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FÖRORD
Det sverigefinska minoritetssamhället, den sverigefinska kulturen och språket
upplever idag en allmän uppgång beträffande deras prestige, men de ser också stora
utmaningar torna upp sig. Sedan år 2000 har sverigefinnar en nationell minoritetsstatus
i Sverige och språket, som ömsom kallas finska, ömsom sverigefinska, har en officiell
minoritetsstatus. Kunskapen om denna minoritetsprocess och dess ursprung är i stora
delar av det svenska samhället, inklusive bland sverigefinnar själva, i stort sett
obefintliga. Likaså kan denna förändrade status för en grupp som i de flestas sinne
kanske fortfarande ”bara” är en invandrargrupp bland andra, ha förblivit ganska
okänd. Minoritetsstatusen i sig är en nyhet, men sverigefinnarna är som grupp en
historisk del av Sverige, en del av den svenska kulturen. Det finns drag bland dem
som är typiska för en grupp med gamla rötter i ett samhälle, men också drag typiska
för en migrerad grupps initiala och en bit längre komna integrationsskede. Det längre
tidsperspektivet, den historiska integrationen och den nuvarande utvecklingen i just
ett pågående, längre perspektiv, representerar till stora delar okända fenomen för de
flesta svenskar, och för inte så få sverigefinnar.
Det är ännu svårt att skaffa sig en mer generell bild av den sverigefinska kulturen
idag och om de institutionella och strukturella ramar, som omgärdar inte bara kulturen
i vid bemärkelse utan även kulturell utövning och språkets fortlevnad. Dessutom
saknas en fördjupad kunskap om de lokala, dagsaktuella förhållandena i många
kommuner. Detta gäller även sådana ”finsktäta” kommuners såsom Eskilstunas
sverigefinnar och deras liv. Trots att förutsättningarna i Eskilstuna i mångt och mycket
varit bättre än på andra håll för att skapa beskrivningar av sverigefinska förhållanden,
saknas sådana. Det gäller inte minst språket som ändå tycks vara i mer omfattande
bruk här, både privat och offentligt, än i de flesta andra svenska kommuner. Det
gäller även gruppens diakrona utveckling, assimilationen av den och dess integration in i det svenska samhället. Och om det rör sig om ”äkta” integration, är det
oklart vad som utgörs av de egna bevarade eller nyskapade kulturella, språkliga och
typiskt sverigefinska särdragen. Vi har uppenbart bara en fragmentarisk kunskap
om allt detta.
När Finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola under hösten
2003 påbörjade sin undervisning hade man valt att förutom att undervisa om språket
i sig, fokusera på bl.a. den moderna minoritetsställningen, kulturens (i vid bemärkelse), litteraturens och språkets existensvillkor samt deras utveckling. Praktiska
svårigheter för flera av kurserna, trots att en del forskning och annan kunskapsgenerering skett inom de nämnda områdena, är att man egentligen inte har tillgång
till lämplig kurslitteratur på alla kurser. Ett mål har därför blivit, att med hjälp av
studenterna försöka skapa en bredare och djupare kunskap om sverigefinnars liv
och leverne. Tanken är inte endast att detta ska utgöra ett pedagogiskt knep för att
engagera studenterna. De har även faktiskt i många fall en djupare och närmare
kunskap om många delområden än forskare kan ha, av såväl praktiska skäl som av
den enkla anledningen att de lever i just den miljö de beskriver. Genom att på ett
tidigt stadium ändå försöka skapa en förståelse för vetenskapliga krav på kunskapsgenerering och kunskapsinhämtande, utbildar man studenterna samtidigt i den
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akademiska professionen. Resultatet av dessa ansträngningar kan därför bli mycket
intressant.
I och med att denna rapportserie kommit till öppnas också den första
vetenskapliga publikations- och rapportserien vid Finskt språk- och kulturcentrum.
Min egen förhoppning är att denna rapport, även om den är unik, ska bli en i raden
av många.
Eskilstuna, 2004-05-25
Jarmo Lainio
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INLEDNING
Jarmo Lainio
De arbeten som presenteras i denna rapport är författade av studenter på kursen
Sverigefinskt kultur- och samhällsliv under hösten 2003. Uppsatserna varierar i längd,
till sina syften och målsättningar, samt i stil och kvalitet. De omfattar vida delar av
det som kan kallas samhällsliv, kultur och myndighetsutövning, men ändå sådant
som sverigefinländare.1 De tillför bitar av ny kunskap om det sverigefinska samhället
och sverigefinnars liv, indirekt också om språkets existensvillkor. De beskriver både
nytt om sverigefinnar och gammalt, men i ny belysning. Mer än en gång har jag
själv fått konstatera, att ”det visste jag inte” eller ”det där var en ny tanke om det där
gamla”. Sen kan man också konstatera, att även gammal kunskap kan, genom att
den åter lyfts fram, få en helt ny aktualitet – vi har alldeles för lätt för att glömma de
lärdomar vi borde ha dragit av historien.
En av de utgångspunkter som kursen hade, var att språket har en central plats
i den identitetsbas och den vilja som finns att bevara den sverigefinska kulturen.
Språkets roll har antagits vara central även för de minoritetsaspirationer som
sverigefinnar och sverigefinska organisationer visat, liksom det utgjort en helt
väsentlig del i de kulturella drag som den internationella minoritets- och
minoritetsspråklagstiftningen utgått ifrån. Språket kan i stor utsträckning också sägas
konstituera sverigefinsk kultur och sverigefinskhet. I sverigefinnars fall finns det
dock en komplikation, nämligen frågan om vad som är sverigefinskt och sverigefinska, i kontrast mot svenskt resp. finskt. Om språket är centralt för en sverigefinsk
kultur, är det bara sverigefinska – vad det nu är – som är avgörande? Eller finns det
sverigefinsk kultur som inte pågår på finska, eller sverigefinska? Finns det skillnader
mellan finsk och sverigefinsk kultur? Hur identifierar sig förresten de finsktalande i
Sverige, och vilken roll spelar kulturen och språket för dem? Vi talar ofta om
”sverigefinnar”, men helt uppenbart är, att alla inte känner sig lika hemma i denna
dräkt.
Sådana frågeställningar är inte enkelt besvarade, och det är därför inte
överraskande att man inom olika discipliner och forskningsinriktningar
återkommande diskuterar förhållandet mellan språk, identitet och kultur. Ibland är
det bara fråga om vilken roll språket och dess funktioner ges – en helt avgörande
eller en sekundär?
Vad har språk med samhälle, historia och människor att göra?
För att återgå till frågan ovan, vad är språk, identitet och kultur i den sverigefinska
kontexten? En så enkel sak – tror man inledningsvis – som att definiera begreppet
språk, blir vid närmare eftertanke allt annat än enkel. Språk som begrepp, har som
de flesta språkliga uttryck, olika betydelse i olika kontexter. Vi förstår som talare

1

Sverigefinne är en finskspråkig person bosatt i Sverige, med sverigefinländare avses normalt
även de svenskspråkiga finlandssvenskar, som tillika flyttat till Sverige och blivit kvar här.
Statistiskt sett ingår dock alla som flyttat från Finland till Sverige och varaktigt bosatt sig här, t.ex.
även finska romer och samer, i begreppet sverigefinländare.
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och lyssnare den specifika innebörden i de olika kontexter som det används i, normalt
sett. Om betydelserna för samma uttryck (ytligt sett), är helt väsensskilda, kan man
snarast tala om homonymer: de låter/skrivs likadant, men är egentligen olika begrepp.
Låt oss titta på vilka olika betydelser som ’språk’ kan ha (det finns uppenbarligen
många flera). Den mångfald av tolkningsmöjligheter som finns är nämligen också
en förklaring till varför språk är och bör vara en central utgångspunkt, enligt min
mening, i studiet av sverigefinnarna och sverigefinsk kultur.
Språkets möjliga roller/funktioner:
1. Språk som mänskligt kommunikationssystem
Dvs. människors kommunikation skiljer sig från djurens, såväl till syften,
förutsättningar som uppbyggnad. Trots detta antar man ofta i enklare
beskrivningsmodeller av vad mänsklig kommunikation är, att det i stort
sett endast handlar om att förflytta ett meddelandes innehåll från sändare A
till mottagare B. Detta utgör snarare ett undantag.
2. Språk som olika system, t.ex. språk A resp. språk B
Denna betydelse aktualiseras av påståenden såsom att svenskan är svår och
finskan är lätt att skriva, samt att de skiljer sig från varandra på olika sätt.
Ofta är en implicit grundtanke också att ett språk talas i ett land, ett annat i
ett annat land. Man antar också förenklat att språk A, liksom B, är homogena
eller klart avgränsade system. Så är fallet uppenbarligen inte, men detta är
en förhärskande attityd.
3. Språk kontra dialekter
Detta aktualiseras t.ex. när man säger att meänkieli, skånska, gutamål,
savolaxiska, eller sverigefinska, inte är språk, utan dialekter. Orsaken till
diskussioner inom detta fält är ofta att man vill markera att språk har högre
prestige, och man kanske också hänvisar till existensen av en normerad
grammatik och ett vedertaget skriftspråk för språk, vilka oftast saknas för
dialekter. Dialektbegreppet har alltså i sig flera funktioner, t.ex. anger det
geografisk hemvist, men det tangerar också prestigeaspekten hos olika
språkliga varieteter.
4. Språk som (social) estetik
Det kan röra sig om konkreta utsagor, som man vill kommentera: ”Vilket
språk! Fult språk”, osv. De har ofta en tendens att röra underordnade gruppers
språkbruk, eller stilar som inte är menade för offentligt bruk.
5. Språk som en del av en kultur
Här kan det röra sig om att språk är ett fenomen i sig och inom sig bär på
kulturdrag, eller rentav bär upp kulturen. Språk är då en del av kulturen,
men det finns även kultur som inte är språklig. Det finns också delar av
språket som inte är lika väsentliga för att underhålla en kultur i vid
bemärkelse. Ibland kan man se kommentarer som att språket utgör ryggraden
i en kultur.
6. Språk som socialt kännetecken
Allt sedan sociolingvistikens genombrott på 1960-talet – på senare tid allt
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oftare även inom sociologi och filosofi – anser man att en individs språkbruk
och dennes sociala bakgrund /ställning korrelerar. Språkbruket som åsyftas
är t.ex. uttalet, som mer eller mindre ”avslöjar” social, regional, köns- och
ålderstillhörighet. Inom olika mer sociologiska inriktningar åsyftas snarast
ordförrådet, stil/genre, social språklig kompetens och hur man framställer
sig själv genom språket. Vi talar och skriver oftast som vi vill bli uppfattade.
Men det kan också röra sig om t.ex. andraspråksanvändning, som kan
fungera som en social och etnisk indikator, som i sin tur kan utlösa
stereotypiska föreställningar hos en lyssnare om talaren. Stereotypierna
återfinns i lyssnarens betraktelsesätt, och är inte drag hos talaren. En talare
kan förstås utnyttja sådana språkdrag positivt.
7. Språk som nationellt, kulturellt eller etniskt symbolvärde
Själva användningen av ett språk eller en varietet vid ett möjligt val i
användningen mellan flera, t.ex. mellan svenska och finska – dvs. som kan
ha ett nationellt symbolvärde – eller mellan t.ex. en regional varietet och
standardvarieteten – och som kan ha ett kulturellt och socialt symbolvärde
– kan spela en väsentlig kommunikativ roll, oavsett innehållet. Valet av
språk/varietet är alltså kommunikativt i sig. Detta kan man se diskuterat
t.ex. i språkbyteskontexter, dvs. när en hel grupp håller på att vanemässigt
gå över till att använda ett nytt språk. En del talare väljer då demonstrativt
att använda det ”gamla” språket. Språket får då representera helt andra
fenomen, som kan vara av större nationell, etnisk eller kulturell vikt.
8. Språk som socialt/humant kapital
Detta tangerar det som sagts ovan om språk som socialt kännetecken.
Tillgången till ”rätt” språkbruk kan enligt vissa teorier ge ett lättare tillträde
till social karriär till exempel. Språk är i denna betydelse att likställa med
makt.
9. Språk som tankeverktyg
Tänkande är inte möjligt i större utsträckning utan tillgång till ett språkligt
system. Vi ser och lär oss att handskas med världen genom vårt språk, och
vi tolkar och presenterar våra tankar om den, genom språk. I utbildningssammanhang är detta ett återkommande viktigt argument i diskussioner
om rättigheter för tvåspråkiga barn – man kan inte tänka avancerat eller
abstrakt, utan att ha tillgång till ett därtill anpassat avancerat språk, som
dessutom gärna bör vara på nativ/modersmålsnivå. Likaså är situationen
för en vuxen språkinlärare den att man inledningsvis inte har hunnit skaffa
sig språkliga medel att uttrycka sig med på en nivå, som man tänker på på
sitt förstaspråk. Brist på tankeverktyg och uttrycksmedel utgör då egentligen
brist på makt.
10. Språk som identitetsmarkör
Vi använder oss av språk för att visa vem vi vill vara eller är. Det kan gälla
valet av uttal, valet av språk, valet av ord osv. Valen görs mer eller mindre
medvetet. I denna användningskontext görs en koppling mellan ett
omgivande samhälles behandling av det språk man behärskar/använder och
identiteten. Om man positivt bekräftar språket och dess existensberättigande,
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anser man också att identiteten bekräftas, vilket stödjer individens utveckling
och positiva självbild. En del mer konkreta bilder av förhållandet kan vara
t.ex. att man säger att man är sitt språk.
Denna mångfald av både primära och sekundära funktioner i språket leder också till
att det kan bli en ingång till många centrala forskningsområden som har med
människan att göra. I kontakten mellan finskt-svenskt blir det kanske än mer
intressant, eftersom en vanlig föreställning är att det enda som skiljer finnar från
svenskar, finskt från svenskt, är språket. Språk kan då bli ett ingångsperspektiv eller
en delaspekt för studiet av helt andra fenomen. Ju längre bort från den rent lingvistiska
eller kommunikativa analysen man kommer, desto flera och kanske mer fördolda
funktioner synes språket ha.
Språkets olika funktioner framgår också delvis av de studier som återfinns här,
liksom de gör det i den reguljära forskningen vid FinSKC, som bl.a. inkluderar den
mer lingvistiskt betonade delen och språket som symbolvärde. De aktuella studierna
i denna rapport gäller bl.a. olika kulturella verksamheter och organisatoriska ramar
för sverigefinnars aktiviteter, men även hur det svenska samhället har uppfattat och
behandlat sverigefinnar, sverigefinska kultur- och språkliga strävanden.2
Studierna i denna volym
Uppsatserna som följer rör sig inom vitt åtskilda fält. Thomas Lahtinen skriver om
vilken kännedom man har lokalt om den nya minoritetsspråkspositionen som finska
har nationellt sedan år 2000. Han har också intresserat sig för hur personer anställda
inom en förvaltningsmyndighet, Försäkringskassan i bl.a. Eskilstuna, skulle ställa
sig om man i Eskilstuna och Mälardalen skulle få till stånd ett s.k. finskspråkigt
förvaltningsområde. Den situationen föreligger redan i Norrbotten och diskuteras
f.n. intensivt i Mälardalsregionen, inte minst i Eskilstuna, där man hunnit så långt att
man ämnar undersöka i praktiken hur det skulle kunna fungera i kommunen.
Resultaten i Lahtinens studie påminner om sådana som framkommit i Norrbotten,
men det finns också en del nya aspekter på finskans status och prestige i hans
begränsade men viktiga förstudie.
Merja Laitinen, som själv är redaktör till professionen, har intresserat sig för
den andra sverigefinska dagstidningen i modern tid, Ruotsin Sanomat. Dess direkta
föregångare Viikkoviesti genomgick ett antal metamorfoser under sin veckotidningstid, men blev den 1 september 2003 dagstidning under namnet Ruotsin Sanomat
(ung. ’Svenska nyheter’). Laitinen liksom många andra följer spänt dess utveckling,
både som en minoritetstidning som i medieflödet ger sverigefinnarna en egen röst,
men också som en vågad kommersiell satsning i en alltmer hårdnande konkurrens.
Jarmo Mänty, som har varit musikaliskt aktiv på flera plan, skriver om en
företeelse som säkerligen är tämligen okänd utanför den sverigefinska gruppen. Han

2

Jag har i olika sammanhang diskuterat dessa aspekter mer ingående tidigare (t.ex. Lainio, Jarmo
1996. Concepts of wholeness and homogeneity in language and some directions of linguistics. I:
Samspel och variation, Thelander, M., m fl (red.), 235-249. Institutionen för nordiska språk,
Uppsala universitet; Lainio, Jarmo, 2000. Ett externt försök att ge en minoritetssyn på
tornedalingarnas språkliga dilemman. I: Lainio, J. (red.) Tre veteraner – tre tributer, 18-71. Stockholm Studies in Finnish Language and Literature, 9. Stockholm: Department of Finnish.
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beskriver en musikstödjande radioverksamhet, som har till syfte både att spela finsk
musik i svensk radio, och att ge sverigefinska musiker en chans att visa upp sin
musik och kanske etablera sig som mer professionella musiker på den svenska och
finska musikmarknaden.
Nadja Nieminen Mänty skriver ur ett diskursanalytiskt perspektiv om hur och
vad man skriver i sex svenska dagstidningar om sverigefinnar. Eller kanske snarare
vad man inte skriver om dem, ty hennes studie bekräftar det som man inom den
sverigefinska gruppen och mer generellt bland minoriteter ser som ett djupt problem, både ur demokratisk synvinkel och ur informationssynvinkel. Media ger en
negativ eller starkt stereotypisk bild av olika minoriteter, här av sverigefinnarna.
Aleksi Pohjolainen har fördjupat sig i ett ämne som kanske tydligare än de
tidigare saknat vidare anslag och intresse bland forskare i Sverige. Han vill skapa en
djupare och bredare bild av den verksamhet som finska krigsveteraner i Sverige
utvecklat. På samma gång visar han vilka motgångar man stött på bland veteranerna,
i den socialt, ekonomiskt och historiskt utsatta position de hamnat i i Sverige.
Krigsveteranerna och –invaliderna är också en grupp som i detta nu går ur tiden, en
efter en. Symptomatiskt för detta är t.ex. att en av de personer som medverkade i
Pohjolainens studie, aldrig fick uppleva att den blev färdig. Deras medelålder ligger
idag på ca 82 år. En annan oundviklig slutpunkt under våren 2004 har varit att man
lokalt funderar på att lägga ner föreningsverksamheten för och bland veteranerna,
eftersom föreningarna inte längre fyller den funktion de en gång hade.
Joonas Sillanpää har gjort en ministudie om en finsk förening och dess
verksamhet. Han har också försökt dra slutsatser om vad det beror på, att denna typ
av folkrörelse inte längre kan fylla sina led, fr.a. inte med nya, unga och aktiva
medlemmar. Denna utveckling delar dock sverigefinska föreningar med många andra
föreningar av olika slag.
Hanna Tuovila och Minna Tuovila, som båda är aktiva kulturutövare av finsk
och sverigefinsk dans, har diskuterat både den verksamhet de praktiskt utövar, men
också hur och om språket spelar en lika central roll för alla kulturyttringar. De menar
att t.ex. dansen är ett exempel på icke-språkligt anknutet kulturutövande, som också
öppnar vägar för svenskar att bli delaktiga i den sverigefinska kulturen. En fråga de
öppnar diskussionen kring, är om dans såväl skapar förutsättningar för möte mellan
kulturer och människor, som att den också bevarar den position den haft i den kultur
den representerar.
Slutord, men fortsättning följer
Dessa mindre studier representerar en ny sorts kunskapskälla om sverigefinska
förhållanden. De kanske inte har nått en avancerad vetenskaplig bredd eller mognad,
men de har på begränsad tid uppnått något som den mer avancerade forskningen
inte lika snabbt hinner med: de har producerat sin andel för andra att bekanta sig
med och kommer med nya insikter, åsikter och data. Samtalet, eller diskursen inom
det sverigefinska forskningsfältet fortsätter härmed. Men det kan tilläggas, att samtalet
i själva verket bara har börjat.
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UTVIDGNINGEN AV DET FINSKA FÖRVALTNINGSOMRÅDET
TILL MÄLARDALEN
– EN ENKÄT TILL EN FÖRVALTNINGSMYNDIGHET I ESKILSTUNA
Thomas Lahtinen

Inledning
Redan 1992 öppnade Europarådet en konvention till skydd för regionala språk och
minoritetsspråk som trädde i kraft den 1 mars 1998, och det är också Europarådet
som följer upp hur medlemsstaterna sedan klarar av att genomföra denna. Enligt
Elina Linna, finskspråkig riksdagsledamot för Vänsterpartiet, kritiserade Europarådet
i sin rapport våren 2003 Sverige för att inte ha kommit längre med utvidgningen av
förvaltningsområdet än de fem kommuner i Norrbotten, som har sådan status sedan
april 2000.
Eskilstuna kommun har inför 2004/2005 meddelat att man strävar efter att
uppfylla kriterierna som finskt förvaltningsområde. Eftersom 12-13 % av Eskilstunas
ungefär 90 000 invånare är finskspråkiga i första eller andra generationen är det inte
så förvånande att just Eskilstuna tar detta initiativ. En intressant fråga är om invånarna
och personer som i sitt arbete skulle beröras av ett utvidgat förvaltningsområde är
positivt inställda till detta, och det försöker jag belysa i en enkät ställd till en av
förvaltningsmyndigheterna, nämligen Försäkringskassan i Eskilstuna.
Regeringspropositionen 1998/99:143, ”Nationella minoriteter i Sverige”
Grunden för den svenska minoritetspolitiken finns i den regeringsproposition som
antogs av riksdagen i december 1999 och som i lag gäller fr.o.m. den 1 april 2000.
I vissa geografiska områden, så kallade förvaltningsområden, har de nationella
minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli i lagen rätt till särskilda regionala
åtgärder. För finskan gäller detta Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå
kommun. Riksdagens beslut omfattar dock både regionala och rikstäckande åtgärder,
och regeringen har poängterat att den nationella minoritetspolitiken är en angelägenhet
för hela landet.
Några av huvudpunkterna är följande:
• Enskild skall ha rätt att använda finska vid kontakt med förvaltningsmyndigheter
i ärenden som avser myndighetsutövning mot dem. Rätten avser såväl muntliga
som skriftliga kontakter i enskilda ärenden. En myndighet kan ha muntlig
handläggning i ärenden. Rätten att använda finska omfattar även sådan
handläggning av ett ärende. Den enskilde har även rätt att inge handlingar på
finska till myndigheten. Om innehållet är av betydelse för ärendet bör handlingen
översättas (8 § förvaltningslagen).
• Myndigheten skall använda finska vid myndighetens muntliga kontakter med
den enskilde och på begäran av den enskilde muntligen till finska översätta
skriftliga meddelanden och beslut riktade till den enskilde.
• Blanketter och informationsmaterial avsedda för allmänheten skall också kunna
översättas till finska eller till tvåspråkiga versioner, när behov av detta bedöms
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föreligga. I denna verksamhet har inte myndigheten någon skyldighet att svara
på finska men skall ändå eftersträva att bemöta finsktalande på finska.
Syfte
Eskilstuna är en av de orter i Sverige som har störst andel finsktalande i Sverige.
Detta avspeglar sig även inom offentlig förvaltning; på till exempel Försäkringskassan
är ungefär tio procent av personalen första eller andra generationens sverigefinnar.
Personalen på Försäkringskassan har en relativt hög medelålder och många
har arbetat där mellan tio och tjugo år. En förändring av åldersstrukturen på kontoret
är dock tydlig, och de senaste åren har de anställda i åldrarna mellan 25 och 35 år
ökat i antal.
Genom en enkät ställd till Försäkringskassans personal i Eskilstuna kan man
få svar på hur dessa personer ställer sig till att Mälardalen och då specifikt Eskilstuna
kan komma att bli ett finskt förvaltningsområde.
Denna enkät ska försöka ta reda på om det finns någon skillnad i uppfattningen
om vikten av ett finskt förvaltningsområde i Eskilstuna mellan dels olika
åldersgrupper och dels mellan de olika språkliga grupperna, svensk- och finsktalande.
Intresset för att bevara finskan och även uppfattningen om hur viktigt det är att
tillhandahålla service på finska kan skilja sig åt både beroende på ålder och vilken
daglig kontakt man har med finskan.
Metod
Enkäten består av ett antal frågor (se bilagan). Inledningsvis avser frågorna statistiska
uppgifter som ålder och kön; därefter följer ett avsnitt om kontakter med finska
språket i hemmet och den närmaste relationen med finsktalande; enkäten kommer
sedan ställa några frågor om hur man ställer sig till Eskilstuna som finskt
förvaltningsområde och hur man personligen är beredd att förändra sina egna
arbetsuppgifter i samband med detta. Enkäten har skickats till samtliga anställda per
e-post via kontorets intranät.
Denna enkät förmedlas till alla anställda på Försäkringskassan i Eskilstuna,
totalt cirka 150 personer. Fokus placeras på åldersgrupperna 31-40 år, 41-50 år samt
51-60 år. Enkäten består av ett tiotal frågor och avslutningsvis ges alla deltagare i
enkäten möjligheten att lämna egna synpunkter.
”Enkät om Eskilstuna som finskt förvaltningsområde” återfinns som bilaga i
slutet av denna uppsats.

Bakgrund
”I Eskilstuna är vi redan på god väg att förverkliga den nationella minoritetslagstiftningens intentioner för den sverigefinska minoritetsgruppen. Mycket av service
på finska har kommit till efter initiativ av enskilda, olika arbetsplatser och föreningar.
Vi arbetar för att Eskilstuna skall bli en bra boendeort och ett kulturellt centrum för
sverigefinnar.” Eskilstuna kommun har i budgetdirektiven för 2004 angett att man
strävar efter att staden ska uppfylla kriterierna som finskt förvaltningsområde. Vid
telefonsamtal i början av november 2003 med Jörgen Danielsson (s) och Tommy
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Hamberg (v), båda ledamöter i kommunfullmäktige, framgick dock att kommunens
strävanden än så länge inte är särskilt konkreta. Osäkerheten i de politiska partierna
på vilka kriterierna faktiskt är för att fungera som förvaltningsområde har gjort att
Tommy Hamberg under 2004 kommer ta ansvaret för att informera övriga partier
om vad som krävs på detaljnivå. Till sin hjälp har han Elina Linna, riksdagsledamot
för Vänsterpartiet, ledamot i Socialutskottet och engagerad i sverigefinska frågor.
Linna höll exempelvis ett föredrag för Eskilstunas politiska företrädare och andra
intressenter om finska förvaltningsområden den 15 december 2003. Ett möte
arrangerades mellan företrädare för sverigefinska intressen och Eskilstunas politiska
ledning i början av januari, och processen fortgår kontinuerligt. På det nationella
planet har regeringen nyligen (2004-01-22) tillsatt en utredningsman, riksdagsledamoten Paavo Vallius (s), för att utreda förutsättningarna för utvidgandet av det
finska förvaltningsområdet till Mälardalen.
I Eskilstuna kommuns strategiska plan för 2004, som bygger på budgetdirektiven, nämns ingenting om finskt förvaltningsområde. Därmed kan man nog av
detta dra slutsatsen att Eskilstuna tar försiktiga steg framåt, åtminstone under
nästkommande år. Det är förmodligen så att man inte riktigt kan se de ekonomiska
konsekvenserna av utvidgade åtgärder inom detta område. Exempelvis finner man i
bilaga 5 ur regeringspropositionen 1998/99:143, följande:
9 § Vid anställning av personal vid en myndighet i förvaltningsområdet
skall tvåspråkighet i finska-svenska betraktas som en särskild merit.
10 § Myndighet inom förvaltningsområdet skall i den utsträckning det
bedöms nödvändigt erbjuda anställda möjlighet till fortbildning i det
finska språket.
Med tanke på det stora antalet anställda inom olika offentliga verksamheter i
Eskilstuna kan givetvis dessa två paragrafer innebära en kostnadsökning, och det är
inte förvånande att de politiska partierna vill veta mer om hur införandet av lagen
har påverkat de berörda kommunerna i Norrbotten. Eskilstuna har inte riktigt lika
stor andel tvåspråkiga som i Norrbotten (SCB 2000), och följaktligen kan behovet
av tvåspråkighet bli svårare att tillhandahålla än där.

Vad har då hänt i Norrbotten sedan 1 april 2000?
Tidigare erfarenheter i Norrbotten visar att lagen sedan april 2000 egentligen inte
inneburit några större förändringar, då språkkompetensen och språkservicen var väl
utbyggd redan innan lagen trädde i kraft.
Vid telefonsamtal i november 2003 med Leif-Olof Heneryd, kontorschef vid
Försäkringskassan i Gällivare, konstaterar han att ingenting har förändrats i
verksamheten sedan lagen trädde i kraft. Han hävdar att språkkompetensen och
servicen till minoritetsspråken har varit tillgodosedd även innan dess, och enligt
honom har inte heller några omfördelningar bland personalen behövt ske. En del av
förklaringen är att en stor del av personalen vid Försäkringskassan i Gällivare redan
är fullt tvåspråkig, och då har inga förändringar i personalens arbetsuppgifter behövt
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ske. En annan förklaring är också, enligt Heneryd, att efterfrågan på denna service
faktiskt inte ökat nämnvärt sedan april 2000.
Elenius och Ekenbergs studie ”Minoritetsspråk och myndighetskontakt”
genomförd 2002
Lars Elenius och Stefan Ekenberg från Luleå Tekniska Universitet gjorde år 2002 en
studie över hur lagen har påverkat användningen av minoritetsspråken i kontakt
med myndigheter i Norrbotten. Deras rapport stödjer det som Leif-Olof Heneryd
vid Försäkringskassan säger, nämligen att väldigt lite har hänt sedan lagen infördes.
Skälen till att användarna inte väljer att använda sina minoritetsspråk vid
myndighetskontakter är enligt rapporten till stor del beroende på myndigheternas
ovilja och oförmåga att möta servicekraven på främst finska (Elenius & Ekenberg,
2002:77). Det är också främst den sverigefinska gruppen som har svårast att använda
svenska, ofta på grund av historiska skäl som att språket inte var det viktigaste vid
ankomsten till Sverige, utan arbetsinsatsen. Man kom till Sverige för att jobba, och
språket fick komma efter hand. Enligt Elenius och Ekenberg har inte bristande information om lagens införande varit det största problemet utan attityder och
värderingar om språkanvändningen i kontakten mellan myndighetspersoner och
språkanvändare. Dels handlar det om myndigheternas ovilja att tillhandahålla service på andra språk ”eftersom de flesta ju även kan svenska, och då ska man ju använda
den”, och dels språkanvändarnas rädsla för att ”ställa till besvär” för myndigheterna
och därigenom också fördröja sina egna ärenden.
Detta är givetvis oerhört viktigt att tänka på vid ett eventuellt införande av
finskt förvaltningsområde i Mälardalen och Eskilstuna. De språkliga grupperna
svenska och finska är förmodligen än mer polariserade i mellersta Sverige, och man
kan ana att assimilationstrycket i Mälardalen är ännu större på minoritetsgrupperna
än i Norrbotten.

Enkäten och dess resultat
Enkäten har per e-post skickats ut till samtliga anställda på Försäkringskassan i
Eskilstuna och Strängnäs, och det innebär ett utskick till ungefär 150 personer. Antalet
svar som inkommit är 33 stycken inom åldersgrupperna 31-40 år, 41-50 år samt 5160 år. Av dessa har 32 svar varit kompletta, och dessa utgör grunden till de resultat
som kommer redovisas här.
•
•
•
•

I gruppen 31-40 år har 8 kompletta svar inkommit.
I gruppen 41-50 år har 14 kompletta svar inkommit.
I gruppen 51-60 år har 10 kompletta svar inkommit.
Av dessa 32 respondenter är 23 icke finsktalande och 9 finsktalande.

Ursprungligen var tanken att jämföra de två språkliga kontrasterna, finsktalande
eller ej, inom åldersgrupperna. Svaren har dock inte visat några större skillnader
inom grupperna, och därför har endast språkliga jämförelser gjorts utan hänsyn till
ålder.
Det bör även nämnas att den stora majoriteten av svaren inkommit från anställda
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vid kontoret i Eskilstuna och endast ett fåtal från anställda i Strängnäs. Svaren från
de anställda i Strängnäs har följt samma mönster som de från Eskilstuna, och därför
har ingen jämförelse gjorts dem emellan. Om enkäten skulle ha omfattat betydligt
fler svar än 32 kunde nog en jämförelse varit på sin plats, eftersom Strängnäs har
betydligt färre sverigefinska invånare än Eskilstuna (SCB 2000).
Fokus har lagts på tre olika frågor till de tre åldersgrupperna, och frågorna är
följande:
• Vad vet du om svensk minoritetspolitik?
• Hur viktigt är det att Försäkringskassan tillhandahåller service på finska?
• Hur villig är du att förändra dina egna arbetsuppgifter för att Försäkringskassan ska kunna tillhandahålla en god service på finska?
Samtliga frågor har besvarats enligt en skala från ett till fyra, där ett motsvarar
ingenting alls/inte viktigt alls/inte alls och där fyra motsvarar väldigt mycket/mycket
viktigt/mycket.
Två jämförelser har gjorts; dels mellan dessa tre åldersgrupper, och dels mellan
finsktalande och icke finsktalande. Dessutom har alla respondenter fått möjligheten
att lämna synpunkter och kommentarer, och en del av dessa anges under ”Respondenternas synpunkter och kommentarer”.
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Vad vet du om svensk minoritetspolitik?
Hur viktigt är det att FK tillhandahåller
service på finska?
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FK= Försäkringskassan
Skalan i diagrammet är 1-4, där 1 är mycket negativt och 4 är mycket positivt

Figur 1. Jämförelse mellan åldersgrupperna

Eftersom enkäten endast gav 32 svar (se Figur 1) kan givetvis inte alltför långtgående
slutsatser dras. Gruppen 31-40 gav 8 svar, 41-50 gav 14 svar och 51-60 gav 10 svar.
Däremot kan man utläsa relativt stora skillnader i vissa av svaren. Det är uppenbart
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att kunskapen om svensk minoritetspolitik är ganska begränsad i alla tre grupperna,
men det är heller inte särskilt förvånande. Lagen trädde i kraft år 2000, och endast
fem kommuner i Norrbotten har påverkats direkt.
När det gäller service på finska är det den äldre gruppen, 51-60 år, som anser
det viktigast, även om gruppen 31-40 år inte ligger långt efter. Den tredje gruppen,
41-50 år, ligger betydligt lägre och tycker inte alls det är lika viktigt. Gruppen 41-50
år visar även upp en mycket tydlig ovilja att förändra sina egna arbetsuppgifter i
jämförelse med de andra grupperna. Det märks även i de synpunkter och kommentarer
som noterats i enkäten att denna grupp starkast markerar att finskan bör behandlas
som alla andra språkgrupper i samhället.
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Figur 2. Jämförelse mellan de språkliga grupperna

När man jämför svaren för dem som talar finska och dem som inte gör det slås man
inte av några anmärkningsvärda skillnader (se Figur 2). Gruppen finsktalande gav 9
svar och gruppen icke finsktalande gav 23 svar. Föga förvånande är den förstnämnda
gruppen mer villig att förändra sina egna arbetsuppgifter eftersom den med största
sannolikhet skulle utnyttjas till att just tillhandahålla denna service. Den första gruppen
är också den som känner till mest om svensk minoritetspolitik, och då den just
påverkar den finsktalande befolkningen kan man snarast förvånas över att siffran
1,77 är så pass låg som den är. När det gäller vikten av att tillhandahålla service på
finska är det i princip ingen skillnad alls grupperna emellan (se Figur 2).
Det är nog så att båda grupperna huvudsakligen anser att denna service främst
bör utgöras av informationsmaterial på finska samt tolkhjälp vid behov. Detta märks
väldigt tydligt i de synpunkter och kommentarer som angavs under ”respondenternas
synpunkter och kommentarer”.
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Respondenternas synpunkter och kommentarer
Negativa till tanken om finskt förvaltningsområde:
• Det räcker att ta till tolk när någon icke svensktalande kommer oavsett språk.
(Icke finsktalande, 41-50 år)
• Anser att de flesta finskar/or har bott här så länge att de borde ha anpassat sig
till det svenska språket. (Icke finsktalande, 41-50 år)
• Om vi särbehandlar finnarna vill alla andra också ha samma behandling.
(Icke finsktalande, 41-50 år)
• Samma service som till alla andra invandrargrupper. (Icke finsktalande, 4150 år)
• Om du flyttar till ett annat land får du försöka lära dig språket i det nya landet.
Det är ju en förutsättning för att kunna leva där. (Icke finsktalande, 41-50 år)
• Vill inte att finnar behandlas annorlunda än andra invandrare trots att finska
är minoritetsspråk. (Icke finsktalande, 41-50 år)
• Oavsett vilken språktillhörighet man har är det viktigt att man lär sig språket
i det land man bor i. Därför anser jag att mina arbetsuppgifter ej ska anpassas
till kunden på grund av språk. (Icke finsktalande, 41-50 år)
• I dessa tider av nedskärningar och resursbrist är det lyxigt att satsa på service
på finska. (Finsktalande, 41-50 år)
• Tillräcklig service för att inte äventyra rättssäkerheten för den enskilde
medborgaren. (Icke finsktalande, 31-40 år)
• Samma service som gäller för andra språk. (Icke finsktalande, 31-40 år)
• Jag tycker att om man bosätter sig i Sverige ska man lära sig svenska språket.
(Icke finsktalande, 51-60 år)
Positiva till tanken om finskt förvaltningsområde:
• Självklart är det bra om det finns finsktalande personal som kan rycka in om
det är nödvändigt, men det gäller ju flera språkgrupper i så fall. Arabiska,
serbiska… (Icke finsktalande, 31-40 år)
• Vid enklare handläggning bör dialog kunna ske vid kundens begäran. Vid
utredningsärenden anser jag att detta ej kan krävas. (Finsktalande, 31-40 år)
• Eftersom Eskilstuna har många finsktalande så är det en bra service om några
har förmågan att tala finska, fast samtidigt så ska man väl kunna prata svenska i
Sverige. (Icke finsktalande, 31-40 år)
• Man borde kunna få både skriftlig och muntlig information på finska.
(Finsktalande, 41-50 år)
• Har vi finsktalande personal är det okej att de använder finskan i sitt arbete. I
övrigt anser jag nog att det är viktigt att alla invandrare klarar det svenska språket
mest för sin egen del. (Icke finsktalande, 41-50 år)
Ovanstående synpunkter och kommentarer stämmer ganska väl överens med
resultaten av Elenius & Ekenbergs studie i Norrbotten; tröghet och ovilja hos
myndighetspersonerna påverkar språkanvändarnas blygsel och skamkänslor inför
minoritetsspråket (Elenius & Ekenberg, 2002:77-78).
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Sammanfattning
Sedan 1 april 2000 har de nationella minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli
i lagen rätt till särskilda regionala åtgärder. För finskan gäller detta Gällivare,
Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommun. EU kämpar för att
minoritetsspråken i Europa ska bevaras och därför öppnades en konvention till skydd
för dessa redan 1998. Europarådet har kritiserat Sverige för att man inte kommit
längre än till just dessa fem kommuner.
Eskilstuna, som har en stor andel finskspråkiga invånare, strävar mot att
kommunen ska uppfylla kriterierna som finskt förvaltningsområde. Enligt ledande
kommunalpolitiker är kunskapen om vad detta innebär än så länge relativt begränsad,
och därför arbetar Eskilstunas politiska majoritet bland annat tillsammans med Elina
Linna, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och engagerad i sverigefinska frågor.
I en studie gjord i slutet av 2002 har Lars Elenius och Stefan Ekenberg vid
Luleå Tekniska Universitet undersökt hur lagen om rätten att använda
minoritetsspråket i kontakten med myndigheter har förändrat beteendet hos berörda
minoriteter i Norrbottens län. Det har visat sig att mycket lite har förändrats, och
lagen har i princip inte ökat efterfrågan på dessa tjänster. I skenet av deras studie har
jag funnit det intressant att se hur anställda vid Försäkringskassan, en av de
myndigheter som kommer påverkas, skulle svara på frågor om ett eventuellt finskt
förvaltningsområde i Eskilstuna. Svaren i denna enkät visar tydligt att kunskapen är
liten om svensk minoritetspolitik, och allra främst visar svaren att de anställda som
besvarat enkäten inte verkar anse att finskans ställning som minoritetsspråk är särskilt
viktig. Om man kunde finska eller inte verkade inte spela någon roll, inte heller
ålder i större grad.
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TILLKOMSTEN AV EN NY SVENSK DAGSTIDNING
- DEN SVERIGEFINSKA RUOTSIN SANOMAT. EN ÖVERSIKTLIG

BESKRIVNING

Merja Laitinen

Inledning
Det sverigefinska kultur- och samhällslivet förändras ständigt. Tillika blåser
förändringens vindar över det sverigefinska medielandskapet. Tillkomsten av
dagstidningen Ruotsin Sanomat har varit en viktig händelse för den sverigefinska
minoriteten av flera skäl.
Sedan dagstidningen Finn-Sanomat lades ned 1985, har det inte funnits någon
finskspråkig dagstidning i Sverige, förrän Ruotsin Sanomat såg dagens ljus i
september 2003. Tredagarstidningen Haparandabladet innehåller också texter på
finska, men därtill på svenska och meänkieli till skillnad från Ruotsin Sanomat. Inte
heller har de dagliga radio- och tv-nyheterna på finska kompletterats av och
konkurrerat med dagliga tidningsnyheter på finska.
Tillkomsten av Ruotsin Sanomat uppmärksammades som en pregnant händelse
i sverigefinska media (förutom konkurrenten Ruotsin Suomalainen som inte alls tog
upp den utan att ge någon offentlig förklaring till varför). Vissa finländska media
noterade också händelsen, t ex Nordens största dagstidning Helsingin Sanomat.
Samtidigt fick den viss uppmärksamhet i svenskspråkiga majoritetsmedia i Sverige,
bl a Tidningarnas telegrambyrå TT, tidningen Journalisten och Sveriges Radios
mediemagasin Vår grundade mening.
Utgivningen av den nya tidningen finansieras delvis med statligt presstöd, men
behöver därtill ett visst antal prenumeranter för att bära sig ekonomiskt. Under drygt
tre månaders utgivning har tidningen nått ungefär halvvägs till målet vad gäller antalet
prenumeranter. Målet är satt till omkring 6 000 betalande prenumeranter.
Konkurrenten Ruotsin Suomalainen har ca 5 000.
I jämförelse med hur många svenskspråkiga dagstidningar det utkommer i Finland är Ruotsin Sanomat en tapper ensamseglare som kunde ha haft sällskap av
många fler om förutsättningarna varit annorlunda. I Sverige finns nu en sverigefinsk
dagstidning, i Finland utkommer 11 svenskspråkiga dagstidningar: Borgåbladet,
Huvudstadsbladet, Jakobstads tidning, Nya Åland, Syd Österbotten, Vasabladet,
Västra Nyland, Åbo Underrättelser, Åland, Österbottningen och Östra Nyland.
Ruotsin Sanomat är i behov av gynnsamma vindar för att nå lika stor upplaga
som Finlands största svenskspråkiga tidning Huvudstadsbladet med en upplaga på
51 203 ex år 2002. Avgörande är hur många prenumeranter Ruotsin Sanomat får i
fortsättningen.

Ruotsin Sanomat föds
Fram till den 1 september 2003 var tidningen Finn-Sanomat (Finn-Nyheterna) som
gavs ut i Göteborg under åren 1974-85 den enda dagstidning på finska som kommit
ut i Sverige.1
1

Suomalaiset Ruotsissa; Jouni Korkiasaari & Kari Tarkiainen, Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä, 2000, s. 313.
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I september 2003 förändrades förhållandet när det första numret av Ruotsin
Sanomat kom ut med avsikt att fortsätta komma ut fem dagar i veckan på samma
sätt som sin föregångare.
Ruotsin Sanomat föddes ur veckotidningen Viikkoviesti som 1998 hade köpts
av det grafiska företaget Tidnings AB Viikkoviesti, lett av Jukka Tuurala. Före 1998
ägdes tidningen av den statliga Stiftelsen Invandrartidningen, men man kunde inte
fortsätta utgivningen när statsstödet drogs in 1998.2
Det skedde i enlighet med regeringens proposition 1997/98:16 och när staten
tog sin hand ifrån utgivningen upphörde Stiftelsen Invandrartidningen. Motiveringen
var att språkgrupper som sedan länge varit etablerade i Sverige inte ska ha tidningar
som utges av en statlig stiftelse.
Då ursprungliga Viikkoviesti startades 1967 var meningen, med den och dess
systertidningar på andra språk, att ge samhällsinformation till nyinflyttade invandrare.
Under 1980-talet, under Juhamatti Pelkonens chefredaktörskap, valde Viikkoviesti
att satsa på egna artiklar. De skrevs direkt på finska av de finsktalande redaktörerna
istället för att översättas från det svenskspråkiga material som fanns tillgängligt för
alla nio språkversioner gemensamt. Som bäst hade Viikkoviesti en upplaga på 20
000. När den övertogs av Tidnings AB Viikkoviesti var upplagesiffrorna under 3
000.3
Sedan tidningen övergick i Tidnings AB Viikkoviestis ägo har den drivits
kommersiellt som vilken annan tidning som helst. Viikkoviesti har ökat sin upplaga
betydligt under den tiden.
Viikkoviesti hade en upplaga på ca 2 700 när tidningen 1998 övertogs av
Tidnings AB Viikkoviesti. Fram till mars 2002 mer än fördubblades upplagan till 7
200.
Under det sista helåret som Viikkoviesti utkom, dvs. under 2002, var
upplageökningen 16,4 procent i förhållande till helåret 2001.
Så var läget när Ruotsin Sanomat kom ut med ett första provnummer, en s.k.
dummy, fredagen den 29 augusti 2003. Den kunde delas ut till publiken vid ett
sverigefinskt mediajippo i Köping lördagen den 30 augusti, där även Sisuradio deltog.
Måndagen den 1 september 2003 utkom det första egentliga numret av den
nya dagstidningen Ruotsin Sanomat. De som hade prenumererat på Viikkoviesti
fick därefter Ruotsin Sanomat och skulle få så många nummer av Ruotsin Sanomat
de hade hunnit betala för då tidningen hette Viikkoviesti och kom ut en gång i veckan
med 50 nummer per år.

Den nya tidningens linje
På ledarplats i det första numret av Ruotsin Sanomat fastslås att sverigefinnarna
kommer att hitta sig själva i tidningen på samma sätt som i Viikkoviesti. Meningen
är att sverigefinskheten och läsarnas finska bakgrund inte bara ska synas i de artiklar
som berättar om sverigefinnar utan tidningens hela synvinkel skiljer sig från den
svenskspråkiga dagspressen i Sverige och även från dagspressen i Finland.

2

Ibid, s. 315.
Finnarnas historia i Sverige 3; red. Jarmo Lainio, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä,
1996, s. 418.
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Ruotsin Sanomat vill ta vid där Finn-Sanomat slutade, inte bokstavligen axla
dess mantel, men fortsätta att komma ut med en finskspråkig dagstidning i Sverige
efter en paus på 18 år.
Appellen till läsarna i det första numret numret slutar med konstaterandet att
det finskspråkiga Sverige behöver sin egen dagstidning, det är dags att visa att det
finskspråkiga Sverige har kommit för att stanna.
Såsom sin föregångare Finn-Sanomat ämnar Ruotsin Sanomat att täcka stora
delar av landet med medarbetare i Borås, Göteborg, Trollhättan, Umeå, Västerås,
Södertörn, Eskilstuna och Haparanda utöver Stockholm/Vällingby där centralredaktionen ligger. På det spaltutrymme där de svenska lokaltidningarna koncentrerar sig
på lokala skeenden ska Ruotsin Sanomat ha händelser från det finsktalande Sverige.
I övrigt publiceras artiklar från Sverige, Finland och internationellt.
Vid ett telefonsamtal i oktober 2003 framhöll tidningens nyhetschefredaktör
Ari Setälä att det är viktigt att kunna komma ut med nyheter när de fortfarande är
nyheter och har tidningen något roligt att berätta är det frustrerande att vänta en hel
vecka som man fick göra på Viikkoviesti-tiden.

Uppmärksamhet i media
Det är relativt ovanligt att nyhetshändelser inom den sverigefinska minoriteten
uppmärksammas av svenskspråkiga majoritetsmedia i Sverige.
Ruotsin Sanomats födelse syntes en del i majoritetsmedia som nedan beskrivs.
Även om publiciteten var begränsad så var den ändå förvånansvärt stor i
svenskspråkiga media. Frågan är om någon händelse sedan skolstrejken i Rinkeby i
början av 1980-talet har blivit så omskriven i svensk press som tillkomsten av Ruotsin
Sanomat.
I början av augusti 2003 gick Viikkoviesti ut med uppgiften om att tidningen
förvandlas till en dagstidning och börjar komma ut med fem nummer per vecka från
den 1 september 2003. Sisuradio och Sveriges Televisions finskspråkiga
nyhetssändning Uutiset uppmärksammade nyheten i sina sändningar. Sisuradios
nyhetsredaktion vidarebefordrade den till Tidningarnas Telegrambyrå, TT.
På kvällen den 7 augusti publicerade Nordens största nyhetsbyrå, TT, ett relativt
kort telegram med rubriken Ny dagstidning på finska. TT ägs av de största svenska
tidningarna och mediebolagen bakom dem; Aftonbladet, Expressen, SvD, DN,
Göteborgs Posten, Vestmanlands läns tidning, Norrköpings tidningar, UNT, Östgöta
Correspondenten, Pres(s)gruppen, Gefle Dagblad, FLT Media. På så sätt har TT en
stor genomslagskraft. Dessutom köper många svenska tidningar och mediebolag
TT:s tjänster och dess texter utgör ett omfattande tillskott i många redaktioners
nyhetsbevakning i Sverige.
Andra redaktioner intresserade sig också för den nya finskspråkiga
dagstidningen Ruotsin Sanomat. Sveriges Radios mediemagasin Vår grundade
mening sände på förmiddagen fredagen den 22 augusti ett långt inslag om den nya
finskspråkiga dagstidningen med repris samma kväll och dagen därpå.
Vår grundade mening rubricerade sin sändning Nya tidningar med osäker
framtid. Programmet frågade sig hur det kommer att gå för Ruotsin Sanomat, kommer
tidningen att få det antal prenumeranter som krävs för att hålla den vid liv.
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Chefredaktören Jukka Tuurala svarade på frågor och radiojournalisten Jorma Orelma,
som tidigare arbetat på Finn-Sanomat, fick berätta hur det gick för Finn-Sanomat.
Svenska Journalistförbundet, SJF:s, tidning Journalisten publicerade den 28
augusti ett eget, långt reportage med rubriken Ruotsin Sanomat: De trotsar
tidningskrisen. Ruotsin Sanomats majoritetsägare och chefredaktör Jukka Tuurala
samt nyhetschefredaktör Ari Setälä intervjuades och fick ge uttryck för sina åsikter
om hur stort behovet av en finskspråkig dagstidning i Sverige är. De gavs tillfälle att
berätta att redaktionen kommer att bestå av 19 heltidstjänster som producerar en
tidning på 16-28 sidor fem dagar i veckan.
I början av år 2004 är antalet fasta heltidstjänster 15, därtill 6 deltidstjänster
och 3-4 frilansskribenter som skriver relativt regelbundet för tidningen.
I Journalistens artikel uttryckte både Tuurala och Setälä åsikten att det med
dagsutgivning finns potential för upplagan att växa sig ännu större från Viikkoviestis
7 200 prenumeranter.
Ruotsin Sanomats födelse har varit den största enskilda nyheten i majoritetsmedia sedan skolstrejken i Bredby i Rinkeby i början av 1980-talet, skriver Ruotsin
Sanomat i sin första ledare. Det tål att nämnas i sammanhanget att en viss Jukka
Tuurala var strejkgeneral vid Rinkeby-strejken.
Även tidningar i Finland uppmärksammade händelsen. Till exempel Helsingin
Sanomat skrev i sin nätupplaga den 1 september 2003 att en ny finskspråkig
dagstidning hade börjat publiceras i Sverige då veckotidningen Viikkoviesti från
början av september förvandlats till femdagarstidningen Ruotsin Sanomat.

De ekonomiska förutsättningarna
Ruotsin Sanomat finansieras delvis av statligt presstöd som utdelas av Presstödsnämnden. Presstödsnämnden är en statlig myndighet vars ledamöter utses av
regeringen. Nämnden har till uppgift att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden.
Uppgiften fullgör Presstödsnämnden genom att fördela det statliga stödet till
dagspressen.
Presstödet till dagstidningar är av två slag; driftsstöd samt distributionsstöd.
Driftsstöd lämnas till dagstidningar som är andratidningar på sin utgivningsort. För
närvarande har ca 80 dagstidningar driftsstöd. Driftsstödet uppgår till drygt 450
miljoner kronor per år. Distributionsstöd utgår till alla dagstidningar som deltar i
organiserad samdistribution. Mer än 140 dagstidningar får distributionsstöd som
uppgår till 73 miljoner kronor per år.
De tidningsföretag som anser sig vara berättigade till driftsstöd ska årligen
ansöka om detta hos Presstödsnämnden. Den som vill ha distributionsstöd skall lämna
in en förbindelse till Presstödsnämnden att man inte själv skall distribuera någon del
av sin upplaga.
Regler för presstödet finns i presstödsförordningen (1990:524) samt
Presstödsnämndens föreskrifter om presstöd (KRFS 1997/13 ).
Tidningar på andra språk än svenska har också rätt till presstöd enligt vad som
stadgas i presstödsförordningen kap. 2:
11 § En tidning vars text inte i huvudsak är skriven på svenska skall ifråga om
rätt till driftsstöd likställas med dagstidning om tidningen
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1. uppfyller övriga i kap. 1 6§ angivna förutsättningar för dagstidning,
2. vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige,
3. har sin huvudredaktion i Sverige, och
4. till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i Sverige
I presstödsförordningen (1990:524) stadgas också att lågfrekventa dagstidningar,
dvs. tidningar som utkommer en eller två gånger i veckan, har rätt till driftsstöd på
följande villkor:
4 § För en tidning som kommer ut en gång per vecka och har riksspridning lämnas
årligt allmänt driftsstöd med
- 4 030 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 10 000 exemplar,
- 3 633 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,
- 3 171 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar, eller
- 2 762 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar.
Förordning (2001:611).
5 § För en tidning som kommer ut två gånger per vecka och har riksspridning
lämnas årligt allmänt driftsstöd med
- 4 492 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 10 000 exemplar,
- 4 030 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 9 000 exemplar,
- 3 633 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 8 000 exemplar, eller
- 3 171 000 kr, om den abonnerade upplagan är minst 7 000 exemplar.
Förordning (2001:611).
6 § För en tidning som har riksspridning och som har en abonnerad upplaga som
är lägre än 7 000 exemplar lämnas årligt allmänt driftstöd med 2 035 000 kr.
Detsamma gäller för en tidning som inte har riksspridning. Förordning (2001:611).
I Presstödsnämndens kartläggning Minoriteternas medier från år 2002 uppges att:
”i likhet med andra tidningar på minoritetsspråk arbetar de största
finskspråkiga tidningarna med begränsade resurser. De når upp till
presstödets lägsta upplagenivå, men i förhållande till den möjliga
upplagan är upplagekraven höga. Detta är dock inte specifikt för
finskspråkiga tidningar, detsamma gäller de flesta fådagars tidningar
som erhåller presstöd.”
De här reglerna gäller tidningen Ruotsin Suomalainen som är en s.k. lågfrekvent
dagstidning. Innan Viikkoviesti omvandlades till Ruotsin Sanomat gällde samma
regler för den, men beräkningsgrunderna för s.k. medelfrekventa dagstidningar, som
kommer ut tre till fem gånger per vecka är något annorlunda enligt presstödsförordningen kap. 2:
1 § En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftstöd
om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
1. Den skall ha en abonnerad upplaga på minst 2 000 exemplar.
2. Dess totalupplaga skall i huvudsak vara abonnerad.
3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet
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tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.
4. Dess täckningsgrad får inte överstiga 30 %.
Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde
är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens
konkurrensförmåga på annonsmarknaden, kan tidningen uteslutas från stöd
eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas.
Förordning (1999:1074).
2 § För en högfrekvent storstadstidning beräknas det årliga allmänna driftstödet
genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras
med 297 000 kr (bidragssats). Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet
får dock inte överstiga 65 408 000 kr (maximibelopp).
För övriga högfrekventa tidningar och för medelfrekventa tidningar beräknas det
allmänna driftsstödet på motsvarande sätt, men för dessa tidningar är bidragssatsen
214 000 kr och maximibeloppet 15 328 000 kr. Förordning (2001:611).
Följaktligen skulle en upplaga på 3 000 ex ge (3 x 5 x 214 000kr =) 3 210 000 kr i
driftstöd per år och en upplaga på 6 000 ex det dubbla dvs. 6 420 000kr per år.
Presstödet till Ruotsin Sanomat, såsom varandes en medelfrekvent dagstidning kan
betalas ut först efter ett halvår efter utgivningsstarten, enligt presstödsförordningens
kap. 2:
12 § Huruvida en tidning uppfyller kraven för driftsstöd, skall bedömas med
utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket
bidrag söks.
För nyetablerade dagstidningar och för dagstidningar som kommer ut med fler eller
färre nummer i veckan än tidigare får uppgifterna dock avse den tidsperiod för vilken
de kan erhållas. För uppgifter om täckningsgrad och upplaga får den perioden inte
vara kortare än sex månader.
I februari 2004 avser följaktligen Ruotsin Sanomas chefredaktör Jukka Tuurala
att inkomma med upplagesiffror till Presstödsnämnden. Jukka Tuurala har uppgett
att för att få tidningen att gå ihop ekonomiskt bör den – utöver presstödet – få minst
6 000 betalande prenumeranter. En helårsprenumeration kostar i dagsläget 1380 Sek
och en halvårsprenumeration 780 Sek.
Efter tre månaders levnad hade Ruotsin Sanomat ca 3 000 betalande
prenumeranter och är därmed halvvägs till det satta målet. Därutöver är ännu 2 000
prenumeranter kvar sedan Viikkoviesti-tiden, innan uppgifterna ska lämnas till
Presstödsnämnden ska det vara klart om de valt att prenumerera på Ruotsin Sanomat.
I samband med starten av en upplagekampanj uppgavs i Ruotsin Sanomas
ledare den 27 november 2003 att målet är att genomsnittsupplagan blir 6 000 under
första året och så småningom är det tänkt att Ruotsin Sanomat ska nå samma
upplagesiffror som Viikkoviesti hade innan förvandlingen till dagstidning.
Föregångaren Finn-Sanomat hade drygt 5 000 prenumeranter när den gick i konkurs.4
Utöver presstöd och prenumerationsavgifter får Ruotsin Sanomat inkomster
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från annonsering på samma sätt som andra dagstidningar. Av betydelse för tidningens
fortlevnad blir den sverigefinska allmänhetens intresse att prenumerera på den.

Ensamseglare
1983 utkom i Finland 13 svenskspråkiga dagstidningar med en sammanlagd upplaga
på 175 000 exemplar. Därutöver 244 svenskspråkiga tidskrifter, åtta svenskspråkiga
veckotidningar och 30 tidskrifter som utkommer med ett eller två nummer i månaden.5
I Sverige har det sedan slutet av 1800-talet utkommit drygt 100 sverigefinska
tidningar varav omkring hälften fortfarande utkom vid 1990-talets slut. De flesta
har varit lokala, många kortlivade och många bara stencilerade föreningsblad som
inte har mycket gemensamt med en professionellt gjord tidning.6
Det sägs att sverigefinnarnas socioekonomiska ställning har försvårat
etableringen av egna tidningar. Det har saknats kapitalstarka intressenter inom den
egna gruppen som skulle ha varit villiga att satsa pengar på tidningsutgivning.
Den enda rikstäckande svenskspråkiga tidningen i Finland, Huvudstadsbladet,
startades av den kapitalstarke August Schauman och köptes senare av den tillika
kapitalstarke Arthur R. Frenckell. I Sverige har det inte funnits finländska magnater
av den kalibern, som skulle ha varit villiga att driva en finskspråkig rikstäckande
tidning. Inte heller har tidningsutgivare i Finland visat något större intresse för
utgivning på finska i Sverige. Tidningen Uusi Suomi försökte ett kort tag på 1980talet driva Ruotsin Suomalainen, men gav upp efter några år på grund av för dålig
lönsamhet.
Möjligen har inte heller yrkeskunnandet funnits inom den egna sverigefinska
gruppen under efterkrigstiden då flertalet av sverigefinnarna kom till Sverige för att
arbeta i tillverkningsindustrin. När Lokalradions, LRAB:s, finskspråkiga verksamhet
startade 1976-77 fick man t.ex. rekrytera redaktörer från många andra yrkeskategorier
än journalistkåren, eftersom de inte fanns tillräckligt många yrkesverksamma
finsktalande journalister i landet.
I början av 1980-talet gjorde Journalisthögskolan i Stockholm, JHS, ett försök
i liten skala att utbilda finsktalande journalister för verksamhet i Sverige. Under
höstterminen 1983 öronmärktes två utbildningsplatser för studerande med finska
som modersmål. En sökande bedömdes behörig och genomgick utbildningen för att
sedan arbeta vid Sveriges Radios finskspråkiga verksamhet. Därefter har inte
kvotering av finsktalande journalistelever förekommit.
Sedan 1985 fram till den 1 september 2003 har det inte funnits någon helt
finskspråkig dagstidning i Sverige. Efter 18 års uppehåll finns nu Ruotsin Sanomat.
Tidningen vänder sig till finsktalande i Sverige och vill relatera sitt innehåll till
sverigefinnars gemensamma referensram och kulturbakgrund, som svenska tidningar
dåligt känner till.
Det är lång väg ännu att nå till samma upplagesiffror som motsvarigheten i
4
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Finland – Huvudstadsbladet – 51 203 ex. Å andra sidan har den tidningen funnits
sedan 1864 så Ruotsin Sanomat har god tid på sig. Det gäller att entusiasmera
sverigefinnarna att prenumerera på tidningen.
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Några röster om Ruotsin Sanomat
Minna Pohjola-Rahem, socialassistent, Kista
Prenumererar du på Ruotsin Sanomat?
– Nej.
Varför?
– Man ska väl tillhöra någon sverigefinsk förening för att kunna få tidningen, eller?
Nej, men då var du inte prenumerant på Viikkoviesti heller?
– Nej, Kieliviesti är den enda finskspråkiga tidning som vår familj prenumererar på.
Maken kan inte så mycket finska att han skulle ha intresse av att läsa tidningar på
finska.
Saimi Elsinen, pensionär, Oxelösund
Prenumererar du på Ruotsin Sanomat?
– Nej.
Varför?
– Det blir för dyrt eftersom jag vill ha kvar min lokala tidning Södermanlands Nyheter
för att kunna läsa om det som rör min närmiljö. Det blir också rätt mycket att läsa
om man har två dagstidningar. Jag prenumerar även på en tvådagarstidning från min
hemtrakt i Finland och Ruotsin Suomalainen.
Var du tidigare prenumerant på Viikkoviesti?
– Ja.
Vad tyckte du om den?
– Den var läsvärd liksom Ruotsin Sanomat, men som sagt det blir lite dyrt.
Anja Auvinen, vårdbiträde, Eskilstuna
Prenumererar du på Ruotsin Sanomat?
– Nej.
Varför?
– Jag var tidigare prenumerant på Viikkoviesti, men ville inte ha Ruotsin Sanomat
eftersom jag redan har en lokal svenskspråkig dagstidning. Hade Viikkoviesti fortsatt
att komma ut en gång i veckan hade jag varit kvar som prenumerant. Det är inget fel
på tidningen, men jag vill bara ha den en gång i veckan.
Anna Koskinen, frisör, Solna
Prenumererar du på Ruotsin Sanomat?
– Nej, vad är det för en tidning?
Det är gamla Viikkoviesti som blivit en femdagarstidning, var du prenumerant på
Viikkoviesti?
– Nej, men den har jag sett och bläddrat i någongång. Ruotsin Sanomat har jag inte
sett, inte heller har jag sett någon reklam om den. Den enda tidning finskspråkiga
tidning som familjen prenumererar på är damtidningen Anna som jag läser. Så köper
jag något nummer av Helsingin Sanomat då och då. Maken kan inte finska så bra att
han skulle vilja läsa finska tidningar. Dagens Nyheter har vi, den kan vi inte leva
utan. Jag tittar på Uutiset på tv:n ibland.
Marja Vikman, städare, Eskilstuna
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Prenumererar du på Ruotsin Sanomat?
– Nej.
Varför?
– Jag får Eskilstuna Kuriren via mitt jobb och vi hinner knappt läsa den. Det skulle
kännas som slöseri att ha en tidning och slänga den i stort sett oläst. Maken läser
hellre travtidningar än dagstidningar, det är hans specialintresse.
Var du prenumerant på Viikkoviesti?
– Ja, den hade vi. Det var som ett slags höjdpunkt i veckan när den kom på torsdagar.
Då visste man att den skulle komma och så tog man sig tid att läsa den, men fem
gånger i veckan blir för mycket för oss. Vi tittar på Uutiset ibland och lyssnar på
finska program på P4 i radion.
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SR SISURADIOS BETYDELSE FÖR DEN SVERIGEFINSKA
LEVANDE MUSIKEN
Jarmo Mänty

Inledning
Jag har i mitt fördjupningsarbete undersökt SR Sisuradios betydelse för den
sverigefinska levande musiken. Syftet med mitt arbete har varit att belysa frågan
”på vilket sätt har SR Sisuradios existens och musikpolicy påverkat utvecklingen av
den sverigefinska levande musiken”?
Anledningen till varför jag anser att detta ämne är viktigt att utforska är att det
mig veterligen aldrig forskats om SR Sisuradios roll för den sverigefinska levande
musiken. Då SR Sisuradio är sverigefinländarnas enda egna etermedium är det troligt
att anta att rollen har varit och är betydande. Pekka Suutaris avhandling om
sverigefinsk musik, Götajoen jenkka (2000), behandlar visserligen SR Sisuradios
roll till en viss del men någon fullständig kartläggning har aldrig gjorts.
I detta arbete har jag använt begreppet levande musik. Det finns många olika
definitioner av detta begrepp. Enligt STIM (Svenska Tonsättares Internationella
Musikbyrå) förklaras begreppet levande musik som ett framförande som sker live
inför en publik eller sänds i radio, tv eller på Internet.
I och med att mitt arbete handlar om Sveriges Radio har jag dock valt att
använda ett internt SR-begrepp.
“Med levande avser man musik som SR själva spelat in live eller i studio men som inte givits ut på CD för kommersiellt bruk. Egenproducerad
musik sammanfattningsvis” (2003-11-06, Mats Hermansson - SR
Sörmland).
Som definition för vad som är sverigefinsk musik har jag använt mig av Suutaris
definition, där han menar att man som sverigefinsk musik kan räkna all musik som
gjorts av sverigefinländare (Korkiasaari & Tarkiainen, 2000:353).
Med en sverigefinsk person avses alla de människor som bor och verkar i
Sverige, har rötter i Finland och i någon mån talar finska.
Metod
Då detta är ett tidigare outforskat fält, har jag samlat information av de människor
som arbetar med musik inom SR Sisuradio. Jag har sett det mest lämpligt att använda
mig av intervjun som metod. De personer som intervjuats är musikproducent Ismo
Varonen, programchef Päivi Hjerp, Musalista-producent Eija Björstrand samt Arja
Claesson, journalist, som arbetat med musikinspelningar. Dessa personer har valts
ut för att de ansvarar för varsitt specialområde inom SR Sisuradio. Dessa
specialområden kommer att beskrivas närmare under rubriken Resultat.
Jag har genomfört intervjuerna med hjälp av e-post. Intervjumetoden valdes
dels av tidsbrist dels för att ge de intervjuade god tid på sig att svara på frågorna.
Intervjupersonerna har uppmuntrats att fritt berätta om sitt specialområde, men har
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också fått några frågor som stöd.
Som stödmaterial har jag använt mig av Pekka Suutaris avhandling Götajoen
jenkka (2000), som behandlar dansmusikens roll i det sverigefinska identitetsskapandet.
Jag har valt att avgränsa tidsperioden på följande sätt: SR Sisuradio grundades
i januari 1998. Då detta arbete intresserar sig för SR Sisuradio kommer endast tiden
från 1998 fram till idag att behandlas. Därför lämnas Sveriges Radios olika lokala
redaktioners roll (exempelvis egna inspelningar med sverigefinska artister) utanför
arbetet.

Resultat
Under denna rubrik kommer centrala delar av SR Sisuradios musikrelaterade
verksamhet att presenteras. Detta görs med hjälp av underrubrikerna SR Sisuradios
åtaganden, Musalista samt SR Sisuradios musikpolicy.
SR Sisuradios åtaganden
”Kanalen främjar sverigefinnarnas eget kulturskapande och ger
sverigefinska kulturarbetare ett forum att framträda i.” (SR Sisuradios
verksamhetsplan, 2004)
Sveriges Radio är ett public service-företag. Det innebär att den svenska statsmakten,
i utbyte mot anslag, förpliktigar företaget att följa vissa riktlinjer som finns i
sändningstillståndet. Det för närvarande aktuella sändningstillståndet, som löper till
och med 2005-12-31, förpliktigar Sveriges Radio att särskilt beakta de nationella
minoriteterna och deras intressen. För sverigefinländarnas intressen ansvarar kanalen
SR Sisuradio.
I SR Sisuradios verksamhetsplan för året 2004 gör kanalen följande åtaganden
angående sverigefinsk musik:
”Med riktade medel ska kanalen främja och bevara ny sverigefinsk
musik.” (SR Sisuradios verksamhetsplan 2004)
För att främja sverigefinsk levande musik avsätter kanalen årligen resurser, riktade
medel, särskilt för detta syfte.
”Hur mycket ekonomiska resurser använder SR Sisuradio för att spela
in sverigefinsk musik? (JM) ”Cirka 70 000 kr/år” (2003-12-02, Päivi
Hjerp)
Dessa pengar används bland annat till att genomföra musikinspelningar med
sverigefinska artister. En del av inspelningarna används i programmet Musalista
som presenteras närmare under nästa rubrik.
Musalista
”Musalista som ett forum för sverigefinska tonsättare, textförfattare och
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artister skall fortsätta med fem produktioner under 2004” (SR Sisuradios
verksamhetsplan, 2004)
Musalista (Musa = talspråkligt för musik) är ett program i SR Sisuradios utbud där
sverigefinska tonsättare, textförfattare och artister tävlar med nya musikstycken.
Programmet som funnits i nio år sänds vissa lördagar mellan klockan 14-16.
Programmet sänds både analogt och digitalt. Den analoga sändningen hörs på kanalen
SR P2 mellan klockan 14-15. Därefter fortsätter sändningen en timme till i den
digitala kanalen. Musalista-programmet sänds 5 gånger per år och antalet låtar per
program är 7 (www.sr.se/sisuradio/musalista 2003-12-04).
Årligen presenteras alltså 35 nya sverigefinska låtar som tävlar i Musalista.
Förutom det så konkurrerar enligt Musalista-producenten Eija Björstrand cirka 30
låtar per program om att få delta i tävlingen. Av dessa är ett tiotal nya bidrag medan
resten ”köar” sedan tidigare till programmet (Eija Björstrand 2003-12-01).
Sammanlagt kan antalet bidrag som på något sätt tillhandahålls av Musalista beräknas
till cirka 100 bidrag per år. Detta kan jämföras med Musalistas tidiga produktion då
tonsättare/kompositörer fick lockas och pådrivas för att dessa skulle delta med sina
låtar (Eija Björstrand 2003-12-01). En förklaring till ökningen kan vara den moderna
tekniken som gjort det enklare att producera eget musikmaterial från idé till färdig
skiva.
Enligt reglerna för Musalista ska ett Musalistabidrags komposition, text och
framförande vara gjorda av sverigefinländare (www.sr.se/sisuradio/musalista, 200312-04). Språket som bidraget framförs på måste vara finska.
De flesta artisterna som tävlar i Musalista är amatörer. Åldern på artisterna
varierar från tidigt tonår till pensionsålder. De flesta är dock medelålders och män.
Under 2003 har dock antalet deltagande kvinnor stigit. (Eija Björstrand, 2003-1201) Få av artisterna komponerar sina egna tävlingslåtar. Antalet kompositörer som
aktiverats av Musalista är därför många. Sammanlagt uppskattar Eija Björstrand att
hundratals kompositörer/tonsättare skickat in bidrag till Musalista-tävlingen genom
åren.
Musalistas jury består av lyssnarna som med hjälp av telefon och Internet kan
påverka tävlingens utgång. Tävlingen engagerar tusentals människor varje gång. I
den senaste tävlingen, 2003-11-22, var antalet röster 2338.
Tävlingen avgörs under den analoga sändningen. Under den efterföljande
digitala timmen medverkar en expertpanel som bedömer tävlingsbidragen och ger
råd för framtida kultursträvanden. Exempel på experter som medverkat i denna del
av programmet är finska artister som Danny, Mikko Alatalo, Hector samt
musikforskaren Pekka Suutari.
Resultatet av Musalista-tävlingen resulterar årligen i en CD-skiva, där alla
låtar som placerar sig bland de tre främsta varje omgång finns med. Även andra
låtar, såsom Musalista-relaterade liveframträdanden återfinns på CD-skivan. Antalet
låtar som finns med på skivorna varierar. Det vanligaste antalet har varit 22-23 låtar.
Antalet skivor som utkommit är nio. Den senaste skivan, Musalista 9, utkom 200312-05.
Musalista-skivans upplaga har varierat mellan åren. Antalet skivor har varierat
mellan 1000-2000 exemplar. Upplagan för Musalista 9 ligger på 1000 exemplar.
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Skivan går att köpa via SR Sisuradios hemsida, www.sr.se/sisuradio eller på
de olika lokala redaktionerna. Priset för skivan är 100 kronor. Skivorna fungerar
också som priser i olika tävlingar.
Låtarna som kommer med på Musalista-skivorna spelas även i andra program
inom SR Sisuradios utbud. Några av Musalista-låtarna som blivit kända sedermera
även utanför tävlingen är ”Sininen ooppeli” (”Den blå Opeln”, JM översättning) av
och med Jussi Illman och ”Ruusut hurmaavat” (”De förtjusande rosorna”, JM
översättning) skriven av Arto Grönstrand och sjungen av Catarina Putta.
”Musiken från tävlingen [= Musalista, JM] spelas dagligen i sisuradios
sändningar.” (2003-12-05, Ismo Varonen)
Detta framkommer i SR Sisuradios musikpolicy där sverigefinsk levande musik
finns inlagd som en grundsten och som det ska ges särskilt spelutrymme för. Detta
kommer att behandlas närmare under nästa rubrik.
SR Sisuradios musikpolicy
”Sisuradio har en positiv, melodiös och dynamisk musikprofil där de
kända låtarna varvas med överraskningar. Sisuradio skall också främja
utvecklingen av den sverigefinska musiken. Kanalen skall spela minst
80 % finsk musik med finsk text för målgrupperna 35+.”
(2003-12-05, Ismo Varonen)
Majoriteten av musiken som spelas i SR Sisuradio är finsk/finskspråkig musik
producerad i Finland. Men SR Sisuradios kanske viktigaste uppgift är att erbjuda
sverigefinska artister speltid i radio. Den sverigefinska levande musiken kan stöta
på svårigheter att hitta sin egen nisch. Svenska radiostationer har inte spelat
finskspråkig musik (producerad i Sverige) nämnvärt mycket (om ens alls).
Sverigefinsk musik har inte heller hittat sin naturliga plats i Finland då steget till de
finska radiostationernas spellistor är stort. Detta kan bland annat bero på att den
sverigefinska musiken ofta har varit inspelad under icke-professionella former (Eija
Björstrand, 2003-12-01).
I och med att SR Sisuradio startades 1998 har sverigefinska musiker och artister
fått sitt naturliga spelrum.
”På vilket sätt har SR Sisuradio påverkat utvecklingen inom den
sverigefinska musiken? [JM]
”Genom att vara ett forum för sverigefinska musiker, tonsättare och
textförfattare. Tex. Musalista är ett ypperligt tillfälle för alla dessa att få
ut sin musik.” (2003-12-05, Ismo Varonen)
För att säkerställa plats åt sverigefinsk levande musik i SR Sisuradios musikutbud
finns det öronmärkt speltid för detta. I SR Sisuradios musikpolicy finns en
minimigräns för hur mycket sverigefinsk musik ska spelas under en vecka:
”Minst två timmar per vecka ska Sisuradio, i sina sändningar, spela
levande musik som antagligen producerats av utomstående musiker eller
av Sisuradio.” (2003-12-05, Ismo Varonen)
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Om vi antar att en låts speltid i snitt är tre minuter innebär det att SR Sisuradio i snitt
spelar minst 6 sverigefinska låtar om dagen i sitt programutbud.

Diskussion
”Det föds mycket sverigefinsk musik idag jämfört med tiden innan
Musalista”. (Eija Björstrand 2003-12-01) [Översättning JM]
SR Sisuradio har haft en viktig roll för den sverigefinska levande musikens utveckling.
Den kanske största påverkande faktorn är att SR Sisuradio är det enda egna forumet.
Även om det finns olika typer av kommersiell radioverksamhet runt om i landet i
form av lokala radiostationer, till exempel finska föreningars och sverigefinska
friskolors program, kan dessa inte resursmässigt mäta sig med SR Sisuradio. SR
Sisuradio avsätter årligen särskilda resurser för sverigefinsk musik. En del av dessa
pengar används till programmet Musalista, vars låtar i sin tur får öronmärkta
spelplatser i kanalens övriga musikutbud. Dessa tre faktorer, resurser, Musalista samt
speltid, bildar ett trestegssamarbete. Utan resurser (till exempel inspelning i Sveriges
Radios studios) kan man tänka sig att antalet låtar till Musalista skulle minska vilket
skulle ha en direkt effekt på speltiden då antalet låtar till urvalet skulle vara mindre
till antalet.

Framtida forskning
Denna undersökning har undersökt SR Sisuradios roll för den sverigefinska levande
musiken. Det skulle vara intressant att belysa ämnet ur sverigefinska artisters,
tonsättares och kompositörers synvinkel.

Källor
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Bilaga 1
Intervju med Eija Björstrand
1. Hur många bidrag skickas till varje Musalista-program?
Vaihtelevasti yhdeksän vuoden aikana, aluksi muutama, sittemmin alkuaikoina alle
kymmenen ja meidän piti patistaa tekijöitä lähettämään meille musiikkia. Nyt ei
tarvitse, joka valinnassa on 30 biisiä ja uusia tulee joka kertaan kymmenittäin.
2. Hur har utvecklingen av antalet inskickade bidrag sett ut?
Aluksi heikompaa tasoa ja kappaleet usein kaseteilla tai nagra-nauhoilla, sittemmin
dat-nauhoilla, nyt teknisesti hienosti toteutettua musiikkia CD:llä tai diskillä.
3. Hur många olika kompositörer har skickat in bidrag (uppskattningsvis)?
Satoja, en uskalla sanoa kuinka monta sataa.
4. Har antalet kompositörer som bidrar regelbundet ökat sedan 1998 eller är
det samma kompositörer som skickar in bidrag?
Kasvussa on, koko ajan tulee uusia.
5. Beskriv artistfältet!
Meillä on mukana kaikenikäisiä, emme tosin ole ottaneet ohjelmiin aivan nuoria,
nuorin on ollut 13 vuotta. Useimmat ovat keski-ikäisiä, enemmän miehiä kuin naisia,
mutta tänä vuona on ollut erityisen paljon naisia mukana. Useimmat amatöörejä,
karaoken laulajia tai eri tanssiorkestereiden laulajia.
6. Berätta om Musalistaskivan!
CD:lle otetaan eniten yleisöääniä ohjelmissa saaneet kappaleet, lisäksi joitakin bonus-biisejä. Kolmena vuonna olemme ottaneet myös Axevallan Kesän trubaduurikisoissa 3 eniten yleisöltä ääniä saanutta laulua. Yleensä CD:lle on mahtunut 22 tai
23 kappaletta, nyt on siis CD9 painossa DCM:llä Tukholmassa ja se ilmestyy 5.12.
Olemme myös pitäneet tärkeänä kulttuuritekona painaa laulujen sanat
vihkoseen, vaikka se teettää kovasti töitä. Katsohan, ne ovat komeita! Meillä on nyt
apuna mainostoimistosta CCJ David Svensson joka katsoo uudet virtaukset
painotuotteeseen ja sommittelee sanat kuviin. Masteroinnin ensimmäinen vaihe on
musiikkituottaja Carl Fredrik Wisborgin käsialaa ja sitten se lasimasteroidaan
DCM:llä. Tällä kertaa CD:den määrä on tuhat, määrä on vaihdellut tuhannesta kahteen
tuhanteen vuosien varrella. Kuulija tilaa CD:tä Musalistan kotisivulta tai RS
Sisuradion toimipisteistä. Hinta 100 kr korvaa juuri juuri tuotantokustannukset.
NCB:lle (Stim) maksamme musiikkituotteeseen kuuluvat kustannukset, jotka ovat
tätä nykyä n. 8000 kr.
7. Hurdan feedback/respons får Musalista av lyssnare?
Enimmäkseen ruusuja, joskus risuja. Kuulijakunta kasvaa koko ajan, se tuntuu
monissa puhelinsoitoissa ja sähköpostia saamme joka päivä. Olemme onnistuneet
aktivoimaan kuulijakunnan, mikä oli alun perin tarkoituksemmekin. Musalistalla
on tuhansittain äänestäjiä tunnin ohjelma-aikana ja lisäksi muutama sata netissä
ulkomaita myöten. En listaa numerotietoja tähän, mutta näet ne kyllä sähköpostilähetyksistäni henkilöstölle jokaisen Musalistan jälkeen. Osa tiedoista on myös
ENPS:in Musalista-kaapissa.
8. Hurdan feedback/respons får Musalista av kompositörer/artister?
Sekä että, samoin kasvava tuottajamäärä vaatisi enemmän henkilöstöä Musalistan
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tekoon ja tekijöiden avustamiseen. Selvää on, että Musalista puhuttaa ihmisiä,
musiikki vetoaa tunteisiin, ja herättää paljon mielipiteitä. Se onkin aktivoiva ohjelma!
9. På vilket sätt har SR Sisuradio påverkat utvecklingen inom den sverigefinska
musiken?
Ruotsinsuomalaista musiikkia syntyy paljon verrattuna aikaan ennen Musalistaa ja
ruosumusiikki kuuluu myös radiosta eikä vaan Ruotsin Radiosta vaan myös
yhdistysten/kirkkokuntien/kaupallisten radioista sekä täällä että Suomessa. Kuulen
Musalista-musaa joka kerta Suomessa käydessäni Yleltäkin. Sitä soitetaan karaokessa,
tansseissa, kuppiloissa, työpaikoilla, kodeissa, Suomen laivoilla jne. Ilman muuta
määrä on lisääntynyt ja laatu parantunut näiden 9 vuoden aikana. Lue mielellään
Ruotsin Radion ohjelmatoiminnasta 2002 kertova tämän vuoden alussa ilmestynyt
lehtinen, jossa kerrotaan Musalistasta ja esimerkkinä on Catarina Putta, hänen laulunsa
on mukana siinäkin CD:llä. Muuten ensimmäistä kertaa koskaan, että suomenkielisestä radiotoiminnasta kirjoitetaan toimintakertomukseen. Sekin mahtava saavutus
elävän musiikin tuotannosta. Musalistasta on tehty useita TV-ohjelmia ja viime kesänä
P1 teki Musalistasta 40 minuutin dokumentin, joka on lähetetty P1 kanavalla kolmasti.

Bilaga 2
Intervju med Ismo Varonen
1. Hur stor del av Sisuradios musikutbud består av sverigefinsk musik?
Minst två timmar per vecka ska sisuradio, i sina sändningar, spela levande musik
som antagligen producerats av utomstående musiker eller av sisuradio – inklusive
musik från Tornedalen (meänkieli).
2. Hur stor del av Sisuradios musikutbud består av Musalistabidrag?
Musalista är ett forum for sverigefinska tonsättare, textförfattare och artister. Musiken
från tävlingen spelas dagligen i sisuradios sändningar.
3. Hur är SR Sisuradios musikpolicy utformad?
Sisuradio har en positiv, melodiös och dynamisk musikprofil där de kända låtarna
varvas med överraskningar. Sisuradio skall också främja utvecklingen av den
sverigefinska musiken. Kanalen skall spela minst 80% finsk musik med finsk text
för målgrupperna 35+. För målgruppen mellan 15-25 år har det skapats en särskild
(surprise surprise:-) ) musikpolicy..kerro ite lisää, perkele! ohjelmastas.
4. På vilket sätt har SR Sisuradio påverkat utvecklingen inom den sverigefinska
musiken?
Genom att vara ett forum för dom sverigefinska musiker, tonsättare och textförfattare.
T.ex. Musalista är ett ypperligt tillfälle för alla dessa att få ut sin musik. Tävlingen
avgörs med röstning av lyssnarna. Dom bästa bidragen kommer med i ett
samlingsalbum, som Sisuradio producerar en varje år. Skivan kan man sedan beställa
från Sisuradio, eller köpa från handeln.
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Bilaga 3
Intervju med Päivi Hjerp
1. Hur mycket ekonomiska resurser använder Sisuradio för att spela in
sverigefinsk musik?
- cirka 70 000 kr/år
2. Har Sisuradio något speciellt åtagande vad gäller sverigefinsk musik?
Enligt Sisuradios verksamhetsplan 2004:
– Den sverigefinska identiteten och bevakningen av minoritetsfrågor.
– Det sverigefinska minoritetsperspektivet präglar Sisuradios programutbud.
Det innebär att minoritetsfrågorna och debatten är ett väsentligt element i
programutbudet. Kanalen arrangerar debatter och evenemang dels i egen regi, dels i
samverkan med sverigefinska institutioner och organisationer. Kanalen främjar
sverigefinnarnas eget kulturskapande och ger sverigefinska kulturarbetare ett forum
att framträda i. Kanalen ökar förståelsen och samhörigheten med såväl
majoritetsbefolkningen som med andra minoriteter. Minoritetsperspektivet präglar
även kanalens bevakning av det samhälleliga beslutsfattandet på riks- och regional
nivå. Sisuradio synar också kritiskt i sömmarna de egna minoriteternas institutioner.
Mycket viktigt för kanalidentiteten är musikvalet.
Levande musik
Sändningar med egenproducerad eller inköpt sverigefinsk musik utgör en viktig del
i kanalens kulturarbete. Med riktade medel ska kanalen främja och bevara ny
sverigefinsk musik. Minst två timmar per vecka ska Sisuradio, i sina sändningar,
spela levande musik som antingen producerats av utomstående musiker eller av
Sisuradio. Sisuradio ska även anordna musiktävlingar och tillsammans med lyssnarna
skapa egna musiktopplistor. Musalista som ett forum för sverigefinska tonsättare,
textförfattare och artister skall fortsätta med fem produktioner under 2004.

Bilaga 4
Intervju med Mats Hermansson
>>> Jarmo Mänty 11/06 12:48 >>>
Jag undrar hur begreppet “levande musik” definieras enligt SR?
Med levande avser man musik som SR själva spelat in live eller i studio men som
inte givits ut på CD för kommersiellt bruk. Egenproducerad musik sammanfattningsvis
//MH
Musikproducent
Mats Hermansson
SR P4 Sörmland

40

SVERIGEFINLÄNDARE I MAJORITETSMEDIA
– EN DISKURSANALYTISK STUDIE
Nadja Nieminen Mänty

Inledning
Denna studie undersöker hur bilden av sverigefinländaren ser ut sett med svenska
medias ögon. Bakgrunden till studien är följande:
Sverigefinländare är sedan år 2000 en av den svenska staten erkänd nationell
minoritet och det finska språket är ett minoritetsspråk i Sverige (Melakari 2003: 12).
Gruppen har historiska band till Sverige och gruppen sverigefinländare anses också
vara integrerad i det svenska samhället. Dessutom har gruppen en självidentifikation,
dvs. en vilja att bevara sin identitet. (Justitiedepartementet)
Den sverigefinska minoritetens storlek är en fråga som saknar entydigt svar.
Beroende på om man ser till antalet som talar finska som modersmål eller till dem
som har minst en förälder född i Finland varierar siffrorna från 200 000 till 447 000.
Räknar man dessutom med tredje och fjärde generationen har siffran uppskattats till
550 000 (Melakari 2003: 5).
Även om den sverigefinska gruppens storlek skulle bestämmas av den minsta
av dessa siffror, dvs. 200 000 med finska som modersmål, så måste detta ändå ses
som en stor grupp.
Det faktum att sverigefinländare har en officiell status i Sverige kombinerat
med minoritetens storlek gör att gruppen borde synas på samhällets alla arenor,
däribland i media. Detta fördjupningsarbetes syfte är att undersöka om
sverigefinländarna verkligen syns i nationell svensk tryckmedia.
Undersökningen belyser följande frågor: är man inom media medvetna om
sverigefinländaren och dennes minoritetsposition? Går det att finna en entydig bild
av hur sverigefinländaren är? Om ja: är denna bild i såna fall negativ eller positiv?
Om bilden är tvetydig: vilka aspekter av det sverigefinska livet lyfts fram? Eller är
det rent av så att det inte finns någon bild alls, det vill säga att sverigefinländarna
inte syns som en enhetlig grupp?

Metod och material
Undersökningen har genomförts genom att nyckelordsbaserade artikelsökningar
gjorts i svenska tidningars arkiv. Valet att avgränsa undersökningen till enbart tryckt
media är medvetet liksom valet att studien enbart ska innefatta nationella tidningar.
Skälet till detta är att det finns stora geografiska skillnader på hur man ser på den
sverigefinska gruppen och hur pass integrerad och aktiv gruppen är (Melakari 2003).
Detta kan påverka graden av hur ofta en minoritet är omnämnd i pressen. Vid
användande av lokaltidningar kan dessa skillnader därför ge ett skevt undersökningsresultat. För att undvika vinklande urval samt för att anpassa undersökningen till
den disponibla tiden blir det dessutom svårt att bestämma vilka lokala tidningar som
ska undersökas. En sådan urvalsprocess leder till frågor som exempelvis: var är

41

sverigefinländarna aktiva och var är de inte det? För enkelhetens skull kommer jag
därför att använda mig av stockholmsbaserade Aftonbladet, Expressen, Svenska
Dagbladet samt Dagens Nyheter. För att ge undersökningen geografisk spridning
kommer också Norrländska Socialdemokraten samt Sydsvenska Dagbladet att
användas.
För att genomföra undersökningen har två olika databaser använts, Mediearkivet
samt Nyheter.se. Skälet till detta är att en enda databas inte kunde tillhandahålla alla
de sex tidningar som användes för sökningen. I fråga om Aftonbladet och Svenska
Dagbladet har Mediearkivet använts och sökningarna är utförda med hjälp av en
avancerad sökning. Resten av sökningarna är gjorda i databasen Nyheter.se.
I artikelsökningarna användes olika nyckelord som kan tänkas spåra artiklar
med sverigefinsk medverkan. Orden är sverigefin* (dvs. att alla ord med början
sverigefin kommer att visas), nationell minoritet samt finsk*. I sökträffarna finns
också artiklar som innehåller orden nationella minoriteter. Huvudsaken är att sökordet
innehåller ordstammen, exempelvis nationell minoritet. Med andra ord: av orden
nationell minoritet kan man utveckla orden nationella minoriteter. Konsekvenserna
av valen av dessa ord kommer att behandlas under rubriken Kritisk diskussion.
Undersökningen är tidsavgränsad. Tidsramen som tidningsartiklarna ska vara
skrivna mellan är 2000-01-01—2003-11-13. Detta val har gjorts på grund av det
minoritetspolitiska beslutet som togs år 2000. År 2000 kan ses som ett startskott för
en ny era i den sverigefinska historien. Undersökningens slutdatum, 2003-11-13, är
bestämd efter den dag som undersökningen startade. Tidsavgränsningen gäller dock
inte till fullo tidningen Expressen. Möjligheterna att läsa Expressens artiklar över
Internet var begränsade. Artiklar publicerade före 2002-12-18 kunde inte, av tekniska
skäl, visas i full-textformat. Efter detta har Expressen omarbetat sitt arkiv. Dock
kunde ingresserna läsas. I de sökträffar som rör tiden innan 2002-12-18 har
bedömningen om artikelns relevans gjorts genom att läsa ingress.
Ur resultatet har sportartiklar uteslutits. Detta gjordes då resultatet av
artikelsökningarna gav ett mycket stort kvantitativt resultat. Majoriteten av
sportartiklarna behandlade finska idrottsmän/kvinnor som kommit till Sverige som
utlandsproffs. För att minska materialets storlek och undvika behandling av
finlandsfinska artiklar valdes då sportartiklarna bort. På samma sätt har artiklar med
direkt finsk anknytning uteslutits (bland annat vissa artiklar som registrerats av ordet
finsk*). De artiklar som registrerar flera av nyckelorden har bara registrerats en
gång.
Av de artiklar som hittades, baserat på dessa kriterier, gjordes ett sista urval.
Artiklarna som analyseras i denna undersökning är debattartiklar och är till antalet
17 stycken.

Kritisk diskussion
Under detta avsnitt granskas de delar av undersökningen som behöver diskuteras av
metodskäl.
I och med att den egna undersökningens centrala del består av artikelsökning
kan valet av nyckelord diskuteras. Det kan vara rimligt att anta att om istället andra
ord hade inkluderats i undersökningen kunde resultatet ha sett annorlunda ut. Skälet
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till valet av nyckelord är att de ändå kan ses som ord som sannolikt förknippas med
artiklar som behandlar sverigefinska människor. Sökningarna med nyckelordet finsk*
resulterade i vissa svårigheter då många av artiklarna behandlade människor ifrån
Finland, finsk inrikespolitik osv. Alla dessa artiklar uteslöts då de inte handlar om
sverigefinskhet. Inte heller räknades de artiklar som behandlar finska idrottare som
spelar i svenska lag med. Samtliga artiklar hade kunnat räknas med om
undersökningens syfte varit att leta efter en aktuell Finlandsbild. I artiklarna behandlas
idrottarna som människor som kommer ifrån Finland och snart kommer att återvända
till sitt hemland. Denna undersökning gör då bedömningen att dessa artiklar inte
handlar om sverigefinskhet eller liknande.
Det är möjligt att artiklar som skrivits om sverigefinländare inte innehåller
några av dessa nyckelord. Också valet av tidningar kan ha påverkat. Hade
undersökningen strävat efter att göra en geografiskt representativ undersökning hade
lokaltidningar av olika slag inkluderats i undersökningen. Även valet av databaser
kan diskuteras. Är databaserna reliabla? Det faktum att två olika databaser använts
kan innebära att olikheter i sökningarna gjorda på olika tidningar. Då båda
databaserna, Nyheter.se samt Mediearkivet, använder sig av samma sökteknik
beräknas möjligheterna för att få ett bra sökresultat vara god.
I de fall där sökträffen hamnade på över 1000 träffar har bedömningen huruvida
artikeln handlar om sverigefinländare eller sverigefinska intressen gjorts på basis av
en genomläsning av artikelns ingress. Detta kan också ha påverkat slutresultatet.
Det samma kan sägas om valet att inte inkludera artiklar med sportanknytning. Genom
att inkludera sportartiklar kunde möjligtvis en positiv bild av sverigefinländaren ha
lyfts fram.

Resultat
Under denna rubrik redovisas dels en överblickande helhetsbild av vad undersökningen kom fram till och dels en djupare analys av en del av artiklarna.
Antalet träffar på de olika sökorden varierade mellan 0 till ca 1500 stycken.
Sammanlagt återfinns 80 artiklar i de sex undersökta tidningarnas arkiv. De artiklar
som på något sätt behandlar sverigefinländare har väldigt varierande ämnen. Dessa
ämnen behandlas närmare under rubriken Överblick. Av dessa artiklar (80 st.) valdes
sedan debattartiklarna ut som sedan analyserades. Tanken är att undersökningen,
genom att analysera debattartiklar, ska få fram en bild av hur stor genomslagskraft
sverigefinländarens minoritetsstatus har i Sverige. De människor som medverkar på
olika debattsidor är ofta på något sätt inblandade i politik och för en politisk
diskussion. Därför kan debattartiklarna också ge en fingervisning om hur förankrad
sverigefinländaren är som nationell minoritet. En fråga blir då; vilken bild av
sverigefinländarna finns i det mediala politiska etablissemanget?
De utvalda artiklarna har delats in i två grupper: interna och externa artiklar. I
den interna gruppen ingår de artiklar som är skrivna av sverigefinska intressenter.
Den externa gruppen består således av människor som inte tillhör den sverigefinska
minoriteten. Det är främst de artiklar som tillhör den externa gruppen som analyserats
närmare. Dessa artiklar ger några aspekter på hur majoritetsmedia behandlar
sverigefinländaren. Denna analys presenteras under rubrikerna Majoriteten om
minoriteten och Minoriteten om sig själva.
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Överblick
Totala antalet träffar på de olika sökorden varierade mellan ca 0-1500. Det var främst
sökordet nationell minoritet som utelämnade träffar.
Av samtliga sökresultat handlar sammanlagt 80 artiklar om vad som kan klassas
som sverigefinska artiklar (bland det som kallas artiklar återfinns också notiser).
Absoluta majoriteten av sökträffarna handlade alltså om artiklar som inte alls
behandlar sverigefinländare.
Bland de artiklar som handlar om sverigefinländare återfinns en varierande
skala av ämnen. Många av sökträffarna är ur tv-tablån och är beskrivningar av TVprogram som kommer att visas. Program som Karamelli, EKG och Så ska det låta
återfinns bland dessa beskrivningar. Kulturrecensioner av evenemang av olika slag
(på främst Finlandsinstitutet) hör också till de vanligaste sökträffarna.
Tidningen Ruotsin Sanomats grundande finns också med i sökträffarna. I en
notis beskriver Aftonbladet att Sverige har fått en ny finsk dagstidning.
Bland de längre artiklarna finns en artikel som beskriver finska romers
blodshämnd i samband med en serie brutala brott som inträffat i Stockholm. Denna
artikel registreras för sökordet finsk*.
I en annan längre artikel behandlas rapporten “Minoriteternas medier” från
Presstödsnämnden.
Aftonbladet beskriver i en artikelserie Digitalradions, DAB:s, misslyckande. I
samband med denna serie besöker tidningen Sveriges Radios finska kanal, P7 (numera
Sisuradio). Artikeln beskriver, på ett felaktigt sätt, kanalens verksamhet. Detta visar
sig genom att tidningen dagen efter publicerar en rättelse.
Andra artiklar handlar om kritik mot Sverige för att inte klara av att leva upp
till Europarådets konvention om minoritetsspråk, bastukvällar, president Tarja
Halonens statsbesök, Mona Sahlins besök i Tornedalen, medborgarskapslagen
(dubbelt medborgarskap), Föreningen Utlandsfinländarnas kandidatur i finska
riksdagsvalet, sverigefinska aktualitetsmagasinet EKG:s nedläggning och den
sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Andra artiklar beskriver enskilda
människors aktiviteter och gör personporträtt och av exempelvis Esa-Pekka Salonen,
Jukka Häyrinen och Siv Holma.
Analysmetod
Studien använder sig av en kritisk diskursanalytisk metod. På ett enkelt sätt kan man
beskriva begreppet diskurs genom att säga att ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala
om och förstå världen” (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 7). Diskurser konstruerar
identiteter, relationer och bidrar till att bestämma vad som är kunskap och vad som
har betydelse (o a a: 73).
Empirin i denna undersökning har analyserats med hjälp av Faircloughs
trestegsmodell som undersöker den diskursiva praktiken, själva texten samt den
sociala praktik som texten finns i (o a a: 74).
Alla tre stegen redovisas men undersökningen kommer att koncentrera sig på
det andra steget, analyserandet av text. Det är inte nödvändigt att använda alla tre
stegen. Valet av hur många steg som används är beroende av undersökningens syfte
(o a a: 81)
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Denna studies syfte är att enbart undersöka hur bilden av sverigefinländaren
ser ut och inte hur den är kopplad till den sociala praktiken som omgärdar texten.
Detta behandlas ytterligare under rubriken Framtida forskning.
Med den diskursiva praktiken menas det institutionella sammanhanget som
texten är producerad i (Bergström & Borelius 2000: 252) samt produktion och
konsumtion av texter (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 74). I detta fall handlar
det om tidningars debattredaktioner som väljer ut artiklar som hamnar på
debattsidorna. Dessa konsumeras sedan av läsarna.
Med text avses här de 17 debattartiklar som valts ut på basis av sökresultaten.
Här letas efter upprepningar, ordval, metaforer samt vem som väljer dagordningen
(o a a: 87)
Den tredje analyspunkten är den sociala praktik som omgärdar texterna. Under denna punkt sätts texterna i ett större sammanhang där man bestämmer en
diskursordning – i detta fall mediernas diskursordning (o a a: 73)
Alla citaten som lyfts fram som exempel är tagna ur de artiklar som registrerats
av något av undersökningens sökord och som sedan gallrats fram enligt tidigare
redovisade kriterier.
Majoriteten om minoriteten
Denna undersöknings resultat handlar om i första hand bilden som inte finns. Genom
att söka igenom 6 tidningars arkiv med hjälp av 4 sökord och utföra sökningarna på
en tidsperiod på nästan 4 år har resultatet blivit 80 artiklar som till slut blivit 17
debattartiklar. Detta är ett mycket litet material. Det räcker att varje tidning publicerat
en artikel per år för att uppnå detta resultat. Då sverigefinländarna till sitt antal är
mellan 200 000 till 447 000 (beroende på definition) så blir summan 17 artiklar
försumbar. Baserat på detta så förblir bilden av sverigefinländaren suddig eller ickeexisterande.
För det andra handlar resultatet om integrationspolitik och skiljelinjen mellan
invandrar- och minoritetspolitik som visar sig vara skör. Var ska sverigefinländaren
placeras? Mellan artikelförfattarna råder ingen enighet.
Majoriteten av debattartiklarna bygger på en integrationsdiskurs. I denna diskurs
ses den nationella minoriteten sverigefinländare som ett exempel på hur svenska
staten misslyckats med sin invandrarpolitik och integration. Utnämnandet av de
nationella minoriteterna ses i alla artiklar (dvs. alla artiklar som behandlar nationella
minoriteter) som en åtgärd som inte kom en dag för sent, t.ex.:
”Våren 2000 antog Sveriges riksdag en lag om minoritetsspråk. Lagen
erkänner speciella rättigheter för de etablerade inhemska minoritetsspråken: finska, meänkieli (=tornedalsfinska), samiska, jiddisch och
romani chib. Lagen är ett första försiktigt steg mot större rättigheter för
de inhemska minoriteterna, grupper som har behandlats mycket illa av
det svenska folkhemmet.” (Aftonbladet 2002-08-12)
I debattartiklarna kan utläsas att sverigefinländaren, precis som alla andra invandraroch minoritetsgrupper, är ett offer för den, enligt författarna, misslyckande svenska
invandrar- och integrationspolitiken. Den politiken tros nu, i och med minoritets-
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beslutet, få en ny inriktning. Som uttryck för detta misslyckande framhävs Folkpartiets
utspel om språk som krav för medborgarskap (valrörelsen 2002), mordet på Fadime
Sahindal och segregerade bostadsorter.
”Dagens Sverige är mångkulturellt. Men hur ser det ut bortom middagstal
och goda politiska intentioner? Är inte landet snarare kulturellt splittrat?
Mycket i vardagen talar för detta. I invandrartäta förorter ses kvinnor i
chador och män sitter runt kaféborden och kommenterar livet, som i
Mellanöstern. En mängd språk hörs i skolorna och kring torghandlarna
med grönsaker som för något decennium sedan aldrig hade setts i Sverige.
På husfasaderna trängs parabolantenner som skapar direktkontakt från
TV-soffan till fjärran länder… Integration och minoritetsfrågor är inga
sidospår. De är ödesfrågor för Sverige och hör hemma i vanlig
samhällsjournalistik.” (Sydsvenska Dagbladet 2002-12-23)
I samband med artiklar av denna typ omnämns sedan sverigefinländaren som en av
Sveriges nationella minoriteter. Ingen artikel tar upp sverigefinländaren på ett specifikt
sätt. I artiklarna förblir sverigefinländaren anonym. I de artiklar som handlar om
samtliga minoriteter beskrivs sverigefinländaren sällan separat utan nämns i samband
med denna och andra liknande meningar:
”Sedan 2000 finns det också fem minoritetsspråk: samiska, finska,
Tornedalsfinskan meänkieli, romani och jiddisch.” (Sydsvenska
Dagbladet 2002-12-23)
Det är i första hand meningar som denna som utgör träffgrunden för de genomförda
artiklarna. Detta säger inte så mycket. För att få en bild av sverigefinländaren räcker
det därför inte med att läsa artiklarna och se vad som sägs. Det krävs att man läser
mellan raderna. För att vaska fram en bild av sverigefinländaren måste man alltså
läsa vad som sägs om de andra minoriteterna. På detta sätt framträder en bild av
sverigefinländaren som en relativt välmående, välorganiserad och privilegierad
minoritet.
”Medan andra minoritetsgrupper har byggt upp institutionella nätverk
som har kunnat utgöra plattformar i mötena med det så kallade
storsamhället saknar romerna just de institutioner som är nödvändiga
för att skapa en slagkraftig och kontinuerlig kommunikation med politiker
och andra makthavare. … De romska gruppernas utsatta livssituation
utgör kanske den viktigaste utmaningen för den nya minoritetspolitiken
i Sverige” (Svenska Dagbladet 2003-07-01)
Sverigefinländare är alltså en grupp som har slagkraftig kommunikation med politiker.
Detta har man för att man lyckats bygga upp egna institutioner. Av detta kan man dra
liknande slutsatser som följande citat:
”Men stödet för minoritetsmedierna har blivit restriktivt, slår Presstödsnämnden fast i sin färska rapport Minoriteternas medier. Bara fyra
tidningar får presstöd. Risken finns alltså att vissa grupper inte hittar
någon angelägen tidning och därmed blir svåra att nå med information” (Sydsvenska Dagbladet 2002-12-23)
46

I och med att tre av dessa tidningar är sverigefinska (Melakari 2003:78ff) innebär
det att den sverigefinska minoriteten rimligtvis inte borde vara med i gruppen som
inte kan hitta en angelägen tidning. Det innebär också att om sverigefinländare, mot
all förmodan, inte skulle hitta en angelägen tidning så finns det de grupper som har
det svårare.
På samma sätt kan man resonera om institutionsbygget. Om sverigefinländare
skulle uppleva att man inte får tillräckligt med gehör för sina idéer och krav från det
så kallade storsamhället så finns det grupper som har det sämre.
De nationella minoriteterna jämförs på detta sätt ständigt med varandra. I och
med att sverigefinländarna inte är den gruppen som har det sämst ställt (enligt
artikelförfattarna) ramlar man mellan två stolar. Man har det inte lika bra som
majoriteten men är inte heller i behov av de mest akuta resurserna då det finns grupper
med alldeles särskilda krav:
”Gemensamma nämnare fanns förvisso i de olika paneldeltagarnas
inlägg - kraven på ökad respekt för gruppernas kulturella behov till
exempel i form av språkstöd - men frapperande var att flera av
minoritetsmedlemmarna gav uttryck för ganska så specifika och i viss
mån särskiljande rättighetskrav. Som exempel kan nämnas att den fysiska
säkerheten lyftes fram som något oerhört väsentligt för den judiska
gruppen i ljuset av de antisemitiska strömningar som frodas hos
exempelvis nynazistiska grupper.” (Svenska dagbladet 2003-07-01)
Men det är inte bara med varandra som de nationella minoriteterna jämförs. I
inledningen av detta stycke nämndes att skiljelinjen mellan minoritets- och
invandrar(integrations)politik är skör. De nationella minoriteterna jämförs också
ständigt med invandrargrupper.
”En fråga som togs upp vid ett flertal tillfällen var varför de historiska,
nationella minoriteterna skall tillerkännas ett särskilt kulturstöd inom
vissa områden och inte vissa invandrargrupper.” (Svenska Dagbladet
2003-07-01)
Undersökningens resultat visar att Folkpartiet Liberalernas förslag om att
medborgarskap ska knytas ihop med språkkunskap har oroat många. Särskilt
existensen av de nationella minoriteterna kombinerat med förslaget har förbryllat
många. I många artiklar ställer man sig frågande till hur Folkpartiet Liberalerna har
tänkt hantera det faktum att Sverige sedan några år tillbaka har flera officiella
minoritetsspråk.
”Skulle folkpartiets nya medborgarskapskrav också gälla tornedalsfinnar
och samer? Gäller kravet Sveriges största invandrargrupp, finnarna,
som talar ett officiellt accepterat minoritetsspråk? Eller är det bara
svartskallarna som ska språktestas?” (Aftonbladet 2002-08-12)
Bilden av sverigefinländaren som en nationell minoritet innebär också en
statusförhöjning. De nationella minoriteternas existens innebär att det finns en
uppfattning om att de olika invandrar- och etniska grupper placeras på en sorts
statusskala där de nationella minoriteterna rangordnas högre än andra. Författarna
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till citatet ovan använder mycket effektfullt ordet ”svartskallarna” i kontrast med
”officiellt accepterade minoritetsspråken”. De statusfattiga svartskallarna mot de
officiellt accepterade minoriteterna. Författaren, själv med invandrarbakgrund, visar
genom detta att det finns uppfattningar om att invandrarna delas in i så kallade A-lag
och B-lag. Även om det inte finns någonting i artiklarna i allmänhet som talar för att
just sverigefinländarna placerar sig högt på en statusskala så innebär ändå stämpeln
”nationell minoritet” en kollektiv statusförhöjning. Då ingen av artiklarna handlar
om sverigefinländarens tillstånd i synnerhet förblir bilden av den sverigefinska
gruppens status dunkel.
Poängteras bör också att ingen av artikelförfattarna ifrågasätter de nationella
minoriteternas existens och därmed skulle förespråka någon slags ”utjämningspolitik”
där A- och B-lagen ska jämställas.
Minoriteterna jämförs med varandra men också med olika invandrargrupper.
Stundtals stannar detta inte vid en jämförelse utan grupperna likställs. Särskilt en
artikel från år 2002 utmärker sig på ett ytterst negativt sätt.
”Rapporten är den första i sitt slag som ger grundläggande kunskap om
invandrares hälsa...Åtskilliga invandrare har trots stora svårig-heter
lyckats integrera sig i det svenska samhället och lever i dag ett liv som
inte skiljer sig nämnvärt från de svenskföddas, men alltför många har
drabbats av ökad diskriminering och marginalisering… Särskilt uttalad
är den psykiska ohälsan hos finska invandrare, den största invandrargruppen i Sverige. (Dagens Nyheter, 2002-10-28)
Detta utdrag visar att det fortfarande finns tydliga tendenser att klassificera
sverigefinländare som finska invandrare. Sverigefinländarna är här fråntagna sin
egenpåtagna identitet som just sverigefinländare. Här är man istället finska invandrare.
Som försvar för artikeln skulle man kunna tänka sig att undersökningen utgått
ifrån en medborgarskapsbaserad definition av vilka som tillhör respektive grupp
och att den, ur sverigefinsk synvinkel, olyckliga definitionen beror på det. Man kan
också tänka sig skälet till misskategoriseringen är att undersökningen baserar sig på
registermaterial från åren 1994-1998, dvs. tiden då sverigefinländarna ännu inte
erhållit status som minoritet. Vad som däremot är svårare att förklara vad forskarna/
författarna menar med de åtgärder de föreslår som svar på de problem de presenterat:
”Det är särskilt viktigt att extra resurser tillförs det förebyggande arbetet
vid barnavårds- och mödravårdscentralerna och inom skolhälsovården
i de invandrartäta bostadsområdena. Inom all sjukvård, och framför
allt inom primärvården, krävs ökad medvetenhet om hur man tidigt
upptäcker psykiska och fysiska sjukdomar bland människor med annan
kulturell bakgrund än den inhemska… Invandrarnas integration till det
svenska samhället måste underlättas genom aktivt arbete mot segregation i boende och i skola. Dessutom måste åtgärder vidtas för att minska
diskrimineringen inom arbetslivet. För att undvika social segregation
bör man verka för att invandrares examina och yrkesutbildningar
snabbare ska kunna godkännas… Det är därför viktigt att vi studerar de
faktorer i vårt samhälle som skapar denna ohälsa och ställer frågor
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som: Hur bemöter vi invandrarna när de kommer till Sverige? Hur ser
våra föreställningar ut om olika grupper och hur påverkar dessa
föreställningar vårt bemötande och deras integration i samhället? Varför
finns det en tydligt etnisk segregering både på bostads- och
arbetsmarknaden i dagens Sverige? Varför är så många invandrare
fattiga?” (Dagens Nyheter, 2002-10-28)
Detta är åtgärder som artikelförfattarna föreslår för att börja nysta upp problemen.
Här talar artikelförfattarna om grupper som måste integreras in i samhället. Samhället
måste verka för att invandrarnas examina och yrkesutbildningar snabbare godkänns
i Sverige.
Vi måste motverka skol- och bostadssegregation och stärka det förebyggande
arbetet vid barnavårds- och mödravårdscentralerna i invandrartäta områden. Vi måste
också fråga oss hur vi bemöter invandrarna när de kommer till Sverige.
Är detta frågor som rör det sverigefinska minoriteten? Nej. Artikelförfattarna
har slagit ihop alla olika grupper, invandrare, flyktingar och minoriteter, till en enda
stor invandrargrupp och föreslår gemensamma åtgärder för alla. Artikelförfattarna
anger åtminstone aldrig att vissa åtgärder enbart skulle röra vissa grupper.
Även om det är en positiv sak att olika gruppers, däribland minoriteters, dåliga
hälsotillstånd behandlas i en debattartikel så ger detta inte en bild av
sverigefinländaren som en integrerad inhemsk minoritet. Denna artikel tillåter inte
att en bild av sverigefinländaren utkristalliseras, åtminstone inte som en minoritet.
Slutligen bör nämnas att av alla artiklarna som analyserats i denna undersökning
finns det ett exempel där det sverigefinska lyfts fram som ett positivt exempel. Detta
görs i samband med att Folkpartiet Liberalerna kritiseras för förslaget om att närmare
knyta fast medborgarskap med språkkunskaper.
”I Sverigefinska skolan i Upplands Väsby har man exempelvis en modell
med matematikundervisning på finska, fast med svenska läroböcker.”
(Expressen 2003-06-03)
Minoriteten om sig själv
Av de 17 artiklarna som fastnade i sökningarna fanns 7 artiklar som är skrivna av
sverigefinska författare (eller av tornedalska författare som skriver om
sverigefinländare).
Av dessa 7 artiklar får så kallade interna konflikter utrymme i 5 av artiklarna.
I dessa artiklar beskyller representanter för sverigefinska och tornedalsfinska
minoriteten varandra för diverse oegentligheter och missuppfattningar.
De övriga två artiklarna handlar om SVT:s beslut att lägga ner aktualitetsmagasinet EKG samt ett försvarsinlägg om Finska språk- och kulturcentret vid
Mälardalens högskola. Dessa artiklar kommer inte att granskas närmare men kommer
att tas upp längre fram, under rubriken Framtida forskning.

Diskussion
Under denna rubrik diskuteras resultatet.
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Undersökningen präglas av materialbrist och det faktum att antalet artiklar
överhuvudtaget inte är större än 80 st. Även när man tar hänsyn till att problem i
databaserna, dåliga sökord osv. kan ha orsakat att artiklar som borde ha redovisats i
denna undersökning inte finns med, så är antalet publicerade artiklar mycket lågt.
Speciellt när man ser till att undersökningen tar hänsyn till material som publicerats
under ca fyra år och att antalet tidningar är sex. När man sedan gallrar resultatet till
att innehålla debattartiklar blir resultatet 17 artiklar.
Den tryckmediala bilden av sverigefinländaren reflekterar en känsla av
anonymitet. De fragment av en bild som träder fram är splittrad. För att skaffa sig en
bild av gruppen måste artiklar läsas mellan raderna, man måste läsa artiklar som
fastnat i sökningarna men som egentligen handlar om andra grupper. Vid en läsning
av de utvalda artiklarna träder bilden av en illabehandlad men välmående minoritet
fram. En paradoxal bild som ändå har en förklaring. Sverigefinländaren hamnar
nämligen i en situation där man sitter mellan två stolar. Man har det inte lika bra som
majoriteten men har det inte lika illa om andra grupper. Detta kan vara ett skäl till
varför de artiklar som omnämner alla de nationella minoriteterna bortser ifrån
sverigefinländarna. Gruppen har aldrig behövt genomlida ett historiskt lika omvittnat
förtryck av det slag som judar, samer och romer genomlidit. Också tornedalsfinnarnas
förbud att tala sitt eget modersmål omnämns i många artiklar. Men tydligen kan inte
sverigefinländarna uppvisa en lika dålig behandlig som andra minoritetsgrupper.
Eller så förblir den, precis som resten av bilden om den sverigefinska minoriteten,
anonym.
Förutom att sverigefinländaren är anonym och ”bättre än de sämsta men inte
fullt så bra som de bästa” pekar resultatet av denna undersökning på den sköra linjen
mellan invandrar- och integrationspolitik och minoritetspolitik. Sveriges Riksdag
antog år 2000 lagen som innebär särskilda rättigheter till fem minoritetsgrupper/
språk. Den lagen betecknar minoriteterna som nationella dvs. som inhemska. Detta
kan tolkas som att något som är inhemskt inte längre behöver genomgå en integration utan att den processen är klar. Vid läsning av i synnerhet artikeln som behandlar
invandrarnas hälsa är detta inte en bild som träder fram. Tvärtom, sverigefinländaren
(den finska invandraren) verkar vara en högst segregerad individ i utkanten av
samhället med stora fysiska och psykiska problem.
Det leder till två polariserade bilder; å ena sidan bilden av den sverigefinska
välmående nationella minoriteten och å andra sidan bilden av den segregerade och
sjuka invandraren. Och mellan dessa två poler finns det som undersökningen kom
att präglas av: en otydlig bild som ger intrycket av en anonym minoritet.
Ett citat som återfanns i de artiklar skrivna av minoritetens representanter själva
förmedlar just detta. En önskan att bli kallad och behandlad som den nationella
minoritet som man är (artikeln behandlar TV-programmet EKG:s nedläggning):
”För att få igång en konstruktiv debatt om den svenska medie- och
minoritetspolitiken hoppas vi att SVT:s högsta ledning slutar att kalla
oss sverigefinländare för “våra invandrare” – som det enligt uppgift
heter i SVT:s interna kommunikéer - av två orsaker: vi tillhör inte SVT,
och vi är en minoritet bestående av 450 000 medborgare och bör
behandlas därefter.” (Svenska Dagbladet 2002-10-15)
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Framtida forskning
Denna studie är gjord med Faircloughs modell för kritisk diskursanalys. Den
undersöker inte bara hur bilder av fenomen ser ut och förändras men syftar också på
att sätta denna bild in i ett större sammanhang. Detta har inte gjorts i denna
undersökning. Därför kunde man som framtida forskning rekommendera att man
t.ex. undersöker vad denna undersöknings bild av sverigefinländaren får för
konsekvenser.
Fairclough är intresserad av att se huruvida diskurser över tid förblir stabila
eller om det finns en förändring. Därför skulle det vara intressant att göra en jämförelse
i ett före/efterperspektiv och undersöka om bilden av sverigefinländaren förändrats
i och med minoritetsstatusen.
Min undersökning har undersökt media på nationell nivå. Det skulle också
vara intressant att gå in på lokalnivå. Man skulle kunna undersöka huruvida en stor
exponering i lokalmedia finns att finna i de kommuner/städer där man i övrigt varit
positiv till förslag som gynnat sverigefinska intressen. Med andra ord: skrivs det
mer om sverigefinländare i de kommuner som i övrigt varit positiva till minoriteten.
I detta arbete har syftet varit att se vilken bild av sverigefinländaren som träder
fram genom läsning av landets stora tidningar. Jag har alltså i huvudsak tittat på vad
som sägs. Ibland kan också det som INTE sägs vara av särskilt intresse. På detta sätt
skulle denna studie kunna utvecklas. Genom att jag under min forskning läste olika
artiklar (också sådana som inte redovisas i denna forskning) reagerade jag på att de
artiklar som till exempel behandlade Sveriges Radios misslyckade digitalsatsning
inte berörde SR Sisuradio (P7). Då SR Sisuradio/P7 varit pionjärer i den digitala
radion så är detta högst märkligt. Samma sak upprepades med andra typer av artiklar.
I Svenska Dagbladet fanns en artikel som handlade om hur de nationella minoriteterna
hade samlats i Uppsala för att diskutera aktuella frågor. I hela artikeln nämns inte
med ett enda ord sverigefinländarna. Denna undersökning gav bilden av
sverigefinländaren som en anonym grupp. Hur skulle bilden av sverigefinländaren
se ut om man tittade på vad som inte sägs?
Undersökningen fick fram 7 artiklar som skrivits av sverigefinländare alternativt
människor som är väl insatta i minoritetspolitik. Av de artiklarna handlar fem stycken
om inre stridigheter där minoritetsrepresentanter beskyller varandra för olika
oegentligheter. Om man skulle få tillgång till alla debattartiklar som skrivits av
sverigefinländare men som refuserats av tidningarnas redaktioner skulle en intressant
studie vara möjlig. Den skulle kunna ge en bild av hur minoriteten ser sig själva och
vilken bild vill tidningarna publicera.
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FINSKA KRIGSVETERANER I SVERIGE
– DERAS ORGANISATION OCH VERKSAMHET
Aleksi Pohjolainen

Inledning
De finska krigsveteranerna är en produkt av de tre krig som Finland var inblandat i
under tiden för andra världskriget, Vinterkriget (1939-40), Fortsättningskriget (194144) och Lapplandskriget (1944-45). Bland de finländare som under efterkrigstiden
kom till Sverige för att arbeta och bo fanns det tusentals män och kvinnor som tjänat
krigsmakten i Finland. De flesta av dessa män och kvinnor var eller kom att bli
medlemmar i Finlands krigsveteranförbunds systerföreningar i Sverige.
Tidigare forskning om finska krigsveteraner i Sverige
Jag har inte lyckats hitta någon tidigare forskning om finska krigsveteraner i Sverige.
Det mesta av materialet som finns tillgängligt och direkt berör ämnet är ytterst knappt
och består till större delen av artiklar, föreningsblad och opublicerat material.
Syfte och frågeställning
Den offentliga informationen om de finska krigsveteranerna och deras organisation
i Sverige som finns tillhandahållen är som sagt bristfällig. Mitt syfte med detta arbete
är att skapa ett dokument som ger en övergripande bild om dem och deras verksamhet
i landet. Jag inriktar mig huvudsakligen på att beskriva verksamheten som är knuten
till Finlands krigsveteranförbund.
För att uppnå detta har jag ställt följande frågor:
• Vad har de finska krigsveteranerna i Sverige för bakgrund och historia?
• Varför emigrerade de finska krigsveteranerna till Sverige och hur har det
påverkat deras liv och möjligheter?
• Hur ser deras organisation och verksamhet ut?
Data och metod
Materialet jag använder mig av består befintlig litteratur som går att finna om ämnet
från Mälardalens högskolas och Eskilstuna stads bibliotek. Jag har sökt bland
tidskrifter, tidningsartiklar och på Internet om ämnet. Jag har även varit i kontakt
med Sverigefinländarnas arkiv, Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige och
Stockholms- och Eskilstunas krigsveteranföreningar för att be om information och
vägledning. Jag har utfört ett par intervjuer med finska krigsveteraner som har en
inblick i verksamheten för att få en förstahandsbeskrivning. På grund av att talspråket
komplicerade renskrivningen av intervjumaterialet så har jag i vissa delar hållit mig
till en skriftspråklig och innehållsmässig syn för att kunna sammanställa intervjuerna.
Jag har även använt mig av en del opublicerat material som referens. I arbetet har
jag hänvisat till en del litteratur som i första hand beskriver krigsinvaliderna, vilket
beror på att jag inte har hittat liknande litteratur som direkt behandlar krigsveteranerna.
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Jag är övertygad om att det går att tillämpa vissa fakta om krigsinvaliderna på
krigsveteranerna, då de i princip tillhör samma målgrupp. Undersökningen jag har
genomfört är både explorativ och deskriptiv.

De finska krigen 1939-45
De följande avsnitten syftar till att ge en inblick i de krigstida händelserna, som de
flesta finska krigsveteranerna var med om.
Finland utkämpade tre krig under tiden för andra världskriget. Det första det
s.k. Vinterkriget var ett försvarskrig, som stod mot Sovjetunionen vintern 1939 och
våren 1940 samt det varade i 101 dagar. Efter ett år av fred allierade sig Finland med
Tyskland och i samband med den tyska storoffensiven Operation Barbarossa
sommaren 1941 anfölls Sovjet. Det s.k. Fortsättningskriget kom att vara i tre år fram
till att Finland slöt en separatfred med Sovjet sommaren 1944 och förband sig att
avväpna de tyska trupper som var stationerade i landet. Det ledde till att de forna
vapenbröderna hamnade i strid med varandra i det som kommit att kallas för
Lapplandskriget (Meinander 1999: 186-271). Över 350 000 finska män deltog i krigen
1939-1940 (Bilaga 8).
Vinterkriget
Den 23 augusti 1939 slöt Tyskland och Sovjetunionen ett ickeaggressionsavtal i
vilket de båda länderna delade upp Europa i militära intressesfärer. Finland hamnade
bland de länder som tillhörde Sovjets intressesfär. Vid de förhandlingar som följde
krävde Sovjetunionen att Finland skulle upplåta Hangö udd till en sovjetisk marinbas,
avstå från Finska viken och delar av Petsamo-området samt dra om gränsen på
Karelska näset till ett betryggande avstånd från Leningrad och skrota befästningsverken som byggts där. Finland vägrade att ge efter för kraven och den 9 november
1939 bröt förhandlingarna samman. Morgonen den 30 november 1939 anföll den
sovjetiska Röda armén längs hela den finska östgränsen (Meinander 1999: 174-185;
Jakobsson 1999: 49-56).
Till en början gick den sovjetiska framryckningen planenligt och det finska
försvaret verkade maktlöst mot den numerärt och materiellt överlägsna motståndaren.
”Huvudoffensiven på Karelska näset syftade till att förstöra de där
belägna befästningsverken och att fortsätta till huvudstaden Helsingfors.
De sovjetiska arméerna norr om sjön Ladoga fick order att dela upp
Finland i tre delar och att besätta Petsamo-området vid Norra ishavet”
(Jakobson 1999: 56).
Men krigslyckan vände så småningom till Finlands fördel. Via en rad
framgångsrika motoffensiver lyckades finnarna slå ut eller försvaga flera sovjetiska
truppkoncentrationer och därmed hejda deras framryckning (Meinander 1999: 192198). I det långa loppet var Finland oförmöget att hålla ut mot den sovjetiska
krigsmaskinen och när utlovat bistånd från andra länder uteblev, tvingades man att
förhandla om fred. Den 13 mars 1940 undertecknades ett fredsavtal mellan länderna,
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i vilket Finland gav upp Hangö udd och stora delar av Karelen till Sovjet. I 101
dagar pågick stridigheterna, Finlands förluster uppgick till ca 20 000 stupade och ca
43 000 sårades (Meinander 1999: 206 ff; Jakobsson 1999: 56-59).
Fortsättningskriget
I slutet av juli 1941 anföll finska trupper Sovjetunionen, i samband med den tyska
militära operationen kallad Barbarossa. Innan anfallet genomgick de finska
diplomaterna en serie förhandlingar och diplomatiska turer. Frågan var om man skulle
fortsatt hävda sin neutralitet och i så fall riskera att invaderas av någon stormakt som
såg landet som en strategisk möjlighet, eller skulle man välja sida i storkriget. Bland
alla möjliga valmöjligheter ansåg den finska ledningen att enda chansen till
överlevnad var att alliera sig med Tyskland. Missnöjet från Vinterkriget, då
västmakterna hade utlovat hjälp men som uteblev, var i färskt minne och det gjorde
att man ansåg orienteringen mot Tyskland vara ett val mellan två onda ting (Meinander
1999: 213-223; Jakobsson 1999: 61 f, 77).
Anfallet kom som en fullständig överraskning för den sovjetiska ledningen
och redan efter en månads stridigheter hade den finska armén nått sina mål och mer
därtill. Kriget blev i stort sett stillastående efter det att den finske överbefälhavaren
Mannerheim vägrat att gå djupare in på fiendens områden. Orsakerna till det var lika
mycket politiska som militära. Ett anfall mot Leningrad kunde ha bekräftat den oro
som Sovjetunionen tidigare uttryckt om hotet mot staden från den närliggande finska
gränsen och hade därmed legitimerat Röda arméns angrepp vintern 1939. En annan
orsak tros vara, att om den finska armén ytterligare bredde ut fronten så skulle det ha
försvårat underhållsmöjligheterna och försvaret och därmed underlättat för en
sovjetisk inbrytning. I tre år stod fronten i princip stilla utan att några större
förändringar skedde (Meinander 1999: 231-234). Redan 1942 började den finska
ledningen inse hur svårt det skulle bli att dra sig ur kriget och började sondera
möjligheter till fred. De sonderingar och förhandlingar som gjordes var produktiva
men tydligen inte tillräckligt tillfredställande för någon part, eftersom en
överenskommelse inte gjordes före Röda arméns storoffensiv sommaren 1944 på
Karelska näset (Meinander 1999: 249-256, 262; Jakobsson 1999: 62 f).
Samtidigt med striderna pågick förhandlingar om en separatfred mellan Finland och Sovjetunionen. De finska beslutsfattarna försökte komma fram till ett avtal
som kunde accepteras av båda parter, men samtidigt var de tvingade att dölja sina
fredssträvanden från tyskarna, tills man kommit överens med Sovjet och de allierade.
Genom den finska arméns envisa motstånd lyckades man stabilisera det militära
läget något och Moskva ansåg att fred med Finland var lönsammare än en invasion
av landet. Finland gick med på de sovjetiska kraven som bl.a. innebar att de tyska
trupperna i landet skulle avväpnas eller drivas ut ur landet. Delar av den finska
ledningen skulle bytas ut och man förband sig att betala ett krigsskadestånd samt
avstå från de i Vinterkriget förlorade områdena i Karelen och Salla. Vidare skulle
man ge upp Petsamo-området och arrendera ut Hangö och Porkkala udd till
Sovjetunionen. Organisationer med fascistiska/antisovjetiska förtecken samt
paramilitära frivilligrörelser som till exempel skyddskårerna och Lotta Svärd skulle
förbjudas. Ett vapenstilleståndsavtal kom till stånd länderna emellan den 19 september
1944 i Moskva, och en sovjetiskt ledd allierad kontrollkommission tillsattes för
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övervakning av att kraven fullföljdes. Priset i mänskliga förluster för Finlands del
blev långt större än under Vinterkriget, ca 60 000 man stupade och ca 158 000 sårades
(Meinander 1999: 262-275; Jakobsson 1999: 63ff; Bilaga 8, Nordell 1996: 97).
Lapplandskriget
Finland hade i hemlighet kommit överens med Tyskland om att ett skenkrig skulle
verkställas för att blidka Sovjet när tyskarna drog sig tillbaka från finskt territorium.
Till en början gick det tyska tillbakadragandet planenligt och fredligt. Det gjorde att
den sovjetiska ledningen blev märkbart irriterad över den stillsamma utvecklingen.
Finland pressades att ta i med hårdhandskarna när det gällde fördrivandet av tyska
trupper ur landet. Den finska ledningen såg då ingen annan utväg än att gå de ryska
kraven till mötes. Det ledde till regelrätta stridshandlingar mellan de forna
vapenbröderna, och en materiell förstörelse i finska Lappland som inte blev återställt
före 1950-talet. De tyska förbanden retirerade upp mot nordligaste Finland och
utövade den brända jordens taktik.1 Stridigheterna fortsatte ända till den 27 april
1945 då tyskarna lämnade sin sista utpost i Finland. Under Lapplandskriget stupade
ca 1 000 man och ca 3 000 man sårades på den finska sidan (Meinander 1999: 269271; Bilaga 8).

Flyktingar och emigranter
Det här avsnittet syftar till att klargöra orsakerna till den efterkrigstida utvandring
från Finland som många krigsveteraner företog.
En direkt konsekvens av kriget var att ca 11 procent av Finlands befolkning,
det vill säga ca 422 000 personer blev flyktingar i sitt eget land. De lämnade sina
hem och egendomar i de till Sovjet förlorade områdena, många krigsveteraner kom
därifrån. Flyktingarna blev omdirigerade till städer och kommuner runt om i landet
där de fick börja om från början. Finland tillhörde de länder som drabbades hårdast
av flyktingproblematiken om man ser till befolkningsmängden. Bland flyktingarna
fanns det många krigsveteraner och av dem valde en ansenlig del att inte stanna kvar
i Finland, utan de sökte sig utomlands (Meinander 1999: 270).
Efter kriget var återuppbyggnadsarbetet och krigsskadeståndsindustrin en stor
arbetsgivare i Finland. Men 1948 började en nedgångsperiod för den finska ekonomin,
vilket minskade arbetsmöjligheterna. Bostadsbristen var också akut, landets
bostadspolitik gick ut på att främst bygga på landsbygden, inte i städerna där den
mest akuta bristen fanns (Korkiasaari & Tarkiainen 2000: 137). Enligt Tauno Ahtila,
en av de krigsveteraner som intervjuades för denna studie, är just det den största
orsaken till den stora mängden emigranter. Han menar att den försvårade
försörjningen, bostadsbristen och arbetslösheten fick många att söka efter alternativ
utomlands. Detta skedde efter återuppbyggnaden av landet och återbetalningen av
krigsskadeståndet (Ahtila 2003: 4).

1

Detta innebär att en retirerande militär styrka försvårar en framryckande fiendes möjligheter till
försörjning och logi genom att förstöra den materiella infrastrukturen i dess väg.
2
Med det avses avtalet om vänskap, säkerhet och bistånd (VSB) som var en ömsesidig,
samordnad försvars- och utrikespolitik mellan länderna, och den Sovjet-vänliga politik som fördes
av president Urho Kekkonen (Meinander 1999: 288 f; Jakobsson 1999: 87-110).
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Gunnar Granskog säger att ”rysspakten och Kekkonen”2 var en bidragande
faktor till utvandringen från Finland efter kriget, och att särskilt finlandssvenskarna
flyttade under den tidsperioden (Granskog 2004: 2). Den förda utrikespolitiken och
det hot som VSB-avtalet utgjorde, vilket eventuellt kunde leda till en sovjetisk
ockupation av landet, skrämde upp stora delar av befolkningen (Jakobsson 1999:
87-110).
Hösten 1944 valde vidare tusentals finländare att bege sig till Sverige,
drivna av en rädsla för en sovjetisk ockupation. I december 1944 uppehöll
sig närmare ca 5 000 flyktingar från Finland i Sverige, och under följande
år steg deras antal något. En stor del återvände om några år när läget
hade stabiliserats (Meinander 1999: 270).
Vintern 1995 gjorde Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikts kansli en undersökning
där man försökte klargöra omständigheterna bakom krigsinvalidernas emigration
till Sverige. Undersökningen visar att nästan en tredjedel flyttade till Sverige på
1940-talet, varav särskilt många kom redan 1944. Den största gruppen krigsinvalider,
en tredjedel, kom till Sverige under 1950-talet, rekordåret för invandringen var 1951.
En knapp fjärdedel anlände mellan åren 1960-1969, varav de flesta kom åren 1961,
1965 och 1969 (se Bilaga 6).
Den största orsaken till emigrationen visade sig vara arbetsmöjligheterna, 53
procent av invaliderna kom till Sverige på grund av det. 14 procent uppgav familjeskäl
som orsak. 10 procent uppgav rädslan för en Sovjetisk ockupation som skäl och i
den gruppen kom alla under 1940-talet (Nordell 1996: 164 f). Joili Hella
(Jubileumsskrift 1984: 9) skriver att såren från kriget, både de fysiska och själsliga,
ledde till anpassningssvårigheter i det civila för många krigsveteraner, och att detta
troligen hade att göra med den utbredda utvandringen, främst på 1950-talet till
Sverige, Kanada, Förenta Staterna och Australien.

Bildandet av veteranförbund i Finland
Detta avsnitt behandlar uppkomsten av veteranföreningar i Finland i samband med
andra världskriget, men jag tar endast upp de förbund som är verksamma i Sverige
idag. Redan 1918 efter inbördeskriget i Finland påbörjades insamlingar till förmån
för skadade veteraner och i de flesta europeiska länder påbörjades en organisering
av krigsinvalider strax efter första världskriget. Insamlingarna som var oerhört lyckade
visade på ett brett folkligt stöd för invaliderna och lag- ändringar gjordes i den finska
riksdagen, till veteranernas förmån. 1924 samlades krigsinvaliderna för att se efter
sina intressen och Frihetskrigets invalidförbund grundades. Veteranerna från
inbördeskriget var pionjärerna för de förbund som kom att bildas i ett senare skeende
(Seppälä 1990: 16 ff).
När ca 43 000 skadade soldater återvände hem efter Vinterkriget var samhället
dåligt rustat att ta hand om dem. Visserligen fanns det paragrafer i lagen som
garanterade en ersättning till krigsinvalider, men systemet var långsamt och resurserna
var små. Så länge krigsinvaliderna var inskrivna hos krigsmakten fick de dagpenning
och deras familjer fick ersättning per månad. Efter ett tag började svårigheterna, det
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uppstod problem med pappershanteringen hos dem som skötte hanteringen av
ersättningarna. Läkarbevis, som var en nödvändighet för att söka ersättning blev för
vissa omöjligt att få och massor av krigsinvalider hamnade i ekonomiska trångmål.
Sommaren 1940 fick man till stånd en lösning där staten erbjöd tillfällig ersättning
till såna som på grund av krigsskador inte kunde utföra ett arbete fullt ut (Seppälä
1990: 29 f; Nordell 1996: 69). Tanken på ett eget förbund började mogna redan
under våren och sommaren 1940, men på vissa orter bildades det föreningar. Den 18
augusti 1940 bildades Krigsinvalidernas Brödraförbund under ett nationellt möte i
Jyväskylä (Nordell 1996: 70).
Krigsveteranverksamheten i Finland startades först 1957, när man i Tammerfors
bildade Frontveteranernas Bostadsförbund, vilket sedan kom att utvecklas till Finlands
Krigsveteranförbund (Bilaga 8). Tanken var att förbundet skulle fungera som en
förenande, oegennyttig landsomfattande intresse- och stödorganisation för de män
och kvinnor som deltog i krigen 1939-1945.
”Med en krigsveteran avses i förbundets stadgar en sådan medlem av
en medlemsförening som deltagit i krigen som fördes i Finland 19391945 som inkallad i tjänst, beordrad eller frivillig.” (Bilaga 5)
Att krigsveteranverksamheten kom igång så sent kan sammankopplas med behovet
för det. Tidigare hade det fungerat så att veteranerna genom att stödja och hjälpa
varandra hade klarat sig. Men detta räckte helt enkelt inte till längre, statsmaktens
stöd behövdes för att avlasta dem med ekonomiska svårigheter (Jubileumsskrift
1984: 9).

Finska krigsveteraner i Sverige
Följande avsnitt syftar till att återge krigsveteranernas verksamhet, mål och utveckling
fram till 2000-talet. Sveriges första finska krigsveteranförening, Finska Krigsveteraner
i Stockholm bildades sommaren 1969. Senare samma år bildades en förening i
Göteborg, Krigsveteraner i Göteborg. Efter föreningarna i Stockholm och Göteborg
spred sig företeelsen runt om i landet till Borås, Södertälje (1970) och till OxelösundNyköping (1971). Samarbetet som uppstod mellan de tidiga föreningarna kom senare
att utvecklas till det nuvarande Sverigedistriktets verksamhet. Samarbetet föreningarna emellan tog plats i ett organ som de kallade det Skandinaviska distriktet. Tanken
med samarbetsorganet var att den skulle inkludera alla verksamma krigsveteranföreningar i Sverige och de som eventuellt skulle bildas i Danmark och Norge. Namnet
för samarbetsorganet ändrades dock 1971 till Distriktet i Sverige och innefattade
därmed endast föreningar verksamma i Sverige (Ax 1994: 6).
Organisation och verksamhet under 1970-talet
Till en början var föreningarnas och distriktets verksamhet försiktig och sökande, de
sökte vägledning och stöd från Finlands Krigsveteranförbund och från förbundets
distrikt i Egentliga Finland. Arbetet kom igång ordentligt med hjälp av de från Finland erhållna riktlinjerna. Föreningar startades enligt de modellstadgar och de
föreskrifter för krigsveteranverksamhet som utfärdats av Finlands Krigsveteran58

förbund. Till en början var kontaktknytning med krigsveteraner inom föreningsverksamhetens områden en prioritering. Genom att man hade sammankomster och
vidarebefordrade information om verksamheten och dess mål knöt man till sig nya
medlemmar (Ax 1994: 6).
1972 hölls ett möte i Stockholm där man skulle dra upp riktlinjerna för
krigsveteranernas fortsatta mål. Det man kom fram till var att följande insatser
utgjorde det största behovet; en effektivisering av krigsveteranverksamheten i Sverige
och starkare band skulle knytas med Finlands Krigsveteranförbund. För att kunna
effektivisera arbetet beslöts det att Sverige skulle delas in i tre separata
verksamhetsområden: Södra, Mellersta och Norra Sveriges distrikt. Under mötet i
Stockholm utarbetades en gemensam verksamhetsplan för de nya distrikten. Där
bestämdes att distriktens huvudarbete skulle vara följande:
• Att söka kontakt med i Sverige bosatta veteraner från Finlands krig och få med
dem i föreningsarbetet.
• Att anordna informationstillfällen inom föreningarnas verksamhetsområden.
Vid dessa informeras om den påbörjade verksamheten och dess mål att uppnå
jämställdhet med de krigsveteraner som bor i Finland.
• Att effektivisera informationen om arbetet genom att utnyttja även lokal radio
och lokala tidningar (Ax 1994: 7).
Under den första hälften av 1970-talet fick distrikten ett par nya medlemsföreningar,
krigsveteranföreningen i Norrköping (1973) och Finska Krigsveteraner i Värmdö
(1975). Antalet medlemmar i föreningarna växte ständigt och verksamheten började
få en stabilare struktur. De föreningar som var verksamma i Sverige hade ett varaktigt
samarbete med Förbundet i Finland. Men arbetet stördes av det faktum att de inte
var officiella medlemmar av det Finländska Krigsveteranförbundet. Man kunde då
inte påverka besluten som togs i förbundets ledande organ genom avsaknaden av
egna representanter och man saknade rösträtt vid förbundsmötena. Sveriges finska
krigsveteraner hade endast en formell representation vid dessa instanser. Lagen om
föreningsregister i Finland ansågs länge vara det största hindret för en upptagning
av de i Sverige verksamma föreningarna i det Finländska Krigsveteranförbundet
(Ax 1994: 6-8). Vid ett årsmöte 1976 lade det Mellersta distriktets styrelse fram ett
förslag till en verksamhetsplan för året. De viktigaste riktlinjerna i förslaget ansågs
vara:
• Att medlemsföreningarna i Mellersta Sveriges distrikt verkar i enlighet med
Finlands Krigsveteranförbunds stadgar och anvisningar sålunda, att
föreningarna åtnjuter förbundets förtroende i egenskap av krigsveteranföreningar som följer dess principer.
• Att officiellt få in distriktet och dess medlemsföreningar som medlemmar i
förbundet.
• Att erhålla ett officiellt stöd för distriktets verksamhet i avsikt att uppnå
jämställdhet för utomlands bosatta veteraner från Finlands krig 1939-1945
(Ax 1994: 9).
Förslaget godkändes vid årsmötet och distriktets ordförande fick fullmakt att ta upp
förhandlingar med ledande personer i Finlands Krigsveteranförbund, om möjlig59

heterna att förverkliga verksamhetsplanens huvudmål. Förbundet var positivt inställt
till förslagen som framfördes av det Mellersta Distriktet. Ett förslag från förbundet
drevs fram i distriktet, vilket gick ut på att slå samman de tre distrikten i Sverige till
ett enda sammanhängande.
Vid ett sammanträde 1977 tog Finlands Krigsveteranförbunds styrelse ett viktigt
beslut. Krigsveteranföreningarna i Sverige kunde bli officiella medlemmar av
förbundet. De upphöjde distriktet i Sverige till ett officiellt medlemsdistrikt i Finlands
Krigsveteranförbund, dess 21: a distrikt var fött (Ax 1994: 9-10). Det svenska
distriktet fungerar i princip som ett förmedlingsorgan mellan förbundet i Finland
och föreningarna i Sverige och har samma organisation som distrikten i Finland
(Ahtila 2003: 1). Beslutet att införliva krigsveteranverksamheten i Sverige med det
finska förbundet hade en stor påverkan på det fortsatta arbetet för föreningarna. Att
de i Sverige belägna krigsveteranföreningarna nu stod på samma nivå som de i Finland gav dem en positiv medvind, vilket visade sig genom att antalet medlemmar i
föreningarna växte och att nya föreningar grundades runtom i landet. I och med
framgången hade det svenska distriktet nu fått en större möjlighet att föra fram
anspråken på lika förmåner, dem som veteranerna i Finland var berättigade till. Det
första steget var att garantera rätten till att få frontmanna-/fronttjänsttecknet.3 1979
erhöll krigsveteraner med dessa tecken som var bosatta utanför Finland rätten att
rehabiliteras på faciliteter för ändamålet i Finland. Detta bekostades av den finska
staten. Detta gjorde dock inte dem likvärdiga med sina kamrater i Finland, där man
efter uppnådd pensionsålder (65 år) fick ett fronttillägg. Från de första
krigsveteranföreningarnas grundande (Göteborg och Stockholm) i slutet av 1960talet fram till slutet av 1970-talet hade antalet föreningar vuxit till åtta stycken (Ax
1994: 11-12).
Organisation och verksamhet under 1980-talet
I 1980 års arbetsplan som Finlands Krigsveteranförbund utarbetade, fastslogs det att
reglerna gällande fronttillägget skulle ändras så att de skulle vara gällande för alla
krigsveteraner, oberoende av nuvarande nationalitet och bostadsort. En representant
från krigsveteranförbundet tog ämnet vidare till Förhandlingsdelegationen för
frontveteranärenden samma år. Där diskuterades frågan men det fick inget enhälligt
stöd. På grund av det togs förslaget upp i den finska riksdagen, men även där blev
förslaget liggande, trots en utredning av ärendet som riksdagens socialutskott utförde,
i vilken de belyste frågan om hur fronttillägget skulle kunna betalas ut till veteraner
bosatta utomlands. Det svenska distriktet och Finlands Krigsveteranförbund arbetade
intensivt med att få förslaget genomfört, men resultaten uteblev, tills man i det svenska
distriktet beslöt att på eget bevåg sända en egen delegation till Finlands riksdag (Ax
1994: 13). Delegationen överlämnade en resolution i vilken det bland annat stod,
”att utanför Finlands gränser bosatta krigsveteraner, vilka deltagit i
Finlands krig 1939-1945 och innehar frontmannatecken, inte kan förstå
varför de icke anses vara jämställda med krigsveteraner bosatta i deras
förra hemland. Fronttillägget är inte beroende av inkomst utan en
ersättning för krigstjänst fullgjord under kriget på krigsoperationsområde” (Ax 1994: 14).
3
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Belägg för att man tjänstgjort på krigsoperationsområden i den finska armén under krigen 19391945, t.ex. stämpel i soldatpass där det framkommer att man varit frontsoldat (Ahtila 2003: 2).

När delegationen överlämnade resolutionen diskuterades möjligheten att få ett
slutgiltigt avgörande på frågan, och alla personer som de mötte tyckte att anspråken
från de utomlands boende veteranerna borde uppfyllas. Den finska försvarsministern
Veikko Pihlajamäki lovade att göra allt för att lagen om fronttillägget skulle ändras
så att den skulle gälla även de veteraner som var bosatta utomlands (Ax 1994: 14).
Trots alla löften så kunde krigsveteranerna i Sverige än en gång konstatera att
deras yrkanden hamnat i skymundan och att ytterligare åtgärder behövdes för att
åstadkomma en förändring. Den finska regeringen byttes ut och Finland fick en ny
statsminister, Harri Holkeri, som besökte Stockholm 1987. Där möttes han av
representanter för de finska krigsveteranerna i Sverige. Representanterna överlämnade
en vädjan till Finlands statsminister att regeringen skulle ge riksdagen ett lagförslag
där deras krav på rätten till lika rättigheter med sina kamrater i Finland skulle
framkomma. Statsministern var positivt inställd till veteranernas vädjan och lovade
undersöka saken närmare. Det tog ytterligare ett och ett halvt år innan Finlands
krigsveteraner bosatta utomlands fick sina krav till lika rättigheter igenomdrivna.
Den 25 november 1988 gavs lagen om utbetalning av fronttillägg till utlandet, den
trädde i kraft året därpå den 4 januari. Enligt den nya lagen hade en utomlands
boende krigsveteran rätt till fronttillägg om han fyllt 65 år och inte fick folkpension
från Finland. Fronttillägget betalas ut till alla frontveteraner oberoende av
medborgarskap så länge de har frontmanna-, fronttjänst- eller veterantecken. När
lagen trädde i kraft hade de i Finland boende krigsveteranerna redan åtnjutit förmånen
under en tioårsperiod (Ax 1994: 13-15). Framgångarna reflekterade än en gång
ökningen av nya medlemmar i krigsveteranföreningarna. I den takt som
medlemsantalet växte ökade även behovet av nya föreningar. Under 1980-talet
bildades 15 nya föreningar runtom i Sverige. Det totala antalet föreningar var nu 25
stycken med ett sammanlagt medlemsantal på 3000 personer (Bilaga 2; Ax 1994:
17).
Organisation och verksamhet under 1990-talet
I början av 1990-talet hade krigsveteranerna i Sverige uppnått sitt mål med att bli
jämställda med sina kamrater i Finland. Informationsverksamheten tog en allt större
plats i distriktets och föreningarnas arbete. Tanken var att nå ut med informationen
om de nya möjligheterna till alla som var berättigade, men inte nödvändigtvis
medvetna om det. Behovet att få praktisk hjälp med ansökningarna till förmånerna
ökade likaså. Bland veteranerna hade man sedan Vinterkriget följt devisen ”Man
överger inte en broder” och hjälpt varandra genom svårigheter, såväl ekonomiska
och själsliga. Denna stödverksamhet har kommit att kallas för Brodershjälpen. Med
åren ökar även behovet av vård och under 1990-talet blev vårdfrågan den med högst
prioritering för krigsveteranerna (Ax 1994: 19). 1992 beviljades en ny förmån till de
utomlands boende krigsveteranerna, rätten till delvis ersättning för tandvårdskostnader
(Ax 1994: 20).

Finlands Krigsveteranförbunds Distrikt i Sverige
Finlands Krigsveteranförbunds Distrikt i Sverige är ett av sammanlagt 22 medlems-
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distrikt tillhörande Finlands Krigsveteranförbund, distrikten finns i Finland, Sverige
och Kanada (Bilaga 5). Idag finns det totalt 19 medlemsföreningar (Bilaga 2) i det
svenska distriktet, med ett sammanlagt medlemsantal på 1 687 personer (antalet är
från årsskiftet 2002-2003) och en medelålder på 82 år. Av medlemmarna är 1 063
män och 624 kvinnor, och i det är 553 stödmedlemmar inräknade. Vem som helst
kan bli medlem i krigsveteranföreningarna oberoende av nationalitet eller religion,
så länge den som söker medlemskap är beredd att följa deras regler. Det finns olika
slags medlemskap som också innebär skillnader; man kan vara en hedersmedlem,
stödmedlem eller en ordinarie medlem. I ordinarie medlemskap krävs att man
tjänstgjort på krigsoperationsområden i Finland under kriget. Stödmedlem blir den
som vill stödja verksamheten och accepterar krigsveteranernas regler (Ahtila 2003:
1-2).
Social verksamhet
Den sociala verksamheten har under de senaste åren utvecklats till distriktets och
föreningarnas huvudsakliga och viktigaste arbete. Krigstiderna är en period som
krigsveteranerna helst vill glömma och man försöker hjälpa sina medlemmar att få
en bättre tillvaro. Det finns många veteraner som inte behärskar det svenska språket
och de behöver hjälp med myndigheterna och andra praktiska göromål (Ahtila 2003:
1). Man strävar efter att erbjuda rådgivning och hjälp för att alla ska få tillgång till de
förmåner som beviljats krigsveteranerna av den finska staten, samt att de ska få den
socialhjälp som garanteras av Svensk lagstiftning och av lagen om sjukvård. De
förmåner som påverkar socialskyddet kommer från två skilda länder, vilket förutsätter
en god kännedom om lagstiftningen i länderna och goda kontakter med myndigheterna
i bägge. Det sociala arbetet och informationsförmedlingen därom har underlättats
av att den Finländska ambassadens socialattaché genom åren har hjälpt till med
uppgifter om tillgänglig hjälp och förmånerna genom direkt information till
krigsveteranerna bosatta i Sverige (Ax 1994: 21). Att ha tillgång till läkare med
kännedom om krigsveteranernas särskilda situation har en hög prioritet hos
krigsveteranerna, men tyvärr är läkare med den kunskapen en bristvara i Sverige.
De läkare som finns eller har funnits är i de flesta fall hitflyttade från Finland och
har därför en god kännedom om situationen. Läkare med kunskap om situationen är
viktiga därför att de kan hjälpa krigsveteraner och krigsinvalider att få tillgång till
de lagenliga förmåner som är deras rätt (Ahtila 2003: 1).
Informationsarbete
Allt sedan krigsveteranföreningarnas tidiga år har förmedlingen av information haft
en central betydelse för verksamheten. Målgruppen har främst varit krigsveteraner,
medlemmar och eventuella blivande sådana. Den utåtriktade verksamheten har också
varit av betydelse då det gällt att rekrytera och visa upp sin verksamhet för
utomstående. Under den tidiga verksamhetsperioden utgjordes informationskanalen
av ett cirkulär, vilket gjorde att medlemmarna i krigsveteranföreningarna alltid fick
ta del av förstahandsinformation. Det gjordes även försök med att ge ut en egen
tidning till medlemmarna. I slutet av 1970-talet gavs ett informationsblad ut med
namnet Sotaveteraani (Krigsveteranen), som gavs ut två gånger. Ända sedan 1980-
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talet har distriktet årligen gett ut ett informationsblad, först med namnet
Krigsveteranen 1981-1991 och från och med 1992 har den hetat Informationsblad. I
informationsarbetet har man använt sig av olika offentliga medier för att förmedla
nyheter och särskilt de sverigefinska redaktionerna har varit en viktig komponent
(Ax 1994: 22). Finlands Krigsveteranförbund ger även ut tidningen SotaveteraaniKrigsveteranen som är dess främsta informationskanal (Bilaga 3 och Bilaga 5).
Förmåner och rehabilitering
Krigsveteranerna har sammanlagt tre förmåner de kan nyttja, om han eller hon är en
ordinarie medlem. En ordinarie medlem har rätten att få rehabilitering antingen här
i Sverige eller i Finland på bekostnad av den finska staten. Tidigare har den rätten
kunnat utnyttjas var tredje år, nu har reglerna ändrats så att hälsotillståndet och ett
läkarintyg kan göra att du får åka på rehabilitering en gång per år. Rehabiliteringen
varar i regel två veckor men kan av medicinska skäl förlängas till maximalt fyra
veckor (Informationsblad 2003: 4). Fronttillägget är en ekonomisk förmån på 47
euro som betalas en gång i månaden till dem som har ett fronttecken (frontmanna-,
fronttjänst- eller veterantecken). Den finska staten ersätter även den delen av
tandvårdskostnaderna som Försäkringskassan inte betalar. Om mellanskillnaden är
jämförbar med den ersättning som betalas ut i Finland så kan man få den genom en
ansökan om ersättning från Folkpensionsanstalten i Finland (Ahtila 2003: 2 f;
Informationsblad 2003: 8).
Det finns stora skillnader i att vara finsk krigsveteran i Sverige jämfört
med att vara en i Finland, trots förmånerna och jämställdheten som
uppnåtts dem i mellan. Grundförmånerna är desamma i båda länderna,
men på många orter i Finland betalar kommunerna till exempel för
rehabilitering eller ger extra rehabilitering till sina krigsveteraner, i vissa
fall får de möjligheten att åka på rehabilitering utomlands. På vissa håll
i Finland är kollektivtrafikens användande gratis och detsamma gäller
vården som kan vara billigare. Det finns även matförmåner och billigare
mat serveras till krigsveteraner på en del håll (Ahtila 2003: 3).
Finansiering
Krigsveteranföreningarna i Sverige lever på gränsen till existensminimum då
kommunerna sällan, och staten inte alls bidrar till deras verksamhet. Däremot har
Sveriges Distrikt under en tioårsperiod mottagit finansiell hjälp från förbundet i
Finland, men pengarna kommer ursprungligen från Raha-automaattiyhdistys,4 dit
Distriktet i Sverige årligen lämnar in en ansökan för verksamhetsstöd. Föreningarna
får huvuddelen av sina inkomster från det som medlemsavgifter, olika aktiviteter
och försäljning genererar (Ahtila 2003: 1; Granskog 2004: 1).
Högtider
De finska krigsveteranerna har en rad högtider och minnesdagar som de firar, varav
den största och viktigaste för dem är Finlands självständighetsdag. Sedan finns den
nationella veterandagen som firas årligen den 27 maj. I Finland anordnas festligheter
4

Raha-automaattiyhdistys är ett finskt statligt ägt spelföretag som stödjer föreningsverksamhet.
(www.ray.fi)
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av kommunerna där krigsveteranerna är inbjudna hedersgäster, i Sverige har
festligheten de senaste åren anordnats av Finlands ambassad. De stupades dag är en
minneshögtid där veteranerna minns sina kamrater som stupade under krigen 19391945. Till exempel i Stockholm samlas veteranerna årligen vid den Finska kyrkan
och nedlägger kransar vid minnesplattan över de stupade (Ahtila 2003: 3 f).

Kvinnorna i krigsveteranföreningarna
Under krigsåren deltog över 100 000 kvinnor med uppdrag inom underhåll, vård
och spaningsuppdrag i kriget. Av dem tjänstgjorde cirka 70 000 i stridszoner (Nordell
1996: 74). De flesta av kvinnorna tillhörde organisationen Lotta Svärd5 som under
krigsåren var Finlands största kvinnoorganisation med 232 000 medlemmar som
mest (Meinander 1999: 162). Kvinnorna har ett eget förbund i Finland (Rintamanaisten Liitto) och en stödförening till krigsveteranförbundet vid namn Finlands
Krigsveteranförbunds Kvinnoförening, men de är inte aktiva i Sverige (Bilaga 5). I
Sverige hade föreningarna sammanlagt 624 kvinnor som medlemmar vid årsskiftet
2002-2003 (Ahtila 2003: 2). Tidigare har kvinnorna haft egna avdelningar inom
föreningarna, men på senare tid har man från distriktets håll ansett att det inte är
nödvändigt då män och kvinnor har samma förpliktelser och förmåner. Det är normen
som de flesta föreningar följer men till exempel i Haparanda finns det en egen
avdelning för kvinnor inom föreningen (Ahtila 2003: 5). En del av kvinnornas arbete
i föreningarna har varit att ta hand om utspisningen på sammankomster, att sköta
föreningarnas praktiska arbete inom kanslierna och de har deltagit aktivt med att
hjälpa till genom föreningarnas ”Brodershjälpsverksamhet” (Ax 1994: 35).

Krigsveteranernas stödförening
När krigsveteranernas medelålder började överstiga 70 år på 1990-talet ökade även
behovet av socialt arbete i föreningarna. Åldrandet i kombination med skador och
andra krämpor som var effekter av kriget besvärade allt mer. Många krigsveteraner
förlorade sina livskamrater och fick det än svårare att klara sig på egen hand. Mot
den bakgrunden grundades 1990 en särskild förening ansluten till distriktet,
Krigsveteranernas stödförening.
”Syftet med föreningens verksamhet är, att stödja i Sverige bosatta,
hjälpbehövande krigsveteraner och att för detta ändamål samla in medel”
(Ax 1994: 20).
Grundkapitalet till verksamheten fick man genom en insamling bland krigsveteranföreningarna. Kapitalet har från och med grundandet utökats bland annat genom
donationer och det används endast till social omvårdnad (Ax 1994: 20).

5
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En parallellorganisation till skyddskårerna (paramilitära förband som bildades i samband med
inbördeskriget 1917-1918), bildad 1921.

Andra krigsveteranföreningar och förbund
Krigsinvaliderna
Våren 1974 påbörjade Finlands Krigsinvaliders Brödraförbund en informationskampanj i Sverige, med tanken att man skulle lokalisera de krigsinvalider som bosatt
sig här. Redan samma år, hösten 1974, grundades som ett resultat av kampanjen
Finlands Krigsinvaliders Brödraavdelning i Sverige. På 1990-talet blev
Brödraavdelningen i Sverige upptagen som det 19:e distriktet i Finlands
Krigsinvalidförbund med namnet Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt.
Brödraavdelningen i Sverige hade dock fram till upptagningen i förbundet ett nära
samarbete med förbundet i Finland, och trots sin ställning som icke-medlemmar så
fick de stöd från förbundet. Det största hindret till medlemskap var förbundets stadgar
och den finska lagen om föreningsregister (Nordell 1996: 161; Seppälä 1990: 348;
Ax 1994: 23).
Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt är det förbund som står krigsveteranerna närmast, de två har delat kansliutrymmen sedan 1987 och samarbetar
med månget annat. Medlemmarna är i de flesta fall även medlemmar i någon av
krigsveteranföreningarna och vissa har varit med om att bilda krigsveteranföreningar,
varit ordföranden, styrelseledamöter och haft andra förtroendeuppdrag i dem. Det
svenska distriktet har inga medlemsföreningar utan verksamheten sköts genom ombud
i de olika krigsveteranföreningarna som får direktiv från krigsinvalidernas kansli i
Stockholm (Ax 1994: 23).
De utlandsfrivilliga
I de finska krigen deltog en ansenlig mängd frivilliga från hela världen, men de
största grupperna frivilliga kom från Sverige, Estland och Ingermanland. De här
grupperna har under åren efter kriget etablerat egna föreningar i Sverige och
kontakterna med finska krigsveteraner har varit täta. Genom de finska
krigsveteranernas initiativ påbörjades en process som ledde till att utländska frivilliga
beviljades fronttecken 1992, i och med tillkomsten av författningen om fronttecken
för utlänningar. Enligt den så har en utlänning rätt till tecknet förutsatt att han inte är
en finsk medborgare och inte har varit det under krigen, samt att han tjänat den
finska armén som frivillig och deltagit i strid. I och med erhållandet av tecknet fick
de utländska frivilliga tillgång till liknande förmåner som deras finska vapenkamrater
(Ax 1994: 20). De finska krigsveteranföreningarna i Sverige har eller har haft
utländska frivilliga som medlemmar i sina led (Ahtila 2003: 4).
Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga bildades i mars månad 1940 när
representanter från Svenska Frivilligkompaniets olika förband samlades och beslöt
att bilda ett förbund, med namnet Förbundet Svenska Frivilligkåren. För att göra det
möjligt för veteraner som deltog enbart i Fortsättningskriget att bli medlemmar,
ändrades namnet till Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga (Nilsson 2002: 293).
Kontakterna mellan de båda förbunden har varit täta och goda genom åren, de har
haft representanter hos varandra på årsmöten och festligheter (Ahtila 2003: 4). På
nästan dagen 60 år efter grundandet av förbundet år 2000 avslutades de svenska
frivilligas verksamhet, istället föddes de Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening
(Nilsson 2002: 293).
65

De estländska frivilliga har en egen förening vid namn Kamratförening JR
200, grundad 1944, som är en officiell medlem av Finlands Krigsveteranförbund.
Ingermanlänningarna har ingen egen förening men många av dem är eller har varit
medlemmar i de finska krigsveteranföreningarna (Ahtila 2003: 4).

Finska krigsveteraner utanför Norden
Efter krigen 1939-1945 utvandrade många finska krigsveteraner till länder utanför
Norden, de flesta hamnade i Kanada, Amerikas Förenta Stater eller i Australien.
Med det kanadensiska distriktet har Sveriges distrikt en speciell relation. De turas
om att representera sina förbund och varandra som ledamöter i Finlands
Krigsveteranförbunds styrelse under mandatperioder på två år (se Ahtila 2003: 4 f;
se även Bilaga 7).

Sammanfattande diskussion
Min utgångspunkt med arbetet var att ta reda på mer om krigsveteranerna i Sverige.
Tanken föddes när jag upptäckte hur begränsad den offentliga informationen om
dem var. Jag bestämde mig för att undersöka möjligheterna till om jag på något sätt
skulle kunna belysa deras verksamhet i Sverige. Det första jag upptäckte var att
materialet som fanns om dem på biblioteken, inte handlade om dem direkt utan om
sådant som var knutet till deras verksamhet. Av min handledare fick jag idén att
kontakta Sverigefinländarnas Arkiv och höra efter om de hade material om finska
krigsveteraner. Även om det visst fanns material insåg jag att det också var begränsat.
Det material som jag samlade ihop på biblioteken och i Sverigefinländarnas Arkiv
var alldeles för knappt och indirekt för att jag skulle kunna beskriva krigsveteranernas
historia och verksamhet på ett allmänt plan. Jag vände mig till källan, krigsveteranerna
själva och efter några samtal och en beskrivning av mitt projekt till några trevliga,
samarbetsvilliga personer fick jag hjälp med information och möjligheten att utföra
ett par intervjuer. Efter besök hos Finlands Krigsveteranförbunds Distrikt i Sveriges
kansli och några av Eskilstunas krigsveteraner, hade materialet utökats betydligt
och det fanns ett tillräckligt underlag för att skapa en övergripande bild av
krigsveteranverksamheten i Sverige. Till en början hade jag ett tiotal frågor som jag
diskuterade med de intervjuade men jag har varit tvungen att avgränsa frågeställningen
för detta arbete. Jag valde att fokusera på följande frågor:
Vad har de finska krigsveteranföreningarna för bakgrund och historia?
Jag tror att om man vill förstå det fundamentala i ett fenomen bör man känna till
dess förflutna. Vetskapen om att alla nödvändigtvis inte har en kännedom om finsk
krigs- och efterkrigshistoria och kanske ännu mindre om krigsveteranföreningarnas
historia bidrog också till frågeställningen. När det gäller de i Sverige boende
krigsveteranernas bakgrund och historia så har jag kommit fram till följande. Det
som binder de finska krigsveteranerna samman, är krigen 1939-1945 och
erfarenheterna från åren därefter med flyktingproblematik, krigsskulder,
återuppbyggnad, arbetslöshet och bostadsbrist. Men de utomlands boende
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krigsveteranerna har ytterligare ett kapitel att lägga till sin historia. Nämligen
emigrationen, integrationen och det faktum att utomlands boende veteraner länge
fick klara sig utan hjälp och stöd från någon. Varken den svenska staten eller den
finska staten beviljade samma förmåner och rättigheter som gällde för veteranerna i
Finland. De första krigsveteranföreningarna bildades sent i Sverige, över tio år efter
dem i Finland och de svenska föreningarna bildade ett officiellt distrikt i Finlands
Krigsveteranförbund nästan tio år efter att den första föreningen i Sverige hade
grundats. Lika rättigheter med de i Finland boende krigsveteranerna uppnåddes fullt
ut först i slutet av 1980-talet. För föreningarna och deras medlemmar var 1960 till
1990- talet en lång kamp för lika rättigheter och förmåner. Från 1990-talet fram till
idag har distriktet och föreningarna koncentrerat sig på att förbättra livskvalitén för
sina medlemmar. I de i Sverige boende finska krigsveteranernas historia och bakgrund
utmärker sig fyra saker som kan betecknas som huvudhändelser. Kriget, emigrationen,
föreningsverksamheten och kampen för jämställdhet.
Varför emigrerade de finska krigsveteranerna till Sverige och hur har det
påverkat deras liv och möjligheter?
Den vanligaste orsaken till krigsveteranernas emigration framgår tydligt. De flesta
finländare flyttade under efterkrigstiden på grund av arbetslöshet. Vissa flyttade på
grund av familjeskäl, en del, främst de som kom under 1940-talet, emigrerade på
grund av det sovjetiska hotet. Bland krigsflyktingarna fanns det också en del veteraner,
främst från det förlorade Karelen, som valde att emigrera. Anpassningsproblem till
det civila livet kan även ha varit en bidragande orsak till emigration.
Den största synliga påverkan av flytten märks i statusdegraderingen. Med det
syftar jag på geografins bestämmande över krigsveterandefinitionen, alltså hur deras
val av boplats kunde påverka förfogandet över förmåner och rehabilitering, fastän
de var finska medborgare. Detta har helt klart påverkat de i Sverige boende
krigsveteranernas liv negativt ända tills förändringarna uppnåddes. Men samtidigt
verkar just avsaknaden av dessa tillgångar ha sporrat krigsveteranerna framåt och
det har stärkt verksamheten. Den stadiga tillväxten av föreningar och medlemmar
fram till 1990-talet visar att behovet för gemenskap med likadant sinnade varit stort
och att man utnyttjat den möjligheten. Om man ser på orsakerna till emigrationen
från Finland så kan man konstatera att de förmodligen gjorde ett bra val. Det har inte
påverkat deras möjligheter negativt eftersom arbetslöshet inte har varit någon stor
fråga i Sverige under krigsveteranernas aktiva arbetsliv. Bostadsbrist och rädslan
för ett sovjetiskt övertagande har inte heller präglat tillvaron på samma sätt som i
Finland. Det enda negativa med emigrationen som jag kan se är nog just emigrationen
i sig, att mer eller mindre tvingas lämna sitt hemland på grund av brister i samhället.
De har kommit till ett främmande land med ett främmande språk, försökt anpassa
sig och när de väl hittat sin plats i samhället, har de blivit marginaliserade av sitt
gamla hemland ifråga om krigsveteranens rättigheter.
Hur ser deras organisation och verksamhet ut?
Finlands Krigsveteranförbund är moderorganisationen bakom krigsveteranföreningarna i Sverige. Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige är ett av 22
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medlemsdistrikt i förbundet och fungerar främst som en förmedlande länk mellan
sina medlemsföreningar och Förbundet i Finland. Till distriktet i Sverige hör 19
medlemsföreningar varav en är Kamratförning JR 200, en förening för estländska
frivilliga från de finska krigen. I anslutning till Sverigedistriktet har man bland annat startat Krigsveteranernas stödförening vars enda syfte är att stödja hjälpbehövande
veteraner i Sverige. Kvinnor är en väsentlig del av verksamheten. I Finland har de
en egen förening men den är inte aktiv i Sverige, i vissa föreningar finns det dock
avdelningar för kvinnor. En del av kvinnornas uppgifter har varit att ta hand om
utspisningen på sammankomster, att sköta praktiska saker som bokföring och andra
kansliarbeten. Distriktet har ett bra samarbete med olika krigsveteranföreningar och
förbund i Sverige samt med distriktet i Kanada.
Verksamheten har fått en mer social hjälpinriktning de senaste åren, man riktar
sin uppmärksamhet mot de hjälpbehövande krigsveteranerna i föreningarna.
Informationsarbetet spelar också en viktig roll, särskilt nu när medelåldern hos
veteranerna är 82 år och behovet att förstå och få hjälp med hanterandet av
myndigheter och ansökningar är större än någonsin. Finansiering får distriktet och
föreningarna främst från bidrag, donationer, evenemang och medlemsavgifter.
Krigsveteranerna har även ett par minnesdagar och högtider som är väldigt viktiga
för dem. Finlands självständighetsdag den 6 december, nationella veterandagen den
27 maj och de stupades dag.
Trots den nämnda materiella bristen har jag förhoppningsvis lyckats få fram
det mest väsentliga om de finska krigsveteranerna i Sverige. Det svåra med arbetet
har varit att hitta och lyfta fram generella aspekter i de texter jag haft tillgång till.
Det mesta som finns skrivet om krigsveteranerna i Sverige har i princip behandlat
samma saker, men de har ändå haft små skillnader och ny information som jag kunnat
utnyttja. Huvuddragen i arbetet beskriver krigsveteranernas historia, utveckling och
verksamhet. Detta har jag sedan jämfört med utvecklingen och situationen i Finland. Mitt arbete är endast en skrapning på ytan av det som finns och det borde följas
upp av en mer omfattande och djuplodande studie. En sådan uppföljning bör dock
göras snart, så länge det fortfarande finns enskilda personer kvar som kan ge en
förstahandsbeskrivning om sina liv och händelseförlopp innan, under och efter kriget.
Det brådskar dock; t.ex. Gunnar Granskog, en av de finska krigsveteraner jag hade
nöjet att möta och intervjua för min studie, lämnade oss beklagligtvis i april månad
2004.
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Bilaga 1
Förteckning över finska krigsveteranföreningar grundade i Sverige fram till
1994
Föreningar/Grundade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Finska Krigsveteraner i Stockholm 1969
Krigsveteraner i Göteborg 1969
Finska Krigsveteraner i Södertälje 1970, 1991
Krigsveteranklubb i Köping 1970
Finska Krigsveteraner i Oxelösund-Nyköping 1971
Krigsveteranförening i Norrköping 1973
Finska Krigsveteraner i Värmdö 1975
Finlands Krigsveteraner i Västerbotten 1979
Finska Krigsveteraner i Solna 1981
Finska Krigsveteraner i Fagersta 1983
Finska Krigsveteraner i Skaraborgs län 1984
Krigsveteraner i Norra Sverige 1984
Finska Krigsveteraner i Sydsverige 1984
Finska Krigsveteraner i Motala 1985
Finska Krigsveteraner i Järfälla 1986
Krigsveteraner i Finspång 1986
Krigsveteraner i Örebro-Värmland 1986
Krigsveteraner i Mellan-Sverige 1987
Krigsveteraner i Dalarna 1987
Krigsveteraner i Haparanda 1988
Finska Krigsveteraner i Eskilstuna 1989
Krigsveteraner i Västerås 1989
Finska Krigsveteraner i Skåne 1990
Kamratföreningen JR 2006 1944

Estländsk vapenbrödraförening, bestående av estländska frivilliga som deltog i de finska krigen
1939-45 (officiell medlemsförening i Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige).

Flera av föreningarna har fram till idag genomgått förändringar i form av
namn ändringar, sammanslagningar och i vissa fall har verksamheten helt
lagts ner, det har även tillkommit nya föreningar.
Källa: Ax, Axel (1994) 25 år, Krigsveteranverksamhet i Sverige 1969-1994.
Jubileumsskrift från Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige. Stockholm

Bilaga 2
Förteckning över finska krigsveteranföreningar i Sverige 2003
Föreningar/Grundade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finska Krigsveteraner i Eskilstuna 1989
Sydsvenska Krigsveteraner 1985
Finska krigsveteraner i Fagersta 1983
Göteborgs Krigsveteraner 1969
Haparanda Traktens Finska Krigsveteraner 1988
Östgöta Krigsveteraner 1973
Kamratförening JR 200 1944
Krigsveteraner i Köping 1970
Finska Krigsveteraner i Oxelösund-Nyköping 1971
Krigsveteraner i Norra Sverige 1984
Finska krigsveteraner i Sverige 2000
Finska Krigsveteraner i Skaraborgs län 1984
Finska Krigsveteraner i Skåne 1990
Finska Krigsveteraner i Södertälje 1991
Finska Krigsveteraner i Dalarna 1978
Finska Krigsveteraner i Stockholm 1969
Finska Krigsveteraner i Värmdö 1975
Krigsveteranerna i Västerås 1989
Örebro-Värmlands Finska Krigsveteraner

Källa: Finlands Krigsveteranförbunds Distrikt i Sverige (2003), Informationsblad
2003

Bilaga 3
Suomalaisia veteraanijärjestöjä (Finska veteranorganisationer)
Suomen Sotaveteraaniliitto
Suomen sotaveteraaniliitto on viime sotiimme osallistuneita miehiä ja
naisia laajimmin yhdistävä valtakunnallinen etu-, tuki- ja aatteellinen
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järjestö. Liitto toimii sekä kotimaassa, että yli rajojen, siirtolaisten ja
heimoveteraanien hyväksi. Suomen Sotaveteraaniliitto valvoo ja edistää
sotiemme veteraanien erityisetuuksia, antaa veljes- ja sisarapua, ylläpitää
isänmaallista mieltä ja yhteenkuuluvuutta sekä vaalii yhteisiä perinteitä.
Liitto sai nykyisen perusrakenteensa vuonna 1964 ja se on Maailman
veteraanijärjestön (World Veterans Federation) jäsen vuodesta 1967. Liitto
julkaisee Sotaveteraani – Krigsveteranen lehteä. Yhdistyksessä on tällä
hetkellä n. 90 000 varsinaista jäsentä. Liiton tukijärjestönä toimii Suomen
Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö ry. Siihen kuuluu tällä hetkellä n. 50 000
naista.
Rintamaveteraaniliitto
Rintamaveteraaniliitto perustettiin 5. huhtikuuta 1964. Liitto on viime
sotiimme osallistuneiden rintamaveteraanien etujärjestö, joka valvoo
veteraanien ja heidän perheenjäsentensä yhteiskunnallisia ja oikeudellisia
etuja. Liitto neuvoo rintamaveteraaneja ja heidän perheenjäseniään
erityisesti terveyden- ja sairaanhoitoa, kuntoutusta, eläke- etuja, asuntooloja ja sosiaalista sekä oikeudellista asemaa koskevissa asioissa. Liitto
pyrkii myös tukemaan veteraanien itsenäistä selviytymistä omassa
kodissaan. Rintamaveteraaniliitto on Maailman Veteraanijärjestön jäsen
vuodesta 1978. Liitto julkaisee Veteraani- nimistä jäsenlehteä. Nykyisin
jäseniä rintamaveteraaniliitolla on n. 35 000, joista 24 000 miehiä ja 11 000
naisia. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita entinen rintamasotilas
ja ulkomaalainen vapaaehtoinen, jolla on rintamasotilastunnus.
Rintamanaisten Liitto
Rintamanaisten liitto perustettiin 21. syyskuuta 1980. Liitto on rintamalla
lottina, sairaanhoitajina, sotilaskotisisarina, lääkäreinä ja monissa muissa
tehtävissä toimineiden naisten yhdysside ja jäsentensä etujärjestö. Sen
tavoitteena on rintamanaisten etuuksien kehittäminen yhteistyössä
miesveteraanien kanssa. Liittoon kuuluu n. 8 000 varsinaista jäsentä, joilta
edellytetään rintamapalvelustunnusta.
Sotainvalidien Veljesliitto
Sotainvalidien Veljesliitto on toimivista veteraanijärjestöistä vanhin. Se on
perustettu 18. elokuuta 1940. Liiton pääasiallinen tehtävä tukea
sotainvalidien ja heidän omaistensa huoltoa ja kuntoutusta. Sen
tarkoituksena on myös ylläpitää sotainvalidien keskuudessa isänmaallista
henkeä ja luotta-musta tulevaisuuteen sekä luoda edellytykset
sotainvalidien menetysten korvaamiselle. Liiton jäsenlehti Sotainvalidi on
ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1941 alkaen. Liito jäsenistöön kuuluu n.
32 000 jäsentä.
Källa: http://savonlinnakampus.joensuu.fi/merkkipaivat/veteraanipaiva/
veteraani4.htm besökt 2004-04-19.
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Bilaga 4
Raha-automaattiyhdistys
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi
RAY:n avustustoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on edistää
suomalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.
Avustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, hankkeita ja
projekteja. Vuosittain avustuksia saa yli 1 000 järjestöä

Källa: http://www.ray.fi/avustustoiminta/index.php besökt 2004-04-20

73

Bilaga 5

Källa: http://www.veteraanienperinto.fi/svenska/johdanto/yhdistys/
suomen_sotaveteraaniliitto_r.htm besökt 2004-04-19.
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Bilaga 6

Sotainvalidien Ruotsiin muutto (100 haastateltua), Krigsinvalidernas flytt till
sverige (100 intervjuade)
Lukumäärä-Mängd

8
6
4
2
0
40

43
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55
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61

64

67
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73

76

79

82

85

Vuosiluku-Årtal

Tabell 1
Källa: Nordell, Bengt (1996), tabell, s. 164
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Intervju med Tauno Ahtila, ordförande i Finska
Krigsveteranförbundets Distrikt i Sverige.
1) Voisitko kertoa teidän organisaatiosta ja toiminnasta?
– Suomen sotaveteraanit ruotsin piiri kuuluu Suomessa toimivaan Suomen
sotaveteraaniliiton, yhtenäiseen piireistä meillä sitten Ruotsin piiriin kuuluu 19
jäsenyhdistystä joista yksi, JR200 on eestiläisten vapaehtoisten oma järjestö mutta
kuuluu yhtenä jäsenyhdistyksenä Ruotsin piiriin. Ruotsin piiri on tavallaan niin kuin
yhdyselin pääyhdistyksen siis Suomen sotaveteraaniliiton ja Ruotsissa toimivien
jäsenyhdistysten välillä ja on siis sama organisaatio mitä Suomessa on käytetty.
2) Mitkä ovat teidän toiminnan päämäärät?
– Toimintamme on pää asiassa sosiaalista avustustoimintaa sota ajan jutut pyritään
unohtamaan ja pyritään auttamaan jäseniä eri tavoin koska on paljon sellaisia
joukossamme, jotka eivät esimerkiksi hallitse ruotsin kieltä. Autamme heitä hoitamaan
asioita viranomaisten kanssa ja täyttämään erilaisia hakemuksia saadakseen heille
kuuluvat etuisuudet Suomesta ja avustamme myös mahdollisuuksien mukaan
jäsenyhdistyksiämme rahallisesti. Meillä on myöskin ollut oma lääkäri täällä
Tukholmassa mutta valitettavasti hän lopetti toimintansa viime vuoden aikana. Se
oli hyvin tärkeä meille siinä mielessä että lääkäreiden Ruotsissa pitäisi tuntea nämä
mahdollisuudet mitä sotaveteraaneilla on. Myöskin ulkomailla asuvilla joille lain
säännöllisesti Suomessa on myönnetty. Valitettavasti ruotsalaiset lääkärit ei tiedä
näistä säännöistä mitään. On joitain lääkäreitä löydetty täällä Ruotsissa jotka ovat
ottanut selvää näistä asioista ja he ovat pääasiassa Suomesta tänne muuttaneita
lääkäreitä. Ne pystyvät auttamaan sotaveteraaneja ja sotainvalideja saamaan nämä
lakisääntöiset etuisuudet. Ja jopa niitä sitten korjaamaan esimerkiksi mitä tulee
sotainvalidien kohdalla, heillä on erilaiset korvaukset riippuen invaliditeetin
suuruudesta.
3) Miten sotaveteraani yhdistykset rahoittaa toimintansa?
– Sotaveteraani yhdistyksillä on köyhän miehen budjetti kautta linjan täällä Ruotsissa,
koska kunnat ja Ruotsin valtio ei avusta millään tavalla heidän toimintaa. Sen sijaan
Ruotsin piiri on saanut kymmenen viime vuoden aikana avustusta sotaveteraaniliiton
kautta. Mutta rahat tulevat sinne raha-automaattiyhdistyksestä jonne me tehdään
vuosittain oman anomuksen. Tämä tapahtui sillä tavalla että alussa meillä ei ollut
mitään säännöllisiä avustuksia ei liiton eikä raha automaatti-yhdistyksen taholta.
Sitten tuli tänne käymään kerran tarkastaja raha-automaattiyhdistyksestä hän oli
erittäin myötämielinen meidän toimintaa kohtaan, hän tarkasti meidän kirjanpidon
ja kuuli kertomuksen meidän toiminnasta ja kehotti sitten meitä anomaan avustusta
pääjärjestön Suomen sotaveteraaniliiton kautta. Näin teimme ja sieltä saimme
avustusta jonka avulla pystyimme sitten myöskin hankkia toimistoapulaisen joka
tekee puolipäivätyönä kolme päivää viikossa konttorityöt.
4) Minkälaiset säännöt ja vaatimukset ovat niillä jotka pyrkii jäseneksi?
– Mahdollisuudet päästä jäseneksi on kansallisuuteen, rotuun ja uskontoon
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katsomattakaikilla jotka ovat valmiita noudattamaan meidän sääntöjä niin että
vaatimukset ei ole kovin suuret. Sitten meillä on erilaisia jäseniä ja siinä on tietysti
määrättyjä eroavaisuuksia. Meille voi päästä kunniajäseneksi, varsinaisjäseneksi tai
tukijäseneksi. Varsinaisjäseneksi pääsee sellainen henkilö joka on kutsuttuna tai
vapaehtoisena palvellut sotatoimi alueella Suomen sodissa.
Tukijäseneksi pääsee henkilö joka haluaa tukea sotaveteraanien toimintaa ja on
hyväksynyt meidän säännöt. Siis kolmea eri laatua on näitä jäseniä.
5) Mikä on Ruotsin piirin nykyinen jäsenmäärä ja kuinka monta heistä on
sotainvalideja?
– Jäseniä meidän piirissä on kaiken kaikkiaan 1.687 (tämä on siis viime vuoden
vaihteen luku) joista miehiä oli 1.063 ja naisia 624 ja tästä määrästä varsinaisia
jäseniä oli 1.134 siinä on sekä miehet sekä naiset ja kannatusjäseniä 553. Kuinka
paljon on näistä sotainvalideja siihen en pysty vastaamaan se täytyisi ottaa
sotainvalidien toimiston kautta esille. Mutta voisin sanoa että karkeasti 80-90%
kaikista sotainvalideista kuuluu jäsenenä Suomen sotaveteraaniliiton alaisiin
jäsenyhdistyksiin täällä Ruotsissa.
6) Miten Ruotsissa asuminen on vaikuttanut sotaveteraanien
toimintamahdollisuuksiin ja miten se on vaikuttanut niihin etuihin ja
korvauksiin mitkä on teille myönnetty?
– Jos katsotaan ensiksi yleisesti ottaen ilmapiiriä Ruotsissa ja verrataan sitä Suomessa
toimiviin yhdistyksiin ja piireihin ja niiden toimintamahdollisuuksiin niin siinä on
eroa kuin yöllä ja päivällä. Suomessa sotaveteraanit yleensä ovat tuntenut melkein
lapsesta saakka toinen toisensa. Sitä vastoin tänne muuttaneet sotaveteraanit tulevat
eri puolilta Suomea ja heillä ei ole minkäänlaisia lapsuuden siteitä niin kuin
suomalaisilla sotaveteraaneilla. Samaten on päättäjien suhteen, Suomessahan nämä
päättäjät ovat nykyisten sotaveteraanien lapsia tai lastenlapsia. Heillä on aivan
erilainen tunne siis suomalaisia sotaveteraaneja kohtaan mitä täällä on Ruotsissa,
täällähän ei tavallinen kadunmies tiedä Suomen sodista yhtään mitään. Ainoastaan
ikäluokka joka vastaa meikäläisen ikään noin 80-vuotiaat tätä nykyään muistaa
jokainen Suomen sodat ja osa heistä on ollut Suomessa vapaaehtoisena ja heihin
meillä on ollut hyvät suhteet ja jatkuvasti pidetään yllä näitä suhteita. Mutta
yhteiskunta ja Ruotsin valtio ei ole millään tavalla osallistunut meidän toimintamme
tukemiseen ja niin sanottu tavallinen kadun mies ei tiedä Suomen sodista tuon
taivaallista. Siitä on hyvä esimerkki katselin lastenlasten historian kirjaa mitä Ruotsin
kouluissa opetetaan Suomen sodista siellä luki toisen maailmansodan yhteydessä
että Suomessa oli kaksi sotaa vuonna 1939-45 Neuvostoliittoa vastaan ja myöskin
Lapinsota saksalaisia vastaan vuonna 1944. Siinä on kaikki tieto mitä ilmeisesti
Ruotsin kouluissa annetaan oppilaille tänä päivänä ja ilmeisesti se on ollut samanlaista
sodan jälkeen. Sodistahan on kulunut kuusikymmentä vuotta niin että ei sitä tarvitse
ihmetellä jos ei ruotsalaiset tiedä Suomen sodista mitään.
7) Voisitko kertoa enemmän korvauksista ja esimerkiksi
kuntoutusmahdollisuuksista?
– Meillähän on siis sotaveteraaneilla oikeastaan kolme etuisuutta verrattuna siis
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muihin täällä asuviin suomalaisiin jos on varsinainen jäsen. Toisin sanottua ollut
kutsuttuna sota-aikana joko vapaaehtoisena tai kutsunnan kautta Suomen armeijassa
ja toiminut sotatoimi alueella niin hän on niin sanottu varsinaisjäsen. Varsinaisjäsenellä on oikeus päästä kuntoutukseen Suomen valtion kustannuksella joko
Suomessa tai täällä Ruotsissa, se on ollut tähän asti suunnilleen joka kolmas vuosi.
Nyt se on muuttunut ja voi lääkärin todistuksen mukaan päästä terveyden tilasta
riippuen päästä jopa kerran vuodessa. Toinen etuus on rintamalisä joka maksetaan
kaikille joilla on niin sanottu rintamatunnus, siis sotilaspassissa leima jossa lukee
rintamasotilas ja sitä on pitänyt aikoinaan hakea nojautuen tähän leimaan, että on
kelpuutettu rintamasotilaaksi. Sen perusteella tänä päivänä saa 47 euroa kuukaudessa
niin sanottua rintamalisää, ainoastaan varsinaisjäsenet saa tätä tukea sitä ei makseta
tukijäsenille. Sen lisäksi Suomen valtio korvaa osan hammashoito kustannuksista
siltä ylimenevältä osalta jota täällä sairaskassa ei korvaa. Jos se on verrattavissa
Suomessa maksettavasta korvauksesta niin tämä erotus voidaan saada myös
hakemuksella Suomesta.
8) Onko Ruotsissa asuvilla sotaveteraaneilla aina ollut samat oikeudet kuin
Suomessa asuvilla?
– Nämä perusoikeudet jotka luettelin tässä ovat samat Suomessa kuin täälläkin mutta
Suomessa monilla paikkakunnilla kunnat tai kaupungit maksavat esimerkiksi
kuntoutuksesta tai antaa lisä kuntoutusta, siis kunnan tai kaupungin varoilla. Voivat
jopa päästä ulkomaille esimerkiksi Virossa käy paljon suomalaisia kuntoutuksessa
jonka kunnat maksavat, se tulee tämän valtion toiminnan ulkopuolisena. Sitten
monissa kunnissa on etuja esimerkiksi mitä tulee liikennevälineitten käyttämiseen,
heillä on vapaita linja-automatkoja (ei ehkä joka puolella) samaten lääkärin hoito
voi olla halvempaa siellä määrätyissä paikoissa mitä täällä on. Ruotsissa mehän
joudumme maksaa lääkärinhoidosta saman taksan mitä kaikki ruotsalaiset että täällä
ei huomioida mitenkään sotaveteraaneja niin että meillä olisi paremmat etuisuudet
siinä mielessä kuin muilla kansalaisilla. Sitten ruokaetu voi olla myöskin määrätyissä
kunnissa Suomessa että saa halvemmalla käydä syömässä jos on sotaveteraani kuin
tavallinen kansalainen. Voi olla muitakin etuisuuksia mutta tässä on nämä tärkeimmät.
9) Jos puhutaan sodan aiheuttamista arvista niin onko niitten hoitamiseen
sinun mielestä tarjottu riittävästi apua?
– Sanoisin yleisesti että Suomen valtio on hoitanut sekä sotainvalidien sekä
sotaveteraanien hoidon jos vertaa muuhun maailmaan erittäin hyvin, lähinnä tulee
sotainvalidit heillä on lakisäätöiset edut ollut jo talvisodasta lähtien tai talvisodan
jälkeen. Sotainvalideilla on ne huomattavasti paremmat mitä on sotaveteraaneilla,
kyllä sanoisin että suomalaiset veteraanit ovat saaneet tietysti ottaa huomioon ne
resurssit mitä Suomella on ollut hoitaa näitä asioita. Voidaan sanoa että rintamalisä
on symbolinen summa ei sillä kukaan rikastumaan pääse mutta onhan se osoitus
siitä että jollain tavalla korvataan sitä aikaa kun moni nuoruutensa vietti siellä
rintamalla kolmesta viiteen vuoteen voi sanoa. Siltä ajalta ei saatu palkkaa eikä
myöskään pystytty hoitamaan elämän uraa siviilioloissa minkä olisi voinut jos sotaa
ei olisi ollut. Voimme olla melko tyytyväisiä siihen miten Suomen valtio on hoitanut
nämä asiat jos vertaa muihin maihin, esimerkiksi Amerikan vietnaminsodan
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veteraanien hoitoon. Yhteiskunnan arvostuksessa sotaveteraaneja kohtaan on
tapahtunut huomattava muutos jos vertaa sodan jälkeiseen aikaan, siinä oli tämmöinen
kylmä kausi aina 1970-luvulle asti. Siihen asti meitä melkein potkittiin ja sanottiin
että mitä menitte sinne rintamalle kun tuli puhetta näistä etuisuuksista sun muusta.
Nyt meitä arvostetaan ja olemme saaneet kunnia kansalaisen nimen presidentti Mauno
Koiviston ajoilta lähtien. Ja sitten olemme saaneet oman juhlapäivän, Kansallinen
veteraanipäivä joka on vuosittain 27/4. Ja kansalaisten arvostus on kohonnut hyvälle
tasolle siinä miten minä voin sotaveteraanina sitä arvostella.
10) Mitä juhla- tai muistopäiviä vietätte?
– Meillähän on tietysti itsenäisyys päivä se on oikeastaan tärkein päivä koska mehän
sitä itsenäisyyttä olimme rakentamassa. Se on meille arvokas sen takia koska Suomi
säilytti itsenäisyytensä ja täällä saa jokainen vapaasti sanoa mielipiteensä ja pystymme
itse hoitaa asiamme ilman ulkopuolista sekaantumista. Tässä tulee mieleen miten
olisi käynyt jos sotaveteraanit ja sotainvalidit ei olisi hoitanut omaa osuutta siinä
olisi käynyt samoin kuin Balttian mailla. Sitten on kansallinen veteraanipäivä joka
synty pääministeri Sorsan kauden aikana ja se vietetään vuosittain 27/4. Suomessa
kunnat järjestävät nämä juhlat, joissa sotaveteraanit ovat arvostettuja kutsuvieraita.
Samoiten täällä Ruotsissa Suomen suurlähetystö on järjestänyt nämä juhlat viime
vuosina. Sitten on Vainajienpäivä, jolloin meillä on ollut tapana muistaa niitä
veteraaniveljiä jotka kaatuivat Suomen vapauden puolesta seppeleen laskulla
suomalaisen kirkon seinustalla olevilla muisto laatoilla Tukholmassa. Tätä tapaa
olemme noudattaneet 1980-luvulta saakka.
11) Mitkä uskot ovat isoimmat syyt siihen että niin monet sotaveteraanit
muuttivat Suomesta ulkomaille esimerkiksi Ruotsiin tai muihin maihin?
– Jos ajatellaan historiaa niin Suomessa oli suurin osa kansasta sodan aikana kiinni
sotatoimissa. Suurin osa miehistä oli rintamalla ja ne harvat jotka oli kotirintamalla
heillä oli varmasti tarpeeksi hommaa pitää hengissä lapset ja hoitaa omat tehtävänsä
siellä. Kun sota loppui alkoi jälleenrakennustyö koska sota oli muun muassa
aiheuttanut sen että noin 420 000 menetettyjen alueitten siirtolaista jouduttiin ottaa
vastaan ja järjestää heille asuntoja, leipää ja töitä. Sitten tuli sotakorvaukset ja kun
ne oli maksettu niin alkoi työttömyys kukoistamaan ja monelta loppu kerta kaikkiaan
leipä, ei ollut töitä eikä kunnollisia asuntoja kaikille sen takia monet rupesivat
puntaroimaan jos löytäis paremman elämän maan rajojen ulkopuolelta. Sen takia
monet heistä ajautuivat tänne Ruotsiin koska täällä oli pula työvoimasta ja otettiin
mielellään vastaan hyvää suomalaista työvoimaa. Siinä on lähinnä syyt minkä takia
moni joutui jättää kotimaansa, se oli siis elantonsa puolesta että pystyi hoitaa
perheensä ja työtä ja asunnon ja sai ehkä turvallisen tulevaisuuden lapsille. Osa
muutti tänne Ruotsiin osa muutti Kanadaan osa lähti jopa Australiaan saakka.
12) Voisitko kertoa teidän yhteistyöstä ulkomaalaisten vapaehtoisten kanssa?
– Ruotsalaisten vapaehtoisten kanssa meillä on ollut erittäin hyvät yhteydet siitä
lähtien kun suomalainen sotaveteraani toiminta täällä Ruotsissa pistettiin alkuun.
Meidät on kutsuttu vuosittain heidän vuosikokouksiin ja erilaisiin tilaisuuksiin mitä
ne on järjestänyt ja samoin me ollaan kutsuttu heidän edustajia omiin juhliimme
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aina. Olemme suuresti arvostaneet sitä apua mitä ne antoivat sotavuosina meille.
Sitten on virolaiset vapaehtoiset joita Suomessa oli yksi rykmentti JR200. Ne
osallistuivat vapaehtoisina Suomen sotiin lähinnä oli kysymys jatkosodasta.
Ruotsalaisia ja virolaisia vapaaehtoisia on jäsenenä myöskin meidän yhdistyksissä
eri puolilla maata. Vapaaehtoisia oli myös suomalaisissa rykmenteissä ja laivastossa
mukana Suomen sodissa heitä on hyvin huomattava määrä täällä ja meillä on hyvät
suhteet heihin. Inkeriläisiä vapaaehtosia oli kaksi erillistä joukko osastoa ja sen lisäksi
heitä oli tavallisissa rykmenteissä mukana, samoiten heitäkin on ollut jäsenenä meidän
yhdistyksissä ja on varmaan vieläkin. Inkeriläisiin on suhteet ollut suunnilleen yhtä
hyvät kuin virolaisiin.
13) Voisitko kertoa muitten maitten sotaveteraani järjestöistä?
– Kanadassa on yksi piiri ja siellä on ainankin kolme eri yhdistystä jotka toimii eri
paikkakunnilla, heihin meillä on ollut erittäin hyvät suhteet kautta aikojen. Se on
silleen että minä olen ollut edustajana Suomen sotaveteraaniliiton liittohallituksessa
jossa kaikilla on kahden vuoden mandaattiaika, sen jälkeen se muuttuu ja me
vuorottelemme Kanadan piirin puheenjohtajan kanssa. Hän yrittää hoitaa meidän
etuja kun on Kanadan vuoro liittohallituksessa ja päinvastoin me hoidetaan heidän
etuja kun on meidän vuoro. Sitten on Virossa oleva veteraaniyhdistys joka on
Helsingin piirin jäsen ja heillä on myös erittäin hyvät suhteet, heitä on autettu
Suomesta sekä täältä Ruotsista käsin. Samoiten on näitä heimoveteraaneja joita on
muuttanut Venäjältä Suomeen jonkun verran ja heitä on avustettu Suomesta sekä
Ruotsista käsin. Sitten on Amerikassa tietääkseni perustettu yhdistys länsirannikolla
mutta he eivät tiettävästi kuulu minkään piirin alaisuuteen. Australiassa on myös
sotaveteraanitoimintaa mutta ei hekään kuulu mihinkään piiriin alaisuuteen vaan
heillä on siellä eri puolilla jonkun verran näitä yhdistyksiä.
14) Miten sinun mielestä Ruotsin valtio ja yhteiskunta on ottanut vastaan
Suomen sotaveteraanit?
– Ryhtyessäni tähän sotaveteraanitoimintaan ja ollessani Tukholman yhdistyksen
puheenjohtaja yritin saada Tukholman kaupungilta avustusta toiminnallemme. Niin
kuin kaikki muut kuppikunnat eri kansallisuuksista joilla on omat yhdistykset ja saa
avustusta. Kuitenkin minua kierrätettiin paikasta toiseen ja vihdoin ja viimein löysin
ihmisen joka antoi minulle kaavakkeet jotka täytin ja sitten puolen vuoden jälkeen
tuli vastaus, että ei voida antaa avustusta koska ei ole nuorisotoimintaa. Siihen loppu
meidän kerjäämiset eikä olla pyydetty enää avustusta sen jälkeen, ei mitään olla
saatu sieltä koskaan eikä tulla saamaan. Ainoa keneltä ollaan saatu ulkopuolista
avustusta on kirkoilta, joihin meillä on ollut hyvät suhteet usein niissä esimerkiksi
kirkkoherra tai diakonissa voi olla suomalainen. Monet kirkot on tarjonnut meille
apua eri tavoin ja ovat esimerkiksi juhlia varten antanut huoneistoja meidän käyttöön
ja osallistunut niitten järjestelyyn. Meillä on muun muassa hengelliset päivät kaksi
kertaa vuodessa eri puolilla Ruotsia jotka muuten järjestetään vuorotellen sillä tavalla
että täkäläiset sotainvalidit järjestää ne kerran ja me toisen kerran vuodessa ja ne on
yhteiset kummallekin.
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15) Onko ulkomailla asuminen merkinnyt teille jonkinlaista aseman
alentamista jos vertaa vaikka Suomeen asuviin sotaveteraaneihin?
– En voi sanoa että suomalainen sotaveteraani olisi aiheuttanut minkäänlaista kikkaa
missään ei meitä olla täällä ulkomailla potkittu. Se oli eri asia Suomessa sodan jälkeen
että kyllä täällä aika rauhallista ollut joka puolella.
16) Minkälainen on naisten rooli ollut sotaveteraani yhdistyksissä?
– Suomessa on naisilla oma järjestö mutta ei täällä Ruotsissa, Suomessa toimii kaiken
kaikkiaan sotaveteraaniliitossa noin 90 000 jäsentä ja melkein 400 jäsen yhdistystä
siihen kuulu suurin osa veteraaneista. Toinen kuppikunta on rintamamiesveteraanienliitto, joilla on jäseniä noin 35 000 ja sen lisäksi on rintamanaisten liitto,
heitä on ehkä noin 20 000 ja tietysti sotainvalideilla on oma liitto. Täällä Ruotsissa
on mun tietääkseni vain toiminut Suomen sotaveteraanit ja sotainvalidit ei ole ollut
rintamamiesliiton eikä rintamanaisten toimintaa. Meillä on naisilla ollut omia osastoja
eri yhdistyksissä aikaisemmin mutta viime aikoina me ollaan piirin taholta oltu sitä
mieltä että naisilla on samat etuisuudet ja velvoitukset kuin miehillä, he ovat tasaarvoisia jäseniä miesten kanssa. Näin meillä on suurimmassa osassa yhdistyksistä
että naisilla ei ole omia osastoja, jollain voi olla tiedän että esimerkiksi Haaparannan
yhdistyksellä on. Siihen on sellainen syy että piirin mielestä että jos on naistoimintaa
niin rahapuoli täytyy olla järjestetty sillä tavalla että mitä toiminta ja ne rahat mitä
kukin osasto tai kuppikunta saa aikaan kuuluu koko yhdistykselle. Että ei mene sillä
tavalla että naisilla ja miehillä on omat rahat koska se synnyttää riitaa, niin kuin
täällä oli yhteen aikaan. Rahasta tulee aina lähinnä riita jos riitoja tulee. Sen takia
esimerkiksi Tukholman yhdistyksen naistoiminta lopetettiin siinä mielessä että heillä
ei ollut mitään omaa vaan olivat tasa-arvoisia jäseniä niin kuin miehet ja sen jälkeen
riidat loppu.
17) Jos tekisit yhteenvedon toiminnasta ruotsissa niin mitkä on teidän
tärkeimmät saavutukset?
– Tärkein saavutus on se kun saimme rintamalisän sekä kuntoutusmahdollisuudet ja
sen kautta tavallaan päästiin samaan aseman kuin Suomessa elävät aseveljet.
Kymmenen vuotta tehtiin töitä sen edestä, rintamalisän maksu ja kuntoutus toiminta
oli Suomessa paljon aikaisemmin käynnissä kuin täällä Ruotsissa.
18) Uskotko että sodan vaikutukset voi olla niin kokonaisvaltaisia että ne on
ylisukupolvillisia?
– Suomessa on varmaan arvostus ja avun anto sotaveteraaneille suurempi merkitys
jälkipolville kuin täällä Ruotsissa. Esimerkiksi mun kaksi poikaa ei paljon piittaa
näistä sotaveteraanihommista, ne on jäänyt minun kontolle ja varmaan on saman
lailla monessa muussa perheessä. Suomessa on asialla isompi merkitys siellä on
esimerkiksi pantu alkuun niin sanottu sotaveteraanien perinnetoiminta. Täällä me
ollaan päätetty että ei kannata perustaa sellaista toimintaa jonka voi perustaa mutta
minkä elämässä olo tulisi päättymään varsin lyhyesti kun meistä aika jää.
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19) Mitkä ovat teidän suunnitelmat ja päämäärät jatkossa?
– Ainakin jokunen vuosi vielä on tarkoitus jatkaa niin kauan kun katsomme että tällä
on merkitystä ja pystymme auttaa niitä sotaveteraaneja joita on vielä jäljellä. Olemme
katsottu että ollaan saatu se mikä on saatavissa ja eikä me olla ottamassa. Tietysti
rintamalisää vois korottaa saman verran esimerkiksi kuin Suomessa palkat nousee.
Mutta ei me sillä rikastuta ja olemme tyytyväisiä, melko tyytyväisiä siihen mitä
ollaan saatu.

Intervju med finska krigsveteranen Gunnar Granskog,
2004-01-02 i Eskilstuna
Kan du berätta om verksamheten i Eskilstunas finska krigsveteran förening?
– I mitten av 1980-talet bildades föreningen och för min del så har jag varit verksam
i båda föreningarna (krigsveteranerna och krigsinvaliderna). Verksamheten har varit
livligare än vad det är idag vi hade kurser och gjorde utflykter till bl.a. Finland i flera
omgångar vi hade bjudningar med mat och det var festligare. Men idag är det inte
samma sak då medelåldern är över åttio år och vi träffas två gånger i månaden med
veteranföreningen och en gång i månaden med invalidföreningen. Nu träffas vi och
snackar, spelar bingo och dricker kaffe mest. Vi hade en egen kassör som har slutat
nu och efter det har vi inte haft så mycket pengar över till olika aktiviteter.
Hur har ni finansierat aktiviteterna?
– Genom medlemsavgifter och så har vi bingo och kaffeförsäljning som hjälper till.
Får ni hjälp från kommunen eller staten?
– Jo det får vi, ungefär ca 1500 kr brukar vi få om året.
Får ni någon stöd från distriktet?
– Ja vi har fått lite grann därifrån också men jag kommer inte ihåg siffrorna. Vi är
tvungna att anpassa verksamheten efter det vi har råd till.
Jag tänkte på rehabiliteringen har ni någon möjlighet att göra det här i
Eskilstuna eller måste ni åka till Finland?
– Man har varit tvungen att åka till Finland men numera så har man möjligheten
genom att ansöka på stadskontoret i Helsingfors då kan man få rehabilitering här i
Sverige. Jag kan säga att för min del då jag har rätt till fyra veckors rehabilitering per
år eftersom jag är krigsinvalid har ansökt om rehabilitering här i Sverige. Jag har
ansökt till ett hälsohem för cancersjuka här i Sverige för två veckor och två veckors
rehabilitering i Finland. Så att möjligheten finns om man sen tar ut det till exempel
genom att gå till en massör så går det bra. Det är på gång att både veteraner och
invalider ska få ta ut sina veckor själv, det är ett förslag men jag tror att det blir
verklighet. Som invalid har jag rätt till fyra veckors rehabilitering på en anstalt
samtidigt som jag får femton dagar som jag kan ta ut här i Sverige till exempel
genom en massör eller träning av annat slag.
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Eftersom du har varit med i både invalid- och veteranföreningarna så länge
vad tycker du är de största skillnaderna mellan dem?
– Vi är styrda utav paragrafer som bestämmer vad som ingår men det nog lite skillnad
förstås. Det är ju skillnad om man som jag är trettio procents invalid eller någon som
är sjuttiofem procents invalid han får ju betydligt mera så att han kan bygga om
hemma och anpassa hemmet efter sina behov.
Invalidernas förmåner är större än veteranernas tror du att det skapar
förbittring?
– Det tror jag inte för att det är så att om någon har låt oss säga förlorat femtio
procent av sin arbetsförmåga och hälsa så tror jag inte det skapar någon förbittring
han har ju kämpat med sin sjukdom och sina problem hela sitt liv.
Tror du att arbetet är den största orsaken till att så många veteraner
utvandrat från Finland?
– När jag kom hit 1961 så gick jag till BM första dagen då sade de att jag fick börja
redan nästa dag, på den tiden var det en väldigt stor brist på arbetare här i Sverige.
Finland skulle byggas upp det var inte ruinerat men det gjorde att det fanns små
möjligheter för den enskilde. På mitt jobb när jag kom dit så visste de att jag var från
Finland så de tog för givet att jag kunde finska, men jag kommer från en hel svensk
ort. Jag kunde finska till husbehov så jag klarade mig på det sättet, jag fick till
uppgift att hjälpa de som inte kunde svenska med att tolka lite grann. Då var det en
stor ström utav invandrare från Finland både finska och svenska.
Så det var i princip arbetsbrist och bostadsbrist som ledde till att så många
flyttade hit.
– Ja just det.
Du nämnde tidigare rysspakten och Kekkonen tror du att det har bidragit till
utvandringen?
– Absolut, det var många som kom vid den här tiden av Finlandsvenskarna, de flesta
kanske kom just den här tiden. Det var en tendens att fick man jobb och arbete så
fick man en bättre levnadsstandard och sen talade man om det till sina bekanta i
Finland som blev intresserade och flyttade också hit.
Minnesdagar och högtider har ni krigsveteraner några speciella sådana?
– Vi firar Finlands nationaldag och alla högtidsdagar det gör vi faktiskt. Vi har varit
i Helsingfors och Åbo i samband med firandet.
Tauno Ahtila sade att de firar minneshögtider som de stupades dag med
kransnedläggning har ni något liknande i Eskilstuna?
– Vi har haft det, men det här sista året blev det inte av. Vi har haft många invalider
och veteraner som gått bort men det har kommit lite i skymundan.
Om du hade varit civil under kriget och blivit skadad under till exempel en
bombräd hade du då räknats som en krigsinvalid?
– Nej, då hade du blivit skadad i det civila man måste ha varit militär för att räknas
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till krigsinvaliderna.
Tror du att kriget kan vara en så total upplevelse att den går över generations
gränserna?
– Det tvivlar jag på, det beror ju förstås på den växande ungdomen det finns vissa
som är intresserade men att sätta sig lite djupare in i det här tvivlar jag på. Jag ser ju
på mina egna ungdomar jag har ju barn och barnbarn det verkar som för dem vore
jag långt borta.
Tror du att det kan bero på att ni har flyttat till Sverige och att på det sättet
har det blivit mindre?
– På det sättet har det blivit mindre för att det är mera livligare i Finland och det
finns större föreningar som kan jobba utåt på ett helt annat sätt än vad vi kan.
Så i princip beror det på samhällsbilden?
– Det gör det faktiskt, som sagt har jag själv ungdomar och man skulle åka dit för att
se vart jag varit men det finns nog inget intresse för det.
Har ni haft något samarbete med frivilliga i Eskilstuna till exempel svenska
och estniska?
– Nej det har vi inte, det måste ju finnas veteraner från Estland här men vi har inte
träffat på dem. De är ju självklart välkomna till våran förening.
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DEN SVERIGEFINSKA MINORITETENS AKTIVITETER I DE
FINSKA FÖRENINGARNA

– ESKILSTUNA FINSKA FÖRENINGS AKTIVITETER
Joonas Sillanpää

Inledning
Problemformulering
Jag vill veta hur många sverigefinnar i Eskilstuna är medlemmar i Eskilstunas finska
förening och jämföra detta med antalet sverigefinnar som bor i Eskilstuna-området.
Jag vill även veta hur det ser ut åldersmässigt bland medlemmarna, och vilken
generation de sverigefinnar tillhör som är aktiva. Jag vill veta vilken betydelse
föreningarna kan ha för en individs etniska identitet.
Jag har antagit att medlemmarna är få och att de flesta är första generationens
sverigefinnar. Om detta stämmer, vill jag veta varför det är så.
Syfte
Enligt Sverigefinska Riksförbundet år 2000 bor det 12 072 sverigefinnar i Eskilstuna.
Jag är intresserad av att veta hur stort intresset är för sverigefinsk kultur och sport
som erbjuds i föreningarna. Finns det tillräckligt med intresse för föreningens
överlevnad?
Jag är även intresserad av att veta vilken betydelse föreningslivet har. Genom
undersökningen kan föreningarna förhoppningsvis själva få mer insikt om vilken
betydelse de har för sverigefinnarna i Eskilstuna.
Metod
Ursprungligen ville jag intervjua människor som bor i Eskilstuna-området och som
är sverigefinnar. Tyvärr var tidsschemat så knappt att om man ville göra det väl,
skulle det bli omöjligt. Men Sverigefinska Riksförbundet har undersökt tidigare
medlemmar i sina medlemsorganisationer. Den undersökningen kan jag också
använda för min uppsats. Jag har också använt en artikel som har publicerats av
tidningen Folket. Den berättar om Eskilstuna finska förenings historia. Jag kan även
använda några böcker, till exempel Esko Melakaris (2003) bok, som berättar om
sverigefinsk historia samt utnyttja Internet.

Bakgrund
I dag har Sverige en stor sverigefinsk minoritet men man kan säga att finska språket
alltid varit en del av det svenska samhället. I källor från 1500-talet framgår att finska
talades i Mälardalen på den tiden.1 Andra stora finska områden har varit, och är
också i dag, västkusten (Göteborg), Stockholm och Tornedalen. Särskilt Stockholm

1

http://www.rskl.se/Svenska/sverigefinnar.htm
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har sedan staden grundades år 1252 varit en viktig stad för finländare. Många seglade
över havet för att sälja jordbruksprodukter till huvudstadens invånare.2 År 1533
bildades Stockholms finska församling. Den har nyligen blivit en icketerritoriell
församling inom Svenska kyrkan. På 1800-talet bildades de första finska föreningarna:
Stockholms Finnkår såg dagsljuset år 1820. Tanken var att samla sverigefinnarna
från Stockholmsområdet varje lördag för att läsa finska tidningar och samtala om
dem. Carl Axel Gottlund ville också att föreningen skulle anordna fester och andra
kulturevenemang.3 Föreningen samlades några gånger. Den äldsta föreningen som
lever i dag, är Stockholms finska förening, som bildades år 1894.4
Flyttningsrörelsen från Finland till Sverige var som störst efter andra
världskriget, speciellt på 1960- och 1970- talet. Då flyttade över en halv miljon
finnar till Sverige. Många av dem flyttade tillbaka sitt hemland. Många jobbade i
Sverige några månader eller år. Tanken var att tjäna pengar och återvända till det
fattiga Finland som en rik människa. Den ekonomiska klyftan mellan Sverige och
Finland var stor på den tiden.
Invandrarna var ofta unga. Cirka 40 procent av dem som flyttade från Finland
till Sverige var 18-24 år gamla.5 En del av dem bildade familj och stannade i Sverige.
I Sverige bor idag cirka 450 000 första eller andra generationens sverigefinländare.
Boendet har alltmer koncentrerats till vissa orter (se Tabell 1). 6
Tabell 1. De fem största sverigefinska kommunerna/städerna (2000), absoluta tal.7
Stockholm
46 927

Göteborg
20 372

Eskilstuna
12 072

Västerås
11 592

Södertälje
10 722

Men livet är inte endast arbete. På fritiden vill man träffa andra och ha kul.
Sverigefinska Riksförbundet grundades år 1957 för att fungera som en
centralorganisation till nya finska föreningar som bildades runt om i landet.
Stockholms finska förening var en förebild. Sverigefinska Riksförbundets stora och
viktiga verksamhetsområden är de på lokal nivå, via dess medlemsföreningar omfattas
olika kultur-, motions-, studie- och idrottsverksamheter. Enligt deras hemsida på
Internet har förbundet idag cirka 19 000 aktiva medlemmar, tio distriktsorganisationer
och 145 lokalföreningar från Trelleborg till Kiruna.8

Eskilstuna finska förening och Sverigefinska Riksförbundets
enkät
Eskilstuna Finska Förening grundades år 1955. Dess viktigaste funktion har varit att

2

Melakari, Esko: Suomi – yksi Ruotsin kielistä, sidan 5.
Melakari, Esko: Suomi – yksi Ruotsin kielistä, sidan 8.
4
http://www.rskl.se/Svenska/sverigefinnar.htm
5
Melakari, Esko: Suomi – yksi Ruotsin kielistä, sidan 83.
6
http://www.rskl.se/Svenska/sverigefinnar.htm
7
http://www.rskl.se/Ruotsinsuomalaiset/Tilastotiedot/tilastot.htm
8
http://www.rskl.se/Svenska/riksförbundet.htm
3
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man kunnat vara tillsammans och träffa landsmän samt hjälpa varandra med
integrationen till det svenska samhället. På 1970- talet förändrades Eskilstuna Finska
Förening, EFF, mer till en förmånsförening för den sverigefinska minoriteten. Nu
för tiden har ungdomarna försvunnit från föreningens aktiviteter. De äldre
medlemmarna fortsätter att behålla traditioner och språk. Enligt Katriina Pasuris 10poängs historieuppsats, fanns det 498 medlemmar i EFF år 1985 som var under 25
år gamla. Tio år senare, 1995, fanns det i EFF totalt 549 medlemmar av vilka 119 var
ungdomar.9
Vi kan säga att EFF har många olika aktiviteter. Aktiviteterna riktar sig till
dem som är medlemmar i föreningen. Eskilstuna har 12 000 sverigefinnar men endast
cirka under 5 procent deltar i EFF:s aktiviteter. De flesta av dem som deltar är första
generationens sverigefinnar som är födda på 1940- och 1950-talet. Man kan säga att
andra och tredje generationen är dåligt representerade, men det finns förstås undantag.
Samma utveckling kan noteras också i Sverigefinska Riksförbundets enkät.
Våren 2003 intervjuades de människor som var medlemmar i alla finska föreningar
år 2000 och år 2001, men inte år 2003. De frågade varför han eller hon är med i
finska föreningen och varför de har utträtt ur föreningen. Av 720 människor svarade
193. Påfallande är att 81 procent av dem som svarade var födda på 1940- och 1950talet. Kvinnor svarade flitigare, speciellt de som hade varit medlemmar över tio år.
Orsaken varför de hade blivit medlemmar var viljan att vara med andra sverigefinnar
och att man ville bekanta sig med nya människor. Varför man hade utträtt ur
föreningen, hade många orsaker. Det var inte endast en orsak utan flera som
samverkade. Man kan säga att det populäraste svaret var att de aktiviteter som fanns
inte var de som man ville ha.10
Men när vi undersöker varför medlemmarna hade utträtt ur föreningarna, måste
vi notera utvecklingen i vårt samhälle. Ett minskat antal föreningsaktiva finns på
alla nivåer och nästan i alla organisationer. Sedan 1970- och 1980- talet har
kommersiella aktiviteter växt dramatiskt. Samtidigt har människornas möjligheter
att utnyttja deras fritid också förändrats och blivit mera personliga. Vi har massor av
tv-kanaler, Internet, tidningar, bio, restauranger, konserter och så vidare. På grund
av denna situation har organisationer som grundades frivilligt och är okommersiella,
svårigheter att få nya aktiva medlemmar. För människor är det lättare att komma till
kommersiella arrangemang där allt är färdigt än att göra allt själv. Kommersiella
arrangemang har också mer pengar till förfogande, exempelvis till information.

Eskilstuna finska förenings sektioner och aktiviteter idag
Eskilstuna finska förening har nu för tiden sju olika sektioner: fiske, dans, schack,
aktiviteter för kvinnor, idrott, kultur och pensionärssektion.11
En kort sammanfattning av dessa verksamheter ges nedan.12

9

Pihljerta, Matti: Katriina Pasuri tutki seurahistoriaa, Folket (Katriina Pasuri: Eskilstuna finska
förening – från funktionell anpassning till assimilering,10-poängs uppsats i historia, Mdh)
10
http://www.rskl.se/jasen_tutkimus.html#
11
http://www.eff-ess.com/?page=112
12
http://www.eff-ess.com (både finska och svenska sidor).
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A) Eskilstuna finska förenings fiskesektion:
- Bildades år 1995 och är känd under namnet Sportfiskarna och är
medlem i Sveriges sportfiskare.
- Fiskesektionen ordnar utbildning och tävlingar.
- De gör årligen flera en- eller flerdagars fiskeresor. Endagsresor går
till närheten av Eskilstuna och flerdagars resor till exempel till Sälen
och Grangärdet.
- Varje oktober reser de till Helsingfors för att delta i Strömmingsmarknaden.
- De ordnar också två gånger per år en gemensam måltid och dans för
sina medlemmar.
- Ordförande är Mikko Mannermaa.
B) Eskilstuna finska förenings danssektion:
- Eskilstuna finska förenings danssektion heter Tango-Team och den
grundades år 1992.
- De ordnar 10 gånger per år danskurser i traditionella finska danser.
- På onsdagskvällarna har de motionsdans.
- Ordförande är Jorma Tuominen.
C) Eskilstuna finska förenings schacksektion:
- Schacksektionen är en av de äldsta sektionerna i Eskilstuna finska
förening. Sektionen grundades år 1975.
- De tränar en gång i veckan och på söndagar har de seriematcher.
- Ordförande är Keijo Kaipiainen.
D) Eskilstuna finska förenings kvinnosektion:
- Kvinnosektionen bildades år 1971.
- Varje sommar deltar kvinnosektionen i traditionella Karl Hertigs
marknad.
- De har keramikkurs på torsdagar.
- De anordnar matservering vid föreningens olika tillställningar.
- De har representanter i internationella kvinnoverksamheten.
- De hjälper äldre vid Finnstugan.
- De har medlemskap i Kvinnoforum.
- Ordförande är Heli Kärnä.
E) Eskilstuna finska förenings idrottssektion:
- De spelar innebandy på torsdagar.
- De utövar också stövelkastning, bowling och poppi. Poppi (=kyykkä)
är ett traditionellt finskt spel.
- De är medlemmar i Sverigefinska idrottsförbundet.
- Seppo Pesonen är idrottsansvarig.
F) Eskilstuna finska förenings kultursektion
- Kultursektionen bildades år 1999.
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- De anordnar till exempel teaterresor och har teaterträning på torsdagar.
- De har också gammaldans.
- Ordförande är Maila Salonen.
G) Eskilstuna finska förenings pensionärssektion:
- Pensionärssektionen Ikinuoret bildades år 1975.
- De har pärlkurs på måndagar, motion och programgrupp på tisdagar
och träff med olika aktiviteter på onsdagar.
- Också seniordansgrupp och resor arrangeras.
- De är medlemmar i Sverigefinska Pensionärer.
- Ordförande är Anna-Liisa Taurianen.

Diskussion och sammanfattning
Varför sverigefinnar inte är intresserade av deras egna föreningar har många svar.
Först kan man säga att integrationen till det svenska samhället har gått bra och att
den andra och tredje generationen är små, men även det att flyttningsrörelsen från
Finland har minskat till cirka 3000 människor per år, har varit viktigt.
Behoven av en egen förening har minskat. Men även invandrarnas
socioekonomiska bakgrund har förändrats. När den stora flyttningsrörelsen var större
på 1960- och 1970- talet, var flyttarna ofta från arbetarklassen. År 1975 hade endast
cirka 70 procent grundskola. År 1993 det var mindre än 40 procent. I dag har många
högre utbildning och är exempelvis studerande, journalister, tjänstemän och andra
specialister. År 1975 hade under 5 procent högre utbildning. År 1993 hade antalet
utvandrare från Finland till Sverige med högre utbildning stigit till cirka 20 procent.13
Enligt Siirtolaisuusinstituutti/ Migrationsinstitutet flyttade år 2001 767 människor
som hade någon högre utbildning från Finland till Sverige. Antalet utvandrare från
Finland till Sverige var då totalt 2743 människor. Endast 777 människor hade bara
grundskola.14
En annan orsak kan också vara utvecklingen i samhället.15 Den kapitalistiska
marknadsanpassade vardagen har inkräktat på nya områden och människornas fritid.
Möjligheterna till kommersiella aktiviteter har växt dramatiskt sedan 1970- och 1980talet.16 Statistiken och undersökningen är från Finland men det skiljer sig inte så
mycket från Sverige. Människorna vill ha mera upplevelser och därför deltar endast
en liten del i föreningsaktiviteter. De vill inte ta ansvaret för sina aktiviteter men de
vill antagligen ha service. Intresse för en sakrörelse har växt mer än intresset för
rörelser som vill utveckla samhället på ideologisk nivå.
Tillsammans med förbättrad levnadsnivå och med mer personliga möjligheter
att tillbringa fritiden, har detta lett till det att medlemsförlusterna är stora i olika
organisationer på alla nivåer i hela samhället. Dessutom, de som är aktiva är aktiva
i många organisationer.

13
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15
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http://www.stat.fi/tk/el/kva_ajankaytto.html
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SVERIGEFINSK FOLKDANS OCH FOLKMUSIK
Hanna Tuovila & Minna Tuovila

Inledning
I Sverige finns det många olika stildrag av dans- och musikkultur. Till följd av
invandring och den globala internationaliseringen har vi möjligheten att berika vår
svenska kultur med influenser från hela världen. Dock får vi ej glömma bort att ta
till vara på Sveriges egna kulturliv. För att den traditionella kulturen skall kunna
bevaras och föras vidare till kommande generationer, borde alla ha intresset att hålla
fast vid sina traditioner och söka sin kulturs ursprung.
För att kunna hålla intresset uppe för det egna landets traditionella kultur samt
kunna anpassa den till dagens samhälle, kan man modernisera och blanda den med
inslag från andra kulturer.
Detta kan tänkas ha skett i Sverige där sverigefinländare försöker bevara den
finländska kulturen efter sina egna förutsättningar. Den finländska kulturen har utgjort
grunden för kulturlivet bland sverigefinländarna i stor utsträckning. Av den finländska
kulturen har sverigefinländare möjligheten att välja det bästa och utforma en egen
kultur.
Vissa former av kultur kräver nödvändigtvis inte specifika språkkunskaper.
Detta märks speciellt inom kulturen för dans och musik, där intrycken kan absorberas
genom andra sinnen. Bland sverigefinländare utövas dans och musik i stor
utsträckning. Det arrangeras sverigefinska festivaler och evenemang inom dessa
genrer runt om i Sverige. Trots detta känns inte definitionen av den sverigefinska
dans- och musikkulturen självklar. En utdöende genre inom dans och musik är dess
folkliga versioner.
Syfte och metod
Syftet med denna studie är att försöka redogöra för om en specifik sverigefinsk
folkdans- och folkmusikkultur existerar och vad som kan tänkas känneteckna den.
Som metod kommer vi att använda oss av litteraturstudier, källor från Internet samt
egna erfarenheter.
Frågeställning
Vår frågeställning är: finns det något som kallas sverigefinsk folkdans- och
folkmusikkultur?
– Vad är det som avgör att den kan benämnas sverigefinsk?
– Hur viktig är kopplingen till Finland i dag?
– Behövs kunskaper i finska språket för utövandet av sverigefinsk
folkdans- och folkmusik?
Avgränsning
Sverigefinne definieras i Norstedts stora ordbok som: sverigefinn/e subst. –en –ar,
’finskspråkig finländare bosatt i Sverige’. Detta tolkar vi enligt följande: ”den
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finskspråkiga befolkningen som är bosatt i Sverige”. För studiens syften fungerar
definitionen väl och därför kommer vi inte att fördjupa oss mer i definitionsfrågan.
Ämnet kommer enbart att beröra musik och dans ur det folkliga perspektivet.
Därmed lämnas all annan form av dans och musik utanför denna studie, såsom
pardanser.

Allmänt
Sverigefinnarna är aktiva kulturutövare. Många finska föreningar bildades under
1960- och 1970-talet runtom i Sverige. Dessa hade som syfte bland annat att främja
den finska kulturen och bevara språket. Till följd av detta uppstod en amatörkultur
som präglar den sverigefinska kulturen ännu idag. Folkmusik och -dans utgör en
stor del av denna amatörkultur.
Melakari skriver i sin bok, ”Finskan – ett svenskt språk”, att sverigefinsk kultur
är svårdefinierad.1 Forskaren Pekka Suutari anser att en egen sverigefinsk dans- och
musikkultur existerar.2 Exempel på detta är sverigefinska band från 1960-talets slut,
som började skapa sin egen musik med rötter i den finländska musiktraditionen.
Även danskulturen blommade upp vid samma tidpunkt. Dessa två amatörkulturer
har varit av stor betydelse för den sverigefinska identitetsutvecklingen. 3
Majoritetssamhället anser oftast kulturen vara antingen svensk eller finsk, inte
sverigefinsk. Då första generationens sverigefinnar har saknat allmänt kända
nationella förebilder har den sverigefinska minoriteten varit anonym i sitt
kulturutövande. Den nya sverigefinska kulturen har därför påverkats av den finska
kulturen i stor utsträckning.4 Andra generationens sverigefinnar experimenterar mer
med andra etniska traditioner i sin musik.5 Detta har medfört att bilden av anonymitet
har förändrats.6
Sven Lundkvist, professor i historia och riksarkivarie vid Sveriges arkiv, anser
i sin artikel Återblick och reflexioner i Lainio (red.) 1996 att det finns en stark bindning
mellan språk och kultur samt att de påverkar varandras förutsättningar.7 För vissa
former av kulturutövande torde dock påståendet vara för snävt. Som vi i inledningen
nämnde anser vi inte att folkdans- och folkmusikkulturen kräver specifika
språkkunskaper. Dansen och musiken behöver endast upplevas, inte talas.

Den sverigefinska folkdans- och folkmusiktraditionen
Sverigefinsk folkmusik, traditionell dans och folkdräkter förenas till en kulturell
helhetsupplevelse där impulser, för att skapa sverigefinsk folkdanskultur, hämtas
främst från Finland och Karelen. Dans och musik klargör på ett tydligt sätt hur
sverigefinnar utövar sin egen kultur och genom dansen och musiken kan även
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majoritetssamhället få inblick i sverigefinnarnas kulturliv. Det är en synlig genre
och mycket påtaglig för publiken.8
I Sverige finns det 45-50 aktiva finska folkdansgrupper. Repertoaren består
främst av traditionella finska folkdanser, danser från Karelen och egna koreografier.
Det finns ett femtontal danspedagoger i Sverige som är utbildade på Institutionen
för folklore vid Tammerfors Universitet. Anledningen till att ledarna utbildar sig i
Finland är att det i Sverige inte finns sådan utbildning eller utbildare. Musikerna har
möjlighet att få utbildning på Oriveden opisto i Finland.9 Sverigefinska Riksförbundet
(SFRF) anordnar årligen kurser i folklig dans och musik. Även finska föreningar
runtom i landet arrangerar dans- och musikkurser, många gånger med ledare från
Finland.
Folkdans- och folkmusikintresset förenar finländare, sverigefinnar,
utlandsfinnar och andra nationaliteter som har samma intresseområde.10 Möjligheten
till kulturella möten anordnas i form av festivaler. De största sverigefinska
festivalarrangemangen är Torshälla Dansar och Spelar samt SFRF: s årliga festival.11 Festivalerna besöks av hundratals sverigefinska folkdans- och folkmusikintresserade, där även internationella inslag kan avnjutas.12 Andra stora festivaler
som besöks av sverigefinnar i stor utsträckning är till exempel Haapavesi Folk13 ,
Pispalan Sottiisi14 , Kihaus folk music festival i Rääkkylä15 samt Kaustinen folk music
festival16 , alla i Finland. Nordlek-festivalen arrangeras vart fjärde år i olika nordiska
länder och där deltar flera sverigefinska dans- och musikgrupper.
Den riksomfattande samorganisationen Musala, som grundades 1985, har haft
en stor betydelse för den sverigefinska musikutövningen. Den har sedan grundandet
fungerat som stödorganisation och har som mål att aktivera och utveckla en
självständig sverigefinsk musikkultur. Spridningen av musik fick en rejäl skjuts framåt
då Sveriges Radio startade en digital sverigefinsk radiokanal. Detta gav många
möjligheten att lyssna på den sverigefinska radiokanalen via Internet, vilket
resulterade i fler lyssnare.
De sverigefinska förskolorna och skolorna har en betydande roll i att föra den
sverigefinska dans- och musiktraditionen vidare.17 Att väcka intresse och engagemang
för genren hos sverigefinska barn och ungdomar har blivit en utmaning.18 Ett lyckat
försök är den musikprofilerade sverigefinska Liljaskolan i Kista utanför Stockholm.19
Skolan deltar i det kommunala musikprojektet genom vilket eleverna på Liljaskolan
har fått möjligheten att uppträda i olika sammanhang utanför skolan och därmed
också fått chansen att visa upp den sverigefinska kulturen.20
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Slutsatser och diskussion
Innan vi fördjupade oss i ämnet sverigefinsk folkdans och folkmusik var vi av åsikten
att sverigefinsk folkdans och folkmusik finns. Under arbetets gång har vi dock fått
nya synvinklar på saken och upptäckt att definitionen inte är så självklar. De egna
koreografierna inom folkdansen anser vi vara sverigefinskt material, då de enligt
definitionen av sverigefinne producerats av sverigefinnar. Detsamma gäller den
sverigefinska folkmusiken. Det är dock inte säkert att alla som omfattas av denna
definition själva anser sig vara sverigefinnar eller producera sverigefinsk kultur. Vi
tycker dock att vi inte kan avgöra eller att det inte är vår uppgift att besluta i vilken
kategori individen väljer att placera sin identitet i.
För att få inspiration till egna verk som sverigefinne krävs, enligt oss, någon
form av samarbete med Finland och deras ledare, såväl inom folkmusiken som
folkdansen. Hela produktionsprocessen handlar om att få inspiration från olika källor,
vilket i detta sammanhang handlar om impulser från Finland inom folkdansen och
-musiken. Däremot vill vi ta avstånd från Sven Lundkvists kommentar om att språk
och kultur påverkar varandras förutsättningar. Hans uttalande kan tolkas annorlunda
i andra sammanhang, men vad gäller kultur i bemärkelsen dans och musik är hans
kommentar inte nödvändig. Enligt oss kan vem som helst, oavsett etnicitet, utöva
sverigefinsk folkdans- och folkmusikkultur i den mån den existerar.
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AVSLUTANDE DISKUSSION
Jarmo Lainio
Kursen Sverigefinskt kultur- och samhällsliv, som var ursprunget till arbetena med
dessa uppsatser, syftar till att skapa och förmedla kunskap om sverigefinska
förhållanden. En förutsättning som både kursen och forskare inom de vetenskaper
som anknyter till dessa förhållanden har haft är att språket utgör den grundval som
den sverigefinska kulturen och identiteten vilar på. Den grundvalen är dock inte
stabil, det har även dessa studier delvis antytt. Men den kanske heller inte är så
självklar som man är benägen att tro.
I den språkbytesprocess som under de senaste 30 åren kraftigt decimerat de
personer som talar finska i Sverige, eller dem som åtminstone hade en sådan potential när de började växa upp i Sverige, finns kopplingen mellan språk, identitet och
kultur tydligt närvarande. Det är nog befogat att säga, att så länge språket lever,
lever också den sverigefinska kulturen, och om språkbytet genomförs helt, försvinner
en hel del kunskap och erfarenheter med den, kanske också den specifika identitet
som utvecklats i Sverige. Effekterna av ett språkbyte har nästan uteslutande setts
som klart negativa, för individen, gruppen och dess kultur. Men det finns andra
anledningar att stanna till vid påståendet om kopplingen mellan språk – med alla
dess betydelser – identitet och kultur.
Det som kanske har blivit osäkrare med åren är vilken kopplingen är mellan
identitet och språk, identitet och kultur, och kanske även mellan språk och kultur.
Det finns ”sverigefinnar” – eller vad man nu identifierar sig som – som har en stark
förankring i det finska, men som inte har relationerna mellan språk, identitet och
kultur lika väl förankrade som andra. Det finns antagligen ”sverigefinnar”, enligt
sin egen subjektiva identifikation, som inte talar finska. Det finns sannolikt t.o.m.
”finnar” i Sverige, enligt sin subjektiva eller en objektiv identifikation, som inte
talar finska. Det finns sannolikt finsktalande, som inte identifierar sig som
”sverigefinnar” eller ”finnar”, eller ”finnar i Sverige”. Det finns sannolikt utövare
av finsk eller sverigefinsk kultur, som inte identifierar sig som ”sverigefinnar” eller
”finnar”, osv.
Denna typ av kontinua, som vi känner igen bl.a. från Erik Allardts & Christian
Starcks typologi (1983: 42-44) om kopplingen mellan språk och etnicitet, är naturliga
i en brytningstid. Utöver dessa alternativ, torde det därför på samma sätt som hos
Allardt och Starck också finnas ett kombinerat alternativ till: en tvåspråkig,
finsktalande sverigefinne, som också utövar sverigefinsk kultur. Det är antagligen
en sådan kombination vi behöver eftersträva mer generellt, om vi vill se den
sverigefinska kulturen överleva inifrån s a s, inte med extern hjälp eller konstgjord
andning.
Men för vår del tillkommer en komplicerande aspekt på förhållandet mellan
språk, kultur och identitet. Vi håller f.n. på att skapa eller omskapa sådana former av
språket, kulturen och identiteterna, som passar våra levnadsförhållanden och
sverigefinska representationer av dem. Men vi vet ännu inte vilka karaktäristiska
drag de består av.
Vi måste vidare antagligen medge att vi inte känner till under vilka förhållanden
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som finskan, eller sverigefinskan, utgör den starka grunden för en finsk, eller
sverigefinsk identitet eller en finsk, sverigefinsk kultur. Vi vet heller inte varför
vissa finsktalande men inte andra, anser bruket av finska vara värt besväret att försöka
bevara, eller vad de har gemensamt. Vi har mycket kvar att utforska, men uppsatserna
i denna volym utgör försök att nysta upp några trådar.
Denna typ av frågor är inget som är specifikt för sverigefinnar, utan utgör en
utmaning för studiet av vilken språklig-etnisk minoritet som helst. Vi vet heller inte
för andra minoriteter, vilka faktorer, händelser och livserfarenheter som är så starka,
att man inte har viljan, styrkan eller ens behovet, att fundera djupare i dessa banor
om de egna språkliga och kulturella existentiella villkoren.
Det vi vet är väl snarast truismer – att kulturen är starkare om den vilar på ett
eget (eller flera egna) språk och att så länge det finns talare av finska i Sverige, är
kulturen bättre etablerad och livskraftigare än om det inte finns en sådan koppling.
Än så länge har vi också kontakt med tidigare representationer av finsk kultur, på
det egna språket, genom skriftliga källor, både i Finland och i Sverige.
Det vi vet är också att den syn som det omgivande samhället har på en minoritet,
t.ex. sverigefinnarna, påverkar den syn man själv har på sig, på sin kultur och identitet.
Det är t.o.m. så, att om det omgivande samhället, majoriteten, anser att vi inte behöver
vårt språk eller en direkt språklig och kulturell kontakt med våra personliga och
kulturella rötter, tar vi lätt över en sådan syn och gör den till vår egen.
Den nya minoritetspolitiken sedan år 2000 har bl.a. medfört att vi åter kunnat
utmana den assimilativa ordningen som varit förhärskande i Sverige under överskådlig
tid. Och detta förhållande kan kanske också indirekt förklara varför allt fler under en
lång tid har sett det mindre angeläget att försöka bevara och försvara finskan och
finsk kultur i Sverige, även bland sverigefinnarna själva. Med försvagad språklig
kompetens, söker vi sedan nya utvägar att finna kontakt med våra rötter, att se den
kontinuitet som finns mellan Finland och den sverigefinska utvecklingen. Men i och
med att det språkliga brottet uppstår, uppstår många andra problem med att knyta
ihop dåtid och nutid.
Man kan ta sig an dessa stora frågor på flera sätt. Man kan ge efter för trycket
att ge upp språket, och anpassa sig till de kulturella uttryck som kvarstår för dem
som inte längre har språket i behåll. Man kan också vända på det – kräva bättre och
mera språkundervisning för de minsta, för skolbarnen och för vuxna, samt att kräva
service på det egna språket i livets olika skeden, för att återskapa den starka bindningen
som ”normalt” finns mellan ett (eller flera) språk, en kultur och den identitet som
vilar på dem. Annars kanske vi får en situation som den i Nord-Amerika; intresset
finns där för det finska, i tredje och fjärde och senare generationer, men då handlar
det redan mer om en sorts musealt intresse, där ytliga kulturella fenomen
uppmärksammas, men inte den djupare liggande väven mellan kultur och språk.
Man kan då heller inte utnyttja den resurs som mångfald ger i form av språk,
erfarenheter och mångsidig syn på världen. Och kanske vi heller inte kan lära oss för
framtiden av den typen av svalnat intresse, för att bereda vägen till en mer övertänkt
integration av nykomlingar eller för stöd till minoriteter, på ett mer generellt plan.
De ovan presenterade uppsatserna, förvisso inte vetenskapligt avancerade, tillför
nya kunskaper. De utmanar och uppmanar också till viss del till en ökad vilja att
engagera sig. Framför allt leder de obönhörligen till att vi vet en sak med säkerhet,
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när det gäller det sverigefinska kultur- och samhällslivet – vi har alltjämt en alldeles
för tunn och smal forskningsgrundad kunskapsnivå om sverigefinnarnas liv och
utveckling. Men även den längsta resa börjar med ett första steg. Där, mitt i steget,
befinner sig nu Finskt språk- och kulturcentrum och denna rapportserie, och enligt
min åsikt även diskussionen om språkets roll i utvecklingsprocessen för sverigefinländarna, sverigefinnarna och sverigefinskt kulturliv.
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