom
helt liksom… (P41)
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I ovanstående fall accepterar den intervjuade att barnen »blir finlandssvenskar«, det är »inge snack om saken« och »absolut inga problem«. Däremot vill den intervjuade behålla sin egen svenska tillhörighet. Intressant
är att det i intervjuerna aldrig starkt uttrycktes en vilja att kämpa för en
svensk nationell tillhörighet hos barnen, vilket kan ha samband med att
den tidigare beskrivna tendensen att de intervjuade inte markant ville betona en svensk nationell identitet. Det kan trots allt i diskussionerna skönjas en önskan att barnen skall få bra kännedom om föräldrarnas svenska
bakgrund och den lokala eller regionala tillhörighet de upplevde sig ha.
Några intervjuade berättade att de gärna åkte på besök till Sverige med
barnen för att visa sina rötter åt barnen:
I:

Nej jag tror han, nej, jag tror inte, utan att tänka så mycket på det så har jag nog
börjat betrakta honom som finlandssvensk. För jag tycker att det är helt, okej
att han har en samhörighet. Han har ju inte vuxit upp i Sverige.
ÖW: Det är ingenting sådär som du liksom tänker på att det är bra att han tillbringar tid i Sverige hos dina föräldrar, sådär så han får svensk, sina svenska rötter
sådär?
I: Jo, jo det tycker jag. Absolut, för att när vi kommer med båten, vi brukar alltid
åka båt, jag tycker det liksom, när man ser liksom kommer där och ser Stockholm, och de här bergen och, då känns det som jag skulle vilja slå ut mer armen
liksom, välkommen till mitt land, det är ditt också, att jag vill ge det till [barnen], det är jätteviktigt för mej. Och nu har, speciellt då min son blivit väldigt
förtjust i Sverige. Och det, tycker jag är trevligt. Ja alltså, att de får en valmöjlighet. Jag vill att de ska kunna flytta till Sverige sen om de vill det. (P12)

I citatet ovan framkommer en positiv betoning på fria valmöjligheter, en
betoning som starkt framkom i många intervjuer. De intervjuade upplevde
att de själva hade individuella valmöjligheter och de ville även ge denna
möjlighet till sina barn. I diskussionerna om barnens framtid ville de intervjuade betona en öppenhet för olika alternativ och man ville erbjuda
barnen valfrihet och mångsidighet ifråga om barnens framtida språkliga,
etniska och nationella tillhörighet. En kamp för att stöda barnens svenska
nationella tillhörighet var däremot inte något som framstod som aktuell i
de förda diskussionerna. I följande citat kan man läsa hur jag förgäves försöker få en reaktion på frågor kring detta:
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ÖW: Vad tycker du om det då, att dina barn blir finlandssvenskar?
I: Det har jag absolut inget emot, tycker jag är verkligen…
ÖW: Ingenting du skulle kämpa för att de skulle bli svenskar?
I: Nej, tycker det är utmärkt. […]
ÖW: Okej, men […] kanske du ändå tycker det lite roligt om det blir nånting svenskt
kvar i barnen…
I: Ja, ja ja det är absolut, gör absolut ingenting.
ÖW: Men det är ingenting som du liksom kämpar med sådär att du liksom spenderar lång tid på sommaren i Sverige med dina barn eller nåt sånt här?
I: Nej, nej. För att jag tycker alltså det är ingenting som jag tycker är, på det sättet
bättre eller… det som i viss mån skulle vara bättre är ju det att våra barn har ju
liksom tillgång till lite olika liksom bakgrunder då hos oss, vuxna. Att det är
både, där finns både liksom [ortnamn]-bakgrund och så finns det rötter i [ortnamn] och så har jag mina rötter i Sverige och liksom den här liksom cocktail
det tror jag, det tror jag är liksom, det tror jag är bra. (P10)

Så som beskrivs i citatet ovan upplevde många intervjuade det viktigt
att barnen i framtiden skulle uppleva en öppenhet för olika kulturer och
språk. Föräldrarna värdesatte ofta valfrihet, flerspråkighet, mångkulturalism och internationalism mycket högt. Det förblir i denna studie en
öppen fråga om detta främst kan förklaras med att de intervjuade ofta var
högtutbildade och internationellt inriktade migranter, eller om det främst
kan förklaras som en generell aspekt av en svensk majoritetshabitus. Det
är i vilket fall som helst dylika betoningar på öppenhet och oberoende som
ledde till att man också kunde vara ambivalent inställd till en snäv version
av finlandssvenskhet som kunde begränsa barnens framtida möjligheter.
En förälder gav en levande beskrivning av detta:
ÖW: Vad tycker ni om det här, alltså om era barn då blir finlandssvenskar liksom, är
det något, vad tycker ni om det då?
I: Det är jättebra, men, jag ser ju finlandssvenska ungdomar, i, på [utbildningsinstitution], och jag kan se att de finlandssvenska ungdomarna hör till de som
inte alltid presterar bäst till exempel, och som är minst benägna att röra på sej,
att åka utomlands och sådär. Därför att deras nätverk, livet här är så tryggt, och
det är så enkelt, och de vet att, alltså de växer upp i Grankulla och sedan så gör,
bor de några år i Helsingfors och går på Hanken, och så flyttar man tillbaka till
Grankulla, och varför ska jag göra det besvärligt för mej liksom? Varför ska jag
nu ge upp det här och åka och bo på nån studentkorridor nånstans? Här vet
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jag att via min mosters son så får jag en lägenhet i centrala Helsingfors och, nu
talar jag om en privilegierad grupp, men ändå. Jag tror att jag skulle vara väldigt noga med om vi växer upp här, att barnen ska få den här utblicken, och
viljan. Jag har ju också suttit och talat med finlandssvenska vänner som säger
att jovisst, det vore ju bra om mitt barn åkte utomlands, men samtidigt vill jag
ju inte, jag vill inte att hon ska träffa någon utlänning liksom och gifta sej med.
Och det där skulle man inte säga i Sverige.
[…] Så att ja, och det här, jag har träffat […] som har gjort några år i Europa
och jobbat lite och liksom så säger jag att du fick aldrig lust att stanna där? Nej
nej nej herregud, det är ju här livet är liksom. Och den begränsningen, det
tycker jag är en begränsning. Och den skulle jag inte vilja att barnen fick. Så
att gärna tryggheten i uppväxten, men samtidigt ett annat, en annan öppenhet
mot världen, för det finns inte riktigt här. (P13)

I citatet är den intervjuade oroad över en avsaknad av tillräcklig öppenhet
mot världen bland finlandssvenskar i Helsingfors. Samtidigt upplevde den
intervjuade tryggheten i en gemenskap som något starkt positivt. I många
intervjuer beskrivs liknande dubbla upplevelser av en tät finlandssvensk
gemenskap. Oron för avsaknaden av en öppenhet kan tolkas på många
sätt. De intervjuade är ofta högtutbildade och världsvana personer med erfarenheter av att ha bott i andra länder. Den relativt fåtaliga finlandssvenska minoriteten och dess sociala sammanhang i Helsingfors kan därför lätt
te sig relativt små och begränsande.
En upplevelse av en avsaknad av öppenhet och kulturell pluralism bland
finlandssvenska sociala sammanhang kan även ha konsekvenser för hur
man vill välja skolspråk för sina barn. Föräldrar kan överväga att välja
finskspråkig skola för sina barn för att de upplever att den erbjuder barnen
en större öppenhet, en större mångkulturalism och fler möjligheter än den
svenskspråkiga skolan. De finskspråkiga skolorna i Helsingforsregionen
har t.ex. i regel en större andel elever med invandrarbakgrund, vilket kan
ge en mera internationell prägel på skolan. Det är också möjligt att man på
exakt samma grunder överväger ett diametralt motsatt val till förmån för
svenskspråkig skola. De svenskspråkiga skolorna erbjuder till exempel ofta
en god grund och goda alternativ för språkstudier. Dylika svåra överväganden beskrivs färgstarkt i följande citat från en intervju med en kvinna
med finskspråkig man och barn under skolåldern:
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I:

KI:
I:
KI:
I:

KI:
I:
KI:
I:
KI:
I:

Så jag tycker det är viktigt att [barnen] får… att det finns mycket svenskt här.
Men sen har jag också en teori om att de skulle vara bra om dom gick i finsk
skola men, det beslutet tar man ju sen. Eftersom vi inte är finlandssvenska så
har vi inga finlandssvenska kontakter, alls. Å de finns större skolutb… möjligheter, i den finska skolsystemet.
I och med?
Alltså det finns mer skolor, det finns mer linjer, det finns mer.
Menar du grundskolan?
Alltihopa! Hela vägen tycker jag. Och sen så skriver dom så mycket negativt
i Hufvudstadsbladet hela tiden om skolan så man blir helt… Man vill ju inte
ha dom här analfabetskolorna liksom, finlandssvenska… misären. Så att… det
är ju… Och, också eftersom jag inte kan skriva finska heller så ser jag ju vilket
handikapp det är. Eh… Eftersom jag har inte den här finlandssvenska identiteten. Jag har talat med mina finlandssvenska vänner och dom tycker att det är
liksom det är fruktansvärt! För dom har ju sin identitet som finlandssvensk så
de är väl självklart att barnen ska gå i svensk skola. Det är liksom ju så viktigt
för dom. Och det är ju deras… Men för mej som utböling, utlänning, liksom så
ser jag det från en utlännings perspektiv att de är bra om man kan majoritetens
språk. Men problemet är ju att de finns… modersmålsfinska [som kursval] på
svenska skolor men de finns inte modersmålssvenska för finska skolor.
Nä.
Utan då ska du gå i en svensk skola. Jag tycker det är fel. Så eftersom det inte
finns nån modersmålssvenska för finska skolor. Då hade jag varit jätteglad.
Mm, precis. Det finns antagligen inte då så stor förfrågan efter, jag vet inte…
Näej?
För modersmålssvenska i finska skolor.
Näej. Men ja, ja, det är inte skrivet i sten ännu. Min man har ju tyckt att, han
tycker att dom ska gå i svensk skola för det tycker hans intellektuella arbetskompisar. »Ååh, hade dom kunnat välja med sina barn, oj, lalala, så skulle
dom…« Ja, men det är deras problem, eller liv liksom. Dom är finnar liksom.
Dom kan ju tycka att så här i efterhand. Jag vet inte vad det är för romantisk
bild dom har av verkligheten, eller? Men vi har inga kontakter på Aktia [bank].
Vi har ingen morbrors kusin nånstans som kan liksom hjälpa till med sommarjobb eller nåt. Så att det är större, större yta om dom då bara [väljer finsk
skola]… För svenskan kommer dom alltid och ha. I min värld. Men, vi får se.
Vi har tid på oss. (P42)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i samtliga intervjuerna
framkommer en önskan att erbjuda barnen så många framtida möjligheter och alternativ som möjligt. Utgående från denna önskan kan man där165

emot dra diametralt olika slutsatser om valet av skolspråket för sina barn.
Några intervjuade upplever att den svenskspråkiga skolan ger tillgång till
trygghet, kunskaper och nätverk som man gärna ser att barnen får. Andra
intervjuade upplever tvärtom att den svenskspråkiga skolan kan begränsa
barnens framtid. Ofta verkar valet av skola dessutom främst upplevas som
en praktisk fråga. Ett val av svensk skola behöver därför inte upplevas som
självklart trots att svenska utgör den intervjuade förälderns modersmål.
Också i frågan om språkval för barnen kan man således skönja en viss ambivalens eller osäkerhet ifråga om de intervjuades anknytning till svenskspråkiga lokala sociala sammanhang i Helsingfors. Uppfattningarna om
hur öppen eller sluten den lokala finlandssvenska gemenskapen är kan
påverka de strategiska språkval som de intervjuade gör. Så som jag tidigare beskrivit i kapitel 5 verkar uppfattningarna om öppenhet eller slutenhet
bero på vilken typ av sociala kontakter man har med den finlandssvenska
minoriteten. De som hade nära kontakter, t.ex. genom en finlandssvensk
partner, var betydligt mera benägna att beskriva det »underbara finlandssvenska nätverket« (P9) med en kultur som är »väldigt öppen och välkomnande« (P52), medan de som saknade nära kontakter uppfattade att
finlandssvenskar »håller sej lite i klungor« (P46). Följaktligen är karaktären av kontakterna med de lokala svenskspråkiga sociala sammanhangen
lätt av avgörande betydelse också för de konkreta språkval som föräldrar
gör i Finland.
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8.
Avslutning

I denna bok har jag gett en bild av migrationsdynamiken mellan Sverige
och Finland och analyserat intervjuer med ett urval informanter i Helsingfors. Migrationen mellan länderna har varit både omfattande och mångsidig, man kan därför idag i båda länderna lätt hitta personer med varierande typer av nära anknytningar och komplexa tillhörigheter till ländernas
svenska och finska majoriteter samt minoriteter. De intervjuade är inflyttade svenskar utan finsk eller finländsk bakgrund och de intervjuade har därför i egenskap av invandrare och »majoritetssvenskar« ett utanförperspektiv
på finländska förhållanden. I Finland är de intervjuade kategoriserade som
»rikssvenskar«. Jag har beskrivit de intervjuades erfarenheter av sin sociala integrationsprocess i Helsingfors och deras tolkningar av sociala gränsdragningar mellan etniska, nationella och språkliga kategorier. Intervjuerna gjordes som halvstrukturerade djupintervjuer vilket ger ett rikt material
som beskriver de intervjuades egna upplevelser av sin flyttning till Finland.
Resultaten från intervjuerna pekar på att de intervjuade i omfattande utsträckning blev socialt integrerad i finlandssvenska sociala sammanhang
i Helsingfors. De intervjuade upplevde ett behov av olika typer av svenskspråkig service, hjälp och stöd då de flyttade till Finland. Genom de lokala svenskspråkiga sociala nätverken och institutionerna erhöll de många
olika typer av hjälp och stöd. De intervjuade är resursstarka invandrare och de svenskspråkiga sammanhangen i Helsingfors erbjöd en möjlighet för de intervjuade att kunna mobilisera ett socialt kapital (jfr Anthias
2007). Resultaten pekar entydigt på betydelsen av en finländsk partner för
både migrationsdynamiken och mönstret i den sociala integrationen. De
intervjuade med en finlandssvensk partner hade särskilt snabbt blivit inte167

grerade och delaktiga i lokala svenskspråkiga sociala sammanhang. Detta
innebär däremot inte att de intervjuade själva skulle karaktärisera sig som
finlandssvenskar. Alla intervjuade upplevde att de inte är eller kan bli finlandssvenskar, något som de förklarade med att de saknade avgörande erfarenheter som finlandssvenskar delade eller att de upplevde att de saknade »rötter« i kulturen eller landet.
De intervjuade betonade ofta i diskussionerna att de uppskattade öppenhet för möjligheter att göra fria och individuella livsval. Samtliga intervjuade upplevde att de finlandssvenska sociala nätverken utgjorde en
mycket viktig resurs för inflyttade svenskar i Helsingfors, men samtidigt
kunde de ha en ambivalent inställning till att bli alltför bundna vid den
finlandssvenska minoriteten. De intervjuade underströk att språkkunskaper i finska var viktiga av många orsaker. Ett råd som många av de intervjuade ville ge åt nyanlända svenskar var att man både ska lära sig finska
och umgås med finlandssvenskar. De intervjuade kunde också uttrycka en
viss oro för att bli för begränsade av det finlandssvenska sociala sammanhangen, exempelvis ifråga om möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Avgörande för upplevelsen av betydelsen av att integreras i de finlandssvenska sociala sammanhangen är ofta hur öppna eller slutna man
upplever att dessa är. De intervjuade uttryckte många olika och vitt skilda
uppfattningar om hur öppen eller sluten de upplevde den lokala finlandssvenska gemenskapen. Dessa uppfattningar verkar variera beroende på
hur nära sociala kontakter man hade med finlandssvenskar, de intervjuade
med en finlandssvensk partner uttryckte sig oftast betydligt mera positivt
om öppenheten hos de lokala finlandssvenska nätverken jämfört med de
övriga intervjuade. Den sociala integrationen till finlandssvenska sociala
sammanhang och uppfattningarna om en öppenhet hos dessa verkar alltså
ömsesidigt stöda varandra.
Diskussionerna som förts inom ramen för denna studie illustrerar
även på ett mångsidigt sätt de intervjuades åsikter om och erfarenheter
av språkfrågor i Helsingfors. Materialet belyser också informanternas relativt kluvna och ambivalenta inställning till finlandssvenska minoritetsstrategier, och till tvånget att göra olika språkval i Finland. Även om nyttan av att upprätthålla det svenska språkets ställning i Finland erkänns,
kan ett aktivt ställningstagande kännas avlägset. Detta har i boken tolkats
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genom att beakta de grundläggande skillnaderna i handlingsdispositioner
som man kan finna mellan majoriteter och minoriteter. Bourdieus habitusbegrepp erbjuder ett verktyg för att analysera dessa skillnader (Puskás
2008). I korthet kan man säga att finlandssvenskar ofta uppvisar en minoritetshabitus medan de intervjuade svenska medborgarna tenderar att ha
en majoritetshabitus. I diskussionerna med de intervjuade framkommer
ofta betoning på individens oberoende, fria möjligheter och valfrihet, vilket gör att en minoritetshabitus med dess betoning på kollektiv tillhörighet kan kännas begränsande och svår att förstå.
Habitus är en relativt stabil uppsättning system av dispositioner som til�låter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen
(Bourdieu 1977, 1992). Individers habitus kan dock förändras med tiden
och anpassas till nya omständigheter. I diskussionerna med de intervjuade
framgår att man fått en större förståelse för den finlandssvenska minoritetens samhälleliga position desto längre man bott i Finland och desto mera
man haft kontakt med finlandssvenskar. En intressant fråga för framtida
forskning är frågan om den andra generationens habitus. De intervjuade
tror att deras barn sannolikt »blir finlandssvenskar« om familjerna stannar i Finland. Detta torde vara särskilt sannolikt om barnen går i svenskspråkig skola i Finland. Valet av skolspråk för barnen var däremot inte helt
självklart för de intervjuade.
Forskningsresultaten presenterade i denna bok har betydelse för en förståelse av migrationsdynamik, sociala integrationsprocesser och etniska
gränsdragningsprocesser. Resultaten pekar entydigt på att svenskars migration och deras integration i det finländska samhället styrs långt av familjeband och sociala nätverk. Det verkar däremot inte vara någon självklarhet i sig att inflyttade svenskar skulle söka sig till finlandssvenska sociala
sammanhang i Finland. Resultaten i denna studie pekar på att många av de
inflyttade svenskarna i Helsingfors skulle ha haft nytta av mera information om de tillgängliga svenskspråkiga institutionerna och sociala nätverken på orten. Resultaten stöder därmed resultat som framkommit i andra
studier om invandrares intresse för och behov av svenskspråkig service
(t.ex. Creutz & Helander 2012). De intervjuade med få sociala kontakter
med finlandssvenskar verkade överlag ha relativt lite kunskap om den finlandssvenska minoriteten.
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Studien har fokuserat på hur en specifik grupp invandare upplever de
lokala etniska gränsdragningarna, inklusive språkliga och nationella kategoriseringar. Den teoretiska grunden för analysen bygger på sociologiska
och socialantropologiska gränsdragningsteorier. Wimmer (2013) betonar
att etniska gränsdragningsprocesser bygger på att aktörer gör strategiska
val inom ramen för befintliga etniska gränser och kategorier. Den strategi
som de intervjuade i denna studie valt motsvarar närmast den av Wimmer beskrivna strategin för att »utsudda« etniska kategorier (blurring). De
intervjuade efterstävar att ifrågasätta etnicitetens betydelse och vill betona
andra icke-etniska tillhörigheter. Detta innebär att de intervjuade i regel
inte vill att språk eller nationalitet skall utgöra en grund för social kategorisering, istället önskar man betona individuella egenskaper samt lokala och
universella tillhörigheter. Intressant är att Wimmer (2013, 61–63) främst
förknippar denna strategi med medlemmar i hierarkiskt underordnade
grupper, vilket de intervjuade i denna studie svårligen kan karaktäriseras som. Denna studie pekar således på att även privilegierade invandrare
under vissa givna omständigheter kan välja strategin att försöka »sudda
ut« etnicitetens betydelse. De ifrågavarande omständigheterna omfattar i
detta fall en etnisk gränsdragning där språk utgör en etnisk markör samt
en lokal kontext där de svenskspråkiga utgör en minoritet som är föremål för specifika stereotypier. Som inflyttad »majoritetssvensk« vill man
så långt som möjligt undvika att positionera sig inom dessa lokala sociala
gränsdragningar.
Min studie kan karaktäriseras som en fallstudie som har beskrivit de intervjuades tolkningar och erfarenheter erhållna i Helsingfors. Genom ett
medvetet val av informanter och genom en kontextualisering av resultaten har jag eftersträvat en förståelse för de intervjuades erfarenheter och
tolkningar. Resultaten stöder tidigare invandringsforskning som poängterat att de sociala integrationsprocesserna oftast sker genom lokala sociala
nätverk som på många sätt kan påverka processens förlopp. Detta betyder
givetvis också att integrationsprocesser och etniska gränsdragningar kan
utvecklas på ett annat sätt i en annan lokal kontext. Denna fallstudie ger
likafullt information om den allmänna dynamiken i sociala processer vilka
ger en förståelse för generella mönster ifråga om migration, integration
samt minoritets- och majoritetsrelationer. Dessa sociala processer existe170

rar givetvis även i andra liknande situationer och resultaten från denna
studie bidrar därmed till kunskapen inom forskningsområdet om internationell migration och etniska relationer.
Denna bok har beskrivit nya mönster av utvandring från Sverige och
en ny form av invandring i Finland. Genom en fallstudie av rikssvenskars
flyttning till Helsingfors har boken erbjudit en bild av den transnationella
migrationsdynamiken mellan länderna. Denna dynamik får sin drivkraft
från dagens allt större rörlighet och det stora antalet blandade svensk-finska familjer. De svenska medborgarnas flyttning till Finland under slutet
av 1900-talet och början av 2000-talet verkar till stor del kunna förklaras av att inflyttarna har en finländsk partner. Den transnationella migrationsdynamiken innebär att man kan förutspå att migration från Sverige
till Finland i framtiden kan öka, och man kan bland annat också anta att
yngre män fortsättningsvis kommer att vara överrepresenterade bland de
svenska migranterna. Det är också förväntat att en växande andel av migrationen mellan länderna består av personer utan egen finsk eller finländsk
bakgrund, vilka i likhet med informanterna i denna studie av olika orsaker
kommer att bosätta sig stadigvarande i Finland. Den typ av erfarenheter
som diskuterats i denna studie kommer därför i framtiden att vara delade
av en allt större grupp migranter.
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Noter

1
En svenskspråkig invandring i Finland kan anknytas till den demografiska frågan om den svenskspråkiga befolkningsgruppens framtida storlek i Finland. Finland har
tidigare framförallt varit ett utvandringsland, särskilt svenskspråkiga finländare har visat en
stor benägenhet att flytta utomlands. Utvandringen har tidigare uppfattats som ett demografiskt hot i Svenskfinland, särskilt i slutet av 1960-talet (t.ex. Svenska kulturfonden 1971).
Utvandringstendensen bland finlandssvenskar har kraftigt avtagit under senare år, men
den har inte helt försvunnit (jfr Hedberg 2004; Kepsu 2006). Det demografiska hotet från
utvandringen existerar alltjämt, trots att utvandringen och invandringen av svenskspråkiga idag numerärt totalt sett är ungefär lika stor. Migrationsmönstren bland svenskspråkiga i Finland har beskrivits i de statistiska rapporter om finlandssvenskarnas demografi
som sammanställts av Fjalar Finnäs (2007, 2010a, 2013). Han konstaterar att det existerar
en positiv nettoinvandring av svenskspråkiga under 2000-talet, och i den senaste rapporten (Finnäs 2013, 20) konstaterar han att in- och utflyttningen stabiliserat sig så att den är
praktiskt taget den samma. Det som Finnäs däremot inte gett akt på är att den positiva nettoinvandringen kan förklaras genom invandring av svenskspråkiga utländska medborgare,
medan det för svenskspråkiga finska medborgare fortsättningsvis existerar en nettoutvandring (Statistikcentralen 2011). En intressant demografisk fråga är om en ny svenskspråkig invandring numerärt kan uppväga en framtida befarad befolkningsförlust bland den
svenskspråkiga befolkningen i Finland. I detta sammanhang kan nämnas att invandringen i
finländska samhällsdebatter under 2000-talet ofta nämnts som en avgörande faktor för den
finlandssvenska befolkningens framtida samhälleliga position. I debatten är det inte enbart
fråga om hur en alltmer diversifierad mångkulturalism kan försvaga svenskans traditionella
position som ett av nationalspråken utan också en fråga om hur invandrare kan förstärka
svenska språkets position i Finland (t.ex. Myntti 2010; Saukkonen 2013; Wahlbeck 2013a).
2
Ifråga om inkonsekvenser i användningen av termerna »finsk« och »finländsk«
finns det ett exempel som används frekvent i denna bok. Begreppet »finskt medborgarskap« används här eftersom det är det juridiska begreppet i Finland och även i övrigt är
vanligare än »finländskt medborgarskap« (jfr Reuter 2006).
3
Publikationen Rikssvenskar i Finland (1923) presenterar bland annat följande finländska företag som grundats eller drivs av svenska medborgare: Arabia Porslinsfabrik Aktiebolag; Aktiebolaget L.G. Wassberg; Aktiebolaget Ullrich, Anderzén & Co.; Specialtryckeri Paragon; Bolinders Finska Aktiebolag; Bankirfirman A. B. Wilh. Bensow O.Y.; Finska
Petroliumimport A.B. Masut; Finska Aktiebolaget Kreuger & Toll samt Vuojoki gods aktiebolag.
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4
Handbok för rikssvenskar i Finland (Hänel 1964) uppger att Rikssvenska Föreningarnas centralkommitté den 18 mars 1948 ombildades till Svenska kolonins i Finland
centralstyrelse. »Centralstyrelsens ändamål är att arbeta för i Finland bosatta rikssvenskars
bästa och tillvarata deras intressen samt representera dem i gemensamma frågor inför
myndigheterna« (Hänel 1964, 15). Medlemsföreningar år 1964 var följande: »Svenska Olaus
Petri församlingen i Helsingfors; Svenska Gillet i Finland r.f.; Svenska sällskapsklubben i
Helsingfors; Föreningen Svenska Vikingen i Helsingfors; Rikssvenska Föreningen i Åbo;
Rikssvenska Föreningen i Björneborg r.f.; Rikssvenska Föreningen i Tammerfors r.f. och
Kvinnligt arbete i Helsingfors« (Hänel 1964, 15). Som ordförande verkade direktör Percy
Kullberg, även hedersordförande i Svenska Gillet och en drivande kraft inom det rikssvenska föreningslivet i Finland sedan 1930-talet.
5
Texten om migrationsteori och den nya efterkrigstida migrationsdynamiken
bygger till stor del på min engelskspråkiga artikel »The Finnish and Swedish Migration
Dynamics and Transnational Social Spaces« (Wahlbeck 2015).
6
Dubbelt medborgarskap statistiskförs inte i sig i Sverige och Finland, och ländernas myndigheter kan inte heller erhålla fullständiga uppgifter om personers innehav
av andra länders medborgarskap. Sverige och Finland statistikför personer med dubbelt
svenskt och finskt medborgarskap på olika sätt, i Sverige räknas dessa som svenska medborgare och i Finland som finska medborgare. Genom att jämföra skillnaden i antalet
svenska och finska medborgare i respektive lands migrationsstatistik kommer man fram
till en relativt pålitlig uppgift om antalet migranter med dubbelt medborgarskap. Under
perioden 2001–2010 utgjorde de med dubbelt svensk-finskt medborgarskap 14 procent av
det totala antalet svenska medborgare som flyttade från Sverige till Finland (Statistikcentralen 2011, SCB 2011, 2012).
7
Enligt den finska medborgarskapslagen erhåller ett barn finskt medborgarskap
vid födseln om barnets mor är finsk medborgare, samt dessutom i många fall om barnets
far är finsk medborgare (bl.a. om fadern är gift med barnets mor). En finsk medborgare
som också har medborgarskap i någon främmande stat behåller sitt finska medborgarskap
vid uppnående av 22 års ålder om han eller hon har tillräcklig anknytning till Finland. En
tillräcklig anknytning föreligger om man sammanlagt minst sju år innan man fyllt 22 bott i
ett annat nordiskt land. I detta fall kan man inte förlora sitt finska medborgarskap och inte
utan skäl avsäga sig sitt medborgarskap (Medborgarskapslag (359/2003) 34§ och 35§). Det
är följaktligen svårt att avsäga sig ett finskt medborgarskap om man varit bosatt i Sverige.
8
Frågan om en person har finska rötter eller finsk släkt är givetvis relativ. Redan
om man beaktar några generationer tillbaka i tiden torde man lätt finna att en mycket stor
del av dagens befolkning i Sverige har släktrötter i Finland. Om finska släktrötter i allmänhet antas vara den centrala orsaken till svenskars flyttning till Finland blir följdfrågan varför migrationen inte är betydligt större än den är.
9
Till exempel statsvetaren Olof Ruin (2002) menar att bilden av Finland i Sverige berikats av den stora efterkrigstida invandringen av finländare och av att nya släktband
knutits. I allt fler familjer i Sverige finns finländska familjemedlemmar vilket i sig påverkar
de övriga medlemmarnas bild av Finland. Ruin (2002, 205) nämner Olof Palmes fars familj som ett exempel på en familj där man hittar finländska släktband och ett engagemang
för Finland redan i början av 1900-talet. Den förändrade bilden av Finland i Sverige var
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föremål för debatt under 1980-talet och den svenska Delegationen för invandrarforskning
(DEIFO) ordnade bland annat ett seminarium kring temat (Lagercrantz 1989).
10
Helander (1999, 2004, 206, 2007, 2010) har skrivit förtjänstfullt om det transnationella fältet som omfattar Sverige och Finland, framförallt ifråga om personer verksamma på ekonomins fält. För att hitta exempel på personer med en transnationell yrkeskarriär
som omfattar båda länderna ligger det nära till hands för mig att titta på det akademiska
fältet som jag själv jobbar inom. Professurer vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet
har ofta innehafts av svenska medborgare och många finländska akademiker har obehindrat jobbat över den nationella gränsen. För ett exempel på akademisk transnationalism kan
man t.ex. läsa Anna Larssons och Kirsti Suolinnas (2008) beskrivning av professor K. Rob.
V. Wikmans verksamhet i finsk och svensk sociologi i mitten av 1900-talet.
11
Omfattningen på svenskars flyttning till Finland kan även sättas i relation till
frågan om vilken attraktionskraft landet har på potentiella flyttare. Detta är svårt att mäta,
men nordiska rundradiobolagen utförde år 2009 en undersökning där ett urval på 4000 invånare fördelade på de fyra största nordiska länderna svarade på frågan: »Om du skulle ha
valt ett annat nordiskt land att bo i – vilket skulle det då vara?«. Finland och Island visade
sig i denna undersökning vara minde populära än de andra nordiska länderna. Merparten
(41 procent) av finländarna valde Sverige i första hand, men Finland lockade däremot inte
svenskarna, danskarna eller norrmännen. Bland svenskarna var det 49 procent som uppgav
Norge, 33 procent Danmark, 4 procent Finland och 1 procent Island. Bland norrmännen
och danskarna var intresset för Finland ännu mindre, bland dem valde enbart 2 procent
respektive 1 procent Finland. Norrmännen valde främst Danmark (43 procent) och danskarna främst Sverige (51 procent). Frågan i denna undersökning var givetvis hypotetiskt
ställd och de intervjuade kunde enbart uppge ett land som svar, men svarsfördelning ger
ändå en inblick i det faktum att Finland bland de flesta svenskar inte upplevs som ett potentiellt destinationsland (SVT 2009; YLE 2009).
12
I uppgifterna som erhållits från befolkningsregistret ingår uppgift om antalet
svenskars familjer där »pappor saknas« (252 familjer) och där »mammor saknas« (72 familjer), men i dessa uppgifter går det inte att särskilja mellan registrerade partnerskap, samboende vuxna av samma kön och ensamstående ogifta föräldrar (Statistikcentralen 2011).
13
I de nämnda 3 619 blandade familjerna med finska och svenska medborgare, var
1 111 sådana familjer där det ingick en svenskspråkig finsk medborgare, varav 1 059 familjer
var med en svenskspråkig svensk medborgare och enbart 53 med en finskspråkig svensk
medborgare (Statistikcentralen 2011).
14
I de nämnda 3 619 blandade familjerna med finska och svenska medborgare, var
1 438 sådana familjer där det ingick en finskspråkig svensk medborgare, varav 1 379 familjer
var med en finskspråkig finsk medborgare och enbart 53 med en svenskspråkig finsk medborgare (Statistikcentralen 2011).
15
Man kan finna tendenser till en inre asymmetri bland de blandade familjerna i
Finland i relation till både medborgarskap och språk. Av de här nämnda 1 314 blandade familjerna med en kvinnlig svensk medborgare och manlig finsk medborgare var 474 familjer med en svenskspråkig finländsk man (36 procent av de blandade familjerna). Om man
enbart räknar blandade familjer med en svenskspråkig svensk kvinna var det totala antalet
789 familjer, varav 457 familjer med en svenskspråkig finländsk man (58 procent) respek-
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tive 332 med en finskspråkig finländsk man (42 procent). Bland de 2305 blandade familjerna med en kvinnlig finsk medborgare och manlig svensk medborgare var enbart 637 familjer med en svenskspråkig finländsk kvinna (28 procent). Om man enbart räknar blandade
familjer med svenskspråkiga svenska män är det totala antalet 1 300 familjer, varav 602 med
svenskspråkig finländsk kvinna (46 procent) respektive 698 med en finskspråkig finländsk
kvinna (55 procent) (Statistikcentralen 2010b). Jag upplever att tolkningen av dessa siffror
är svår att göra, men förutom att svenskspråkiga svenska kvinnor mera sällan än svenskspråkiga svenska män ingår familj med finländare i allmänhet, så tenderar kvinnorna dessutom att mera ofta än männen ingå i par med svenskspråkiga finländare. Man kan också
observera att familjekombinationen med finskspråkig svensk medborgare och svenskspråkig finsk medborgare är numerärt mycket liten (17 svenskspråkiga finländska män och 35
kvinnor ingår i sådana familjer), men det kan givetvis förklaras av att båda kategorierna är
fåtaliga inom respektive nationalitetsgrupp.
16
Liknande resultat om den upplevda internationella nyttan av att lära sig svenska
i Finland framkommer även i en akademisk uppsats av Janina Svaetichin (2011) som analyserar intervjuer med invandrarungdomar i södra Finland som har svenska som första
främmande språk.
17
Jag hänvisar i texten till några kortfattade svenskspråkiga introduktioner till
begreppet etnicitet. Det finns på svenska många böcker som ger introduktioner till ämnesområdet (t.ex. Arnstberg 1996; Olsson 1999; Mulinari & Räthzel 2006; Darvishpour &
Westin 2008; Wikström 2009; Dahlstedt & Neergaard 2013).
18
Etnicitetsbegreppet har givetvis även använts i samband med forskning om identifiering och identitet. Begreppet etnisk identitet är ett ofta använt begrepp inom många
olika vetenskapliga diskussioner och traditioner. Begreppets breda användning för vitt skilda fenomen och företeelser gör det tyvärr problematiskt att använda som ett analytiskt begrepp och jag har därför inte explicit anknutit min analys till diskussioner om »identitet«.
Till exempel Brubaker och Cooper (2000) har betonat att identitetsbegreppet blivit alltför
svårt att använda för samhällsvetenskaplig analys och de fenomen man inom samhällsvetenskap önskar studera kan enligt dem med större framgång teoretiseras och operationaliseras med andra begrepp.
19
Etniska kategoriers ursprung har diskuterats i stor omfattning inom sociologisk
och socialantropologisk teori. Vissa teorier betonar ett s.k. situationellt eller konstruktivistiskt perspektiv, medan andra teorier betonar etnicitetens permanens och ursprung i en
längre historia, t.ex. så kallade primordiala teorier. Denna teoretiska dikotomi upplever jag
dock som analytiskt relativt ofruktbar. Oftast har tudelningen mellan situationella och primordiala perspektiv närmast berört nyansskillnader och i de fall då klara skillnader gjorts
mellan perspektiven har detta oftast reflekterat politiska intressen eller akademisk-ideologisk dogmatism. Avsikten med denna bok är inte att ytterligare bidra till ett teoretiskt polariserat perspektiv på etnicitet. Jag utgår från att etnicitet socialt konstrueras både med hjälp
av tidigare givna kategorier och utgående från de sociala sammanhang – inklusive maktrelationer – som de existerar inom; en tudelning i instrumentella och primordiala teorier
är därför analytiskt ofruktbar.
20
Publikationerna om finlandssvenskarna omfattar bland annat tidigare forskning
om finlandssvensk etnicitet och identitet (t.ex. Allardt & Starck 1981; Liebkind 1984; Ståhl-
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berg 1995; Sundback 2010a; Henning-Lindblom 2012). Dessutom finns det idag en stor
mängd samhällsforskning som fokuserar på att jämföra olika aspekter av den svenskspråkiga befolkningsgruppen med den finskspråkiga, te.x. demografi och migration (t.ex. Finnäs 2007, 2010a, 2010b, 2013; Hedberg 2004; Kepsu 2006; Saarela & Finnäs 2009), språkval
(t.ex. Lojander-Visapää 2001) och ekonomiska aspekter (t.ex. Saarela 2003, 2006; Saarela
& Finnäs 2006). Det finns även forskning t.ex. om den svenska språkgruppens position
på det finländska politiska fältet och inom civilsamhället (McRae 1997, 2007; Liebkind &
Sandlund 2006; Sundback & Nyqvist 2010; Grönlund 2011). Publikationerna inom området är många och här har jag enbart kunnat ge några spridda exempel. En relativt täckande
engelskspråkig introduktion till det samhällsvetenskapliga forskningsfältet om finlandssvenskar ingår i ett temanummer av International Journal of the Sociology of Language
(Liebkind, Tandefelt & Moring 2007).
21
Karl-Olov Arnstbergs fältarbete i Finland presenteras i boken Svenskhet (Arnstberg 1989, 213–254), men erfarenheterna i Finland bidrog även till en skönlitterär roman
Betraktaren (Arnstberg 1977).
22
Det lokala perspektivet inom invandringsforskningen på 2000-talet är givetvis
inte ett helt nytt perspektiv. Inom sociologin har under 1900-talet både den klassiska Chicagoskolan och den senare s.k. Community Studies-traditionen poängterat betydelsen av
ett lokalt perspektiv på etniska relationer (Wahlbeck 1992).
23
Vid forskningsprojektets begynnelse utforskade jag möjligheten att intervjua
svenska medborgare i ett flertal olika tvåspråkiga kommuner i Finland och jag gjorde också
några intervjuer i Åbo (5) och i Vasa (2). Helsingfors visade sig dock vara den enda kommun där man hittar ett tillräckligt stort antal svenska informanter för att framgångrikt
kunna analysera forskningsfrågorna. Forskningsprojektet utvecklades därför under projektets gång till en fallstudie fokuserad på Helsingfors. Intervjuerna utförda i Vasa och Åbo
har inte använts i analysen men kan dock ha tjänat till att uppmärksamma mig på tänkbara
skillnader mellan Helsingforsspecifika och allmänna resultat.
24
Att hitta lämpliga informanter för denna studie var en tidskrävande och komplicerad process inom vilken snöbollsmetoden utnyttjades till fullo. Den valda intervjumetoden förutsätter dessutom att intervjuaren och den intervjuade inte skall känna varandra
från tidigare, vilket ytterligare komplicerade processen. Det totala antalet intervjuer som
utförts inom projektet är 44, men av många olika orsaker har inte alla dessa intervjuer
kunnat användas i analysen. Jag har utfört 23 intervjuer (i citaten hänvisas det till »ÖW«)
och forskningsassistent Sabina Fortelius (SF) 11 intervjuer. Projektet har dessutom haft tillgång till 10 intervjuer från huvudstadregionen som Katarina Iskala (KI) gjorde för sin pro
gradu-avhandling i sociologi (Iskala 2012), av dessa är dock hälften utförda med personer
med dubbelt medborgarskap och finsk bakgrund, och de uppfyller härmed inte de krav
som ställts på urvalet av informanter i min studie. Av de sammanlagt 44 intervjuade är 37
bosatta i huvudstadsregionen, av vilka dock 4 personer har finsk bakgrund, en har frånsagt
sig sitt svenska medborgarskap och två har bott längre än 25 år i Finland (vissa av dessa
uppgifter framkom först i intervjuskedet). I det slutliga materialet som används för analys
ingår därför slutligen enbart 30 intervjuer.
25
Forskningsprojektet följde de etiska normer som fastställts av International Sociological Association (2001). Projektet följde också de principer för god vetenskaplig praxis

177

som fastställts av Forskningsetiska delegationen i Finland (2002) och de kompletterande
instruktioner som fastställts av Finlands Akademi (Academy of Finland 2003). Inspelningen och transkriberingen av intervjuer har dessutom gjorts i enlighet med de komplicerade
tekniska krav som ställdes av materialinsamlingens finansiär Svenska litteratursällskapet i
Finland (Wahlbeck 2013b).
26
Datorprogrammet som jag använt för att underlätta analysen av intervjuerna var
Atlas-ti, men det finns andra motsvarande program. Den datorstödda analysen i Atlas-ti
är inspirerad av den så kallade grounded theory-metodologin (Glaser & Strauss 1967) som
på olika sätt kan tillämpas för textanalys. Det empiriska materialet måste dock vara av tillräcklig omfattning. Genom grundliga fallstudier kan man skapa ett empiriskt material som
ger ett djup (jfr »thick description« (Geertz 1973)). Detta ger en djupare förståelse av de sociala aktörernas tolkningar, snarare än att enbart ge en ytlig beskrivning av tolkningar. Datorprogrammet erbjuder ett hjälpmedel för att hantera och hålla ordning på ett stort och
svåröverskådligt kvalitativt material, men analysen måste givetvis göras av forskaren själv.
Jag har tidigare använt mig av motsvarande datorprogram som hjälpmedel vid analys av
både intervjumaterial och nedtecknade fältobservationer (Wahlbeck 1997, 49–53).
27
De intervjuade saknade oftast egen erfarenhet av föreningarna och uppfattningarna om dessa behöver därför inte nödvändigtvis motsvara verkligheten. Ifråga om
Svenska Gillet i Helsingfors kan nämnas att de intervjuades uppfattningar om medlemmarnas ålder inte motsvarade föreningens syn på sin verksamhet och målgrupp. Ordförande
uppgav år 2011 att föreningen jobbat aktivt för att rekrytera nya och yngre medlemmar. På
föreningens hemsida (www.svenskagillet.fi) beskrevs verksamheten på följande sätt: »Vi är
en förening och sällskap för svenskar och andra personer med anknytning till Sverige och
bosatta i Finland. Föreningens anor sträcker sig till 1887 och vi är alltjämt en högst levande förening sedan generationer tillbaka med flera hundra medlemmar av blandad ålder.
Känner du dig fortfarande svensk i hjärtat? Vill du träffa andra landsmän här i Österled
och utvidga ditt kontaktnät? Vårt syfte är att nå svenska medborgare boende i Finland. Vi
utövar trevlig samvaro med likasinnade, under avspända former. Vi samlas för att fira och
bevara svenska traditioner, göra utflykter; umgås, helt enkelt. Gemytligt och opretentiöst«
(Svenska Gillet 2014).
28
Nätverket SWEA var vid tidpunkten för denna studie inte aktivt i Finland. Nätverket hade haft träffar i Helsingfors i början av 2000-talet, och hade uppenbarligen målet
att vara en finländsk avdelning inom ramen för det internationella Swedish Women’s Educational Association (SWEA). Föreningen presenteras på internet (www.swea.org) där det
vid tidpunkten för denna studie inte uppgavs några kontaktuppgifter i Finland. SWEA
grundades år 1979 i USA och uppges vara »en global ideell förening och ett nätverk för
svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.« SWEA uppges ha cirka 7 500 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i 33 länder på
fem kontinenter. »Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela
världen. SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar
vid återkomsten till Sverige« (SWEA 2014).
29
Vid tidpunkten för denna studie presenterade Rikssvenska Olaus Petri församling sin verksamhet på internet (http://www.olauspetri.fi). Utöver gudstjänster och förrätt-
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ningar fanns det även andra aktiviteter, t.ex. basarer, julspel, körverksamhet, musiklekis
och skriftskola. Församlingen hörde till Svenska Kyrkan fram till år 2007, då församlingen
integrerades med evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ingick i det svenskspråkiga
Borgå stift (i likhet med Tyska församlingen i Finland). Olaus Petri församling fungerar
som vilken annan församling som helst i Borgå stift, men använder den svenska kyrkohandboken och Svenska kyrkans psalmbok. Församlingen betjänar svenska medborgare
som bor och vistas i Finland. Medlemskap i församlingen förutsätter svenskt medborgarskap eller annars en faktisk och mycket nära anknytning till Svenska kyrkan (Olaus Petri
församling 2014).
30
I listan på föreningar kunde man eventuellt också nämna arbetsgruppen IFISK
(internationellt finlandssvenskt kulturforum), som riktar sig till alla invandrare som vill
integreras på svenska i Finland. Sedan år 2010 har arbetsgruppen jobbat med diverse kulturella och kulturpolitiska åtgärder och program i Svenskfinland (www.ifisk.net). IFISK
får stöd för sin verksamhet från den finländska stiftelsen Svenska Kulturfonden. Bland de
aktiva medlemmarna finns representanter för flera nationaliteter, inklusive några svenska
medborgare.
31
Hur inflyttade från Sverige kan uppleva avsaknaden av finlandssvenska erfarenheter har även behandlats skönlitterärt. Till exempel Tina Räihä (2011) som flyttat från Sverige till Finland skriver i antologin Enkel biljett om sina möten med det finlandssvenska:
Det finlandssvenska har jag däremot helt och fullt kunnat överlåta till min familj. Det
innebär inte att jag känner mej utanför. Tvärtom, sedan drygt 20 år är halva min släkt finlandssvensk, likaså många nära och kära vänner, och jag har aldrig känt mej ovälkommen
i något sammanhang. Men det logiska hade kanske ändå varit att med åren känna sig mer
och mer hemma i det finlandssvenska. Efter en lång tids begrundan har jag kommit fram
till en enda vettig förklaring. Finlandssvenskarna, och då specifikt de som vuxit upp i huvudstadsområdet, har många gemensamma upplevelser, platser, vänner och släktingar vilket resulterat i att ingångarna till de här kulturella rummen har blivit snäva och svårgenomträngliga. Alla dessa berättelser om de olika skolorna vars trappor flera generationer
finlandssvenskar har slitit på genom åren och sommaröar som verkar ha gått i arv i generation efter generation! För att inte tala om snapsvisor med hemsnickrade texter som lämnar
stora frågetecken hos den oinvigda. (Räihä 2011, 103–104)
32
Frågor kring inflyttade svenskars val av medborgarskap har analyserats i en separat akademisk uppsats i sociologi vid Helsingfors universitet (Iskala 2012). Frågan om
föräldrarnas val av barnens medborgarskap är inte på samma sätt ett aktivt och fritt val
som det är ifråga om val av registreringsspråk, dagvårdsspråk och skolspråk. I enlighet
med medborgarskapslagstiftningen i Sverige och Finland erhåller ett barn moderns finska/svenska medborgarskap och dessutom hennes mans finska/svenska medborgarskap
om barnets föds inom äktenskap. Barn födda utom äktenskap får faderns finska/svenska
medborgarskap genom anmälan. Flerfaldigt medborgarskap är tillåtet i Sverige sedan år
2001 och sedan år 2003 i Finland (Wahlbeck 2008). I praktiken innebär denna lagstiftning
att barnen i de finsk-svenska blandade familjerna oftast har dubbelt medborgarskap, oberoende av vad föräldrarna själva skulle ha för åsikt om det.
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