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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa ja tavoitteet

Tutkimukseni taustana on ruotsinsuomalaisten historiallinen ja
yhteiskunnallinen tausta. Suurista muuttoaaltovuosista 1960–70-luvun
taitteessa, jolloin kymmeniä tuhansia suomalaisia muutti vuosittain Suomesta
Ruotsiin, on jo useita vuosikymmeniä. On puhuttu hiljaisesta, näkymättömästä
siirtolaisryhmästä ja häpeän kulttuurista. Nadja Nieminen Mänty, joka tutkii
ruotsinsuomalaisuutta, kommentoi ruotsinsuomalaisten pitkää taivalta
vähemmistöasemaan: ”Kieli hävisi, identiteetti rappeutui, syntyi häpeän
kulttuuri” (Kauhanen 2013). Miltä tilanne näyttää nykypäivänä? Ensimmäisen
sukupolven siirtolaisten tarinoita on dokumentoitu paljon, mutta myöhempien
polvien tilannetta ei ole tutkittu niinkään (Weckström 2011a: 12–13).

Viimeisten noin kahdenkymmenen vuoden ajan ruotsinsuomalaisten status on
vähitellen parantunut. 2000-luvulla Ruotsiin on tullut lakiuudistuksia koskien
vähemmistökieliä, jollaisen statuksen suomi on saanut. Kielilaissa (Språklag
SFS 2009:600) määritellään mm., että jokaiselle kansalliseen vähemmistöön
kuuluvalle on annettava mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää
vähemmistökieltään. Vähemmistölaissa (Lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk SFS 2009:724) tarkennetaan näitä asioita. Sen mukaan lasten
kulttuurisen identiteetin ja oman vähemmistökielenkäytön kehitystä tulee tukea
erityisesti. Vähemmistölaki takaa vähemmistöön kuuluville joitakin
perusasioita, mm. oikeutta käyttää äidinkieltään määrätyissä tilanteissa, kuten
joissakin viranomaisasioissa. Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvilla
kunnilla velvollisuudet ovat vielä laajempia ja kattavampia. Siten tutkimukseni
aihe on erittäin ajankohtainen.

Tavoitteeni on kartoittaa, miten kaikki tämä näkyy käytännössä. Miltä
suomalaisuus Ruotsissa näyttää nykyään, varsinkin koskien niitä sukupolvia,
jotka ovat kasvaneet Ruotsissa – joko syntyneet siellä tai muuttaneet sinne
lapsena (alle 10-vuotiaina)? Tässä työssä tutkimukseni keskitetään
ruotsinsuomalaisiin, joilla on suomenkieliset vanhemmat.
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Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: Millä tavalla suomalaisuus näkyy
Ruotsissa? Mikä on Ruotsissa kasvaneiden ruotsinsuomalaisten kansallinen tai
kielellinen identiteetti – suomalainen, ruotsalainen vai sekä että, tai kenties
ruotsinsuomalainen? Miten tärkeänä koetaan suomen kielen
käyttömahdollisuudet Ruotsissa? Ovatko uudet lait toisen polven
ruotsinsuomalaisten mielestä tarpeellisia?

1.2 Työn rakenne

Johdannon jälkeen luvussa 2 esitetään taustatietoja ruotsinsuomalaisista ja
ruotsinsuomesta sekä ruotsinsuomalaisten tilanteesta Ruotsissa. Aiheeseen kuuluvat
mm. suomen kielen opetus Ruotsissa ja vähemmistölait. Tässä luvussa kerrotaan
myös identiteetistä tutkimuksen kohteena sekä annetaan esimerkkejä muista
tutkimuksista ruotsinsuomalaisuudesta. Luvussa 3 seuraa aineiston ja menetelmän
esittäminen. Kohderyhmä ja sen valinta sekä tutkimuksen kysymysten laatimisen
tausta motivoidaan. Luvun viimeisessä alaluvussa kerrotaan tutkimuksen eettisistä
näkökannoista.

Tämän työn tutkimus koostuu kahdesta osasta, kyselykaavake- ja haastatteluosasta,
jotka esitetään erikseen. Kyselykaavakkeiden vastaukset esitetään luvussa 4.
Vastausten kootut huomiot ja analyysi ovat luvussa 5. Haastatteluosan esitys on
rakennettu vastaavalla tavalla luvuissa 6 ja 7. Esiteltyäni haastateltavat ja haastattelut
luvussa 6 seuraa siis analyysi ja kootut huomiot luvussa 7. Luku 8 liittyy myös
haastattelututkimukseen. Siinä pohditaan itse haastatteluprosessia ja haastattelujen
puhtaaksikirjoitusmetodia verraten käytäntöä kvalitatiivisen tutkimushaastattelun
teoriaan. Myös haastattelijan rooliin kiinnitetään huomio.

Luvussa 9 pohditaan tutkimuksen tuloksia kokonaisuutena ja esitetään työn keskeiset
tulokset tiivistetysti, sekä kyselykaavakkeiden että haastattelujen tulokset huomioon
ottaen. Lisäksi siinä kerrotaan asioista, joita voisi käsitellä mahdollisissa
jatkotutkimuksissa.
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2 TAUSTAA JA TEORIAA

2.1 Ruotsinsuomalaiset

Yleisesti ruotsinsuomalaisia pidetään suurten muuttoaaltojen mukana Ruotsiin 1960–
70-luvulla tulleina suomalaisina ja heidän jälkeläisiään. Suomalaisia on kuitenkin
ollut nykyisen Ruotsin alueella jo silloin, kun Suomi ja Ruotsi vielä olivat samaa
maata, joten Ruotsissa asuvat suomenkieliset eivät ole ainoastaan siirtolaisryhmä.
Esimerkiksi Tukholmassa on ollut suomalaista väestöä kautta aikojen, ainakin jo
viime vuosituhannen alkupuolella (Andersson & Kangassalo 2003: 33). Andersson ja
Kangassalo jakavat Ruotsin suomalaisperäiset kolmeen eri ryhmään:
metsäsuomalaisiin, ruotsinsuomalaisiin sekä tornionlaaksolaisiin, jotka kaikki
eroavat toisistaan historialtaan ja kielioloiltaan. (Andersson & Kangassalo 2003: 31–
32.) Nykyään suomalaisia asuu joka puolella Ruotsia (esim. Korkiasaari 2000: 167–
170 Anderssonin & Kangassalon mukaan 2003: 66).

Ruotsiin tuli paljon suomalaisia sotien aikana 1900-luvulla, mm. pakolaisina,
sotalapsina ja sotainvalideina. Vielä suurempi määrä suomalaisia on muuttanut
Ruotsiin toisen maailman sodan jälkeen. 1960-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun
– suurten muuttoaaltojen vuosikymmeninä – Ruotsiin muutti kymmeniä tuhansia
suomalaisia vuosittain. Tämän seurauksena Suomen väkiluku pieneni huomattavasti.
(esim. Reinans 1996: 64–65, 102, Anderssonin & Kangassalon 2003: 63–64
mukaan.) 1960- ja 1970-lukujen muuttoaallossa tultiin Ruotsiin lähinnä työn perään
varsinkin teollisuusalalle. Muuttaneiden perässä seurasi usein sukulaisia. Suurin osa
tuli Suomen maaseuduilta ja oli kouluttamatonta. 1980- ja 1990-luvuilla muutto ei
ollut enää niin suurta, ja Suomesta muuttajien tausta vaihteli enemmän. Siirtolaiset
tulivat pääasiassa kaupungeista ja useilta eri ammattialoilta. Monet heistä olivat
koulutettuja, ja myös opiskelijoita muutti Ruotsiin. Muutenkin Ruotsin
elinkeinorakenteen muuttuminen 1980- ja 1990-luvulla on vaikuttanut siihen, että
ruotsinsuomalaisia on yhä useammilla työaloilla. (esim. Korkiasaari 2000
Anderssonin & Kangassalon 2003: 65–67 mukaan.)

Suuri osa siirtolaisista on ollut työikäisiä nuoria aikuisia. Lapsia ja alaikäisiä yleensä
on muuttanut suhteellisen vähän paitsi suurten muuttoaaltojen aikana, jolloin suuri
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osa muuttajista oli lapsiperheitä. 1980- ja 1990-luvuilla monet lapsiperheet muuttivat
myös takaisin Suomeen. Ikärakenne on vuosien mittaan muuttunut paljon. Moni
ruotsinsuomalainen on nykyään eläkeiässä, ja eläkeläisten osuus on lisääntymässä.
(esim. Korkiasaari 2000: 166, Anderssonin ja Kangassalon 2003: 67–68 mukaan.)

Ruotsinsuomalaisiin lasketaan myös Ruotsissa asuvat suomenruotsalaiset, joiden
äidinkieli on ruotsi. Ruotsissa ei pidetä virallisia tilastoja väestön äidinkielestä, joten
ei voida antaa tarkkaa lukua siitä, miten monta suomenpuhujaa Ruotsissa asuu
(Ehrnebo 2007a: 17–18). Ruotsinsuomalaiset ovat kuitenkin Ruotsin suurin
vähemmistöryhmä (Weckström 2011a: 11). Ruotsissa asuu myös suomenkielisiä
romaneja. Suomi on suurin virallinen vähemmistökieli Ruotsissa, ja Ruotsin
vähemmistökielistä myös ainoa, joka on jonkin toisen valtion virallinen kieli
(Leskelä 2013). Kuten jo johdannossa kerroin, keskityn tässä työssä
ruotsinsuomalaisiin, joilla on suomenkieliset vanhemmat.

2.2 Ruotsinsuomi

Suomen kieli, jota käytetään Ruotsissa, ei ole oma erillinen kieli, vaan se on
kielimuoto, joka perustuu samaan yleiskieleen kuin Suomessa käytetty suomi.
Kuitenkin ruotsinsuomi on saanut vaikutteita ruotsin kielestä ja sen kehitykseen ovat
vaikuttaneet myös Ruotsin yhteiskunnan ilmiöt. Ruotsinsuomalaisen
kielilautakunnan mukaan nimitys ruotsinsuomi kattaa kaiken suomen kielen, jota
käytetään Ruotsissa. Se koskee sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä kaikkine
variaatioineen, vaikka siinä olisikin vaikutteita ruotsin kielestä. (esim. Ehrnebo
2007a: 16.) Suomen puhekielessä Ruotsissa voi esiintyä ruotsalaisiakin sanoja.
Tornionlaaksonsuomea, eli meänkieltä, ei lasketa mukaan käsitteeseen ruotsinsuomi,
vaan se on yksi Ruotsin viidestä vähemmistökielestä (Ehrnebo 2007a: 16). Myös
ruotsinsuomea käytetään kuitenkin Tornionlaaksossa, koska siellä asuu
ruotsinsuomalaisia siirtolaisia niin kuin muuallakin Ruotsissa.

Andersson ja Kangassalo kirjoittavat artikkelissaan (Andersson & Kangassalo 2003),
että suomalaiset sekä Ruotsissa että Suomessa ovat ”aikaisemmin suhtautuneet
ruotsinsuomalaisten kielivarieteetteihin melko vähättelevästi” (s. 79–80).
Ruotsinsuomea on pidetty esim. sekakielisenä (esim. Lainio 1996, Anderssonin &
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Kangassalon 2003: 79–80 mukaan). Vuosien mittaan on myös käyty
kielikeskusteluja ja kiistoja siitä, miten vapaasti ruotsinsuomi saisi kehittyä omaan
suuntaansa suomensuomeen verrattuna. Ruotsinsuomi nimityksenä on yleistynyt
1990-luvulla ja saanut enemmän hyväksyntää ja arvostusta ruotsinsuomalaisilta.
Suomea on ruvettu käyttämään yhä enemmän mediassa ja julkisuudessa yleensä.
(esim. Lainio 1996, Anderssonin & Kangassalon 2003: 79–80, 90–93 mukaan.)

Ruotsinsuomalaista kielenhuoltotyötä on tehty jo 1970-luvulta lähtien, ja siinä
pyritään siihen, että kirjasuomi Ruotsissa pysyisi mahdollisimman samanlaisena kuin
suomensuomessa. Kieliopin ja sanaston tulee noudattaa suomensuomen yleiskielen
sääntöjä niin pitkälle kuin mahdollista. Ainoastaan silloin, kun tarvitaan nimityksiä
ruotsalaisiin ilmiöihin, joita vastaavia ei ole Suomessa tai ne eivät Suomessa täysin
vastaa Ruotsissa olevia, Ruotsinsuomalainen kielilautakunta suosittelee niihin
erityisesti laadittujen ruotsinsuomalaisten nimitysten käyttöä, esim. valtiopäivät
suomensuomen eduskunnan sijasta, kun tarkoitetaan riksdag, tai vakuutuskassa
försäkringskassan-sanasta kansaneläkelaitoksen sijasta. Poikkeuksia ovat ilmiöt,
jotka ovat saaneet nimitykset Suomessa vasta sen jälkeen, kun ruotsinsuomalainen
nimitys on jo ehtinyt vakiintua Ruotsissa. Esimerkki siitä on vapaa-ajankoti ruotsin
fritidshem-sanasta, joka vastaa koululaisten iltapäiväkotia Suomessa. (esim. Ehrnebo
1995, 1996 Anderssonin & Kangassalon 2003: 89–90 mukaan.) 1.7.2006 lähtien
kielenhuolto on siirretty Ruotsinsuomalaisesta kielilaukunnasta Kielineuvostoon,
joka on osa Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitosta. (Ehrnebo 2007b: 13).
Kielenhuollolla on ollut ja on edelleenkin tärkeä osa ruotsinsuomen kehityksessä.

Ruotsinsuomessa niin kuin suomensuomessakin puhuttu ja kirjoitettu kieli eroavat
toisistaan. Ruotsissa ei kuitenkaan ole alueellisia ruotsinsuomalaisia murteita, vaan
siirtolaiset ovat tuoneet mukanaan murteensa omilta paikkakunniltaan Suomesta, ja
seuraava sukupolvi on voinut saada sen heiltä. Murteiden erot ovat vuosien mittaan
osittain tasoittuneet ja myös ruotsista on saatu vaikutteita. (Andersson & Kangassalo
2003: 80–81.) Puhekielessä ilmenee vaikutteita ruotsista sekä lainasanoina että
syntaksissa. Ruotsinsuomalaiset voivat esimerkiksi fiikata (eli olla kahvilla/teellä
jne., lainaus ruotsin fika-verbistä) tai ladata mobiilin patterinsa (eli kännykän akun,
lainaus ruotsin mobilbatteri-sanasta). (Kangassalo 2009: 143.)
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2.3 Suomen kielen opetus Ruotsin kouluissa

Vielä 1960-luvulla Ruotsin politiikka oli suomalaisten koululaisten ruotsalaistaminen
ja sopeuttaminen ruotsinkieliseen koulunkäyntiin mahdollisimman nopeasti
huomioimatta äidinkielen ylläpitämisen tärkeyttä. 1970-luvulla siirryttiin vaiheeseen,
jossa ”aktiivinen kaksikielisyys” oli päämääränä, ja sitä jatkui 1980-luvulle asti.
Siihen kuului opetus sekä äidinkielessä että äidinkielellä määrätyissä rajoissa.
Vuoden 1969 opetussuunnitelman (Lgr 69) mukaan suomen opetusta sai antaa kaksi
tuntia viikossa. Opetuksen sisältöön ei kuitenkaan ollut tarkkaa opetussuunnitelmaa.
1970-luvulla tuli myös suomalaisia luokkia, kun kunnat, joissa oli suuria määriä
suomalaisia siirtolaisia, saivat erityisluvan niiden perustamiseen. Sittemmin ne
yleistyivät koko maahan. Suomalaisia luokkia sai ensin perustaa vain alaluokille,
mutta myöhemmin ihan yläasteelle asti. Opetus niissä oli kaksikielinen: alaluokilla
pääasiassa suomeksi ja myöhemmin ruotsinkielistä opetusta lisättiin vähitellen.
(Esim. Lainio & Wande 1996: 311, 336–337, 376; Weckström 2011b: 46.)

1980-luvulla suomalaisten lasten määrä Ruotsissa oli vähenemässä, joten silloin
ruvettiin yhdistämään suomalaisia luokkia ruotsalaisten kanssa. Näissä yhdistetyissä
luokissa ”suomen kieli joutui lähinnä apukielen asemaan”. (Municio 1994: 26–42,
Anderssonin & Kangassalon 2003: 75–76 mukaan.) Vuoden 1980
opetussuunnitelmaan (Lgr 80) sisältyi ns. kotikielireformi.

Kotikielireformin myötä Ruotsin peruskouluun vakiintui kolme suomen kielen ja
suomenkielisen opetuksen muotoa: varsinainen kotikielenopetus (vuodesta 1995
äidinkielenopetus), suomalaiset luokat ja yhdistetyt luokat. (Andersson & Kangassalo
2003: 73.)

Samaan aikaan, kun suomalaisia luokkia toteutettiin ja vakiinnutettiin yläasteelle asti,
alkoivat Ruotsin heikentyvän taloudellisen tilanteen myötä säästöt äidinkielen
opetuksessa yleisesti. Taloustilanteen lisäksi syynä säästöihin ovat mahdollisesti
olleet muuttuneet asenteet vähemmistölasten äidinkielen tärkeyttä kohtaan. (Lainio &
Wande 1996: 376–377.)

1990-luvulla alettiin perustaa ruotsinsuomalaisia yksityisiä ns. vapaakouluja. Niistä
huolimatta suomenkielinen opetus on vähentynyt Ruotsissa. (Esim. Björklund 2012:
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41.) Noin 6100 oppilasta sai suomen kielen opetusta kotikielenä lukuvuonna
1998/99. Se vastaa 42 prosenttia kotikielenoikeutetuista lapsista. ”Lisäksi noin 900
kävi suomenkielistä vapaakoulua ja suunnilleen sama määrä kunnallisen koulun
suomenkielistä luokkaa.” (Korkiasaari 2000: 280–281.)

Tällä hetkellä Ruotsissa on ongelmana, että ei ole riittävästi suomenkielistä
esikoulutoimintaa eikä kouluopetusta. Kunnallisten koulujen äidinkielenopetuksen
määrä ei ole riittävä tukemaan lasten kaksikielisyyttä. Suomenkielinen opetusryhmä
voi kuitenkin tukea lapsen identiteetin vahvistumista. ”Joillakin paikkakunnilla on
yksityisiä esikouluja ja ruotsinsuomalaisia vapaakouluja.” (Huss 2010: 34.)

2.4 Vähemmistölaki ja suomen kielen hallintoalue

Vuonna 2000 astui voimaan vähemmistölaki, jonka mukaan Ruotsi tunnusti suomen
viralliseksi vähemmistökieleksi ja ruotsinsuomalaiset kansalliseksi vähemmistöksi.
Suomen kielen hallintoalue, eli alue, jossa suomi sai erityisaseman, kattoi aluksi vain
viisi kuntaa Pohjois-Ruotsissa. (Korkiaasaari 2000: 468.) Ruotsinsuomalaisten
asemaa ja oikeuksia on sittemmin vahvistettu koko maassa lakiuudistuksilla, vuonna
2009 kielilailla (Språklag SFS 2009:600) ja vuonna 2010 kansallisia vähemmistöjä ja
vähemmistökieliä koskevalla lailla, ns. vähemmistölailla (Lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk SFS 2009:724). Kaikilla Ruotsin kunnilla on oikeus
liittyä suomen kielen hallintoalueeseen (SFS 2009:724). Hallintoalueeseen kuuluvilla
kunnilla on mm. velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa ainakin
osittain suomeksi. Myös viranomaisten kanssa on oikeus käyttää suomea. (esim.
Leskelä 2013.) Vähemmistölaki takaa vähemmistöön kuuluville joitakin perusasioita
myös hallintoalueen ulkopuolella, mm. oikeutta käyttää äidinkieltään määrätyissä
tilanteissa, mutta ei yhtä kattavasti kuin hallintoalueella. Nämä molemmat uudet lait
edellyttävät yhteiskunnalta vastuuta edistää kansallisten vähemmistöjen
mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää kieltänsä ja kulttuuriansa. (esim. SFS
2009:724.)

Syksyllä 2016 suomen kielen hallintoalueeseen kuului 59 kuntaa. Vuonna 2015
laajeneminen keskeytettiin tilapäisesti, ja keskeytyksen aikana uusien kuntien
liittymistä ei toistaiseksi hyväksytä. Tarkoitus on selvittää, miten vähemmistölain
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toteuttaminen on käytännössä toiminut ja mitä mahdollisesti pitäisi vahvistaa tai
tehdä toisin. Varsinkin vähemmistökielten välittäminen nuoremmille sukupolville on
haasteellista joissakin kunnissa. (Rohdin 2016.)

2.5 Identiteetti tutkimuksen kohteena

Kansallinen identiteetti kuvataan usein tunteenomaisena suuntautumisena, joka
perustuu eri komponentteihin ja joka symboloi yksilön kulttuurista, kielellistä ja
kansallista syntyperää (Soininen 1987: 134). Varsinkin muiden kieliryhmien ja
kulttuurien kohtaamisessa ajankohtaistuvat kysymykset siitä, mihin itse tunnetaan
kuuluvansa tai mihin koetaan muiden luokittelevan itsensä. Kansallinen identiteetti
on monivivahteinen ja vaikeasti määriteltävissä. Yksi tapa kuvata sitä on, että se
kertoo, kenen kanssa tunnemme olevamme ”me”. Soinisen mukaan kansallisen
yhteenkuuluvaisuuden tunne muodostuu jo varhaisina kasvuvuosina, jolloin myös
vanhempien vaikutus on suuri. (Soininen 1987: 134–136.)

Identiteetin voi myös nähdä dynaamisena ja jatkuvasti muuttuvana. Ihmisillä on
useita identiteettejä ja ne voivat muuttua keskustelemalla ja neuvottelemalla sekä
muiden että itsensä kanssa. Myös ympärillä oleva yhteiskunta vaikuttaa identiteetin
muodostumiseen. (Weckström 2011a: 120–122.)

Lainion mukaan 1980-luvulta lähtien on korostunut ruotsinsuomalainen identiteetti,
jonka piirteet eroavat suomensuomalaisesta ja ruotsinruotsalaisesta identiteetistä ja
etnisyydestä mutta joilla myös on yhtäläisyyksiä näihin (Lainio 1996: 267). Suomen
kielen ja suomalaisten aseman vahvistumisen myötä suomalaisille Ruotsissa on
kehittynyt ruotsinsuomalainen kaksoisidentiteetti. Myös suomalaisvähemmistön
vakiintuminen Ruotsiin vuosikymmenien jälkeen on edesauttanut tätä kehitystä.
Lainio viittaa psykologian tutkijaan Erkki Virtaan, jonka mukaan kielellinen ja
etninen identiteetti menevät limittäin. Erityisesti suomen kielen ja suomalaisen
etnisyyden päällekkäisyys on todennäköisesti suuri. Lainion mukaan Virta on
yrittänyt kuvata identiteettiä käyttämällä eri teorioita identiteetin rakenteesta,
esimerkiksi jakamalla sen henkilö- ja ryhmätasoon. Ruotsinsuomalainen voi
esimerkiksi ryhmätasolla tuntea olevansa ruotsalainen ja henkilötasolla suomalainen
tai ”kahdenmaalainen” [oma käännös lainausmerkkien sisällä käytetystä ilmauksesta
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”tvåländsk”]. Kaksikielisille ja -kulttuurisille lapsille on luonnollista samaistua
kaksoisidentiteettiin. Ruotsissa on myös monia ruotsinsuomalaisia, jotka kokevat
olevansa täysin ruotsalaisia. Yksi syy siihen voi olla aiempi assimilaatiopolitiikka.
Silloin kun suomeen ja suomalaisuuteen vielä kohdistui negatiivisia asenteita, ei ollut
yhtä luonnollista hyväksyä suomalaista identiteettiänsä. Suomen kieli on
historiallisesti menettänyt kaikista eniten puhujia Ruotsissa kielenvaihdon takia.
(Lainio 1996: 264–268.) Lainio keskittyy nimenomaan yllä mainittuihin syihin eikä
tuo esille muita tekijöitä.

2.6 Ruotsinsuomalaisuuden käsittely kirjallisuudessa ja mediassa
Lotta Weckström on väitöskirjassaan ”Representations of Finnishness in Sweden”
(Weckström 2011a) haastattelujen avulla tutkinut toisen polven ruotsinsuomalaisten
näkemyksiä suomalaisuudesta ja identiteetistä sekä suomen kielen merkityksestä.
Weckströmin väitöskirja on ollut inspiraationa tämän työn tutkimukseeni. Olen
käyttänyt siinä olevia aihepiirejä kyselykaavaketta laatiessani. Marja Ågren on
väitöskirjassaan ”Är du finsk, eller…? En etnologisk studie om att växa upp och leva
med finsk bakgrund i Sverige” (Ågren 2006) haastatellut toisen polven
ruotsinsuomalaisia Göteborgissa heidän suomalaisen taustansa merkityksestä. Pro
gradu -työni tutkimuksen analyysissa olen tehnyt vertailuja sekä Weckströmin että
Ågrenin tutkimuksiin.

Suomen ja Ruotsin välistä maahanmuuttoa ja sen seurauksia käsitellään myös
mittavissa teoksissa Suomalaiset Ruotsissa (Korkiasaari & Tarkiainen 2000) ja
Finnarnas historia i Sverige 3 (toim. Lainio 1996). Myös näitä teoksia olen käyttänyt
taustalähteinä työssäni.

Ruotsinsuomalaisuus on lisäksi viime vuosina usein tullut esille kulttuuriyhteyksissä.
Aihetta on käsitelty elokuvissa, kaunokirjallisuudessa ja useassa SVT:n ohjelmassa.
Tässä työssä viittaan haastatteluosassa lyhyesti Susanna Alakosken Svinalängornaromaaniin [Sikalat on suomalaisen käännöksen nimi] (Alakoski 2007) ja Eija
Hetekivi Olssonin ”Ingenbarnsland”-romaaniin (Hetekivi Olsson 2012). Molemmat
romaanit kertovat suomalaisista siirtolaisperheistä Ruotsissa, ja niiden päähenkilönä
on perheen tytär. Arvet-niminen näyttely, joka myös mainitaan tässä työssä, on
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Ruotsinsuomalaisten arkiston järjestämä kiertonäyttely toisen ja kolmannen polven
ruotsinsuomalaisista. Siihen liittyvää esitevihkoa olen käyttänyt taustalähteenäni.

3 AINEISTO JA MENETELMÄ

Tutkimusmenetelminäni olen käyttänyt kyselykaavakkeita ja haastatteluja.
Kyselykaavakkeiden avulla oli tarkoitus saada alustava kartoitus ajatuksista ja
suhtautumisesta suomalaisuuteen ja suomen kieleen Ruotsissa. Tulosten
perusteella kehitin haastattelukysymyksiä, joiden avulla pystyin syventymään
aiheeseen ja saamaan siitä tarkemman kuvan. Tutkimusaineistoni koostuu
yhdeksästä kyselyvastauksesta ja neljästä haastattelusta. Osallistujien määrä on
sen verran pieni, ettei päätelmiä voi sellaisenaan yleistää kaikkiin
ruotsinsuomalaisiin. Metodini on kvalitatiivinen ja tuloksilla voidaan osoittaa
tutkimukseen osallistuvien henkilöiden itse koettua kuvaa tilanteesta.
Tulokseni voivat myös antaa suuntaa siihen, millä tavalla tutkimusta tästä
aiheesta voisi jatkaa.

3.1 Kohderyhmä ja sen valinta

Kyselykaavakkeen lähetin yhdeksälle henkilölle, jotka olivat suostuneet
osallistumaan tutkimukseeni. Kaikki paitsi yksi kuuluvat jollakin tavalla
tuttavapiiriini, joten olin kysynyt heiltä sähköpostitse, haluaisivatko he
osallistua. Vastaaja, jota en tuntenut ennestään, on tuttavan tuttava. Hän oli
tuttavani kautta suostunut osallistumaan.

Kaavakkeen vastaajista valitsin neljä haastatteluun sen perusteella, olivatko he
vastanneet suostuvansa siihen. Haastatteluun pyrin saamaan kaavakkeen
vastaajia, joiden vastauksissa oli asioita, joista halusin lisää tietoa. Heidän
suostumuksestaan mahdolliseen haastatteluun kysyin jo kyselykaavakkeen
yhteydessä.
Ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisia ovat ne, ”jotka ovat muuttaneet
kotimaastaan toiseen valtioon” (Andersson & Kangassalo 2003: 31), eli
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Suomesta Ruotsiin. Tutkimuskysymyksiini tarvitsin toisen polven
ruotsinsuomalaisia. Mielestäni samaan ryhmään kuin Ruotsissa syntyneet,
Suomesta tulleiden vanhempien lapset, voidaan laskea ne, jotka ovat
lapsuusvuosinaan (alle 10-vuotiaina) muuttaneet Ruotsiin. Tässä aineessa
käsittelen kaikkia informanttejani toisen polven ruotsinsuomalaisina, koska
tarkoitukseni oli tutkia, millainen identiteetti ja suhde suomen kieleen voi
muodostua kasvaessa suomalaisessa siirtolaisperheessä. Siinä suhteessa ei
mielestäni ole eroa, onko syntynyt Ruotsissa vai tullut Ruotsiin lapsena.

Pyrin löytämään sopivia informantteja, jotka antaisivat tarpeeksi laajan kuvan
tilanteesta. Oletukseni oli, että ne, jotka ovat aktiivisesti hakeutuneet esim.
juuri suomen opintoihin yliopistossa, olisivat eri tavalla perehtyneet
ruotsinsuomalaisuuteen kuin muut. Myös kasvuympäristön arvelin vaikuttavan
asiaan. Eroja voi olla sen mukaan, onko varttunut perinteisesti ”ruotsalaisessa”
ympäristössä vai siirtolaistiheällä alueella, jossa on paljon muitakin
suomalaisia. Hain informantteja tuttavapiiristäni, mutta monesta eri suunnasta
ja yhteydestä.

Kaikki paitsi yksi tutkimukseen osallistujista ovat syntyneet 1960-luvun lopulla
tai 1970-luvulla. Nuorin on syntynyt 1990-luvun alussa. Kuusi informanteista
on kasvanut Suur-Tukholman alueella, yksi muualla Mälarinlaaksossa, yksi
Etelä-Ruotsissa ja yksi Västmanlandin läänissä. Kaikkien vanhemmat ovat
syntyneet Suomessa ja heidän äidinkielensä on suomi. Informanteista on kuusi
syntynyt Ruotsissa. Suomessa syntyneet ovat tulleet Ruotsiin 11 kuukauden,
1,5 vuoden sekä 8 vuoden ikäisinä. Yksi haastatelluista on Ruotsissa syntynyt
paluumuuttaja, ja hän on asunut Suomessa vuodesta 1994 lähtien, mutta on
jaksoittain oleskellut myös Ruotsissa sinä aikana. ”Suomessa paluumuuttaja
tarkoittaa entisiä tai nykyisiä Suomen kansalaisia ja heidän perheenjäseniään
tai jälkeläisiään, jotka muuttavat Suomeen” (Väestöliitto). Kaksi muuta
informanttia ovat aikuisina asuneet muualla Euroopassa usean vuoden ajan,
mutta he asuivat tutkimuksen ajankohtana Ruotsissa. Yksi informanteista on
mies, muut naisia. Yhdellä on lukiotason koulutus. Kaikki muut ovat
opiskelleet korkeakoulussa tai yliopistossa. Alla olevassa taulukossa on
informanttien koodinimi, ikä ja sukupuoli (N tarkoittaa nainen ja M tarkoittaa
mies).
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Taulukko 1. Informanttien sukupuoli ja ikä

Koodi
Emma
Kristian
Minna
Sanna
N2R
N3R
N4R
N5R
N6R

Sukupuoli Ikä
N
M
N
N
N
N
N
N
N

41
40
39
46
37
46
47
24
45

Seuraavissa luvuissa kerron tutkimuskysymysteni valinnoista.
Kysymyskaavake ja haastattelukysymykset ovat tämän tutkielman liitteenä,
joten kaikkia kysymyksiä en yksityiskohtaisesti esitä tässä.

3.2 Kysymyskaavakkeet

Yksi tavoitteistani on ollut kysymysteni avulla ottaa selvää siitä, miten toisen
polven ruotsinsuomalaiset identifioivat itsensä. Tuntevatko he itsensä
suomalaisiksi, ruotsalaisiksi, ruotsinsuomalaisiksi vai kenties useammaksi
näistä tai eivät näistä miksikään. Oletukseni oli, että monella voisi olla
ruotsalainen identiteetti korostuneempana verrattuna vanhemman polven
suomalaisuuteen. Oletin, että se, miten paljon on päässyt käyttämään suomea ja
miten paljon yhteyksiä on Suomeen, vaikuttaisi siihen, miten suomalaiseksi
itsensä tuntee.

Äidinkieli ja ensimmäiseksi opittu kieli eivät kaikille ole synonyymejä.
Sanakirjan mukaan äidinkieli on ”kieli jonka ihminen ensimmäiseksi (tav.
kotonaan) oppii ja jota hän parhaiten t. yksinomaan taitaa” (MOTa, s.v.
äidinkieli). Ruotsinsuomalaisilla nämä kaksi asiaa eivät aina koske samaa
kieltä. Kaavakkeessa kysyin, minkä kielen tai mitkä kielet he kokevat olevan
äidinkielensä sen sijaan, että mikä heidän äidinkielensä on. Kysyin myös minkä
maan he näkevät kotimaanaan, koska se voi kertoa jotakin identiteetistä.
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Ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisilla, jotka ovat aikuisina muuttaneet
Ruotsiin, on aivan erilainen tausta kasvuolosuhteeltaan kuin toisella polvella.
Senkin takia kysymys kotimaasta on mielenkiintoinen. Lisäksi halusin ottaa
selvää, näkevätkö informanttini suomalaisuuden eri tavalla kuin he olettivat
vanhempansa sen näkevän.

Vuosien mittaan, kun olen seurannut haastatteluja ruotsinsuomalaisista (esim.
SVT:n sarjasta Juuret, joka kertoo ruotsinsuomalaisista. Katso Ylen
verkkosivu, lähdeluettelon kohdassa Juuret.), on usein tullut esiin vaikeita, jopa
traumaattisia, asioita, jotka liittyvät omaan suomalaisuuteen. Näitä on myös
toisen polven ruotsinsuomalaisilla. Halusin selvittää, löytyisikö myös
informanttieni tarinoista suomalaisuuteen liittyviä vaikeita kokemuksia. Sen
takia kysyin, liittyykö heillä vaikeita asioita suomalaisuuteen.

Se, että on saanut kouluopetusta suomeksi, voi myös vaikuttaa siihen, miten
suomalaiseksi tuntee itsensä. Yksi kysymyksistä oli, missä määrin ja
minkälaista kouluopetusta informantit ovat saaneet suomeksi.

Kaavakkeessa on myös kysymyksiä vastaajien suomen kielen osaamisesta ja
käytöstä sekä yhteyksistä muihin suomalaisiin. Kysyin myös heidän kuvastaan
suomalaisista sekä mahdollisista eroista suomalaisten, ruotsalaisten ja
ruotsinsuomalaisten välillä ja näiden kulttuurien välillä. Kysyin myös, miten he
olettavat ruotsalaissyntyisten kuvaavan suomalaisia.

Ruotsissa on tehty paljon työtä sen eteen, että suomalaiset ovat saavuttaneet
kansallisen vähemmistön statuksen ja määrättyjä oikeuksia lain mukaan.
Halusin tietää, kokevatko toisen polven ruotsinsuomalaiset tärkeäksi, että
voidaan asioida suomeksi esim. viranomaisten kanssa tai että tiedotusvälineitä
on suomeksi. Oma oletukseni oli, että tarve ja kiinnostus olisivat suurempia
vanhemmalla sukupolvella.

Ruotsissa on paljonkin suomenkielistä toimintaa ja tiedotusvälineitä, esim.
Sisuradio ja Ruotsin Suomalainen -lehti. Oletin, että monille
ruotsinsuomalaisille ne eivät välttämättä olisi tuttuja ollenkaan. Halusin ottaa
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selvää, miten hyvin suomalaista toimintaa ja suomalaisia tiedotusvälineitä
Ruotsissa tunnetaan ja miten aktiivisesti niihin osallistutaan tai niitä seurataan.

Kaavakkeen lopussa kysyin, haluaako vastaaja kertoa vielä jotain, mikä ei ole
tullut esille muissa kysymyksissä. Halusin myös tietää, oliko johonkin
kysymykseen vaikeaa vastata, ja jos oli, niin minkä takia.

Kyselyt on tehty 25.9.2015 ja 19.11.2015 välisenä aikana. Kyselyvastauksissa
on sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Lähetin kyselykaavakkeet informanteille
sähköpostitse. Heillä oli runsaasti aikaa, noin kaksi viikkoa, vastata niihin
omaan tahtiin. Kyselykaavakkeet olivat Word-muodossa. Niissä oli 30
kysymystä, joista joissakin vielä a-, b- ja ehkä c-osiokin. Tiedän, että monet
ruotsinsuomalaiset eivät, joskus toki vain omasta mielestään, enää hallitse
suomea kovin hyvin. Sen takia tein kyselykaavakkeen sekä suomeksi että
ruotsiksi. Kaikki kyselykaavakkeeseen liittyvät ohjeet annoin myös
molemmilla kielillä. Henkilötiedot pyysin erillisessä liitteessä – myös Wordtiedostona. Siinä pyydettiin myös vastausta, halutaanko osallistua mahdolliseen
haastatteluun, joka käytäisiin suomeksi. Kysymyksiin pyysin vastaukset
suoraan Word-tiedostoon, joka kysymyksen alle. Vastauksineen tallennetut
tiedostot palautettiin minulle sähköpostitse.

3.3 Haastattelut

Haastatteluun valitsin neljä yhdeksästä kaavakkeeseen vastanneesta.
Haastattelut on tehty 5.11.2015 ja 13.7.2016 välisenä aikana, ja
haastattelunauhoituksia on noin 3 h 20 min. Haastattelut on tehty kaikki
suomeksi.

Haastatteluihin valmistin kysymyksiä, jotka olivat samat kaikille
haastateltaville. Näiden ydinkysymysten lisäksi tein jokaiselle haastateltavalle
muutamia lisäkysymyksiä heidän kyselykaavakkeeseen antamiensa vastausten
perusteella. Jos kaavakkeen vastauksissa ilmeni jotakin, jota halusin tutkia
lisää, otin sen esille haastattelussa. Haastateltavat saivat etukäteen lyhyen
tiedon aihepiiristä, että syvennymme samantapaisiin teemoihin kuin jo
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kyselykaavakkeessa, eli identiteettiin ja kokemuksiin suomalaisuudesta
Ruotsissa sekä suomen kielen tilanteeseen Ruotsissa (esim. kotikielen
opetuksen tärkeyteen kouluissa). Kerroin lisäksi, että minua kiinnostaisi kuulla
enemmän ruotsinsuomalaisista sanoista tai ilmaisuista. Yhden
kyselykaavakkeen vastauksissa mainittiin ruotsinsuomalaisia ilmauksia. Siitä
sain idean kysyä lisää tästä aiheesta. Joskus haastattelun aikana keskustelu johti
uusiin lisäkysymyksiin. Haastatteluista kerron enemmän luvuissa 6 ja 7.

Kysyin etukäteen lupaa haastattelujen nauhoittamiseen, jotta ei tarvitsisi tehdä
muistiinpanoja, mikä häiritsisi keskittymistäni. Lisäksi nauhoituksesta voi
tarkistaa jälkikäteen, mitä haastateltava sanoi. Kaikki neljä haastateltua
suostuivat nauhoitukseen. Kerron eettisistä kysymyksistä alaluvussa 3.5.

Koska arvelin omaan identiteettiin vaikuttavan sen, minkälaisessa ympäristössä
on kasvanut, kysyin haastatteluissa, missä kaupungissa informantit ovat
kasvaneet. Kyselykaavakkeen yhteydessä olin vain kysynyt nykyisestä
asuinpaikasta, synnyinmaasta ja siitä, missä iässä oli tultu Ruotsiin.
Tutkimustyöni alkuvaiheessa törmäsin käsitteeseen ”uudistuva
ruotsinsuomalaisuus” erään näyttelyn yhteydessä, joka koski toisen polven
ruotsinsuomalaisia (Ruotsinsuomalaisten arkisto). Se on mielestäni paljon
sanova ilmaus ja laitoin tästä kysymyksen haastatteluihini. Halusin tietää,
millaisia ajatuksia ilmaus herättää. Pelkästään käsite ruotsinsuomalainen on
myös mielenkiintoinen. Se on, sekä omasta mielestäni että joskus muiltakin
kuulemani mukaan, hyvin kuvaava ilmaus siitä, mitä toisen polven
suomalaistaustaiset ovat (esim. Tanja Lorentzon, Arvet-vihko 2015: 19).
Halusin saada kuvan siitä, missä määrin informanttini käyttävät sanaa tai
kokevat Ruotsissa yleensä käytettävän.

Haastatteluissa syvennyin enemmän jo kaavakkeessa kysyttyyn aiheeseen
ruotsinsuomalaisista kohtauspaikoista ja tiedotusvälineistä saadakseni
selvemmän kuvan siitä, missä määrin ne ovat tuttuja ja tärkeitä
ruotsinsuomalaisille. Suomen kielen käytön tärkeys oli myös aihe, johon
syvennyin enemmän haastattelujen avulla.
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Omasta kokemuksestani musiikki voi herättää vahvoja tunteita. Esimerkiksi
vanhemmat suomalaiset kappaleet, joita vanhempani soittivat lapsuudessani
joskus 1970-luvulla, voivat herättää nostalgisia tunteita minussa. Tämä on
myös tullut esille kuulemissani ruotsinsuomalaisten haastatteluissa. Erään
informantin vastauksissa kyselykaavakkeessa tuli esille, että hänen
kokemuksestaan 50–70-luvun suomalainen musiikki, kuten tango ja iskelmät,
ovat nuorempienkin ruotsinsuomalaisten mielestä hyvää. Halusin tutkia aihetta
enemmän, joten kysyin, mitä suomalainen musiikki tai elokuvat merkitsevät
informanteilleni.

Ruotsinsuomalaisilla on ollut alhainen status Ruotsissa ja on puhuttu jopa
häpeän kulttuurista. Aihe tuli esiin myös muutaman kyselykaavakkeen
vastauksissa. Sen takia otin haastatteluun kysymyksen, että liittyykö
suomalaisuuteen häpeää tai muuta negatiivista ja millä tavalla siinä
tapauksessa. Kysyin myös, mitä positiivisia asioita suomalaisuuteen liittyy.

Tarkoitukseni oli tehdä haastattelut Skypen kautta niiden kanssa, joilla se oli
käytössä. Kokeilin jo ennakkoon nauhoitusta mp3-soittimella serkkuni kanssa
keskustellessa Skypessä. Se toimi hyvin. Ensimmäistä haastattelua tehdessäni
Skype kuitenkin reistaili heti alussa teknisesti, joten melko pian keskeytin
Skype-yhteyden ja jatkoimme haastattelua puhelimitse. Olin jo viestissä
sanonut, että jos Skype ei toimi, teemme haastattelun puhelimitse
matkapuhelimellani. Laitoin puhelimeni kovaäänisen päälle mahdollistaakseni
nauhoituksen. Seuraavat haastattelut päätinkin tehdä heti alusta puhelimella
ensimmäisen epäonnistuneen Skype-kokeilun vuoksi. Neljännen haastattelun
tein kasvokkain informantin kanssa. Puhelimitse pidetyt kolme haastattelua
kestivät jokainen noin 35–40 minuuttia. Neljäs haastattelu, jonka pidin
kasvokkain, kesti noin 1,5 tuntia.

3.4 Kvalitatiivinen tutkimushaastattelu ja sen transkriptio metodina

Kvalitatiiviseen tutkimushaastatteluun ei ole mitään valmiita sääntöjä, joita
voisi askel askeleelta seurata, vaan haastattelijan osaaminen, kokemus ja
harkintakyky ovat tärkeitä osatekijöitä. Kvale ja Brinkmann näkevät
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tutkimushaastattelun käsityönä. Keskustelu ohjautuu ennalta harkittujen
valmiiden kysymysten lisäksi paljolti sen mukaan, miten haastattelija
tilanteessa reagoi ja ohjaa keskustelua eteenpäin. Kysymystekniikan
hallitsemisen lisäksi haastattelijan aktiivinen kuunteleminen on yhtä tärkeää.
Haastattelija joutuu keskustelun aikana harkitsemaan, mihin kohtiin tarkalleen
haastateltavan vastauksissa olisi hyvä syventyä enemmän. Se vaatii aihepiirin
osaamisen lisäksi valppautta sekä tietoisuutta siitä, minkälaista tietoa pyrkii
hakemaan.

Kvalen ja Brinkmannin näkökulman mukaan tieto ja oivallukset rakentuvat
keskustelussa, haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuksessa.
Haastattelussa haastateltavan tehtävä ei siis ole hankkia valmiina olevia
vastauksia haastateltavalta. (Kvale & Brinkmann 2009: 18–19, 33–34, 154.)

Haastatteluissani seurasin tarkkaan ennakkoon valmistettuja kysymyksiäni,
mutta luonnollisesti haastatteluista tuli molemminpuolinen keskustelu.
Ensimmäisen haastattelun jälkeen vaihdoin kysymysten järjestystä, koska
huomasin haastatellessa, että jotkin kysymykset liittyivät luontevasti toisiinsa,
vaikka eivät olleet peräkkäin. Kysymysten järjestys ei muutenkaan aina mennyt
suunnitellun mukaisesti, mutta kaikkia kysymyksiä käsiteltiin. Jos ei johonkin
kysymykseen löytynyt vastausta heti, palasimme vielä kysymykseen
myöhemmässä vaiheessa. Joskus keskustelu johti uusiin odottamattomiin
teemoihin, mutta pääasiassa pysyimme toivomassani aihepiirissä.

Haastatteluni on nauhoitettu mp3-soittimeen. Kuuntelin ne tarkasti läpi ja tein
suurelta osin yksityiskohtaisia muistiinpanoja, jotka ovat olleet pohjana
haastattelujen esittelyihin kappaleessa 6. Olen tiivistänyt haastattelujen
olennaiset osat omilla sanoillani. Haastattelujen esityksen tyyli on tavallaan
narratiivinen. Minä toimin tilanteeseen osallistuvana kertojana, mutta olen
myös osittain käyttänyt suoria lainauksia haastateltavien ilmauksista
kertomuksessani. Halusin säilyttää heidän puhekieliset muotonsa ja murteensa.
Sillä tavoin heidän oma äänensä tulee aidommin esille kuin yleiskielistämällä
kaikki vastaukset. Olen myös joissakin kohdissa yrittänyt saada esille
huumoritilanteet haastatteluista, esimerkiksi tekemällä siitä merkinnän
hakasulkeisiin tai muulla tavalla. Haastattelua esitellessä tutkijan olisi hyvä
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havainnollistaa sosiaalisen tilanteen tunnelma ja ilmapiiri, jotta se tulisi
ymmärretyksi myös lukijalle, joka ei ole voinut seurata itse tilannetta (Kvale &
Brinkmann 2009: 144).

Kvalen ja Brinkmannin mukaan puhuttua haastattelua ei mitenkään saa
identtiseksi puhtaaksi kirjoitetun tekstin kanssa. Puhtaaksikirjoituksessa
alkuperäisen suullisen keskustelun vuorovaikutus abstrahoituu.
Puhtaaksikirjoitus on käännös yhdenlaisesta kertomusmuodosta toisenlaiseen.
Aina katoaa jotakin siitä elävästä tilanteesta, kun puhetilanteen siirtää
kirjoitettuun muotoon. (Kvale & Brinkmann 2009: 193–194.) Kvale ja
Brinkmann väittävät myös, että mikään puhtaaksikirjoitus ei ole toista
objektiivisempi vaan ne ovat pikemminkin eri konstruktioita samasta
suullisesta alkuperäisversiosta. Se miten paljon ja missä muodossa pitäisi
kirjoittaa puhtaaksi riippuvat muun muassa tutkimuksen tavoitteesta. (Kvale &
Brinkmann 2009: 195, 202–203.)

3.5 Tutkimuksen eettiset näkökannat

(Saatekirje ja kyselykaavake ovat tämän tutkielman liitteinä.) Saateviestissä,
jonka mukana lähetin kyselykaavakkeet informanteille, kerroin, mitä
tutkielmani käsittelee ja että kyselykaavake on tehty siihen tarkoitukseen.
Informoin myös, että tietoja käytetään ainoastaan pro gradu -työssäni ja
mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Kerroin, että saatekirjeeseen täytettävät
henkilötiedot eivät tule muiden kuin tutkijan tietoisuuteen ja että tiedot
hävitetään, kun työ on valmis. Ilmoitin myös, että tutkimukseeni kuuluu
suullinen haastattelu ja kysyin, olisiko informantti halukas osallistumaan
mahdolliseen haastatteluun.

Jotta ei henkilötietoja tulisi kyselykaavakkeeseen, lähetin täytettävän
henkilötietolomakkeen erillisessä liitteessä. Ilmoitin myös, että mihinkään
kysymykseen ei ole pakko vastata.

Kyselykaavakkeiden vastausten ja haastattelujen esityksessä poistin sellaiset
tiedot, jotka voisivat paljastaa henkilöiden henkilöllisyyden. Haastateltavista
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kerron keksityillä peitenimillä. Muista kyselykaavakkeiden vastaajista kerron
koodinimikkeillä.

4 KYSELYTUTKIMUS

Tässä luvussa esitän informanttien vastaukset kyselykaavakkeista. Kysymykset
kokonaisuudessaan ovat liitteessä olevassa kyselykaavakkeessa. Tässä luvussa en
käsittele kysymyksiä numerojärjestyksessä vaan kerron toisiinsa liittyvistä aiheista
peräkkäin. Esitän osittain itse kertoen informanttien vastauksia ja välillä käytän
suoria lainauksia, jotka ovat kursiivilla lainausmerkkien sisällä. Lainauksissa en ole
yhtään muuttanut informanttien tekstiä, en edes kirjoitusvirheitä. Vastausten analyysi
ja kootut huomiot ovat luvussa 5. Luvussa 3.1 on taulukko, jossa on tiedot
informanttien iästä ja sukupuolesta.

4.1 Informanttien kielitaidon ja syntyperän tausta

Kysymykset 1–3: Synnyinmaa ja ikä Ruotsiin muuttaessa (Suomessa syntyneillä)
sekä vanhempien äidinkieli ja synnyinmaa

Informanteista on kuusi (N2R, N5R, N6R, Kristian, Emma ja Minna) syntynyt
Ruotsissa. Suomessa syntyneistä N3R on tullut Ruotsiin 11 kuukauden
ikäisenä, N4R 1,5 vuoden vanhana ja Sanna 8 vuoden ikäisenä. Ruotsissa
syntynyt ja kasvanut Emma asuu Suomessa, kaikki muut informantit asuivat
kyselykaavakkeisiin vastatessaan Ruotsissa. Kaikkien informanttien
vanhemmat ovat syntyneet Suomessa ja heidän äidinkielensä on suomi.

Kysymykset 4–7: Äidinkieli ja vahvin kieli

Neljä henkilöä (Sanna, Minna, Kristian ja N3R) vastaa kysymyksessä 4 kokevansa
pelkän suomen olevan äidinkielensä. Kaikki heistä oppivat suomen kielen
ensimmäisenä kysymys 5 mukaan. Myös Emma, N4R, N5R ja N6R vastaavat
oppineensa suomen ensin. He kaikki vastaavat kokevansa sekä suomen että ruotsin
olevan äidinkielensä. Emma ilmaisee vastauksensa näin: ”Olen kaksikielinen”. N2R
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on ainoa, joka on vastannut pelkän ruotsin olevan hänen äidinkielensä. Hän vastaa
myös oppineensa ruotsin ensimmäisenä kielenä. Hän kirjoittaa vastauksessaan
kysymykseen 6 oppineensa ruotsin vauvana.

Emma arvelee oppineensa ruotsin noin neljän vuoden ikäisenä mennessään
päiväkotiin. Myös N6R kertoo oppineensa ruotsin tarhaikäisenä: ”Dagisålder kanske
3-4 år”. Kristian oppi ruotsin viiden vuoden ikäisenä ja N3R 5–6-vuotiaana. N5R
vastaa oppineensa ruotsin esikouluikäisenä. N4R on vastannut ”Ca 6-7 års ålder”
ajankohdakseen, jolloin oppi ruotsin. Minna vastaa olleensa noin seitsemän. Sanna
oppi ruotsin yhdeksänvuotiaana.

Ainoastaan Sanna vastaa pelkän suomen olevan kieli, jonka hän kokee
vahvimpanaan tällä hetkellä. Emma vastaa: ”Tällä hetkellä ne ovat melko
tasavertaiset, mutta kirjoitettu ja luettu ruotsi sujuu minulta edelleen helpommin kuin
suomi. Tosin käytän ja kirjoitan nykyisessä työssäni suomea päivittäin, joten se on
vahvistumassa.” Kukaan muista seitsemästä informantista ei koe suomen olevan
vahvin kielensä. N2R kokee ruotsin ja toisen eurooppalaisen kielen olevan hänen
vahvimpansa. Muilla kuudella informantilla on ruotsi kieli, jonka he kokevat
vahvimpanaan.

Huomasin jäljestäpäin, että olisi ollut hyvä laittaa vielä kysymys, jossa olisin kysynyt
ikää, milloin informantti oppi suomen, jos se ei ole ensimmäiseksi opittu kieli. Tästä
ei siis käy ilmi, milloin N2R oppi suomen.

Kysymys 8: Miten hyvin hallitset mielestäsi suomen kielen? Vastausvaihtoehdot
ovat: ’Täydellisesti’, ’Hyvin useimmissa tilanteissa’, ’Auttavasti’, ’Hyvin vähän’,
’Ymmärrän mutta en puhu’, ’En ollenkaan’

Sanna on ainoa informanteista, joka kokee hallitsevansa suomen kielen täydellisesti
laittamani kuusiasteikkoisen skaalan mukaan. Emma on valinnut vastauksessaan
kombinaation ’Täydellisesti’/’Hyvin useimmissa tilanteissa’. Viisi henkilöä
(Kristian, Minna, N3R, N4R ja N5R) hallitsee mielestänsä suomen ’hyvin
useimmissa tilanteissa’. Heistä N3R on valintarastin lisäksi kirjoittanut: ”tosi hyvin”.
N2R ja N6R ovat valinneet ’auttavasti’-vaihtoehdon.
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Kysymys 20: Miten paljon ja minkälaista kouluopetusta olet saanut suomeksi?
(Oletko esim. käynyt suomalaista luokkaa tai saanut kotikielen opetusta?)

Kaikki informantit paitsi Kristian ovat käyneet ainakin yhden kouluvuoden
suomalaista luokkaa. Kristian on saanut kotikielen opetusta ja sanoo sen toimineen
vähän niin ja näin: ”Hemspråk (som funkade sisådär)”, Kristian ilmaisee
vastauksensa. Sanna on käynyt sekä peruskoulun että lukion suomeksi. Hän on myös
saanut lukionjälkeistä koulutusta suomeksi. N5R on käynyt peruskoulun suomeksi ja
saanut kotikielen opetusta lukiossa. N3R ja N6R kävivät ensimmäisestä luokasta
kuudennen luokan loppuun suomalaista luokkaa. Myös N4R kävi suomalaista
luokkaa ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Sen jälkeen sama luokka muuttui
”ruotsalaiseksi”. Luokassa oli edelleen samat suomalaiset oppilaat, mutta opetus
muuttui suomesta ruotsiksi ja suomea opetettiin kotikielenä seitsemännestä luokasta
yhdeksännelle. Minna kävi leikkikoulun ja ensimmäisestä kolmanteen luokkaan
suomeksi. Hän sai sitten kotikielen opetusta 1–2 tuntia viikossa neljännestä
kuudennelle luokalle. Minna on käynyt vuoden suomen kielen kursseja yliopistossa
Ruotsissa. Myös Emma kävi kolme ensimmäistä kouluvuottaan suomalaista luokkaa
ruotsinkielisessä koulussa. Neljännellä luokalla hän siirtyi kokonaan ruotsinkieliseen
kouluun. Hän sai kotikielen opetusta noin kerran viikossa. Hän kertoo se olleen
lähinnä lyhyt juttelutuokio ilman mitään varsinaista kieliopin läpikäyntiä. N2R kävi
vuoden yläasteella suomalaista luokkaa, mutta vaihtoi, koska tunsi itsensä
ulkopuoliseksi.

Suomen kielen opetuksesta Ruotsissa olen kertonut luvussa 2.3.

4.2 Informanttien suomen kielen käyttö ja yhteydet suomalaisiin

Kysymys 9: Mitä kieltä puhutaan vanhempien ja sisarten kanssa?

Seitsemän informanttia (Sanna, Kristian, Minna, Emma, N3R, N4R ja N6R) vastaa
puhuvansa suomea vanhempiensa kanssa. N2R vastaa puhuvansa ruotsia
vanhempiensa kanssa ja N5R käyttää sekä suomea että ruotsia.

21

Sisartensa kanssa puhuvat suomea Sanna ja Minna. N5R on vastannut puhuvansa
molempia (sekä suomea että ruotsia) ja N4R kirjoitti: ”Svenska, ibland finska”.
Emma, Kristian, N1R, N2R ja N3R puhuvat ruotsia sisartensa kanssa. N3R vastasi:
”Ruotsia kun he eivät halua puhua suomea”.

Kysymys 10: Jos osaat suomea, miten usein käytät sitä? Vastausvaihtoehdot ovat:
’Päivittäin’, ’Joka viikko’, ’Joka kuukausi’, ’Muutaman kerran vuodessa’, ’En
koskaan’

Kysymys 11: Minkälaisissa tilanteissa käytät suomea? Anna muutama esimerkki
tyypillisestä tilanteesta, jossa käytät suomea. (Ota huomioon sekä suullinen että
kirjallinen käyttö.)

Kyselykaavakkeiden vastaajista kaikki paitsi kaksi (N2R, N6R) käyttävät suomea
vähintään viikoittain kysymys 10 vastausten mukaan. Heistä Sanna, Minna, Emma ja
N5R käyttävät suomea päivittäin. N3R, N4R ja Kristian käyttävät suomea joka
viikko.

N2R vastaa käyttävänsä suomea vain muutaman kerran vuodessa. Hän kertoo
puhuvansa suomea isovanhempiensa luona kyläillessään. He eivät ymmärrä ruotsia,
jota N2R:n lapset puhuvat. N6R käyttää suomea kuukausittain. Hän kertoo
puhuvansa suomea ainoastaan tavatessaan vanhempiaan. Hän ei koskaan käytä
suomea kirjallisesti.

Emma, joka asuu Suomessa, kertoo käyttävänsä suomea päivittäisessä työssään
kaikessa kommunikaatiossa. Sanna käyttää suomea sekä työssään että vapaa-aikana.
Myös Kristianilla on monia esimerkkejä suomen kielen käytöstään. Hän käyttää
suomea osittain työssään sekä jutellessaan suomalaisen ystävän kanssa ja
vanhempiensa kanssa puhelimessa. Hän lukee muun muassa suomalaisia nettilehtiä
ja joskus kaunokirjallisuutta.

Minnalla on suomenkielinen työpaikka, joten suomi on siellä pääkieli. Kysymyksistä
9 ja 12 käy lisäksi ilmi, että hän käyttää suomea monien muidenkin kanssa,
esimerkiksi vanhempiensa, sisartensa ja miehensä kanssa sekä erilaisissa
yhdistystoiminnoissa. Minna lukee suomalaisia lehtiä, ja suomalaisia kirjoja hän
22

mieluiten lukee juuri alkuperäiskielellä. Hän laulaa myös karaokea suomeksi. Hänen
nettikäyttönsä suomeksi on monipuolinen: hän mainitsee sähköpostin, Facebookin,
musiikin kuuntelun, uutiset ja tv-ohjelmia.

Myös N4R käyttää suomea monipuolisesti: puhuessaan vanhempiensa, sisartensa ja
sukulaistensa kanssa sekä työpaikallaan suomalaisten kollegojen kanssa ja
kääntämistarpeissa. Hän kertoo kirjoittavansa hyvin vähän suomeksi, vaikkei se
tuottaisi ongelmaa. Virallista kirjallista kieltä hän sanoo osaavansa paremmin
ruotsiksi.

N5R puhuu suomea isovanhempiensa kanssa ja työssään tarpeen mukaan. Hän vastaa
käyttävänsä sekä suomea että ruotsia vanhempiensa ja sisartensa kanssa
kysymyksessä 9. N3R käyttää suomea esimerkiksi puhelinsoitoissa,
verkkokirjoituksessa ja kääntäessä. Hän vastasi myös käyttävänsä suomea
vanhempiensa kanssa kysymyksessä 9.

Kysymys 12: Minkälaisia yhteyksiä tai suhteita sinulla on suomalaisiin
a) Ruotsissa?
b) Suomessa?

Kahdella vastaajalla (N2R, N6R) ei ole ollenkaan yhteyksiä suomalaisiin Suomessa.
N2R mainitsee ainoaksi suomalaiseksi yhteydekseen Ruotsissa hänen
isovanhempansa äitinsä puolelta, N6R puolestaan vanhempansa.

Kaksi vastaajaa (N2R, N3R) ei ole maininnut vanhempiansa tässä kysymyksessä
ollenkaan, vaikka heillä molemmilla on suomalaiset vanhemmat. N2R puhuu
kysymys numero 9 vastauksen mukaan ruotsia vanhempiensa kanssa. N3R on
kertonut kysymyksessä 9 puhuvansa suomea vanhempiensa kanssa.

Pelkästään vanhempien tai sukulaisten lisäksi neljä vastaajaa (Minna, Sanna,
Kristian, N3R) kertoo, että heillä on myös suomalaisia kavereita Ruotsissa. Minnalla,
Sannalla ja N4R:llä on työssään suomalaisia yhteyksiä. Minnalla on lisäksi, niin kuin
jo kerroin kysymys 11 kohdalla, muitakin suomalaisia yhteyksiä, kuten hänen
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kuntansa suomen kielen hallintoalueen tiedottaja ja Ruotsin suomalainen
opettajaliitto.

Kaikilla muilla paitsi N2R:llä ja N6R:llä on Suomessa ainakin sukulaisia, joihin
heillä on yhteys. N3R:llä on Suomessa myös kavereita. Niin on myös Minnalla, jolla
on lisäksi mies Suomessa. Emma on vastannut kysymykseen pääasiassa sen pohjalta,
millä tavoin yhteydet toimivat. Hän asuu Suomessa ja hänen vanhempansakin ovat
muuttaneet takaisin Suomeen, Emma kertoo toisen kysymyksen vastauksessa
(kysymys 27). Ruotsissa hänellä on edelleen yhteyksiä sukulaisiin ja kummisetään,
joita hän tapaa häissä tai muissa sukujuhlissa.
Emma kertoo seuraavasti suhteistaan suomalaisiin Suomessa: ”Suhteeni suomalaisiin
suomessa ovat mielestäni hyvät. Koen olevani pitkälti suomalainen ja viihdyn
suomessa. Joskus turhaudun sisäänkääntyneidyydestä ja suomalaisten heikosta
itseluottamuksesta, joka heijastuu melko negatiivisesti moneen asiaan. Olen
kuitenkin maahanmuuttajan lapsi, joka on tottunut sopeutumaan ja monesti koen
olevani mentaliteetiltani enemmän suomalainen kuin ruotsalainen, vaikka molemmat
minusta löytyy.” (Emma)
Kysymys 19: Miten usein käyt Suomessa? Vastausvaihtoehdot ovat: ’En koskaan’,
’Harvemmin kuin vuosittain’, ’1–2 kertaa vuodessa’, ’Vähintään 3 kertaa/vuosi’

Yksi vastaajista, Emma, asuu Suomessa. Minna on ainoa Ruotsissa asuvista
vastaajista, joka käy Suomessa vähintään kolme kertaa vuodessa. N3R vastaa
käyvänsä Suomessa 1–2 kertaa vuodessa. Sanna, Kristian, N4R ja N5R käyvät siellä
harvemmin kuin vuosittain. N2R ja N6R eivät käy Suomessa koskaan.

4.3 Informanttien kokemus kansallisesta identiteetistä ja kotimaasta

Olen koonnut tähän kohtaan kysymysten numero 14 ja 16 a vastaukset peräkkäin,
koska on mielestäni mielenkiintoista voida verrata vastauksia, minkä
”maalaiseksi/kansalaiseksi” kokee identiteettinsä ja minkä maan näkee kotimaanaan.
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Kysymys 14: Koetko olevasi (voit valita yhden tai useampia vaihtoehtoja):
suomalainen___ ?

ruotsalainen___ ?

ruotsinsuomalainen___?

N2R oli ainoa vastaajista, joka valitsi kysymyksessä 14 näkevänsä itsensä
pelkästään ruotsalaisena. Yksi (N6R) näki itsensä ainoastaan suomalaisena,
kaksi vain ruotsinsuomalaisina (Sanna, Emma). N5R kokee olevansa sekä
suomalainen että ruotsalainen. N3R ja N4R näkevät itsensä sekä suomalaisina
että ruotsinsuomalaisina. Minna ja Kristian ovat valinneet kaikki kolme
vaihtoehtoa, eli suomalainen, ruotsalainen ja ruotsinsuomalainen.

Kysymys 16a: Mikä on (tai mitkä ovat) mielestäsi kotimaasi?

Kotimaikseen koetaan vastaajien mielestä usein Ruotsi, vaikka tuntisikin
itsensä suomalaiseksi. Yhdeksästä kaavakevastauksesta kaksi (Minna ja N4R)
näkee sekä Ruotsin että Suomen kotimaanaan, ja molemmat heistä laittavat
Suomen numero ykköseksi. Kahdelle (N3R ja Emma) on ainoastaan Suomi
kotimaa. Toinen heistä, Emma, asuukin nykyään Suomessa. Hän kirjoittaa
lisäksi: ”Kotimaani onpi Suomi, synnyinmaani Ruotsi” (Emma). Neljä henkilöä
(Sanna, Kristian, N5R, N6R) ovat valinneet pelkästään Ruotsin kotimaakseen.
N2R on laittanut kotimaikseen Ruotsin ja toisen Euroopan maa, jossa hän on
asunut usean vuoden.

Kysymys 16b: Kuvaile neljällä esimerkillä mitä kotimaa merkitsee sinulle.

Esitän tässä jokaisen vastaajan vastaukset ja panen mukaan myös heidän
vastauksensa kysymyksiin numero 14 ja 16 a, jotka mielestäni antavat sillä tavoin
kokonaisemman kuvan identiteetin ja kotimaan kokemuksesta.
”Kieli, ruoka, designtuotteet” vastaa N3R, joka kokee itsensä ruotsinsuomalaiseksi ja
Suomen kotimaakseen.

Minna ja N4R näkevät sekä Suomen että Ruotsin kotimainaan, mutta molemmat ovat
erikseen maininneet Suomen ensisijaiseksi. ”Juuret (suku sekä maa, multa), Olla
oma itseni, Kieli, Kulttuuri”, vastaa Minna kysymykseen 16 b. Hän kokee olevansa
sekä suomalainen, ruotsalainen että ruotsinsuomalainen. N4R vastaa: ”Finsk musik,
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identitet, matkultur, språk”. Hän kokee itsensä suomalaiseksi ja
ruotsinsuomalaiseksi.
Suomessa asuva Emma vastaa: ”Kulttuuri-identiteetti, sukujuuret ja suhteeni
luontoon, osittain näiden kautta.” Hän kokee olevansa ruotsinsuomalainen ja vastasi
kysymykseen kotimaastaan (16 a) näin: ”Kotimaani onpi Suomi, synnyinmaani
Ruotsi”.

N5R, N6R, Kristian ja Sanna näkevät Ruotsin kotimaanaan. N6R, joka kokee
olevansa suomalainen, vastaa seuraavasti: ”Födelseland, land man har sina ursprung
eller där man bott större delen av sitt liv.”
”Trygghet, öppenhet, tolerans, hemma”, vastaa Kristian, joka on mielestään sekä
suomalainen, ruotsalainen että ruotsinsuomalainen.
”Tunnen oloni turvalliseksi, ymmäretyksi, ja kotoisaksi Tukholmassa”, vastaa Sanna,
joka tuntee itsensä ruotsinsuomalaiseksi.
N5R, joka kokee olevansa sekä suomalainen että ruotsalainen, vastaa näin: ”Skulle
aldrig i nuläget kunna flytta till Finland, känner att jag vill bo i Sverige. Känner mig
mer hemma här än vad jag gör i Finland, anledningen är att jag aldrig bott där
heller.”

N2R kokee olevansa ruotsalainen ja näkee kotimainaan Ruotsin ja toisen
eurooppalaisen maan, jossa hän on asunut usean vuoden. Hän vastaa näin:
”I mina hemländer känner jag mig hemma med kulturen och folksinnet. Jag kan de
subtila sociala koderna som för med sig acceptans från omgivningen. Jag förstår och
känner mig till freds med skolkulturen och kunskapssynen inom ländernas
utbildningssystem. Jag talar språken flytande och uttrycker mig fyndigt och
träffsäkert. Jag förstår och kan navigera mig i samhällets olika system för hälsaoch sjukvård mm.”

Kysymys 15: Jos tunnet itsesi edes jossain määrin ruotsalaiseksi, kuvaile kolmella
tai neljällä esimerkillä, millaisissa tilanteissa tai yhteyksissä se ilmenee?
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N3R on vastannut tähän kysymykseen.”En tunne.” N4R ei vastannut mitään, mutta
hän ei myöskään kysymyksen 14 mukaan koe olevansa ruotsalainen vaan
suomalainen ja ruotsinsuomalainen.
N6R vastasi, että passia näyttäessään (”när jag visar passet” (N6R)). Yksi Minnan
useasta esimerkistä on: ”Ruotsin ulkopuolella, varsinkin Suomessa (itse on usein
”ruotsalainen olo” ja myös muut ihmiset luokittelevat usein ruotsalaiseksi)”
(Minna). Suomessa asuva Emma kertoo seuraavasti: ”Työympäristössä saatan joskus
tulla myöhään, olla iloinen ja viedä tilaa sekä huomiota. Itseluottamukeni ja
eloisuuteni hämmentää monesti läsnäolevia suomalaisia. Tämän he voivat kokea
kahdella tavalla. Joko olen ylimielinen ruotsalainen, tai sitten he ihailevat tyyliäni,
sillä eivät uskalla itse samaan. Tai molempia!” Hän lisää myös, että hänen
riikinruotsin murrettaan huomioidaan ja ihaillaan, vaikkei hän itse ymmärrä, miten
toista pelkän kielitaidon takia voidaan ihailla.

Kristianin ja N2R:n vastauksissa tulee esille sekä avoimuus että suvaitsevaisuus.
Kristian vastaa lyhyesti: ”Öppenhet och tolerans”. N2R kirjoittaa: ”Jag pratar
mycket och gärna med allt och alla. Jag är genusmedveten. Jag är positivt inställd
till kulturmöten mm som kommer med invandring.” Sannakin mainitsee avoimuuden
euroviisujen, kielen ja ruuan lisäksi: ”Euroviisut, avoimuus, kieli ja ruoka”. Myös
Emma näkee eroja maahanmuuttoaiheessa ruotsalaisesta näkökulmasta: ”Kun
keskustelen maahanmuuttaja-kysymyksistä tunnen olevani melkoisesti eri
maailmasta. Ruotsissa lähtökohtana on tasavertaisuus ja solidaarisuus, Suomessa
puhutaan vain hyödyistä ja haitoista, useimmiten rahoissa. Suomessa keskustellaan
vähemmän ideaaleista ja arvoista, ainakin mediassa. Täällä halutaan vain pärjätä,
ihan kuin sodasta olisi vain muutama vuosi ja ollaan nälän partaalla. Suomen
vähäinen pakolaismäärä tekee tietty myös sen, että Suomessa maahanmuuttajiin ja
turvapaikanhakijoihin liittyvät keskustelut ovat todella lasten kengissä. Minulla on
Tukholman lähiön kasvattina ensi käden kokemusta maahanmuutajien kanssa
elämisestä ja koen että vaikka kuinka yritän joitakin asioita selittää, ei suomalaiset
niitä ymmärrä. [-]” (Emma)

Minnan vastauksessa suuri osa viittaa myös kulttuuri- ja yhteiskunta-asioihin:
”Viranomaisten kanssa, sekä muissa ’virallisimmassa’ tilanteissa, tiedän miten
menetellä. Ruotsalaiset traditiot ovat hyvin tuttuja, joita myös melkein kaikkia vietän.
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Esim. Vappukokko, Juhannussalko, Lucia ovat osa kulttuuriani. Opiskellen,
ruotsinkielellä luonnollisinta ja sujuu todella hyvin, muilla kielillä vaikeampaa.”
(Minna)
N5R vastaa kysymykseen näin: ”Ja jag känner mig svensk men om någon frågar så
säger jag att jag är finsk. Jag är född här och anser mig vara lika mycket svensk som
någon annan. Kan inte nämna några specifika situationer då ja alltid känner mig
mer svensk.” (N5R)

Kysymys 21: Voiko mielestäsi olla suomalainen vaikka ei osaisikaan suomea?
Perustele vastauksesi.

Kaksi informanttia on vastannut kielteisesti tähän kysymykseen. Kaikki muut ovat
sitä mieltä, että voi kuitenkin olla suomalainen. N3R on sitä mieltä, että ei oikein,
”koska kieli on syvein tunne ja rikkaus suomalaisuuteen” (N3R). N2R vastaa: ”Nej,
så mycket av kulturen och folksinnet sitter i språkanvändningen, talesätt mm. [-]
Mycket av vad man i en kultur anser vara "sunt förnuft" sitter i språket”. (N2R)
Hänen mielestään sitä on aina yhteisön ulkopuolella ja jää paitsi yhteiskuntatasolla
tapahtuvista asioista, jos ei osaa kotimaansa kieltä sujuvasti.
Emma vastaa: ”Tottakai. Identiteetti on muutakin kuin kieli.” Hän kuitenkin lisää,
että toisen kulttuurin sisäistää syvällisemmin kielen avulla. ”Eli jos haluaa ymmärtää
suomalaisia ja suomalaisuutta, on kieli tähän keskeinen väline.” Myös Kristian on
sitä mieltä, että kieli helpottaa vaikka ei olekaan ihan välttämättömyys ylläpitääkseen
yhteyttä juuriinsa. Hän vastaa: ”Ja. Att ha kontakt med sina rötter och familjs
ursprung och på så vis bejaka vem man är, är inte helt beroende av ett talat språk.
Men det underlättar.” (Kristian)
Sanna toteaa: ”Voi, onhan suomenruotsalaisetkin suomalaisia vaikka eivät ehkä osaa
suomea.” N4R on sitä mieltä, että vaikka ei osaakaan kieltä, voivat tunteet
kotimaataan ja suomen kieltä kohtaan sekä oma suomalainen identiteetti olla erittäin
vahvoja.

Kolme informanttia mainitsee henkilökohtaisen valinnan vastauksissaan. N5R
vastaa, että ehdottomasti. Ihminen on sitä miksi itse identifioi itsensä. Minnankin
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mielestä voi olla suomalainen osaamatta suomea. Hänen mielestään kysymys on
henkilökohtainen, ja ihmisellä on oikeus päättää, minkä maalaiseksi kutsuu itseään.
Minna lisää myös, että myös toisilla ihmisillä on toki oikeus luokitella meidät. N6R
vastaa, että sitä on, miksi itse tuntee itsensä. Hän lisää kuitenkin, että kansallisuus
määräytyy toisaalta vanhempien taustan mukaan ja mainitsee verisiteen. Hän antaa
esimerkin, että ei voi syntyä ranskalaiseksi, jos kumpikaan vanhempi ei ole
ranskalainen.

4.4 Kuvauksia suomalaisuudesta

Kysymys 13: Mainitse viisi esimerkkiä, jotka mielestäsi kuvaavat suomalaisuutta
a) yleisesti.
b) omalla kohdallasi.

Alla esitän informanttien vastauksia kysymykseen 13 jakaen vastaukset luokitellen
eri kategorioihin: luonteenpiirteitä, kulttuuria sekä muuta. Ensin ovat vastaukset 13 a
-osaan ja sitten 13 b -osaan. Käytän samoja luokitteluryhmiä kysymyksessä 25, jonka
vastaukset esitän luvussa 4.5.

Mielestäni useimmat kuvaukset sopivat joko Luonteenpiirteet- tai Kulttuuria-otsikon
alle. Ei kuitenkaan aina ole ihan selvää, kumpaan ryhmään vastaukset kuuluvat. Ne
jotka eivät mielestäni sovi kumpaakaan, olen laittanut Muuta-nimiseen ryhmään.
Kaikki henkilöt eivät ole laittaneet viittä esimerkkiä ja jollakin voi olla useampiakin.
Jos vastaukset ovat lausemuodossa, olen poiminut sieltä piirteitä. Tarpeen mukaan
esitän myös kokonaisia lauseita. Olen pyrkinyt laittamaan toisiaan muistuttavat
esimerkit peräkkäin, jotta selvemmin saisi kuvan mahdollisista toistumisista.
Analyysiosassa, luvussa 5, syvennytään enemmän näihin tuloksiin.

Emma on vastannut viidellä pitkällä esimerkillä lausemuodossa kysymykseen 13 a.
Olen poiminut niistä luokitteluja eri kategorioihin. Välillä esitän hänen
esimerkkejään myös lauseissa. Lopuksi esitän hänen vastauksen kokonaisuudessaan
näiden kolmen kategorialistan jälkeen, jottei tiedosta jäisi pois tärkeitä osia.
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Vastauksia, jotka kuvaavat suomalaisuutta yleisesti:

Luonteenpiirteitä
tålamod (Kristian)
lugnt sinne (N6R)
envishet (Kristian), envisa (N4R)
periksiantamattomuus (joka muualla ”voidaan tosin kokea joustamattomuutena ja
jäyhyytenä”) (Emma, esim. 2)
ärlighet (Kristian)
luotettavia, ”rakastavat luotettavuutta” (molemmat Emma, esim. 1)
”jalat maan päällä” (Emma, esim. 2)
sisu (Kristian, Emma, N6R), sisukas (Minna)
luonnonläheinen (Minna)
”kosketus luontoon ja maaseutulämään” (Emma, esim. 4)
”Suora, Selkeä” (Minna), ”Rehkeät, sanovat suoraan.” (N3R), ”konstailematon ja
maalaisjärjen usko” (Emma, esim. 4)
Sulkeutunut (Minna)
karga (N4R), umpimielisiä (”maasudun harva-asetuksen ja homogeenisen kulttuurin
takia”) (Emma, esim. 5)
”Eristäytyneisyys luo toisaalta huomattavasti mielenkiintoisimpia ja
personallisimpia hahmoja kuin esim. Ruotsissa, jossa useammat tuntuvat seuraavan
mediaa, tai ainakin pyrkivät noudattamaan aktiivisemmin kollektiivisesti sovittuja
normeja.” (Emma, esim. 5) [Alleviivaukset ovat minun tekemiäni.]

kreativitet (Kristian)
ödmjukhet (N6R)
humor (N6R)
stolthet (N6R)
svordomar (N5R)
smärttåliga (N4R)
”eräänlainen itsesääli”, ”annetaan periksi ennen kun ollaan edes yritetty, koska
itseluottamus pettää” (Emma, esim 3)
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Kulttuuria
bastu (N2R, N5R), ”alla har bastu” (N4R)
kniv (N2R)
Alkohol (N2R), öl (N5R), ”dricker alkohol” (N4R), ”kuin pohjolan intiaanit. [-]
etteivät kestä tämän päivän maailmanmenoja ja alkoholia kovin hyvin.” (Emma,
esim. 4)
Joggingbyxor (N2R)
”Piroger, Rågbröd, Nakki, Stark senap, Olika lådor, tex potatislåda, leverlåda mm.
Memma.” (kaikki N2R)
”Ulkomailla: hyvä koululaitos ja sivistyneisyys.” (Sanna)

Muuta
skog (N5R)
finnepinne (N5R)

Emman koko vastaus 13 a:
”Esim. 1: Suomalaiset rakastavat luotettavuutta. He ovat itse luotettavia ja näkee
tosi tärkeänä, että muu maailmakin on. Mutta kun pommivarmoja systeemejä ei voi
rakentaa, maailma muuttuu ja tilanteet myös. Esimerkiksi suomalainen pariskunta
lomamatkalla valittaa jos saavat tuoremehua veden sijasta, sillä vaikka tuoremehu
on parempaa... mutta kun "NÄIN EI SANOTTU ESITTEESSÄ!"
Esim 2: Suomalaiset pitävät usein jalat maan päällä eikä lähde kovin
helposti mihinkään älyttömyyksiin, jossa pelleillään tai teeskennellään. Sisulla ja
periksiantamattomuudella silti ylpeillään, liittynee edellämainittuun luotettavuuteen.
Muualla nämä voidaan tosin kokea joustamattomuutena ja jäyhyytenä...
Esim. 3: Suomalaiset kokevat itsensä pieneksi kansaksi, jossa kaikki on
hieman vaikeampaa kuin muualla. Esim. kieli. Totuus kuitenkin on, että suomen
kaltaisia vaikeita kieliä on maailma pulloillaan. Suomalaiset vain tykkäävät löytää
selityksiä sille, miksei pärjää. Tietynlainen toisaalla on aina paremmin -haaveilu,
että "eihän se täällä pienessä Suomen maassa toimi.." niin eräänlainen itsesääli on
monesti suomalaisen taustalla kummittelemassa. Joskus tulee sellainen olo, että
annetaan periksi ennen kun ollaan edes yritetty, koska itseluottamus pettää.
Esim. 4: Suomalaiset kaupungit ovat vähemmän urbanisoituja kuin
Ruotsissa, täten myös kosketus luontoon ja maaseutulämään on jäänyt vahvemmin
kulttuuriin elämään. Suomalaisissa elää eräänlainen konstailematon ja
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maalaisjärjen usko. Suomalaiset ovat kuin pohjolan intiaanit. Senkin osalta ehkä,
etteivät kestä tämän päivän maailmanmenoja ja alkoholia kovin hyvin.
Esim. 5. Suomalaiset osaavat juuri maasudun harva-asetuksen ja
homogeenisen kulttuurin takia olla myös erittäin umpimielisiä. Tässäkin on tosin
kaksi puolta. Eristäytyneisyys luo toisaalta huomattavasti mielenkiintoisimpia ja
personallisimpia hahmoja kuin esim. Ruotsissa, jossa useammat tuntuvat seuraavan
mediaa, tai ainakin pyrkivät noudattamaan aktiivisemmin kollektiivisesti sovittuja
normeja.” (Emma)

Vastauksia, jotka kuvaavat suomalaisuutta informanttien omalla kohdalla (Kysymys
13 b):

Sannalla on tässä kysymyksessä pitkä vastaus, josta mielestäni osa kuuluu
luonteenpiirteisiin ja osa kulttuuriin. Hänen vastaus kokonaisuudessaan on listojen
alla. Osan siitä olen laittanut luokittelulistoihin.
Emma kommentoi vastauksessaan: ”Tarkoittaako tämä omassa personallisuudessa?
Vastaan nyt niin. Eli suomalaisuus itsessäni on esim. seuraavat luonteen piirteet”.

Luonteenpiirteitä
Sisu (Kristian, N6R), Sisukas (Minna)
voimakkaat (N3R)
”pärjääjä, en pyydä apua kovin helposti ja osaan joskus ’matsoilla’” (Emma)
stolthet (N6R)
Suora (Minna), suorat (N3R)
”en aina jaksa selitellä/keskustella jos keskustelu ei edisty tai liity/johda toimiin”
(Emma)
tålmodighet (Kristian)
envisa (N4R)
”att inte bekymra sig för mycket utan lösa problemen istället” (Kristian)
”Avoin (enemmän ehkä kahteen kulttuuriin kuuluvuus, kuin just suomalaisuus, kuvaa
tätä)” (Minna)
”Näen itseni paljon enemmän avoimpana pakolaisasioita ajatellessa kuin itse
Suomen suomalaiset.” (Sanna)
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Luonnonläheinen (Minna), ”rakastan [-] luonnonläheisyyttä ja ns yksinkertaista
elämää” (Emma)
pålitliga (4NR), rehellinen (Emma)
”kontrollifriikki, eli tykkään luoda luotettavia systeemejä” (Emma)
ödmjukhet (N6R)
”gnäller inte i onödan” (N4R)
Arbetsamma (N4R)
skämtsamma (N4R)
humor (N6R)
herkkä tosikko (Emma)
Lugnt sinne (N6R)
Rehkeät (N3R)

Kulttuuria
Perusta/juuret (Minna)
finska språket (N5R)
”Tunnen itseni ruotsinsuomalaiseksi ja silloin on helpompi valikoida omat
mielipiteeni riippuen siitä pistä pidän enemmän, suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden
välistä.” (Sanna)
God mat (N5R)
laktosfritt (N5R)
”Piroger. Rågbröd. Nakki. Stark senap. Olika lådor, tex potatislåda, leverlåda mm.
Memma.” (N2R)
mumin (N5R)
”rakastan saunaa” (Emma)
Bastu (N2R)
Kniv (N2R)
Alkohol (N2R)
Joggingbyxor (N2R)

Muuta
fin natur (N5R)
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Sannan koko vastaus kysymykseen 13 b:
”Omalla kohdallani suomalaisuus ei ole ehkä aina niin selvää. Tunnen itseni
ruotsinsuomalaiseksi ja silloin on helpompi valikoida omat mielipiteeni riippuen siitä
pistä pidän enemmän, suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden välistä. Tulee hyvin esille
tämän hetkisessä pakolaisasiassa. Näen itseni paljon enemmän avoimpana
pakolaisasioita ajatellessa kuin itse Suomen suomalaiset.” (Sanna)

4.5 Informanttien ajatuksia ruotsalaisten kuvasta suomalaisista

Kysymys 25: Miten arvelet, että syntyperäiset ruotsalaiset kuvailisivat suomalaisia?
Anna kolme esimerkkiä.

Vastaukset esitetään tässä kysymyksessä samalla tavalla luokitellen samanlaisiin
kategorioihin kuten kysymyksessä 13, luvussa 4.4.
Kristian kirjoitti: ”I min generation (70talistfödda)”, ennen kuin esitti kolme
esimerkkiään. Esimerkit ovat listoissa ilman hänen lisäkommenttiaan.

Luonteenpiirteitä
suorasanaisia (Minna)
sisukkaita (Minna)
starka (N6R)
voimakkaat (N3R)
jukuripäät (N3R)
envisa (N6R)
ahkeria (Emma)
hög arbetsmoral (N4R)
luotettavia (Emma)
ärliga (Kristian)
pålitliga (N4R)
eksoottisia (Emma)
glada (Kristian)
trevliga (N5R)
lättsamma (N5R)
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tystlåtna (N4R, N6R)
hiljaiset (N3R)
totisia (Emma)
persoonallisia (Emma)
”juntteja” (Emma)

Kulttuuria
alkoholi (Sanna)
Koskenkorva (N2R)
puukko (Sanna)
kniv (N2R)
sauna (Sanna)
bastu (N2R)
”ihan niin kuin ruotsalaiset” (Minna)
skandinaviska (N5R)
sportintresserade (Kristian)

4.6 Informanttien ajatuksia ruotsinsuomalaisesta kulttuurista

Kysymys 17: Onko mielestäsi olemassa vakiintunutta ruotsinsuomalaista kulttuuria?
Jos on, millaista? Anna esimerkkejä.
N5R ei vastannut kysymykseen. N6R harmittelee, ettei ruotsinsuomalaista kulttuuria
enää ole Ruotsissa: ”Saknar sverigefinsk kultur i Sverige. Den finns inte kvar”
(N6R). Sanna arvelee, ettei sitä ehkä vielä ole, mutta mainitsee kuitenkin
ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden. N2R vastaa, ettei tiedä. Hän sanoo ymmärtäneen
poliittisesta keskustelusta, että perussuomalaiset ja heidän kannattajansa
vastustaisivat ruotsinsuomalaisuutta. Hän ilmaisee sen: ”Vet ej. Jag har bara förstått
av den politiska debatten att sannfinnländarna och deras anhängare stör sig på det
sverigefinska och vill bli av med det” (N2R). Kristian aloittaa vastauksensa
epäröivällä sanalla ”njae”, mutta jatkaa kertomalla, että kirkon piireissä
ruotsinsuomalaisuutta on: ”Njae, i kyrkans värld vill vi ha det så till viss del. Best of
both worlds på något sätt. Sunt.” (Kristian)
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N4R:n mielestä on edelleenkin monia paikallisia seuroja, jotka ylläpitävät
ruotsinsuomalaista perinnettä järjestämällä esimerkiksi teatteria, tanssia ja ohjelmaa
lapsille. Hän oli pienenä mukana Suomi-seuran teatteri- ja tanssiryhmässä
asuinkaupungissaan. N3R kokee myös, että hänen asuinkaupungissaan on paljon
kulttuuriohjelmia.
Minna antaa monia esimerkkejä ruotsinsuomalaisesta kulttuurista. Hän kokee, ”että
suomenkieliset ovat omaksuneet ruotsalaiset traditiot viettäen ne suomeksi”.
”Juhannussalon ympäri piirissä laulaen ja leikkien ja Luciakulkue” ovat esimerkkejä
tästä. Minna mainitsee myös ruotsinsuomalaisen puhekielen olevan epävirallisesti
vakiintuneen, esimerkiksi pienissä yhteisöissä kuten työpaikalla ja tuttava- tai
perhepiirissä. Töissä mennään ”rastille” (tauolle) tai muovipussi voi olla
”lastikkapussi”. Suomenkielinen musiikki on myös Minnan mielestä vakiintunutta
ruotsinsuomalaista kulttuuria. Hän kokee, että 1950–1970-luvun suomalainen tangoja iskelmämusiikki ovat Ruotsissa edelleen elävää ja soitettua, enemmän kuin
Suomessa. Näin Minna jatkaa:
”Siellä musiikki on ajan tasalla, aivan niin kuin ruotsinkielinen musiikki täällä. Siis
koen että nuoret ruotsinsuomalaiset pitävät enemmän vanhemmasta suomenkielisestä
musiikkista, kuin nuoret Suomessa. Syy luultavasti siinä että -50-70-luvuilla tuli
suuret määrät suomalaisia Ruotsiin, tuodessaan mukanaan kulttuurin joka oli sen
aikaista, ja jota ei tullut pidettyä ajan tasalla.” (Minna)

Myös Emma mainitsee musiikin kulttuurin piirteenä, jonka hän muistaa poikenneen
ruotsalaisesta. Hänen perheessään laulettiin paljon perheen kesken. Suomalaisten
ystävien kanssaan hänen vanhempansa kuuntelivat suomalaista tangoa ja tanssivatkin
joskus kotona. Emma jatkaa:
”Surullinen melankolinen kaipuumusiikki ehkä iskee erityisellä tavalla, kun on
muuttanut kauas pois kotimaastaan. Muistan tämän tunnelman erittäin hyvin ja se
oli/on hyvin erityislaatuinen ruotsalaisten kavereiden kulttuuriympäristöön
verrattuna. Myöhemmin olen ajatellut, ettei syyttä negro spiritualit, bluesit ja
suomiromanienkin laulut ovat surullisia, niihin kaikkiin liittyy kaipuu ja
kodittomuus.” (Emma)
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Emman vanhemmat tapasivat aikoinaan ruotsinsuomalaisissa tansseissa
Tukholmassa. Hän arvelee, että niitä järjestetään edelleen jossain. Emman perhe kävi
tansseissa ja joulujuhlissa suomiseuran piireissä jonkun verran, mutta hänen
vanhempansa halusivat lastensa sopeutuvan ruotsalaiseen kulttuurin mahdollisimman
hyvin. He muuttivat varhain pois suomalaistiheistä lähiöistä alueelle, jossa asui
pääasiassa ruotsalaisia.

Emma kertoo myös, että ravintoloissa käynti ei kuulunut suuremmin hänen
lapsuuden kulttuuriin, mikä erosi hänen ruotsalaisista kavereistaan. Hänen
vanhempansa ovat kotoisin Suomen maaseudulta, jossa ei juuri ollut ravintoloita.
Hän jatkaa: ”Vasta minun ollessa teininä ryhdyimme käyttämään lähiömme
pizzeriaa.” (Emma)

Kysymys 18: Jos vastasit myöntävästi edelliseen kysymykseen, eroaako mielestäsi
ruotsinsuomalainen kulttuuri suomensuomalaisesta ja toisaalta ruotsalaisesta? Jos
kyllä, millä tavalla?

N5R ja N6R eivät ole vastanneet tähän kysymykseen. N5R ei liioin vastannut
kysymykseen 17 yllä ja NR6 vastasi siihen kieltävästi.
Minna viittaa edellisen kysymyksen vastaukseensa traditioista: ”[-] Ero on että
suomensuomalainen kulttuuri on sekoittunut ruotsinruotsalaiseen kulttuuriin, tai
ruotsinruotsalainen kulttuuri on käännetty suomenkieliseksi, tai jotkut
suomensuomalaiset traditiot ovat säilytetty ennallaan (jos ei vastaavaa ole
ruotsissa). Nämä kaikki muodostaa ruotsinsuomalaisen kulttuuriin.” (Minna)

Myös Sannan mielestä juuri tämä suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden sekoitus erottaa
ruotsinsuomalaisen kulttuurin ruotsalaisesta ja suomensuomalaisesta. Kristianin
mielestä ruotsinsuomalainen kulttuuri on tietenkin saanut sävyjä ruotsalaisesta:
”Speciellt om vi skulle tala om HBTQ eller invandring”. Eroista hän toteaa: ”Det som
skiljer mot det svenska kan vara att det är mer raka rör i den finska kulturen.”
(Kristian)
N3R vastaa: ”Elokuvat, musiikki ja ruoka”. N4R kokee vaikeaksi vastata
kysymykseen, koska hänellä ei ole tarpeeksi tietoa tämän päivän tilanteesta.
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N2R kirjoittaa, että hänen suomalaisten sukulaistensa – myös hänen vanhempiensa –
mielestä ruotsinsuomalaiset eivät ole oikeita tai aitoja suomalaisia (”äkta finnar”).
”De pratar om avundsjuka och lillebrorskomplex. De riktiga finnarna ska visst vara
avundsjuka på sverigefinnarna pga att de historiskt har varit priviligerade.” (N2R)

Emma on ilmeisesti lukenut kysymyksen osittain eri tavalla. Hän kertoo myös eroista
ruotsinsuomalaisten ja suomenruotsalaisten välillä. Niissä hän näkee yhteisenä
esimerkiksi usean kulttuurin tuntemisen ja laajemman ymmärtämisen sekä
erilaisuudesta ja vähemmistönä olemisesta. ”Yhteistä on myös vähemmistölle
ominaiset piirteet, kielenkäytön ja muiden oikeuksien puolesta taisteleminen”, hän
lisää. Kaipuuta ja tangoa Emma ei näe suomenruotsalaisuudessa yhtä paljon.
”Ruotsinsuomalaisia ja ruotsalaisia yhdistää varmaan käytännön kokemukset
jokapäiväisestä elämästä ja yhteiset yhteiskunnan haasteet. Monikulttuurillisessa
ympäristössä ollaan varmaan myös suomenruotsalaisia ja suomalaisia tottuneempia
kommunikoimaan erityyppisten ihmisten kanssa. Ruotsissa on kulttuureja joka
lähtöön, Suomessa skaala on huomattavasti suppeampi ja täten yllättävät tilanteet
vähemmät.” (Emma)
Emma vertaa myös ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia: ”Ruotsalaisilla ja
suomenruotsalaisilla taas on yhteistä mm ideaalinen ja solidaarinen ajatustapa,
joskus sievistelyyn asti, vahvempi normiajattelu, hyvä kommunikaatiokyky (ainakin
suomalaisiin verrattuna) ja edustavampi ulosanti.” (Emma)

4.7 Ruotsinsuomalaisia tiedotusvälineitä ja yhteisöjä

Kysymys 24 a): Mitkä ruotsinsuomalaiset tiedotusvälineet (lehdet, radio- ja tvohjelmat, internetsivut) tai ruotsinsuomalaiset järjestöt, seurat ja muut yhteisöt
(myös nettiyhteisöt) ovat sinulle tuttuja?

Kaikki informantit kertovat tässä kysymyksessä tietävänsä ainakin jonkun
suomalaisen tiedotusvälineen. Aina ei käy ilmi, onko se juuri ruotsinsuomalainen.
Suomesta tulevia tiedotusvälineitä mainitaan myös. N2R mainitsee ainoastaan
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suomenruotsalaisen lehden: ”Huvudstadsbladet. Allt annat har jag glömt.” N5R
kertoo, että heille tulee kotiin jokin suomalainen lehti kerran viikossa. Emma tuntee
Sisu-radion. N6R kuuntelee autossa P4:n suomalaista radiota. ”Älskar deras
reportage”, hän lisää. Sannalle ovat tuttuja Sisu-radio, TV Finland ja Ruotsin
Suomalainen -lehti. N3R kertoo tuntevansa Helsingin Sanomat, YLE:n, Suomen
suurlähetystön sivut ja Suomirötter-sivuston Facebookissa. N4R kertoo, että hän ei
katso suomalaista TV:tä mutta katsoo joskus suomenkielisiä uutisia SVT:n Uutisetohjelmasta.
Kristian vastaa kysymykseen lyhyesti: ”Många!”. Minna antaa monia esimerkkejä
ruotsinsuomalaisista tiedotusvälineistä ja yhteisöistä. Hän tuntee Suomi-seuroja,
Ruotsin suomalaisen opettajaliiton (RSO) ja maakuntansa suomalaisen
kulttuuriyhdistyksen sekä Ruotsin kirkon suomenkielisen seurakuntatyön. Hän
mainitsee myös useita nettisivustoja, kuten Ruotsinsuomalainen arkisto ja Facebookryhmiä. Tiedotusvälineistä Minna tuntee lehdet Suomen uutisviikko ja Ruotsin
Suomalainen, Sisuradion ja TV-ohjelmat Ei saa peittää ja Uutiset.

Kysymys 24b): Jos jotkut ovat tuttuja, seuraatko mitään niistä tai osallistutko
mihinkään organisoituun ruotsinsuomalaiseen toimintaan? Jos kyllä, mainitse mitä
seuraat ja/tai mihin osallistut?

Tämän kohdan N4R, N5R ja N6R ovat jättäneet tyhjäksi. Tosin N4R ja N6R ovat jo
kysymys 24 a:ssa vastanneet seuraavansa suomalaisia lähetyksiä, N4R Uutisetohjelmaa TV:stä ja N6R P4:n suomalaista lähetystä radiosta. N5R:n vastauksesta yllä
ei käy ilmi, lukeeko hän itse heille kotiin tulevaa suomalaista lehteä. Sanna vastaa
seuraavansa kaikkia yllä 24 a:ssa mainitsemiansa tiedotusvälineitä, Sisu-radiota, TV
Finlandia ja Ruotsin Suomalainen -lehteä. N2R lukee HBL:ää internetistä silloin
tällöin.

N3R kertoo usein käyvänsä katsomassa elokuvia ja musiikkitapahtumia. Kristian
vastaa, että eniten hän seuraa Sisuradiota ja uutisia. En ole varma, tarkoittaako
viimeksi mainittu juuri SVT:n suomalaisia uutisia vai suomalaisia uutisia yleensä.
Minna lukee Suomen uutisviikon töissä ja kertoo joskus seuraavansa Sisuradion
uutisia ja ohjelmia sekä kuunnellen että lukien. TV:stä hän katsoo usein Uutiset39

lähetystä ja joskus Ei saa peittää -ohjelmaa. Minna osallistuu myös silloin tällöin
Suomiseuran, kulttuuriyhdistyksen ja opettajaliiton toimintoihin ja seuraa niiden
nettisivuja.
Suomessa asuva Emma ei tällä hetkellä seuraa ruotsinsuomalaisia tiedotusvälineitä
eikä osallistu ruotsinsuomalaiseen toimintaan. Hän kertoo kuitenkin olleen työnsä
kautta paljon tekemisissä Tukholman Finlandsinstitutetin kanssa. Lisäksi Sisuradio
on haastatellut häntä koskien erästä hänen julkaisuaan. Emma lisää myös, että hänen
ruotsinsuomalainen identiteettinsä on kasvanut vasta viime vuosina.

Kysymys 23: Onko tärkeää, että Ruotsissa on suomenkielisiä ohjelmia tai lehtiä?
Perustele vastauksesi.

Esitän informanttien vastaukset kysymykseen 23 kokonaisuudessaan ja sellaisenaan,
ilman kielenkorjauksia. Analyysiosassa, luvussa 5.13, kokoan yhteen vastausten
keskeisen sisällön.
”Ovat tärkeitä, sillä tukevat vähemmistön oikeuksien puolustamista sekä identiteetin
ja kulttuurin säilyttämistä niille, jotka sen haluavat säilyttää. Hukkaan joutuneita
suomalaisia Ruotsissa olen nähnyt vuosien varrella, ja se ei ole kaunista katseltavaa.
Oma yhteisö ja uusi kulttuuriidentitteetti (ruotsinsuomalaisuus) olisi siinä ehkä
auttanut...” (Emma)
”Tärkeää kaikille niin että kieli ja kulttuuri elää” (N3R)
”Ja, det är viktigt för dom som inte kan svenska språket att kunna ha en möjlighet att
följa dagshändelser, nyheter samt att kunna följa andra program. Det är också
viktigt ur ett läroperspektiv för de barn som växer upp att kunna se på olika
finskspråkiga program samt för de som vill upprätthålla sitt språk.” (N4R)
”On, koska: Ruotsissa asuville suomenkielisille ovat erit asiat tärkeitä kuin Suomessa
asuville suomalaisille, esim. yhteiskunta-asiat/politiikka/uutiset ja ajankohtaisasiat
yleensä. Ja säilyttääkseen yhteys Suomeen ja kieli, on tärkeää saada kuulla/lukea
nämä suomenkielellä, eikä pelkästään ruotsiksi.” (Minna)
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”On, monet vanhemmat ihmiset tarvitsevat lukea suomeksi ja nuoremmille se on
tärkeää kielelliselle kehitykselle ja oman identiteetin vahvistamiseksi.” (Sanna)
”Absolut. Vi är en minoritet som bör uppmärksammas. Har märkt bland många av
mina vänner som hellre väljer finska nyheter på tv (textat på svenska) före de
svenska nyheterna.” (N6R)
”Ja. Med samma motivering som ovan.” [Hän viittaa kysymyksen 22 vastaukseen:
”Ja, åtminstone en 20-30 år till så den första generationen får den hjälp som behövs.
Andra generationen klarar sig oftast bättre på svenska och behoven är inte lika
stora”] (Kristian)
”Ja, för många av dem som kom till Sverige i arbetsför ålder är nu gamla och har
glömt den svenska de en gång lärde sig i arbetslivet.” (N2R)
”Ja, samma som ovan. Mer för de äldre men samt för att bevara det finska språket
hos den yngre generationen. ” [Hän viittaa kysymyksen 22 vastaukseen: ”Jag tycker
att det är viktigt, framför allt de äldre finsktalande. Som tex min mormor och morfar
som kanske inte kan så bra svenska som alla andra.”]
(N5R)

4.8 Ajatuksia viranomaisten kanssa suomeksi asioimisesta

Esitän tässä informanttien vastaukset kysymyksiin 22 kokonaisuudessaan ja
analyysiosassa, luvussa 5.12, teen niistä yhteenvetoja.

Kysymys 22: Onko tärkeää, että Ruotsissa voi asioida suomeksi viranomaisten
kanssa? Miksi tai miksi ei?
”On! Koska Ruotsi on suostunut siihen että kunnat voivat olla suomenkielen
hallintoalueita ja tämä velvoittaa liittyviä kuntia tarjoamaan asioimista suomeksi
viranomaisten kanssa. Valitettavasti näin ei ole, ainakaan vielä. Jos ei tämä asia
toimi niin kuin pitäisi, ei kuntien pitäisi liittyä hallintoalueisiinkaan. Siitä

41

liittymisestä ei saa tulla pelkkä ”paperi”/”kunniakirja” kunnille, jolla kehua omaa
avoimuutta/monikulttuurisuutta/kansallisten vähemmistökielien hyväksymistä!
Myös vanhusten on hyvä saada asioida suomenkielellä, varsinkin jos ruotsinkieli on
heikko/unohtunut.” (Minna)
”On, vanhemmat ihmiset voivat unohtaa muut kielet paitsi kotikielen.” (Sanna)
”Både jag och nej. Man skall sköta sina ärenden så långt som möjligt på landets
huvudspråk. Dock finns det områden där finspråkighet är en så stor stor del av
samhället att där man bör kunna välja att få välja språk. Däremot tycker jag att
finska skolor, äldreboenden skall finnas.” (N6R)
”Ja. I Sverige kan man sköta ärenden på väldigt många olika språk, för vi vill att
alla ska ha samma chans att förstå sina rättigheter och skyldigheter.” (N2R)
”Ja, åtminstone en 20-30 år till så den första generationen får den hjälp som behövs.
Andra generationen klarar sig oftast bättre på svenska och behoven är inte lika
stora.” (Kristian)
”Jag tycker att det är viktigt, framför allt de äldre finsktalande. Som tex min mormor
och morfar som kanske inte kan så bra svenska som alla andra.” (N5R)
”Tärkeää vanhemmille” (N3R)
”Både ja och nej. Jag tycker inte att man kan kräva att det ska finnas finskspråkig
personal hos olika myndigheter men att det däremot skall finnas en möjlighet att
beställa en tolk om man behöver hjälp med något ärende.” (N4R)
”Mielestäni tämä on perusteltua sellaisissa kunnissa, jossa on esim. paljon
eläköityneitä ruotsinsuomalaisia, jotka eivät enää oikein opi ruotsia mutta jotka
tarvitsevat apua. Suomi on kuitenkin vähemmistökieli Ruotsissa." (Emma)
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4.9 Ajatuksia muuttuneista asenteista suomalaisia kohtaan Ruotsissa

Kysymys 26: Luuletko tai koetko asenteiden suomalaisia kohtaan Ruotsissa
muuttuneen? Jos kyllä, millä tavalla ja milloin?

Kaikki yhdeksän informanttia kokevat asenteissa suomalaisiin Ruotsissa olevan
positiivisia muutoksia.

Kaksi henkilöä mainitsee vähemmistöstatukseen liittyviä asioita positiivisiksi
tekijöiksi: N3R kertoo vähemmistölain nostaneen omaa ruotsinsuomalaisuuttaan ja
Minna kokee suomen kielen hallintoalueen tärkeäksi suomalaisille Ruotsissa.
Kristian vastaa: ”Ja. Idag finns vi knappt som en grupp. Mer bara ”jaha är dina
föräldrar från finland”. Tredje generationen syns inte mycket.”

Neljä vastaajista (N2R, N5R, N6R, Sanna) arvelee, että muu maahanmuutto on
vienyt fokuksen suomalaisista. Yksi heistä (N2R) toteaa lisäksi, että Pohjoismaista
kotoisin olevia ei lasketa siirtolaisiksi. Myöhemmin saapuneilla siirtolaisryhmillä on
suurempia kulttuurien törmäyksiä suomalaisiin verrattuna, kirjoittaa N6R. Lisäksi
Minna harmittelee, että tänään saavat toiset siirtolaisryhmät kuulla ikäviä
kommentteja samalla tavalla kuin suomalaiset aikoinaan.

Aiemmin koettuina negatiivisina asioina mainitaan, että suomalaiset 70-luvulla olivat
ulkopuolelle suljettu ryhmä, mutta nykyään he ovat integroituja ruotsalaiseen
yhteiskuntaan. Emma toteaa, ettei enää viimeisten noin kymmenen vuoden aikana
ole ”puhuttu puukkomiehistä ja Söderillä pyörivistä alkoholisti-hanuristeista, vaan
esim. EU:sta ja Nokiasta. Suomalainen taide on myös vahvistanut imagoa suomesta
kiinnostavana ja omaperäisenä maana.” (Emma).

Positiivisista muutoksista huolimatta muutama seikka koetaan yhä negatiivisena.
Yhden vastaajan (N4R) mielestä suomalaisilla on edelleen alempi status Ruotsissa
eikä kuvaa paljon alkoholia käyttävistä suomalaisista helpolla pestä pois. Minna
kokee, että on edelleenkin ruotsinkielisiä, jotka kritisoivat suomen kielen käyttöä
heidän läsnä ollessaan. Hän on myös sitä mieltä, että suomen kielen hallintoalueista
tiedottaminen on puutteellinen.
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4.10 Sukupolvien välisiä eroja suomalaisuudessa

Kysymys 27: Luuletko vanhemmillasi olevan eri kuva suomalaisuudesta kuin
sinulla? Jos arvelet niin olevan, millaisia erot ovat?

Ainoastaan yksi informanteista (N2R) ei koe, että hänen kuvansa suomalaisuudesta
eroaa vanhempiensa kuvasta. Hän vastaa saaneensa oman kuvansa suomalaisuudesta
heiltä.

N3R kokee olevansa enemmän suomalainen monessa tapauksessa kuin hänen äitinsä.

Vastauksissa tulee esille, että kuva suomalaisuudesta ja muutenkin näkökulma eri
asioihin perustuvat omiin kokemuksiin ja taustaan. Tässä mainitaan muun muassa
sukupolvierojen ja kasvutaustan vaikutus siihen sekä vanhemman sukupolven
kokemus sodasta tai sen jälkeisistä seurauksista. Suomalaisuus voi vanhempien
sukupolvelle tarkoittaa kovaa työtä, rohkeutta ja vastoinkäymisiä. Vanhemman
sukupolven kansallinen ylpeys mainitaan kahden henkilön (N4R, N5R) vastauksissa.
N4R sanoo itsellänsäkin olevan sitä, kun taas N5R ei pidä sitä tärkeänä. Minna
toteaa, että hänen vanhemmillaan on kokemus olla suomensuomalainen. Hänellä taas
ei ole sitä kokemusta, minkä takia hän mielestään on ”kuulunut” enemmän Ruotsille
kuin hänen vanhempansa.

Muutamassa vastauksessa kerrotaan muuttuneesta suomalaisuudesta. Vanhemmalle
sukupolvelle voi olla jäänyt kuva siitä Suomesta, josta he aikoinaan muuttivat – ja
erityisesti maaseutu-Suomesta. Minnan mielestä hänellä on enemmän päivittynyttä
tietoa suomalaisuudesta, esimerkiksi kulttuurista ja politiikasta. Emma muutti
Suomeen jo useita vuosia sitten, joten hän on kauemmin päivittänyt omaa kuvaansa
suomalaisuudesta kuin hänen vanhempansa, jotka vasta muutama vuosi sitten
palasivat Suomeen. Emma pohtii vastauksessaan monia sekä 1960-luvun Suomen ja
nyky-Suomen välisiä eroja että Suomen ja Ruotsin välisiä eroja omasta ja
vanhempiensa näkökulmista. Hän kertoo: ”He [hänen vanhempansa] kokevat Suomea
byrokraattiseksi, mutta arvelen että se johtuu lähinnä siitä, että he olivat oppineet
hallitsemaan Ruotsissa toimivat systeemit ja nyt täytyy vanhuksena oppia taas uudet
systeemit.” Emman antamat esimerkit koskevat myös poliittisia systeemejä ja
maahanmuuttoasioita. ”Ruotsissa vanhempiani kohdeltiin hyvin ja he saivat
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mahdollisuuden kiivetä keskiluokkaiseen elämään ruotsalaisten rinnalla. Suomessa
tulee sellainen olo, että otamme vain ulkomaalaisia jos heistä on meille hyötyä. Jos
he saavat enemmän kun kukaan suomalainen, on se väärin ja ihmiset suuttuu. Tämä
ei ole tasa-arvoa, se on pahimmillaan rasisimia ja eräänlaista orjuutta tukevaa
ajattelutapaa.” (Emma)

4.11 Liittyykö suomalaisuuteen vaikeita asioita?

Kysymys 28: Koetko, että suomalaisuuteen liittyy joitakin vaikeita asioita omalla
kohdallasi? Jos koet, anna esimerkkejä.

Yksi henkilö (N4R) ei ole kirjoittanut mitään vastaukseksi. N3R on vastannut, että ei
koe. Kristian on kirjoittanut, että ”Nej, tvärtom”. N6R vastaa: ”Nja, kan inte påstå
det direkt. Utom att alla måste alltid påpeka att jag är finsk när de hör mitt namn”.

Muilla viidellä informantilla on negatiivisia esimerkkejä annettavana. Sanna
mainitsee aiemmin koetun häpeän suomalaisuudestaan ja suomen kielestä ja että
nykyään yleisissä tiloissa puhutaan suomea ilman häpeää. Kolme muuta henkilöä
(Minna, N2R, N5R) kertoo muiden kielteisistä asenteista suomalaisiin ja suomen
kieleen, etenkin lapsuus- tai kouluvuosiltaan. On esimerkkejä kiusauksesta ja
opettajien negatiivisista kommenteista. N2R kertoo lapsuusvuosien asuinalueestaan,
jossa hänen vanhempansa erottuivat tyyliltään ja tavoiltaan ruotsalaisessa
keskiluokan omakotitaloalueella: ”Jag undrade mycket över mina rötter som barn
och vi blev aldrig riktigt accepterade i medelklassens villaområde där vi växte upp.
Mina föräldrar hade inte riktigt koll på de ursvenska sociala koderna. På den tiden
fick väl finnar gärna bo i Sverige, men de skulle vara arbetare, inte akademiker, och
de skulle hållas i de litet ruffigare lägenhetsområdena i industristaden där vi bodde.
Min familj möttes av misstänksamhet i grannskapet och det blev inte bättre av att
mina föräldrar inte fixade artigt kallprat och var väldigt raka (dvs burdusa i svenska
ögon) i sin kommunikation.” (N2R.) Minna lisää, että edelleenkin saa taistella
kansallisen vähemmistökielen oikeuksista ja selittää siitä tietämättömille.

Suomessa asuva Emma antaa esimerkkejä kokemuksistaan Suomessa. Hän kokee
konfrontaation pelon vaikeaksi, eli ettei Suomessa yleensä uskalluta debatteihin.
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Hänen oma suoruutensa voidaan kokea kritiikkinä, hän kertoo, ja se vaikeuttaa
tiimityötä ja sopimusten syntyä.

4.12 Muuta asiaa

Tässä alaluvussa esitän kahden viimeisen kysymyksen vastaukset.

Kysymys 29: Haluaisitko kertoa vielä jotakin, mikä ei tullut esille edellisissä
kysymyksissä tai vastauksissa?

Useimmat informanteista eivät vastanneet mitään tähän kysymykseen. Yksi vastasi
kieltävästi ja yhdellä ei vastaushetkellä tullut mitään mieleen, hän kirjoitti.
Emma kirjoitti: ”Kiinnostava aihe, josta voisin kirjoittaa vaikka romaanin! Muttei
nyt ehdi... :) ”

Kysymys 30: Oliko johonkin kysymyksistä vaikea vastata? Jos oli, mistä se johtuu?

Ei vastausta: Sanna, N6R, N5R, N3R
”Nej” (Kristian)
”Ei.” (Minna)
”Ja, även om jag känner mig finsk så kan jag inte säga att jag vet vad som händer
rent generellt i Finland är inte så insatt i ex den finska skolgången, utvecklingen i
samhället eller det politiska partierna.” (N4R)
”Det var svårt att svara på de flesta. Jag vet för litet.” (N2R)
”On melko vaikeeta vastata koska ovat niin kattavia. Tulee niin paljon pointseja
mieleen että tekee mieli kirjoittaa aina vaan enemmän. Ehkä pitkät syvähaastattelut
olisi toiminut aiheen ominaisuuksia ajatellen tehokkaammin/kattavammin
tutkimusmenetelmänä.” (Emma)
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5 KYSELYKAAVAKKEIDEN KOOTUT HUOMIOT JA ANALYYSI

Tässä luvussa kokoan yhteen ja analysoin kyselykaavakkeiden vastauksia, joita
esitetään luvussa 4. Osittain vertaan myös tuloksiani toisiin tutkimuksiin ja
teoriaan aiheesta. Useita tämän luvun teemoja käsitellään myös haastatteluja
koskevissa luvuissa 6 ja 7.

5.1 Informanttien suomen kielen käyttö (kysymykset 7, 8, 10 ja 11)

Seitsemän informanttia kokee ruotsin kielensä olevan vahvempi kuin suomi
kysymykseen 7 annettujen vastausten mukaan. Suomessa asuva Emma kokee
suomen ja ruotsin olevan melko tasavertaiset, mutta kirjallinen ruotsi sujuu
häneltä edelleen helpommin. Vain Sanna vastaa suomen olevan vahvempi
kielensä.

Kysymykseen 8, miten hyvin he hallitsevat mielestänsä suomen kielen, suurin
osa informanteista valitsee kaksi korkeinta tasoa kuudesta vaihtoehdosta, eli
”täydellisesti” tai ”hyvin useimmissa tilanteissa”. Kaksi vastaa, että ”hyvin
vähän”. Ne, jotka vastasivat osaavansa suomea hyvin vähän, käyttävät sitä
myös muihin informantteihin verrattuna vähän, päättelen vastauksista
kysymykseen numero 11, jossa kysytään, minkälaisissa tilanteissa he käyttävät
suomea. Toinen heistä (N6R) käyttää suomea ainoastaan puhuessaan
vanhempiensa kanssa, toinen (N2R) isovanhempiensa kanssa, jotka eivät
ymmärrä, kun hänen lapsensa puhuvat ruotsia.

Useimmat kertovat kysymysten 10 j a 11 mukaan käyttävänsä suomea
monenlaisissa tilanteissa ja suhteellisen säännöllisesti (seitsemän vastaajaa
käyttää suomea vähintään viikoittain). Muutama henkilö mainitsee
suomenkielisen lukemisen, sekä uutisten että kaunokirjallisuuden. Muita
esimerkkejä on karaokelaulu, sähköpostiviestit, Facebook, tv, puhelinsoitot ja
yhteys sukulaisiin ja perheeseen. Muutamalla on suomenkielinen työpaikka,
mutta myös ruotsalaisilla työpaikoilla vaikuttaa, vastauksista päätellen, olevan
käyttöä myös suomen kielelle. Käyttö voi esim. olla keskustelua suomalaisten
kollegojen kanssa tai tulkkausta.
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5.2 Kotimaa ja kansallinen identiteetti (kysymykset 14, 15, 16 ja 19)

Tässä tutkimuksessa en ole kysynyt informanttien virallisesta kansalaisuudesta
vaan minua on kiinnostanut ottaa selvää, miten he itse identifioivat itsensä.
Marja Ågren ottaa väitöskirjassaan esille aiheen. Hän toteaa informanteistaan:
”Att de är svenska medborgare innebär emellertid inte [-] att de i alla
situationer automatiskt identifierar sig och/eller identifieras som svenska” ja
sama pätee niihin, joilla on Suomen kansalaisuus. He väittävät joissakin
tilanteissa olevansa ruotsalaisia. (Ågren 2006: 46–47.) Ågrenin tutkimus
osoittaa myös, että kansalaisuus ei liioin automaattisesti vaikuta siihen,
kumpaan maahan hänen informanttinsa kokevat kuuluvansa (Ågren 2006: 65).
Joidenkin informanttien kanssa Ågrenin tutkimuksessa tulee kuitenkin
puheeksi esimerkiksi äänestämisen ja vaikuttamisen mahdollisuus.
Kysymyksessä 14 – jossa kysyn kokevatko informanttini itsensä suomalaiseksi,
ruotsalaiseksi, ruotsinsuomalaiseksi vai useammaksi näistä –
ruotsinsuomalainen on kuudelle informantille joko ainoa valinta tai yksi
useammasta vaihtoehdosta. Yksi henkilö valitsi ainoastaan vaihtoehdon
ruotsalainen ja yksi valitsi ainoastaan suomalainen. Viisi henkilöä valitsi
kombinaation kahdesta tai kolmesta vaihtoehdosta. Kaikki paitsi yksi
informanteistani määrittelevät siis ainakin jossain määrin itsensä suomalaisiksi
– eli ruotsinsuomalaiseksi ja/tai suomalaiseksi – ja ainoastaan yksi ei ole
valinnut kumpaakaan vaihtoehdoista ruotsalainen tai ruotsinsuomalainen.

Tove Skutnabb-Kankaan tutkimuksen mukaan ruotsinsuomalaisilla nuorilla on
samanlaisia kulttuuripiirteitä kuin sekä suomensuomalaisilla että ruotsalaisilla.
”Denna kombination av kunskaps- och beteendemässig kompetens i två språk
och kulturer skiljer dem i början från majoritetsbefolkningen i bägge länderna.”
(Skutnabb-Kangas 1994: 122.)

Lotta Weckströmin tutkimuksen haastatteluissa harva oli sitä mieltä, että sana
ruotsinsuomalainen sopi heille (Weckström 2011b: 102–103). Omasta
tutkimuksestani saa mielestäni erilaisen kuvan. Viimeisempien vuosien aikana
on tullut yhä useampia tv-ohjelmia – joita usein näytetään sekä Suomen että
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Ruotsin televisiossa – jotka käsittelevät ruotsinsuomalaisuutta. Muun muassa
sitä kautta termi pääsee levittäytymään enemmän.

Marja Ågrenin tutkimuksesta käy ilmi, että ei ole mitenkään yksiselitteistä
informanteille, ovatko he suomalaisia vai ruotsalaisia vai kumpaakaan. Se voi
riippua tilanteesta, se voi muuttua ajan myötä, ja mielipidettään siitä joutuu
joskus puolustamaan muiden kanssa keskustellessa. (Ågren 2006: esim. 174–
181, 158–159, 240.) Ågren päätyy tulokseen, että ”hänen informanttinsa
näkevät itsensä sekä ruotsalaisina että suomalaisina [-]” (oma käännös, Ågren
2006: 240.) Ågren tiivistää: ”Tillhörighet kopplas på samma gång till
födelseplats, språk och kännedom om samhället, men också till släktband och
generation [-]” (Ågren 2006: 178). Näitä esimerkkejä on myös minun
informanttien vastauksissa koskien kotimaata ja minkä maalaiseksi itsensä
tuntee.

Vastaukseksi kysmykseen 15, milloin informanttini mahdollisesti tuntevat itsensä
ruotsalaisiksi, tulee usealla vastaajalla esille avoimuus ja suvaitsevaisuus. Siinä
mainitaan esimerkiksi positiivinen asenne maahanmuuttokysymyksissä.
Informanttien vastauksissa mainitaan myös kulttuuriasioita, kuten se, että on omittu
ruotsalaisia perinteitä ja että osataan menetellä oikein virallisissa tilanteissa. Oma
”ruotsalaisuus” voi myös tulla esille Ruotsin ulkopuolella ollessa, usein muiden
silmissä koettuna, tai passia näyttäessä.

Kotimaan merkityksestä informanttini mainitsevat kysymyksessä 16 seuraavia
asioita: juuret, synnyinmaa, olla oma itsensä, kieli, identiteetti, kulttuuri,
kulttuuri-identiteetti, kotoisuus, suhde luontoon, design, turvallisuus,
avoimuus, toleranssi. Tässä en ole erotellut mitä sanotaan kustakin maasta
tarkalleen, mutta useat asiat toistuvat eri vastaajilla. Sosiaalisten koodien
osaaminen liittyy muutamien mielestä kotimaahan, että tietää millä tavalla
menetellä eri tilanteissa sekä ymmärretyksi tuleminen. Vaikka tunnettaisiinkin
itsensä suomalaisiksi, Ruotsi on toisen sukupolven suomalaisille ehkä
luonnollisemmin ”kotimaa” kuin vanhemmalle sukupolvelle, joka siirtyi
Ruotsiin siirtolaisena. Osa informanteista kokee myös Suomen toisena tai
ainoana kotimaanaan, vaikka olisikin syntynyt Ruotsissa tai tullut sinne ihan
pienenä.
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Lotta Weckströmin haastateltavat kokevat kuuluvansa sekä Suomeen että
Ruotsiin, mutta juuret heillä on omasta mielestään Suomessa eikä Ruotsissa,
vaikka he kaikki olivatkin kasvaneet Ruotsissa (Weckström 2011b: 127).
Toisaalta Suomi on heille myös lapsuuden vuosiltaan mieluinen lomapaikka,
jossa ei välttämättä arkea eikä arkiasioita tunneta ja jonne matkat vuosien
mittaan ovat harvenneet. Siellä ”he kokivat olevansa ei-suomalaisia,
’ruotsalaisia’ ja ’turisteja’”. (Weckström 2011b: 121.)
Ågren toteaa informanteistaan, että he kaikki: ”uttrycker en känsla av
anknytning till Finland, men den varierar i intensitet” (Ågren 2006: 65–66).
Vaikka he ovat syntyneet Ruotsissa ja asuvat edelleenkin siellä, heillä on
muihin ruotsalaisiin verrattuna myös ”tillgång till ett ’hemma’ i Finland”
(Ågren 2006: 68).

Ne kokemukset, paikat, henkilöt ja muistot, jotka sitovat heitä sinne, ovat
tärkeää aineistoa heidän elämäntarinoissaan. Niistä muodostuu merkitys heidän
olemassaololleen ja niiden kautta he määrittelevät, keitä he ovat.
(Ågren 2006: 68, oma vapaa käännös.)

Kysymyksen 19 vastausten mukaan suurin osa informanteistani käy harvoin
Suomessa. Kaksi ei käy koskaan Suomessa ja neljä käy harvemmin kuin
vuosittain. Yksi asuu Suomessa ja kahdella ovat säännölliset käynnit kerran tai
useamman vuodessa.

5.3 Suomen kielen merkitys identiteetille (kysymys 21)

Kaikki paitsi kaksi informanteistani ovat kysymyksen 21 mukaan sitä mieltä,
että pelkästään kielitaito ei ratkaise, voiko olla suomalainen tai ei. Yhden
informantin (Emman) mielipide on, että kieli kuitenkin helpottaa sisäistämään
kulttuurin syvemmällä tasolla, vaikka se ei olekaan ratkaisevaa omalle
identiteetilleen. Kristian on myös sitä mieltä, että kieli helpottaa esimerkiksi
yhteyden ylläpitämisessä juuriinsa, mutta suomalainen voi silti olla suomea
osaamattakin.
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Myös Lotta Weckströmin tutkimuksessa informantit pohtivat kielen roolia
suomalaisessa identiteetissä. Siinä tulee esimerkiksi esille ajatus, että kun
suomalaisia ja ruotsalaisia ei ulkoisista piirteistään välttämättä erota, niin kieli
on ehkä se ainut ero. Yksi Weckström informanteista kertoo ajattelevansa, että
ihminen on sitä, miksi tuntee itsensä, ettei kieli pelkästään ratkaise asiaa
(Weckström 2011b: 69–71). Myös kolme minun informanteistani ottaa esille
oman valinnan tai että millaiseksi tuntee tai identifioi itsensä. Molemmissa
tutkimuksissa mainitaan, että tässäkin on tietty raja, että valinta ehkä vaatii
jonkunlaisen loogisen siteen siihen maahan, jonka maalainen väittää olevansa.

Marja Ågrenin tutkimuksen informanteista usea kertoo suomen kielen olevan
tärkeä osa heidän suomalaisuuttaan (Ågren 2006: 167). Suurin osa
Weckströmin haastatelluista koki,

että suomen kieli on jotakuinkin tärkein osa heidän omaa suomalaisuuttaan ja
suomalaisuutta Ruotsissa. Kaikki [-] painottivat kuitenkin, että suomalaisuus on
paljon muutakin kuin kieltä. (Weckström 2011b: 120.)

Weckströmin informantit kokivat suomen kielen edellytykseksi yhteyden
säilyttämiseen juuriinsa ja sukulaisiinsa Suomessa (Weckström 2011b: 149).

Seuraavassa luvussa kerron, minkälaiseksi suomalaisuus voidaan kokea.

5.4 Millaiseksi informanttini kokevat suomalaisuuden yleisesti? (Kysymys
13 a)

Yleisellä tasolla toistuva luonteenpiirre informanttien vastauksissa on mm.
itsepäisyys eri sanoin kuvattuna (envishet, periksiantamattomuus). Se liittyy
mielestäni myös sisuun ja sisukkuuteen, jonka usea vastaaja myös on
maininnut samoin kuin kärsivällisyys, jonka yksi informantti on maininnut
(tålamod). Suoruus mainitaan muutamassa vastauksessa ja luotettavuus yhden
informantin vastauksessa. Konstailemattomuus, jonka yksi vastaaja mainitsee,
voisi olla myös suoruutta. Suoruus voisi tavallaan myös olla osa luotettavuutta.
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Yksi informantti käyttää sanaa rehkeät, johon en ole löytänyt selitystä
sanakirjoista enkä googlettamalla. Hän on kuitenkin vastannut ”Rehkeät,
sanovat suoraan”, joten ymmärrän hänen tarkoittavan suoruutta.
Sulkeutuneisuus, umpimielisyys ja karg – sanakirjan mukaan mm. ’niukka’,
’juro’ (MOTb, s.v. karg) – ovat kolmen informantin vastauksia
samantapaisesta tarkoituksesta. Samoin ovat metsä, luonnonläheinen sekä
”kosketus luontoon ja maaseutuelämään”. Tämän viimeksi mainitun
lainauksen voisi ehkä osittain nähdä myös kulttuurina, varsinkin
maaseutuelämän. Metsän laitoin ryhmään ’Muuta’. ”Maalaisjärjen usko” ja
”jalat maan päällä” ovat kahden eri informantin esimerkkejä
luonteenpiirteistä. Yksi informantti mainitsee huumorin.

Ei aina ole helppoa päätellä, mihin luokitteluryhmään eri vastaukset kuuluvat
ja jotkut voidaan nähdä kuuluvan sekä luonteenpiirteisiin että kulttuuriin. Ne
jotka eivät selvästi kuuluneet kumpaankaan, laitoin Muuta-otsikon alle. Sen
otsikon alle laitoin myös yhden informantin vastaaman finnepinne, jota en
tiedä, mitä se tarkoittaa. Googlettamalla löysin sanan toistuvasti mm.
bloginimenä tai Instagramista, mutta en muuta selitystä sille. Ruotsissa on
pikkuleipiä, jotka tunnetaan perinteisesti nimellä Finska pinnar. Samaa nimeä
on myös käytetty Ruotsin suomalaisen Sisu-radion ohjelmassa. Kyse voi myös
olla vain jonkinlaisesta loppusoinnusta: finne - pinne.

Kulttuuriin liittyviä piirteitä suomalaisuudessa ovat usean mielestä sauna ja
alkoholi. Yksittäisiä kulttuuriin kuuluvia vastauksia ovat esimerkiksi
joggingbyxor sekä saman vastaajan luettelemat eri ruokalajit, jotka perinteisesti
liittyvät Suomeen, kuten esimerkiksi mämmi, piirakat ja laatikot. Yksi vastaaja
mainitsee ulkomailla hyvänä pidetyn suomalaisen koululaitoksen ja
sivistyneisyyden.

5.5 Miten suomalaisuus kuvataan omalla tasolla? (Kysymys 13 b)

Joillakin informanteilla on kysymyksessä 13 b samoja vastauksia, joko osittain
tai kokonaan, kuin 13 a -kysymyksessä, joka koskee suomalaisuutta yleisellä
tasolla. Edellisestä osakysymyksestä toistuvia luonteenpiirteitä on mm.
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sisu/sisukas. Siihen voisi myös liittyä ”pärjääjä, en pyydä apua kovin helposti
[-]” (Emma) sekä ”gnäller inte i onödan” ja arbetsamma (molemmat N4R).
Kysymyksen 13 a:n vastaukset kärsivällinen ja itsepäinen toistuvat tässä,
samoin kuin suoruus, rehellisyys ja luotettavuus. Myös luonnonläheisyys tulee
tässä esille uudelleen, ja uutena vastauksena on ”fin natur”, jonka laitoin
Muuta-otsikon alle. Sama vastaaja kuin vastauksessaan kysymykseen 13 a
mainitsee tässäkin kohdassa huumorin. Toinenkin informantti on vastannut
skämtsamma kysymyksessä 13 b.

Uutena luonteenpiirteenä a-osaan yllä verrattuna on avoimuus, joka tulee esille
kahden informantin vastauksissa. Molemmat yhdistävät avoimuuden kahteen
kulttuuriin kuulumiseen enemmän kuin juuri suomalaisuuteen. Sannan pitkä
vastaus kokonaisuutena viittaa sekä luonteenpiirteisiin että kulttuuriin. Koska
hän tuntee itsensä ruotsinsuomalaiseksi, hän voi valita suomalaisuuden ja
ruotsalaisuuden välillä. Hän näkee itsensä avoimempana pakolaisasioissa kuin
suomensuomalaiset. Avoimuus yhdistetään usein muidenkin kysymysten
vastauksissa enemmän ruotsalaisuuteen tai juuri kahteen kulttuuriin
kuuluvuuteen kuin suomalaisuuteen. Muissakin kysymyksissä suvaitsevaisuus
maahanmuuttoasioissa tulee esille.

Saman informantin 13 a -osassa mainitut ruokaesimerkit toistuvat tässä osassa
kysymystä. Myös toinen informantti on antanut kaksi ruokaan liittyvää
esimerkkiä, god mat ja laktosfritt. Sauna toistuu kahden informantin
vastauksissa. Muita kulttuurin liittyviä esimerkkejä ovat yhden informantin
mainitsema perusta/juuret ja toisen vastaajan esimerkki ”finska språket”.

5.6 Suomalaisuus kuvattuna muissa tutkimuksissa

Marja Ågren keskustelee tutkimuksensa haastatteluissa siitä, mikä on
tyypillistä suomalaista. Hänen Göteborgilaisille informanteilleen saunominen
vaikuttaa olevan jotakin itsestään selvää. Joillakin on sauna kotona ja jotkut
pääsevät saunomaan esimerkiksi vanhempiensa luona tai kerrostalonsa
yhteissaunassa. (Ågren 2006: 160–161.) Se, mikä eniten tulee esille Ågrenin
informanttien omassa elämässä erityisen suomalaiseksi koettuna, on varsinkin
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ruokaan liittyvää. Perinteisten juhlapäiväruokien lisäksi mainitaan luontoon
liittyvät marjan poiminta ja kalastus, jotka olivat Ågrenin informanttien
pohjoissuomalaisten vanhempien lapsuuden arkea, osittain johtuen niukasta
taloudellisesta tilanteesta ja suurista sisarparvista. Myös se, että ruoka
valmistetaan itse eikä osteta purkissa, on yksi kuva suomalaisuudesta Ågrenin
tutkimuksessa. (Ågren 2006: 164–167.) Ågrenin informanttien mielestä
yleisestä Suomi-kuvasta Ruotsissa puuttuu esimerkiksi kaunis luonto tai
menestykset tekniikan alalla (Ågren 2006: 149).

Lotta Weckströmin haastateltavien keskustellessa suomalaisuudesta mainitaan
usein ”kieli, koti, suku ja koulu [-] samoin urheiluun liittyvät kansallisuuden
tunteet sekä alkoholismi ja sisu”. (Weckström 2011b: 144.) Weckström toteaa
myös, että ”suomalaisuuden kokemiseen ei välttämättä tarvita konkreettista
yhteyttä Suomeen. Se saattoi olla tunnetila, tuttu ruokalaji [-]” (Weckström
2011b: 130.) Aina ei ole selvää, onko jokin suomalaiseksi koettu asia juuri
suomalaista vai onko se jotain tyypillistä esimerkiksi maaseutuelämässä
yleensä (Weckström 2011b: 144–147).

5.7 Suomalaisuus eri sukupolvien näkökulmasta (kysymys 27)

Vastausten kysymykseen 27 mukaan kaikki paitsi yksi informanteistani
kokevat, että on eroja heidän ja heidän vanhempiensa kuvassa
suomalaisuudesta. Sota ja sodan jälkeinen aika, kova työ ja vastoinkäymiset
sekä kansallinen ylpeys mainitaan esimerkeiksi vanhemman sukupolven
suomalaisuuskuvasta. Kansallista ylpeyttä voi tosin myös tuntea toisenkin
polven ruotsinsuomalainen, toteaa yksi informantti (N4R) itsestään. Vastausten
mukaan vanhemmalle sukupolvelle on voinut jäädä kuva sen aikaisesta
Suomesta, josta he aikoinaan lähtivät – etenkin maaseutu-Suomesta – kuva,
joka ei välttämättä ole ihan päivittynyt. Yksi informantti (Minna) toteaa, että
hänen vanhemmillaan on kokemus olla suomensuomalainen, jota hänellä taas
ei ole, ja siten hän tuntee kuuluvansa enemmän Ruotsiin kuin he.

N2R, joka ei koe, että hänen kuvansa suomalaisuudesta eroaa vanhempiensa
kuvasta, kertoo toisissa vastauksissa, että hän ei enää käy Suomessa ja että hän
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kokee osaavansa suomea hyvin vähän. Tosin hän kertoo toisinaan lukevansa
HBL:ää netistä. Ehkä nämä asiat vaikuttavat siihen, että hän kokee oman
kuvansa suomalaisuudesta olevan se, jonka hän on vanhemmiltaan saanut.

5.8 Suomalaisuus ruotsalaisten näkökulmasta (kysymys 25)

Kysymykseen, miten informanttini arvelevat syntyperäisten ruotsalaisten
kuvailevan suomalaisia, vastataan osittain samoilla piirteillä kuin
kysymyksessä 13, jossa kuvaillaan suomalaisuutta omasta näkökulmasta.
Joitakin uusia adjektiivejä käytetään vastauksissa, jotka kuitenkin kuvaavat
samantapaisia asioita kuin kysymyksessä 13. Myös aivan uusia piirteitä
mainitaan kysymyksen 25 vastauksissa verrattuna kysymykseen 13. Mielestäni
on mielenkiintoista verrata informanttien omia mielipiteitä siihen, miten he
arvelevat syntyperäisten ruotsalaisten kuvaavan suomalaisia. Sen takia teen
tässä osittain vertauksia kysymyksen 13 vastauksiin.

Suorasanaisuus, sisukkuus, luotettavuus ja rehellisyys ovat luonteenpiirteitä,
joita ajatellaan myös ruotsalaisten ajattelevan suomalaisista. Jukuripäät on
tässä uusi adjektiivi, mutta muistuttaa tarkoitukseltaan itsepäistä, joka on myös
yhden informantin vastauksessa tässä kysymyksessä ja joka oli usean
informantin vastauksessa kysymyksessä 13.

Sama informantti vastaa tässä adjektiivillä voimakkaat kuin kysymyksessä 13.
Hän oli siinä ainoa, joka kuvasi tätä piirrettä. Kysymyksessä 25 toinenkin
informantti on vastannut starka.

Uusia kuvauksia tässä kysymyksessä ovat ahkera, korkea työmoraali,
eksoottisia, persoonallisia ja juntteja. Nämä piirteet on mainittu vain kerran
jokainen. Toisaalta sama informantti, joka on vastannut korkea työmoraali, on
kysymyksessä 13 vastannut arbetsamma. Vastakohtia tulee esille, kuten glada,
trevliga, lättsamma ja toisaalta hiljaisia ja totisia. Kaikki muut näistä mainitaan
kerran paitsi hiljaiset, joka esiintyy kolmessa vastauksessa.
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Kulttuuriaiheisista vastauksista toistuvat tässä sauna ja alkoholi. Molemmat
esiintyvät kahden informantin vastauksissa. Kaksi mainitsee puukon, joka oli
vain yhden informantin vastauksessa kysymyksessä 13.
Seuraavat kolme vastausta laitoin Kulttuuri-otsikon alle: ”ihan niin kuin
ruotsalaiset”, skandinaviska ja sportintresserade. Mietin kuitenkin,
voitaisiinko ne laskea myös luonteenpiirteisiin, eli kertovatko ne jotakin
luonteesta. Ajattelen myös, että joidenkin mielestä ehkä se kulttuuri, johon
kuuluu, voisi vaikuttaa henkilön luonteenpiirteisiin, jos luokittelee esimerkiksi
stereotyyppejä. Lisäksi nuo kaksi ensimmäiseksi mainittua voisivat myös
liittyä ulkonäköön. Voin siis vain arvata, mitä tarkalleen informanttini
vastauksillaan tarkoittavat.

Lotta Weckströmin tutkimuksen mukaan

urheilulla on merkittävä suomalaisuuden osa suomalaistaustaisille henkilöille
Ruotsissa. Joidenkin haastateltavien mielestä suomalaisuuden syvin olemus
löytyi nimenomaan urheilusta. (Weckström 2011b: 49.)

Magne Veluren tutkimuksen vuodelta 1975 mukaan tavallisiin
stereotyyppeihin suomalaisista Ruotsissa kuuluivat mm. vähäsanaisuus, viina,
puukko ja kiivas temperamentti (Velure 1975: 9). Veluren mukaan
ruotsalaisten kuva suomalaisista oli silloin, että he tulivat köyhistä ja
yksinkertaisista olosuhteista, ja siten heistä kulki huhupuheita, että heillä olisi
vaikeuksia sopeutua esimerkiksi ruotsalaisten asuntojen moderniuteen (Velure
1975: 6, 11). Tutkimuksen haastatteluissa tuli myös esille positiivisia kuvia
suomalaisista, kuten suomalainen sisu ja ahkeruus työnteossa (Velure 1975:
12).

Suurin osa 1960- ja 1970-luvulla Ruotsiin tulleista suomalaisista työskenteli
teollisuudessa (Korkiasaari 2000: 174–175). Marja Ågrenin tutkimuksen
informanttien vanhemmat ovat tehneet raskasta työtä teollisuudessa (Ågren
2006: 183). Monet heistä ovat ennenaikaiseläkkeellä (Ågren 2006: 191). Sekä
Ågrenin että Weckströmin haastatteluissa tulee esiin kuva suomalaisista
ahkerina työntekijöinä (esim. Ågren 2006: 186–187). Weckströmin
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ryhmähaastattelussa keskustellaan siitä, miten monen suomalaisen äidit ovat
siivous- tai pesulatyössä ja miten suomalaisia kehutaan hyviksi siivoojiksi
(Weckström 2011: 142–144).

Monet stereotyypit Veluren tutkimuksesta toistuvat edelleenkin, 40 vuotta
myöhemmin, myös minun informanttieni kuvauksissa suomalaisuudesta
(kysymyksissä 13 ja 25). Mielestäni ei kaavakevastausten mukaan enää
kuitenkaan tule esille Veluren kuvaamaa näkemystä suomalaisista
primitiivisinä. Tämä voi johtua siitä, että Suomen ja Ruotsin taloudelliset erot
eivät enää vuosikymmeniin ole olleet niin suuret kuin silloin 1970-luvulla.
Lisäksi Suomi on jo pitkään ollut kansainvälisestikin tunnettu esimerkiksi
pitkälle kehittyneestä tekniikasta ja designtuotteistaan, mitä myös mainitaan
muissa kohdissa tutkimukseni vastauksissa. Vaikka monen informanttini
kuvaamat piirteet heidän vastauksissaan ovatkin samantapaisia keskenään, on
vastauksissa myös vaihtelevuutta.

5.9 Onko olemassa vakiintunutta ruotsinsuomalaista kulttuuria?
(Kysymykset 17 ja 18)

Muutama informantti epäröi kysymyksessä 17, onko minkäänlaista
vakiintunutta ruotsinsuomalaista kulttuuria. Yksi heistä pahoittelee, että enää ei
ole. Toinen sanoo, että ei ehkä vielä ole, mutta mainitsee kuitenkin
ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden. Muissa vastauksissa mainitaan suomalaisia
kulttuuriohjelmia, esim. teatteria, tanssia ja muuta ohjelmaa lapsille.
Seurakunnilla on myös erilaista suomenkielistä toimintaa. Ruotsalaisia
perinteitä, kuten Luciakulkueet ja tanssi juhannussalon ympärillä, vietetään
suomeksi. Lisäksi perinteitä Suomesta on ylläpidetty ja säilytetty. Perinteiset
tanssit ja musiikki, kuten tango, ovat toisia esimerkkejä. ”Surullinen
melankolinen kaipuumusiikki ehkä iskee erityisellä tavalla, kun on muuttanut
kauas pois kotimaastaan”, kirjoittaa yksi informantti. Hän muistaa
lapsuudestaan sen ”tunnelman erittäin hyvin” ja sen, miten se erosi
”ruotsalaisten kavereiden kulttuuriympäristöön verrattuna”.
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Sama informantti kertoo myös, että ravintoloissa käynti ei kuulunut mitenkään
suuresti hänen lapsuuden kulttuuriin, mikä erosi hänen ruotsalaisista
kavereistaan. Informantin vanhemmat ovat kotoisin Suomen maaseudulta,
jossa ei juuri ollut ravintoloita. Hän jatkaa: ”Vasta minun ollessa teininä
ryhdyimme käyttämään lähiömme pizzeriaa.”

Haastatteluvastausten perusteella ruotsinsuomalainen kulttuuri on yhdistelmä
monista erilaisista asioista. Siinä on vanhaa perinteistä Suomesta tuotua, siinä
on ruotsalaisia perinteitä suomen kielellä, ja luonnollisesti näistä voi tulla
omanlaatuinen ruotsinsuomalainen sekoitus. Voi jopa olla niin, että vanha,
perinteinen säilyy kauemmin, kun sen on vienyt mukanaan kauas
kotikuvioistaan, missä ei enää pysty seuraamaan kotimaansa muutoksia.
Ajattelen esimerkiksi musiikkia, jota ensimmäisen polven ruotsinsuomalaiset
toivat mukanaan aikoina, jolloin ei vielä päästy seuraamaan netistä, mitä uutta
Suomessa ilmestyi.

Yllä tulee myös esille esimerkki muuttuneesta ruotsinsuomalaisuudesta.
Monilla toisen polven ruotsinsuomalaisilla, jotka kasvoivat 70–80-luvulla,
vanhemmat ovat kotoisin Suomen maaseudulta. En itsekään muista, että
olisimme käyneet paljon ravintoloissa ollessani lapsi. Kouluikäisenä asuin
ympäristössä, jossa oli paljon muitakin suomalaisia, niin en silloin edes
huomannut, että tilanne olisi ollut muilla toisin. Nykyään uskon tilanteen
näyttävän erilaiselta. Toisaalta asia voi liittyä myös taloudellisiin olosuhteisiin
eikä pelkästään suomalaiseen taustaan. Palaan luvussa 7.4 aiheeseen
ruotsinsuomalaisuus ja sosiaaliluokka, koska se tulee esille myös
haastatteluosassa tutkimustani.

Ruotsinsuomalainen kielenkäyttö mainitaan tässä kysymyksessä. Myös siitä
kerron enemmän haastatteluosiossa luvussa 7.10

Kun kysyn (kysymyksessä 18), eroaako ruotsinsuomalainen kulttuuri
suomensuomalaisesta ja ruotsalaisesta, ja millä tavalla, kaksi informanttia
mainitsee juuri tämän jo yllä mainitun sekoituksen suomensuomalaisesta ja
ruotsalaisesta kulttuurista. Elokuvat, musiikki ja ruoka on yhden informantin
vastaus.
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5.10 Ovatko asenteet suomalaisia kohtaan Ruotsissa muuttuneet?
(Kysymys 26)

Kaikki informanttini kokevat positiivisia muutoksia asenteissa suomalaisiin
Ruotsissa kysymyksen 26 mukaan. Vähemmistöstatukseen liittyvät lait ja
suomen kielen hallintoalue mainitaan positiivisiksi tekijöiksi, samoin taide ja
Nokia. Muun maahanmuuton ja suurempien kulttuurierojen takia suomalaisia
ei enää informanttieni vastauksien mukaan pidetä siirtolaisina. Positiivisista
asennemuutoksista huolimatta muutama negatiivinen seikka tulee esille.
Suomalaisten alempi status ja kuva liiallisesta alkoholin käytöstä eivät vielä ole
kokonaan hävinneet yhden informantin (N4R) mukaan. Toinen informantti
(Minna) kokee edelleenkin välillä ruotsinkielisten kritiikkiä suomen kielen
käytöstä.

Myös Lotta Weckströmin tutkimuksessa tuli esille, että edelleenkin Ruotsissa
koetaan jossain määrin olevan negatiivisia asenteita suomen kieltä kohtaan.
Hänen informanttinsa kokevat kuitenkin, kuten minun, että asenteet
suomalaisia ja suomen kieltä kohtaan ovat nykyään huomattavasti paremmat
kuin muutama vuosikymmen sitten. (Weckström 2011b: 149.)

Marja Ågrenin tutkimuksessa tulee esille joitakin samantapaisia näkemyksiä
kuin yllä olevissa vastauksissa. Yksi hänen informanteistaan kertoo, miten
asenne suomen kieltä kohtaan on parantunut hänen tultuaan vanhemmaksi.
Hänen mukaansa on nykyään ”’en häftig grej’ och ’bara tufft’ att kunna finska”
(Ågren 2006: 169). Lapsena suomen kieltä ei aina nähty positiivisena hänen
mukaansa. (Ågren 2006: 169.) Toinen Ågrenin informanteista kertoo
tietoisuudestaan Ruotsissa olevista ennakkoluuloista suomalaisia kohtaan
saatuaan omia lapsia. Vaikka hän oli päättänyt puhua johdonmukaisesti suomea
lapsilleen, hän voi kuitenkin yleisillä paikoilla komentaa heitä ruotsiksi, jotta
ympärillä olevat ymmärtäisivät, mistä on kyse. (Ågren 2006: 172–173.)

Myös usean Ågrenin informantin mukaan ei suomalaisia (enää) nähdä
maahanmuuttajina Ruotsissa (Ågren 2006: 204). Ågren viittaa raporttiin ”Två
invandrargenerationers svenska boende” vuodelta 1989, jonka mukaan
suomalaisia silloin [1980-luvun lopulla] tuskin enää nähtiin siirtolaisina
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Ruotsissa. Raportin mukaan suomalaiset olivat maahanmuuttajavastaisuuden
kohteena vielä silloin, kun ryhmä oli ainut iso siirtolaisryhmä. Muiden
siirtolaisryhmien Ruotsiin saapumisen myötä, maahanmuuttajavastaisuus siirtyi
kohdistumaan heihin. (Berg et al 1989 Ågrenin 2006: 204 mukaan.)

Asenneaihetta käsitellään lisää haastatteluosissa, luvuissa 6 ja 7.

5.11 Liittyykö suomalaisuuteen vaikeita asioita? (Kysymys 28)

Yksi informanteistani (N6R) toteaa kuitenkin, vaikka hän tavallaan vastaa
kielteisesti kysymykseen, että kaikkien aina täytyy hänen nimensä kuullessaan
huomauttaa, että hän on suomalainen. Tämä asia tulee esille myös Ågrenin
tutkimuksen haastatteluissa. Vaikka on syntynyt Ruotsissa ja puhuu ruotsin
kieltä täysin ruotsalaisittain, voi henkilö pelkän suomalaisen nimensä kautta
kuitenkin leimautua suomalaiseksi. (Ågren 2006: 51–55.) Yksi Ågrenin
haastatelluista kertoo tietoisesti valinneensa avopuolisonsa ruotsalaisen
sukunimen lapsilleen oman suomalaisensa sijasta, välttääkseen esimerkiksi
mahdollista koulukiusausta ulkomaalaisen taustan takia (Ågren 2006: 173–
174).

Viidellä informanteistani on kokemuksia suomalaisuuteen liittyvistä vaikeista
asioista, varsinkin heidän lapsuus- ja kouluvuosiltaan. Niissä toistuu joitakin
asioita luvussa 5.10 käsitellystä asenteiden muutosten aiheesta, kuten
esimerkiksi kokemuksia negatiivisesta asenteesta suomalaisuuteen ja suomen
kieleen ja koulukiusauksesta.

Häpeän aihe ja nimiteemaa tulevat esille myös haastatteluissani, joten niitä
käsitellään mm. luvuissa 6 ja 7.

5.12 Suomeksi asioiminen viranomaisten kanssa Ruotsissa (kysymys 22)

Kysymykseen 22, onko tärkeää, että Ruotsissa voidaan asioida suomeksi
viranomaisten kanssa, kukaan informanteistani ei vastaa pelkästään ei. Useimmat
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mainitsevat kyselykaavakkeissa tärkeäksi, että varsinkin vanhemmat pääsevät
asioimaan viranomaisten kanssa suomeksi tai saavat tarvittavan avun suomeksi.
Toisen polven tarve ei ole yhtä suuri, koska he selviytyvät yleensä paremmin
ruotsiksi, tulee esille Kristianin vastauksessa. N6R vastaa, että mahdollisimman
pitkälle pitäisi hoitaa asiansa maan pääkielellä, mutta alueilla, joissa suomen kieli on
suuri osa yhteiskuntaa, pitäisi voida valita kieli. Hän lisää kuitenkin, että
suomenkielisiä kouluja ja vanhustenhoitoa pitäisi olla. Emma vastaa, että
suomenkieliset palvelut ovat perusteltuja kunnissa, joissa ruotsinsuomalaisia
eläkeläisiä on paljon. N4R ei ole sitä mieltä, että voi vaatia suomenkielistä
henkilökuntaa viranomaisilta, mutta tulkintilausmahdollisuus pitäisi olla.
Vähemmistökieli ja suomen kielen hallintoalueiden velvoitteet tulevat esille Minnan
ja Emman vastauksissa. Minna painottaa, ettei kuntien hallintoalueeseen liittyminen
saisi jäädä pelkäksi monikulttuurisuuden mainonnaksi, vaan asiat pitäisi saada myös
käytännössä toimimaan.

Andersson ja Kangassalo kuvaavat tilannetta, jossa suurten muuttoaaltovuosien
ruotsinsuomalaiset ovat tulossa eläkeikään ja uudet polvet aikuistuvat. Jää
nähtäväksi, miten jatkossa käy,

millaisia vaikutuksia suurin ponnistuksin saavutetulla virallisella
vähemmistöasemalla on ja millaiseksi ruotsinsuomalaisuus [-]
sukupolvenvaihdoksen myötä on muotoutumassa.
(Andersson & Kangassalo 2003: 32.)

Luvuissa 6 ja 7 kerrotaan lisää hallintoalueasioista ja suomen kielen tärkeydestä,
koska aihetta käsitellään myös haastatteluissani.

5.13 Suomenkielisiä tiedotusvälineitä ja yhteisöjä (kysymykset 23, 24 a ja
24 b)

Kuten jo totesin luvussa 4.7, kaikki informanttini kertovat tietävänsä ainakin
jonkun suomalaisen tiedotusvälineen, vaikka ei aina käy ilmi, onko se juuri
ruotsinsuomalainen. Lähes kaikki seuraavat myös jossain määrin Suomeen tai
suomalaisuuteen liittyvää tai liittyviä tiedotusvälineitä. Ruotsinsuomalaisia
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yhteisöjä ei mainita paljon kysymyksen 24 vastauksissa Minnaa lukuun
ottamatta, joka osallistuu usean yhdistyksen toimintoihin ja seuraa niiden
nettisivuja. Lisäksi N3R kertoo käyvänsä katsomassa elokuvia ja
musiikkitapahtumia.

Kaikki informantit pitävät suomenkielisiä ohjelmia ja lehtiä Ruotsissa tärkeinä.
Monet painottavat vanhempien suomalaisten tarpeen. Tässä kuitenkin
mainitaan tärkeiksi myös yleisesti suomen kielen ja kulttuurin ylläpito ja
kehittäminen sekä identiteetin vahvistaminen. Vähemmistön oikeudet tulevat
myös esille vastauksissa.

Myös haastattelujen esittelyssä ja analyysissa, luvuissa 6 sekä 7.7 ja 7.8,
käsitellään suomenkielisiä palveluja, kohtauspaikkoja ja tiedotusvälineitä.

5.14 Oliko johonkin kysymyksistä vaikea vastata? (Kysymys 30)

Kuusi informanteistani ei vastannut kokeneensa, että oli vaikeaa vastata
kysymyksiin. Yksi (N2R) vastasi, että useimpiin oli vaikea vastata, koska hän
tietää liian vähän. Toinen (N4R) vastasi, että vaikka hän tuntee itsensä
suomalaiseksi, hän ei kuitenkaan tiedä, mitä Suomessa tapahtuu yleisellä
tasolla. Hän antaa esimerkeiksi yhteiskunnalliset asiat tai politiikan sekä
suomalaisen koulun. Suomessa asuva Emma taas koki, että kysymykset ovat
niin kattavia, että hän halusi kirjoittaa aina vain yhä enemmän. Häntä olenkin
haastatellut, joten enemmän hänen ajatuksistaan esitän haastatteluosassa,
luvuissa 6 ja 7.

N4R:n vastaus kuvaa mielestäni hyvin sitä, mitä on tullut esille useassa
kysymyksessä tutkimuksessani ja myös Weckströmin ja Åströmin
tutkimuksissa. N4R pitää itseään suomalaisena ja ruotsinsuomalaisena ja näkee
sekä Suomen että Ruotsin kotimaanaan. Kuitenkin hän kokee, että ei tiedä
esimerkiksi yhteiskunnallisista asioista Suomessa. Monelle toisen polven
ruotsinsuomalaiselle Suomi on paikka, jossa käydään lomilla ja aikuisena ehkä
vielä harvemmin, jos koskaan. Arkiasiat siellä nähdään ehkä ulkopuolisen, jopa
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turistin, silmin. Kuitenkin oma suomalainen identiteetti voidaan kokea erittäin
vahvana.

N2R näyttää taas toisen puolen ruotsinsuomalaisuudesta. Hän on ainoa
informanteistani, joka ei kaavakkeen vastaustensa mukaan koe ollenkaan
olevansa suomalainen. Kuitenkin myös hänellä on siteitä suomalaisiin juuriin
vanhempiensa myötä. Hänelläkin on lapsuuden kokemuksia ulkopuolisuuden
tunteista suomalaisen taustansa takia. Siitä hän kertoo kysymyksen 28
vastauksessa, joka koskee suomalaisuuteen liittyviä vaikeita asioita. N2R
kokee, että hänen suomalaista perhettään ei oikein hyväksytty
keskiluokkaisella asuinalueella. Siitä päättelen, että suomalaiset juuret voivat
jollakin tasolla kuitenkin vaikuttaa henkilöön, vaikka hän ei enää identifioisi
itseään suomalaiseksi tai ruotsinsuomalaiseksi.

6 HAASTATTELUTUTKIMUS

Tässä osassa esitän haastattelut. Esiteltyäni neljä haastateltua informanttiani
kerron haastattelujen sisällöstä. Suorat lainaukset haastatteluista ovat kursiivilla
lainausmerkkien sisällä. Lisäksi silloin, kun lainaan omia repliikkejäni,
mainitsen aina erikseen, että minä olen puhuja. Itse haastatteluprosessista
kerron enemmän luvussa 8.

6.1 Haastateltavat

Olen antanut haastateltaville keksityt nimet, jotta voisin luonnollisemmin
kertoa heistä ja haastatteluista kuitenkaan paljastamatta heidän
henkilöllisyyttään. Siitä syystä annan myös joitakin tietoja niukasti, en
esimerkiksi laita kaikkien paikkakuntien nimiä tähän.
”Minna” on 39 vuotta. Hän on syntynyt Ruotsissa ja kasvanut pienessä
kaupungissa Västmanlandin läänissä. Minna on käynyt suomeksi leikkikoulun
sekä 1.–3. luokan. Sen jälkeen hän on saanut kotikielen opetusta 1–2 tuntia
viikossa 4.–6. luokilla. (Ruotsissa ’kotikieli’ on oppiaine, jossa vähemmistö ja
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siirtolaiset saavat äidinkielen opetusta käydessään ruotsalaista luokkaa.) Minna
on myös opiskellut suomen kielen kursseja yliopistossa Ruotsissa vuoden.
Minna asuu eräässä kaupungissa Mälarinlaaksossa ja on töissä
suomenkielisessä päiväkodissa.
”Kristian” on 40 vuotta. Hän on syntynyt Ruotsissa ja kasvanut keskisuuressa
teollisuuskaupungissa, alueella, jossa on pääasiassa syntyperäisiä ruotsalaisia.
Suomen opetusta hän on saanut ainoastaan kotikielen tunneilla. Kristian asuu
nykyään pienellä paikkakunnalla Etelä-Ruotsissa, jossa hän on seurakunnan
työssä.
”Sanna” on 47-vuotias. Hän on syntynyt Helsingissä ja asunut Helsingin
alueella 8-vuotiaaksi asti. Hän ehti käydä ensimmäisen ja toisen luokan
Suomessa, ennen Ruotsiin muuttoa. Ruotsissa hän asui peruskouluvuotensa
Tukholman lähiössä ja lukiovuotensa hän asui Tukholman keskustan alueella.
Sanna muutti muualle Eurooppaan 1996 ja muutti takaisin Ruotsiin,
Tukholman lähiöön, noin neljä vuotta sitten. Sanna on saanut käydä
peruskoulun, lukion ja lukion jälkeistä koulutusta suomeksi. Hän on töissä
hoitoalalla.
”Emma” on 41 vuotta. Hän on syntynyt ja asunut ensimmäiset noin neljä
elinvuottaan Tukholman eteläpuolella sijaitsevassa lähiössä. Sen jälkeen hän asui
Tukholman pohjoispuolella sijaitsevassa lähiössä noin 20-vuotiaaksi asti, jolloin hän
muutti Suomeen opiskelemaan ja jäi sinne asumaan. Emma kävi kolme ensimmäistä
kouluvuottaan suomenkielistä luokkaa. Siirryttyään ruotsalaiselle luokalle hän sai
kotikielen opetusta noin kerran viikossa. Emma on töissä taidealalla ja hän opiskeli
taidealan tutkintonsa Suomessa.

Kaikkien neljän haastateltavan vanhemmat ovat tai ovat olleet
työläisammateissa. Informantit itse ovat opiskelleet yliopisto- ja
korkeakoulutasolla. Minnan, Kristianin ja Sannan haastattelut on tehty
marraskuussa 2015 ja Emman heinäkuussa 2016.
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6.2 Minnan haastattelu

Facebookin ja muun tekniikan kautta Minna on saanut uudelleen yhteyden
serkkuihinsa Suomessa. Heillä oli kesällä serkkutapaaminen isän puolen
serkkujen kanssa, johon melkein kaikki pääsi tulemaan. Heitä oli 14. Kysyn,
olivatko he pitäneet paljon yhteyttä vuosien mittaan vai oliko kenties tavallaan
uusiakin tuttavuuksia. Lapsena heillä oli joidenkin kanssa paremmat yhteydet,
mutta oli melkein uusiakin tuttavuuksia, Minna toteaa.

Minna ei ollut kuullut käsitettä uudistuva ruotsinsuomalaisuus. Hän arveli, että
se voisi tarkoittaa, että ruotsinsuomalaisuus on ”ehkä jotenki modernisoitu” ja
nykyään se on myös ruotsiksi tai sekakieleksi. Esimerkiksi Ruotsin televisiossa
tulee ruotsinsuomalaista ohjelmaa, jossa keskustellaan molemmilla kielillä sekä
suomea ja ruotsia sekoittaen. Vanhempi sukupolvi, joka tuli Ruotsiin 60–70luvulla, oli ”niin suomalaisia ja suomalaisissa piireissä”, kuten Minna sen
ilmaisi. Lisäksi he ovat olleet kovia työntekijöitä.
Kerrottuani mistä itse löysin käsitteen ”uudistuva ruotsinsuomalaisuus” ja mitä
Arvet-näyttely koski Minnakin muisti toisen polven ruotsinsuomalaisia
esittävän näyttelyn. Hän oli myös nähnyt sen. Minna miettii, että ehkä
ruotsinsuomalaisuus on enemmän yksilöllinen nyt verrattuna vanhempaan, joka
oli enemmän kollektiivinen. Tultiin tehtaalle töihin ja hankittiin talo. Ei
haluttu, että heitä huomattaisiin: ”man ville inte vara till besvär”, ilmaisee
Minna asian, eli ei haluttu olla vaivaksi. Haluttiin ehkä ”sulautua enemmän
Ruotsiin”. Nykyään ollaan ylpeitä suomalaisuudestaan ja halutaan näkyä,
Minnan mukaan. Status on noussut.

Minna arvelee käsitteen ruotsinsuomalainen yleistyvän. Hän ajattelee, että
sekin voi olla tätä ”uudistuvaa ruotsinsuomalaisuutta”. Hän on itsekin
ruvennut enemmän sanomaan, että on ruotsinsuomalainen eikä suomalainen tai
ruotsalainen. ”Vanhempi polvi on sanonu, että he on suomalaisii pelkästään”,
jatkaa Minna.

Kysyn, millaisia eroja Minna kokee olevan ruotsinsuomalaisten ja
syntyperäisten ruotsalaisten välillä, jos niitä on. Minna kokee, että ne joilla on
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useampia kulttuureja taustalla, sekä ruotsinsuomalaiset että muut
ulkomaalaistaustaiset, näkevät asiat monipuolisemmin ja hyväksyvät
monikielisyyden paremmin syntyperäisiin ruotsalaisiin verrattuna. Hän kertoo
esimerkin suomenkieliseltä työpaikaltaan, jossa ruotsinkielisiä sijaisia joskus
häiritsee kuulla suomea puhuttavan. Muunmaalaisilla sijaisilla hän ei koe
samaa ongelmaa. Hän lisää vielä, että ”siellähän on yksvuotiaita, jotka ei puhu
mitään kieltä”, ja kuitenkin henkilökunta voi ymmärtää, mitä lapsi tarvitsee.

Kysymykseen suomalaisuuteen liittyvästä häpeästä tai negatiivisuudesta
suomalaisuudessa, Minna mainitsee ennakkoluulot, että ”kaikki suomalaiset
ryyppää ja on alkoholisteja”. Hän mainitsee myös suomen kielen käytön
häpeän ja ottaa esimerkiksi ja vertailuksi saamelaiset ja meänkieliset, joita
kehotettiin puhumaan ruotsia kouluissa. Hänenkin kouluaikanaan opettajat ovat
joskus sanoneet, että ”täällä puhutaan ruotsia”, jotta kaikki ymmärtäisivät. Se
oli siinä vaiheessa, kun hänet oli siirretty ruotsalaiselle luokalle ja heitä oli
muutama suomalainen siellä. Minna kävi kolmannen luokan loppuun asti
suomalaista luokkaa. Kysyn, halusiko hän peitellä suomalaisuuttaan. ”Ihan
päinvastoin”, toteaa Minna, mutta hän tietää niitä, jotka eivät enää puhuneet
sanaakaan suomea, vaikka hän puhuikin suomea heille. ”He vastasivat sitten
ruotsiks”.

Positiivisina asioina suomalaisuudessa Minna mainitsee taustan ja juuret sekä
sen, että suomalaisia kehutaan hyviksi työntekijöiksi. Minna ei tosin ole varma,
onko näin enää nykyään, mutta muutama vuosi sitten sitä sai vielä kuulla.
Lisäksi suomalaisista on ”puhuttu aina”, että he ovat reiluja ja suoria, hän lisää.

Minna toteaa suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten elokuvien ja musiikin
merkitsevän hänelle paljon. Hän katsoo suomalaisia elokuvia ja tv-ohjelmia
sekä Ruotsin SVT:stä että Suomen puolelta netin kautta. Hänen mielestään
hänen vanhempiensa musiikki, suomalaiset tangot ja humpat ovat ”tosi hyviä”.
Hän kertoo huvittuneena, miten hänen ikäisensä Suomessa eivät oikein
ymmärrä hänen musiikkimakuaan. ”No se on sitä, mitä on täällä saanu
kuulla”, hän toteaa. 90-luvun suomalaisesta musiikista hän ei tiedä paljon
mitään.
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Minnalla on paljon suomalaisia yhteyksiä arjessaan ja hän on tietoinen monella
tasolla suomalaisista asioista Ruotsissa, kuten yhdistyksistä,
hallintoalueasioista sekä tiedotusvälineistä. Kysyn häneltä, onko yleistä, että
hänen sukupolvensa ruotsinsuomalaiset ovat kiinnostuneita näistä asioista.
Minnan mukaan ne, joilla on tarve tai kiinnostus, ovat tietoisia, jos
suomalaisuus yleensä kiinnostaa heitä. Hänen asuinkaupunkinsa paikallisessa
Suomi-seurassa käy lähinnä vanhempaa sukupolvea, eli ensimmäisen polven
ruotsinsuomalaisia, ja siellä puhutaan suomea. Kirkon piireissä on
suomenkielistä toimintaa. Niihin osallistutaan monesti juuri kielen takia,
vaikka ei ehkä muuten kirkosta välitettäisikään, koki Minna. Hän ei ole varma
tarkemmista ikäryhmistä siellä, mutta nuorten ja lasten toimintaa siellä on
ainakin. Noin 30–40-vuotiaat ovat aktiiveja Facebookin ruotsinsuomalaisissa
yhteisöissä, varsinkin lapsiperheelliset, arvelee Minna. Heidän lapsiaan on
myös hänen työpaikallaan, eli suomenkielisessä päiväkodissa.

Minna epäilee, että ainoastaan vähemmistö itse on kiinnostunut suomen kielen
hallintoaluealueeseen liittyvistä asioista. Niistä tiedotetaan joskus uutisissa,
mutta Minnasta tuntuu, että jos asia ei itseään henkilökohtaisesti koske, sen
perehtymiseen ei ehkä laiteta aikaa. Kunnan hallintoalueentiedottaja kiertää
kertomassa kansallisten vähemmistöjen oikeuksista eri ryhmille, joissa on tarve
tietää. Minna itse tietääkin työnsä puolesta paljon näistä asioista. Hän arvelee,
että yhä useammat ruotsinsuomalaiset ainakin ovat tietoisia
hallintoalueasioista. Hänen omista tuttavistaan osa ei välitä ollenkaan, toisille
se on tärkeää. Minna kokee ruotsalaisten kyseenalaistavan, miksi Ruotsissa on
suomalaisia päiväkoteja ja kouluja, ”et sen saa aina selittää”.

Kysyn, olisiko Minnalla ideaa, miten vähemmistöasioiden tiedotusta ja
kiinnostusta voisi parantaa, sekä niille ruotsalaisille että ruotsinsuomalaisille,
joita asia ei ehkä kiinnosta tai jotka ei tiedä tarpeeksi. Siihen on Minnan
mielestä vaikea vastata mitenkään konkreettisesti. Hän miettii, että ehkä aihetta
voisi liittää avarampaan maailmankuvaan yleensä, että puhuttaisiin
monikielisyydestä, koska muu maailma on enemmän monikielinen esimerkiksi
Suomeen ja Ruotsiin verrattuna.
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Kysymykseeni, tuleeko tulevaisuudessa – sukupolvien vaihduttua – olemaan
tarve suomenkielisistä palveluista Ruotsissa, Minna vastaa myöntävästi. Miksi
ei olisi tarvetta jatkossakin, koska suomalaisia ja suomalaistaustaisia on ollut
täällä jo niin kauan, kommentoi Minna. Hän kertoo, että suomen kielen
hallintoaluesysteemiä aiotaan tutkia, miten se on mennyt ja miten jatkossa
edetään. Minna kokee, että se ainakin tähän asti on edesauttanut suomen kielen
tilannetta ja lisännyt heille töihin lapsia, joiden perheissä halutaan ylläpitää ja
siirtää kielitaito seuraaville sukupolville. Kysyn vielä, että käyttäisikö meidän
sukupolvi ja nuoremmat suomea virastoasioissa, jos se olisi mahdollista. Siihen
sanon samalla, että useammathan ovat vähintään kaksikielisiä. Vähän
mietittyään asiaa omalta kannaltaan, Minna toteaa, että hän itse varmaankin
käyttäisi ruotsia virastoissa, vaikka tietäisi voivansa käyttää suomea. ”On se
näin kyllä”, hän sanoo.

Lapsilleen, jos niitä olisi, Minna puhuisi ehdottomasti suomea. Hän kokee
myös ”ehdottomasti” tärkeäksi, että äidinkielen opetusta on tarjolla
vähemmistökielisille kouluissa. Hänen mielestään pitää olla monta paikkaa,
jossa saa kuulla omaa kieltään, varsinkin juuri koulut: ”siellähän opitaan”.
Vanhemmilta ei ehkä saa sitä kielioppia.

Kun kyselykaavakkeessa kysyin vakiintuneesta ruotsinsuomalaisesta
kulttuurista, Minna otti esille ruotsinsuomalaisen puhekielen. Siitä haluan tietää
enemmän. Haastattelun alussa Minnalle ei tule mieleen mitään esimerkkejä,
mutta hän haluaa palata aiheeseen vielä haastattelun aikana. Ennen kuin hän
keksii esimerkkejä, hän kertoo, että työssään hän yrittää koko ajan puhua
suomen kieltä. Kotona heillä menee suomea puhuessa helposti sekakieleksi.
Myös hänen vanhempansa sekoittavat siihen ruotsia. Siitä kertoessa hänellä
juolahtaa mieleen sana fryyssi [pakastin, ruotsiksi ’frys’], johon itse totean, että
se on tuttua omastakin lapsuudestani. Minna kertoo myös hänen serkkunsa
Suomessa ihmetelleen, mikä on kotletti, kun heillä oli ruoanlaittamisesta puhe.
Minna toteaa, viitaten sanoihin fryyssi ja kotletti, että ”niistähän sitte
ruotsalaiset sanoo, et suomen kieli on helppoo: laittaa vaan i:n perään”.

Kun itse annan muutamia esimerkkejä ruotsinsuomalaisista sanoista ja
ilmauksista, Minna muistaa lisää omiakin erin tyyppisiä esimerkkejä. Hän
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sanoo, että uusien tekniikan laitteiden myötä tulee uutta ruotsinsuomalaista
sanastoa, jos ei niitä kuule Suomesta. ”Kyllä mä sanon mobiili”, hän toteaa
[kännykkä on ’mobil’ ruotsin puhekielessä]. Molemmat nauramme sille, koska
se on niin yleinen ja tyypillinen esimerkki.

Sitten hän muistaa esimerkkejä verbi-ilmauksista. Kun ruotsiksi sanotaan
’klippa ut’, se käännetään suomeksi ’leikata ulos’. Tai vastaavasti ’Ät upp!’
sanotaan ’Syö ylös!’ Minna on työssään kuullut näitä ilmauksia lapsilta, mutta
myös aikuiset käyttävät niitä hänen mukaansa. ”Mun korvaahan se kilahtaa
ihan väärin, mut on semmosia ihmisiä, jotka käyttää näitä aika paljon”, Minna
sanoo.

6.3 Kristianin haastattelu

Kristian ei koe käsitteen ruotsinsuomalainen olevan Ruotsissa yleinen. Hän on
itse kuitenkin työssään ja muutenkin seurakunnan toiminnassa tottunut siihen
sanaan, koska siellä sitä käytetään. Hänen suomalaiset kaverinsa eivät
oikeastaan käytä sitä sanaa. Kristian sanoo myös kirkon ulkopuolella olevansa
”sverigefinne”, jos kysytään. Tai sitten hän käyttää ilmausta ”best of two
worlds”.
Kun kysyn käsitteestä ”uudistuva ruotsinsuomalaisuus”, Kristian ei ole kuullut
sitä ennen. Hänelle tulee siitä mieleen kolmannen sukupolven suomalaisuus.
Sitten hän mainitsee oman polvensa, josta osa osaa suomea ja osa ei. Hän
kertoo tietävän kolmannen polven suomalaisia, jotka haluavat hakea juuriaan
Suomesta, vaikka heillä olisikin ruotsalainen äiti ja isoäiti. Kerron sitten Arvetnäyttelystä, josta itse löysin käsitteen, mutta Kristian ei lisää mitään
vastaukseensa.

Kristian vastasi kyselykaavakkeessa eroiksi vanhempiensa ja oman kuvansa
suomalaisuudesta sen, että hänen vanhempansa ovat eläneet Suomessa
sodanjälkeisillä ehdoilla. Kysyn, miten tämä näkyy. Kristianin mukaan se
näkyy ihan arkielämässä. Hän kertoo, että hänelle on jäänyt mieleen
vanhempiensa kertomuksia köyhyydestä, miten äiti oli saanut appelsiinin
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joululahjaksi ja isän perheessä oli syöty barkbrödiä (eli pettuleipää). Kristian
kertoo käyttävänsä näitä esimerkkejä bonuslapsilleen, että on tärkeää olla
kiitollinen siitä mitä heillä on. (Ruotsissa käytetään yleisesti termiä
’bonusbarn’ lapsipuolista.)

Vastauksena kysymykseen ruotsinsuomalaista kohtauspaikoista Kristian
mainitsee uuden asuinpaikkakuntansa paikallisen Suomi-ryhmän Facebookissa.
Tällä pienellä paikkakunnalla ei asu paljon suomalaisia, mutta kuitenkin
enemmän kuin luulisi. Sen Kristian huomasi Facebook-ryhmän kautta, johon
hänkin on liittynyt. Samoja henkilöitä käy myös kirkossa. Siellä järjestetään
osittain suomalaista toimintaa, mm. itsenäisyyspäiväjuhlat ja lauletaan
kauneimmat joululaulut. Seurakunnan henkilökunnassa on muitakin
suomalaisia.

Kysyn, onko Kristianin mielestä yleistä, että hänen sukupolvensa
ruotsinsuomalaiset tietävät Ruotsissa olevista suomalaisista yhdistyksistä,
tiedotusvälineistä ja hallintoasioista ja muusta ajankohtaisesta koskien
ruotsinsuomalaisuutta. Hän vastaa, että jotkut perheet tietävät, ja kertoo hyvän
ystävänsä perheestä, jotka ovat ”oikeen suomalaisia”. He ovat pitäneet Suomen
kansalaisuutensa ja Kristian arvelee heillä olevan kaikki ruotsinsuomalaiset
lehdet ja jopa lehtitilauksia Suomesta. Tämä perhe on ollut Ruotsissa jo monta
vuosikymmentä ja Kristianin ystävä on syntynyt Ruotsissa.

Kavereistaan Kristian epäilee noin puolet olevan Facebookin kautta mukana
ruotsinsuomalaisissa yhteisöissä. Yleensäkin Kristian arvelee, että
”vanhanaikaiset mediat” häviävät sukupolven vaihdon myötä, ettei monikaan
enää lue ruotsinsuomalaisia lehtiä. Hän tiivistää asian lauseella: ”nythän on
niin lyhyt matka Suomeen netin kautta”. Hän itse jääkiekosta kiinnostuneena
katsoo joka aamu suomalaisesta teksti-tv:stä Suomen jääkiekkotuloksia ja
uutisia.
Kysymykseeni, tuleeko tulevaisuudessa – sukupolvien vaihduttua – olemaan
tarve suomenkielisistä palveluista Ruotsissa, Kristian vastaa, että ei usko ja että
ei näe tarvetta. Hän kuitenkin haluaa suomen kielen käytön olevan mahdollista,
niin kauan kuin hänen vanhempansa ovat elossa.
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Kristianin mielestä on tärkeätä, että koulussa on mahdollisuus saada
äidinkielen opetusta. Hänen bonuslapsensa ovat täysin ruotsinkielisiä ja heillä
on ruotsalainen äiti. Kristian haluisi kuitenkin, että heillä olisi mahdollisuus
saada kotikielen opetusta. Hän haluaisi myös, että Ruotsin kouluissa
opetettaisiin enemmän Suomesta yleensäkin, maiden yhteisen historian vuoksi.
Kysyn myös, että jos Kristian saisi omia lapsia, opettaisiko hän heille suomea.
Hän sanoo, että yrittäisi niin pitkälle kuin pystyisi, mutta tietää veljensä
kokemuksesta, ettei se aina onnistu. Veljen toisen sukupolven
suomenruotsalaistaustainen vaimo oppi kuitenkin ymmärtämään suomea siinä
yrityksessä, Kristian toteaa huvittuneena.

Kristian kertoo lisäksi, että nyt, kun on mahdollisuus saada Suomen
kaksoiskansalaisuus, hän haluaisi molemmat, jotta se näkyisi tilastoissa, että
hän on sekä ruotsalainen että suomalainen. Koko hänen perheensä otti Ruotsin
kansalaisuuden vuonna 1980, koska hänen vanhempansa halusivat voida
äänestää Ruotsissa. Silloin ei ollut vielä mahdollisuutta kaksoiskansalaisuuteen
Ruotsin kansalaisuuden ottaessa.

Koskien eroja ruotsinsuomalaisten ja syntyperäisten ruotsalaisten välillä
Kristian mainitsee suomalaisten taustan, johon kuuluu sota. Se tulee esille eri
yhteyksissä. Hän kuitenkin toteaa, että ”sehän on oikeestaan vaan historiaa”,
eikä sillä ole hänen kanssaan henkilönä mitään tekemistä. Hän jatkaa, että hän
joskus haluaisi olla enemmän suomalainen, ”semmonen vähän luotettava
tyyppi, semmonen miten se sanotaan suomeksi, rejäl”. Toisaalta hän toteaa, että
tämmöinen ihmistyyppi voisi yhtä hyvin olla vaikka Västerbottenista. Hän
antaa esimerkkinä kartan, jossa koko Suomi on Tukholman yläpuolella.
Ymmärrän sen sillä tavalla, että myös Ruotsissa on pohjoisessa erilaisia
henkilötyyppejä kuin ehkä pääkaupunkiseudulla.

Kysymykseen liittyykö suomalaisuuteen häpeää tai jotain muuta negatiivista
Kristian mainitsee, että suomalaisena saa vähän hävetä esimerkiksi
pakolaisasioissa, koska Suomeen päästetään niin vähän siirtolaisia. Toisaalta
hän arvelee, että ”me ruotsinsuomalaiset ollaan varmaan enemmän
ruotsalaisia tässä kysymyksessä”.
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Positiivisista asioista suomalaisuudessa Kristianilla on paljon sanottavaa. Hän
kokee, että suomalaiset ovat hyvässä arvossa Ruotsissa. Suuri siirtolaisryhmä
ja ”me ollaan melkeen samannäköisiä ku ruotsalaiset”. Sen jälkeen, kun kieli
on opittu ja on töitä, ”me ollaan niinkö numero ykkönen tässä
siirtolaislistalla”. ”Se on jotenki positiivinen sana se suomalaisuus”, arvelee
Kristian ja mainitsee luotettavuuden, urheilumenestykset ja Nokian
menestyksen muutama vuosi sitten. Myöhemmässä vaiheessa haastattelua hän
vielä lisää positiivisia asioita, kun kysyn yleisesti, tuleeko hänelle vielä mieleen
muuta haastattelun aiheisiin liittyvää. Hänen oma kuvansa on, että hänen
sukupolvellaan on hirveän helppoa olla suomalainen. Hän kokee muiden
ihmisten olevan kiinnostuneita Suomesta ja näkee suomalaisen taustansa
positiivisena.

Kun kysyn, olivatko asiat yhtä positiivisia hänen lapsuudessaan tai
nuoruudessaan, hän vastaa niin olevan olleen ainakin hänellä itsellään. 80luvun lapsuudessaan hän ei huomannut mitään negatiivista, ”ei ollu mittää
finnjääveliä eikä mittää semmosta”. Samassa hän lisää, että oli varmaan suuri
ero 60- ja 70-luvulla, joten hänen yhdeksän vuotta vanhemmalla veljellä oli
varmaan vaikeampaa. Perhe asui ensin Göterborgissa, jossa Kristian arvelee,
on ollut vaikeampaa olla suomalaisnuori, ”oli jengit ja kaikki nää” ja hän
mainitsee joitakin lähiöalueita sieltä. Hän on viiden vuoden ikäisestä lähtien
kasvanut keskisuuressa eteläruotsalaisessa teollisuuskaupungissa, keskiluokkaalueella, jossa oli pieniä omakotitaloja ja pääasiassa ruotsalaisia. Hän kuvaa
sen hirveän turvalliseksi lapsuudeksi. Koulu oli täysin ruotsalainen. Vasta
neljännellä luokalla tuli seuraava suomalainen sinne ja Kristian muistaa
suureksi tapahtumaksi, kun kuudennella luokalla tuli ensimmäinen jugoslaavi
sinne.

Suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten elokuvien ja musiikin merkityksestä
Kristianilla on paljon kertomista. Ensiksi hänelle tulee mieleen juuri alkanut
uusi tv-sarja, ruotsinsuomalaisesta artistista Love Antellista, joka siinä lähtee
Suomeen etsimään juuriaan. Kristian on ollut aikeissa katsoa sitä. Hän katsoo
paljon ja usein suomalaisia elokuvia, ennen dvd-muodossa ja nykyään myös
netistä. Vaikka kaikki filmit eivät välttämättä aina olisikaan niin hyviä, ne ovat
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hänelle eksoottisia ja hän ajattelee niiden kuvaavan, millaista hänen
vanhemmillaan oli. Hän kertoo jonkunlaisesta kaipuun tunteesta Suomea
kohtaan. Hän katsoo usein Tuntemattoman sotilaan, sen vanhan elokuvan. Hän
on myös lukenut kirjan monta kertaa. Filmi, jota Kristian erityisesti kehuu, on
Ingen riktig finne. Hän pitää sitä vahvana ja mahtavana kuvauksena siitä,
millaista Ruotsissa oli aikana, jota se kuvaa. Siitä keskustelemme jonkun
aikaa. (Se on palkittu dokumentti Suomeen muuttaneesta osittain Ruotsissa
kasvaneesta miehestä, joka palaa isänsä kanssa Ruotsiin, entiselle
asuinalueelleen.) Kristianin mielestä elokuva sopii vielä paremmin hänen
isoveljelleen, joka on päähenkilön kanssa saman ikäinen. He ovat veljensä
kanssa keskustelleet filmistä. Veli tunnisti elokuvasta asioita omasta
lapsuudestaan. Ensimmäisinä kouluvuosina suomalaisilla luokilla oli
jonkinlaiset kellaritilat kauempana koulun muista luokista, mainitsee Kristian
esimerkkinä veljensä muistoista. Kristian pitää myös hienona sitä, että filmin
muusikot ovat ainoastaan ruotsinsuomalaisia. Elokuvassa esitetään lauluja aina
välillä. ”Näistä uusista kuvista, se on tosi hieno”, hän painottaa.

Kristian kuuntelee myös aika paljon suomalaista ja ruotsinsuomalaista
musiikkia. Hän tekee kaverinsa kanssa myös omaa musiikkia, jota he
enimmäkseen kirjoittavat ruotsiksi, mutta välillä myös suomeksi. He ovat
esiintyneet erilaisissa suomalaisissa yhteyksissä Ruotsissa, esim. suomalaisissa
jumalanpalveluksissa ja radio-ohjelmissa. Nykyistä musiikkia hän seuraa
Facebookin ja Spotifyn kautta. Itse kommentoin tässä kohtaa, miten helppoa
suomalaisen musiikin löytö nykyään on netin kautta verrattuna aikaan ennen
internetiä, jolloin Ruotsissa ei paljon kuultu suomalaista musiikkia eivätkä
ruotsinsuomalaiset välttämättä aina tienneet suomalaisista musiikkiuutuuksista.
Kristian muistaa, miten hänen vanhempansa aina ostivat pari kasettia kesäisiltä
Suomen matkoiltaan, esim. Suomi-hittejä.

Kysyn vielä kirkon suomalaisesta toiminnasta, jota Kristian vain lyhyesti
mainitsi kyselykaavakkeessa kysyessäni ruotsinsuomalaisesta kulttuurista.
Hänen seurakunnassaan on säännöllisesti jumalanpalveluksia suomeksi.
Aiemmassa virassa Kristianilla on ollut osittain suomalainen osio. Silloin hän
järjesti itsekin kaikenlaista toimintaa suomeksi. Hänen nykyinen virkansa on
ihan ruotsinkielinen sinänsä, mutta hän tekisi myös siinä mielellään
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suomalaisia projekteja samaan tapaan kuin aiemmilla työpaikoillaan. Hän
uskoo, että he voisivat tehdä enemmän myös yhdessä suomalaisten kollegojen
kanssa. Kristianista se tuntuu hyvältä, koska siten säilyy myös hänen juurensa
Suomeen, hän toteaa.

Isovanhempien kuoltua Kristian on aikuisena käynyt vain kerran perheensä
kanssa Suomessa. Nykyään hänellä on Facebookin kautta yhteys sukulaisiin.
Tällä hetkellä matkoja on kuitenkin suunnitteilla molempiin suuntiin. Suomen
sukulaiset harkitsevat Ruotsin vierailua ja Kristian perheineen Suomen matkaa.
Kristian lisää vielä, että juuri hänen veljensä ikäiset serkut ovat Facebookissa
”koko ajan”.

Kun kysyn esimerkkejä ruotsinsuomalaisista sanoista ja ilmauksista, Kristian
arvelee olevan paljon sanoja, joita ruotsinsuomalaiset muuttavat suomalaisiksi.
”Siis et me vaan käännetään ruotsinkielestä, jotenki tehdään siitä suomalainen
sana: kaikki nää tämmöset finanssiministerit”. ”Iit perään”, on minun
spontaani kommentti siihen. Kristian jatkaa: ”Jos ei löydä sitä oikeeta
suomalaista sanaa, ottaa niinku vaan sen ruotsalaisen väliin”. Hän kertoo, että
serkut välillä ihmettelee, mitä jotkut sanat tarkoittavat. Kristian huomaa myös
äitinsä kanssa jutellessaan, miten hänelläkin sanavarasto huononee koko ajan.
Hän kertoo heidän käyttävän paljon ruotsalaisia sanoja. Kristian lisää vielä, että
me ”sanotaan niinku mobiili. Eihän Suomessa sanota mobiili? Onkse vielä
kännykkä vai onkse jotain muuta?” Huomaan itsekin haastatellessani
käyttäväni ruotsista suomalaistettua ratkaisua, kun en nopeasti keksinyt, että
kostym on puku. Sanoin ”kostyymit ja nää”, kun puhuimme juhliin
pukeutumisesta.

6.4 Sannan haastattelu

Kun kysyn yhteyksistä Suomeen, Sanna kertoo käyvänsä siellä harvemmin.
Hänellä on viikoittainen puhelinyhteys joihinkin sukulaisiin siellä.

Ruotsinsuomalaisista sanoista Sanna toteaa yleisesti, että sitä ei välttämättä itse
tiedä, että joitakin itse käyttämiä sanoja ei Suomessa käytetä. Joitakin
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esimerkkejä hän on oppinut yliopistossa, kuten rullaportaat. Hänen mielestään
se on ihan normaali suomalainen sana.

Sanna sanoo ehdottomasti käyttävänsä käsitettä ruotsinsuomalainen. Hänen
mielestään käsite on yleinen Ruotsissa ”varmaan meidän niinku keskuudessa,
jotka on ruotsinsuomalaisia”. Hän arvelee, että muut, sekä Ruotsissa että
Suomessa, eivät edes ymmärrä eroa, mikä on ruotsinsuomalainen tai
suomenruotsalainen, että heillä menee sekaisin, mikä on mikä.
Kysymykseen tunteeko hän käsitteen ”uudistuva ruotsinsuomalaisuus” ja mitä
ajatuksia se herättää Sanna vastaa ”Ei hajuakaan. Voisko se olla siitä, että
nykyään ruotsinsuomalaiset niinko etsii niitä juuriansa?” Kerrottuani, että
Arvet-näyttelyn fokuksena oli toisen polven ruotsinsuomalaiset ja asenteiden
muutokset ja että käsite oli mielestäni aika kertova, Sanna toteaa, että ”Se on
varmaan ihan, joo, se on ihan… koska asenteethan on muuttunu”. Hän
mainitsee saman tv-sarjan Love Antellista, joka myös tuli Kristianin
haastattelussa esille suomalaisten filmien yhteydessä. Sanna kertoo, että Love
Antell ei osaa suomea ja että ”se haluaa kiertää Suomea, ku se haluu etsii niitä
juuriansa”. Sannan mielestä tämä on esimerkki siitä, että ei enää ole hävettävää
olla suomalainen, kun laulajatkaan eivät halua piilottaa sitä. Hän lisää vielä,
että sekin kai on uudistuvaa, että enää ei tarvitse hävetä puhua suomea
”tunnelbanassakaan”, niin kuin 60–70-luvulla.
Ruotsinsuomalaisten kohtauspaikoista Ruotsissa Sanna miettii, että ”No kai
niillä on – niillä [naurua] meillä – niin se on muuten, onko niitä enää?” Sanna
huomaa itse tässä puhuvansa monikon kolmannessa muodossa
ruotsinsuomalaisista ja nauraen korjaa sen. Hänelle tulee mieleen koulut ja
esikoulut, että ne ovat hänen mielestään ehdottomasti kaikkein tärkeimpiä
kohtauspaikkoja, jos muita ei enää ole. Nettiyhteisöjä on aika paljon, ja Sanna
arvelee, että ehkä ihmiset ovat sitä kautta toistensa kanssa tekemisissä. Hän
mainitsee Facebookin ryhmiä, kuten Tukholman suomalaiset ja
Ruotsinsuomalaiset.

Sanna luulee, että moni toisen polven ruotsinsuomalainen on tietoinen
suomalaisista yhdistyksistä ja tiedotusvälineistä. Hän ei kuitenkaan usko
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heidän olevan niin aktiivisia kuin vanhemmat, jotka ovat tulleet Ruotsiin. Hän
mainitsee esimerkkinä ruotsinsuomalaiset lehdet. Vähemmistölaista ja
hallintoalueasioista ei taideta olla tietoisia, epäilee Sanna. Hän on
keskusteluissaan huomannut, että moni ei edes tiedä, että suomi on
vähemmistökieli. ”Ehkä suomalaisten keskuudessa tiedetään, mutta esimerkiksi
ruotsalaiset ei ainakaan tiedä että meillä on vähemmistökieliä Ruotsissa”,
Sanna toteaa.
Kysymykseeni, tuleeko tulevaisuudessa – ensimmäisen sukupolven vaihduttua
– olemaan tarve suomenkielisistä palveluista Ruotsissa, Sanna vastaa ensin
myöntävästi. Hän sanoo, että ”Kyllä suomalaisia aina muuttaa Ruotsiin, oli se
sitten niinku työn perässä tai jotain muuta”. Hän lisää: ”Ja sitten tää vanhempi
sukupolvi, kyllähän ne varmaan niinkun haluais…” Kysyn vielä, luuleeko
Sanna, että tulevaisuudessa on niin paljon suomalaisia, jotka haluaisivat
käyttää suomea. Sitä hän ei usko. Hän toteaa samalla, että varmaan moni
nytkin toimittaa asiansa ruotsiksi, vaikka olisi mahdollisuus saada palvelua
suomeksi.

Puhuessamme mahdollisista eroista ruotsinsuomalaisten ja syntyperäisten
ruotsalaisten välillä, Sanna vastaa ensin, että ”totta kai niitä on”. Vähän
kuitenkin epäröityään hän toteaa, että suomalaisesta nimestä voisi olla haittaa.
”Jos ei oo ruotsalainen nimi. Tuskinpa joku suomalainen Matti Suomalainen
pääsis... pääsis tota pääministeriksi niinko.” Yllätyn tästä ja kysyn, luuleeko
Sanna sen vielä olevan este. Hän vastaa: ”On varmaan semmonen... pitäis
vaihtaa [-] En tiiä.” Tästä jatkuu pitkä keskustelu, jossa itse pysyn vähän
epäröivänä. Kysyn, luuleeko Sanna, että meissä ensimmäisen Ruotsiin tulleen
polven lapsissa on eroa (tarkoitan tässä syntyperäisiin ruotsalaisiin verrattuna).
Tähän Sanna vähän epäröi, että vaikea sanoa. Hän toteaa sitten, että nämä
ennakkoluulot olivat silloin, kun suomalaiset tulivat Ruotsiin ja kaikki olivat
”niinku työläisii”, ja että se kuva on muuttunut ”niin kauheesti”. Ne, jotka
tulevat nykyään, ovat paljon enemmän koulutettuja. Tähän hän lisää, että
päivittäin näkee televisiossa ihmisiä, joilla on suomalaiset vanhemmat. Jos
heillä on ruotsalainen nimi, ei välttämättä tiedetä, että he ovat suomalaisia.
Ymmärrän hänen tarkoittavan, että nykyään suomalainen ei erotu ulkonäöllään
ruotsalaisista, ja voi ihan hyvin olla tv-julkkis tai tv-ammatissa.
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Nimiteema jatkuu vielä keskustelussamme. Sanna kertoo suomalaistaustaisesta
Idol-ohjelman osallistujasta, joka on lapsena muuttanut Ruotsiin. ”Eihän siitä
nää ollenkaan, et se on niinku suomalainen.” Sanna miettii, että olisiko tämä
esiintyjä päässyt kolmen parhaimman joukkoon, jos hän olisi esiintynyt
suomalaisella sukunimellä. ”Tai sit ois päässy, en tiedä”, hän jatkaa. Sanna
miettii myös, että vaikka status (ruotsinsuomalaisten) onkin noussut, määrätyt
tiedot paperilla työnhaussa voivat antaa tietynlaisen ennakkokuvitelman. Jos on
47-vuotias Tukholman siirtolaistiheässä lähiössä asuvassa suomalaisniminen
nainen, niin ”luultavasti ne ajattelee, et se on joku ryppynen alkoholistinainen,
suomalainen alkholistinainen”. Hän jatkaa: ”Jos mä asuisin Östermalmilla,
eikö se kuva ois erilainen? Mä en tiedä onko se sitten siitä nimestä vai paikasta
missä asuu.” (Östermalm on Tukholman keskustan kaupunginosa, joka
perinteisesti nähdään hienompana, varakkaiden alueena.) Itse totean, että
tuohon liittyy monta aspektia – yhteiskuntaluokka, etnisyys ja se, millaisen
kuvan asuinpaikka voi antaa ihmisestä.

Siirryn seuraavaan kysymykseen, jonka tavallaan voi nähdä liittyvän tätä ennen
puhuttuun. Kysyn, liittyykö suomalaisuuteen häpeää tai jotain muuta
negatiivista, ja millä tavalla. Sanna ei usko, että nykyään nuoret häpeävät sitä
(suomalaisuuttaan), vaan että he ovat aika ylpeitä. Hän jatkaa: ”se on muuttunu
se kuva niin, niin hirveesti. Niin että onhan siinä ollu häpeää aikasemmin”.
Kysyn, onko hänellä muistoja, omia kokemuksia, tästä häpeästä. Hän vastaa:
”Eihän sitä varmaan just tunnelbanassa puhuttu suomea, sitä oltiin hiljaa” ja
vertaa nykypäivään, jolloin ei tarvitse hävetä ollenkaan. Hän arvelee, että se
nuoruusajan häpeä oli ehkä epätietoinen. Häpeä, ettei kukaan kuulisi, että
puhuu suomea. Kysyn, huomasiko hän sitä myös koulussa. Hänen suomalainen
luokkansa oli niin vahva, ettei heidän tarvinnut hävetä. Sitten hän kertoo
lukioajastaan, jolloin suomalainen luokka pantiin johonkin kellarivarastoon
syömään, ruotsalaisten oppilaiden valitettua, etteivät he halua syödä
suomalaisten kanssa samassa ruokalassa. Vasta hänen opettajiensa protestoitua
he pääsivät takaisin tavalliseen ruokalaan. ”Mehän oltiin niin naiiveja sillon, et
mehän tykättiin et se oli hauskaa mennä sinne kellariin syömään [molempien
naurua]. Mut opettajat laitto vastaan,” Sanna kertoo. Tämä oli 80-lukua. Sanna
toteaa, että tämmöinen ei ikinä olisi mahdollista nykypäivänä.
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Siihen, mitä positiivista suomalaisuuteen liittyy, Sanna vastaa: ”Ollaahan me
aika itsepäinen ja ylpeä kansa, et on se jonkunlainen itsearvo, aina ollu.”

Kysymykseen suomalaisen tai ruotsinsuomalaisen musiikin tai elokuvien
merkityksestä hänelle, Sanna vastaa ensin, että ”Ei ne merkitse mulle
oikeestaan mitään”. Melkein heti perään hän muistaa, että on valtavasti
laulajia, joilla on esimerkiksi suomalainen äiti, että onhan siinä ”semmonen
ylpeyden aihe, totta kai, ehdottomasti” ja hän jatkaa: ”Kyl mää ehdottomasti
oon ylpee niistä, räppäreista, ku niillä on suomalainen äiti.” [Meitä molempia
naurattaa.] Sanna ei pysy perässä, mikä musiikki Suomessa on ajankohtaista,
mutta sanoo etsivänsä sitä. Esimerkiksi Facebookin kautta hän kuulee joskus
Suomessa olevien tuttavien kautta jostakin kivasta bändistä. Elokuvista hän ei
koe, että olisi vielä semmoista, joka olisi mitenkään koskettanut häntä.

Äidinkielen opetuksen tärkeydestä vähemmistökielisille kouluissa Sanna on
sitä mieltä, että se on tärkeää. On niin helppoa oppia kaksi kieltä, niin miksi ei
annettaisi sitä mahdollisuutta, hän toteaa. Lapselleen hän on aina pääasiassa
puhunut suomea. He ovat kuitenkin asuneet suurimman osan lapsen elämästä
hänen isänsä kotimaassa, joten lapsi itse on alun perin puhunut vain isänsä
kieltä, vaikka onkin ymmärtänyt suomea. Heidän muutettuaan Ruotsiin lapsen
ollessa teini-ikäinen, hän meni suomalaiseen kouluun. Sanna tuumiikin, että
ehkä lapsi ei ikinä olisi oppinutkaan suomea, jos ei olisi mennyt suomalaiseen
kouluun. Hän jatkaa: ”se oli sen suomalaisen koulun ansiota, et se sitä suomea
on oppinu niin hyvin”.

Kyselykaavakkeessa Sanna mainitsi ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden, kun
kysyin ruotsinsuomalaisesta kulttuurista. Pyysin hänen kertoa siitä jotain. Hän
kertoo, että ei itse lue ruotsinsuomalaista kirjallisuutta paljon, eikä varmaan
olisi siitä edes tiennyt, jos ei olisi opiskellut yliopistossa. Syy voi myös olla
osittain se, että hän on ollut niin kauan poissa Ruotsista. Kysyin, mikä tekee
kirjallisuuden ruotsinsuomalaiseksi. Sitäkään Sanna ei olisi tiennyt, jos ei olisi
opiskellut. Esimerkiksi se, että se on oma elämänkertomus, joita siihen aikaan
kirjoitettiin, kun muutettiin Ruotsiin. Tähän kysyn, että eikö toisen polven
sukupolvea lasketa siihen. Mainitsen Alakosken ja Hetekivi-Olssonin, jotka
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kirjoittavat ruotsiksi. Sanna myöntää, että sekin on ruotsinsuomalaista
kirjallisuutta. Hän miettii kuitenkin, että olisivatko ne kirjat nousseet pinnalle,
jos niissä olisi kerrottu onnellisemmista ja menestyneemmistä
ruotsinsuomalaisista. Tähän kysyn asiasta, jota monta kertaa itse olen miettinyt.
Kysyn, voisiko Alakosken Sikalat tai Hetekivi-Olssonin romaani kertoa
ruotsalaisista perheistä, jos nimet eivät olisi suomalaisia. Tarkoitan, että
voisivatko kertomukset olla samanlaisia, jos nämä romaanien perheet olisivat
ruotsalaisia. Jäljestäpäin koen, haastattelua kuunnellessani, että loppuosassa
tämän aiheen käsittelyä ehkä itse puhun liikaa.

Sanna mainitsi kyselykaavakkeessa piilorasismin suomalaisia kohtaan. Kysyn,
mitä hän sillä tarkoitti ja että onko näin edelleenkin. Hän ei heti muista, mitä
oli tarkoittanut. Sitten hän kertoo hiljattain tapahtuneesta tilanteesta
korkeakoulussa. Eräs kurssikaveri muutti asennettaan Sannaa kohti kesken
keskustelun, juuri kun Sanna vastasi kysymykseen, missä hän on töissä.
Kurssikaveri vastasi tylyllä tavalla, että ”en todellakaan tunne ketään siellä”.
Kurssikaveri oli ensin tullut iloisena juttelemaan Sannalle ja todennut, että hän
varmaan on nähnyt Sannan jossain. Sannan paljastettua suomalainen
työpaikkansa kurssikaverin asenne muuttui heti. Sanna kertoo haastattelussa
olevan ihan yllättynyt, eikä ollut pitkään aikaan kuullut tuommoista.

6.5 Emman haastattelu

Jo haastattelun alussa sanon Emmalle, että vaikka kysymykset on ajateltu Ruotsissa
asuville, sovelletaan ne tähän tilanteeseen (että hän asuu Suomessa). Kertoessaan
yhteyksistään Suomeen ja sukulaisiin siellä, Emma keskittyy pääasiassa aikaan,
jolloin hän vielä asui Ruotsissa.
Emmalla on iso suku, joista suurin osa asuu Suomessa. Serkkuja hänellä on ”joku
45”. Emma kokee sukunsa yhteenkuuluvaisuuden olevan vahvaa ja aktiivista, ja
sukua vieraili myös heidän luonaan Ruotsissa. Ainoastaan kaksi sisarusta
molemmista hänen äitinsä ja isänsä suurista sisarparvista asui myös Ruotsissa. Emma
vietti lapsena kaikki lomansa Pohjanmaan maaseudulla, mummoloissaan. Hän asui
siellä siskonsa kanssa usein pitkät kesät. ”Maanviljelyyn niinku tavallaan saatiin sitte
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osallistuu tämmösinä citilapsina”, hän toteaa ja lisää vielä huvittuneena, että he
olivat ”ne tota ruotsalaiset sitte, jotka ei tajunnu yhtään”. Joskus heitä
lämminhenkisesti kiusoiteltiin, jos he esimerkiksi sanoivat jotain väärin suomeksi.
Kulttuurierot olivat siis sekä maalaisten ja kaupunkilaisten välisiä että kahdessa eri
maassa ja eri kielikulttuureissa asuvien välisiä eroja.

Emma muistaa nämä erot huumorilla ja Suomi-kesät ovat kaikin puolin positiivisia
muistoja hänelle. Minulla tuli tässä kohtaa mieleen identiteettikuuluvuus ja kysyin,
haittasiko häntä, että heidät nähtiin ruotsalaisina. Emma ei koskaan kokenut itseään
varsinaisesti ruotsalaiseksi ja hän arvelee, ettei sen takia ottanut itseensä. Hän ei
muutenkaan kokenut, että heitä oikeasti nähtäisiin ruotsalaisina siellä. Ainut, mikä
erotti heidät kaupunkilaisuuden lisäksi, oli hänen mielestään kielelliset erot ja ehkä
se, ettei aina tiennyt asioista, joita Suomessa tapahtuu. Kielivirhelipsahdukset eivät
pienenä vielä olleet yhtä yleisiä, koska hänen suomenkielensä oli silloin vahvempi ja
aktiivisemmassa käytössä myös arkena Ruotsissa. Teini-iässä hän koki kielitaitonsa
heikkenevän, ja oli oikein turhauttavaakin, kun oikeat sanat eivät aina löytyneet eikä
voinut vitsailla takaisin.

Emma kertoo myös perheensä suomalaisista yhteyksistä Ruotsissa hänen
lapsuudenvuosiltaan. Hänen vanhempansa olivat aluksi mukana Suomi-seurassa. Se
antoi ehkä alkuvuosina turvallisuutta. ”Sit ne jotenki feidas siitä jossain vaiheessa.”
Emma arvelee, että he eivät halunneet ”niinku takertuu johonki semmoseen niinku
vanhaan”. Emman vanhemmat halusivat ruveta sopeuttamaan perhettä ruotsalaiseen
yhteiskuntaan mahdollisimman pian. Suomalaisia ystäviä heille löytyi muualtakin
kuin Suomi-seurasta. Emman tädin perhe, joka asui teollisuuspaikkakunnalla
Ruotsissa, olivat ainoat lähisukulaiset suhteellisen lähellä. Heihin Emman perheellä
oli tiivis yhteys. Emma oli hyvä ystävä saman ikäisen serkkunsa kanssa. Serkun
ympäristö oli enemmän ruotsinsuomalaista, kun taas Emma kasvoi ruotsalaisessa
ympäristössä. Emma toteaa, että hänen suomalainen identiteettinsä tuli enemmänkin
mummolasta kuin Suomi-yhteisöstä Ruotsissa.

Kysyin, eikö Emmaa häirinnyt olla suomalainen ruotsalaisissa piireissä. Hän toteaa,
että ei oikeastaan. Tosin hän koki muun muassa ollessaan töissä vanhusten
hoitoalalla, että vanhemmilla ehkä oli vähän enemmän ennakkoluuloja: ”puukko ja
viina ja tämmöstä”. Itse hän ei kuitenkaan käytännössä kokenut eriarvoisuutta
80

suomalaisuutensa takia, erilaisuutta toki. Ruotsiin tuli 1980-luvulla paljon muita
maahanmuuttajia, joten Emman mielestä niitä erilaisia oli niin monia muutenkin
silloin. Hänellä oli sekä ruotsalaisia että muita maahanmuuttajia eri maista
ystäväpiirissään. Hän kertoo joskus viidennen koululuokan aikoihin keskustelleensa
chileläisen kaverinsa isän kanssa, joka kertoi, miten Chilessä on niin paljon isommat
perheet kuin Ruotsissa. Tämmöisissä asioissa Emma tunsi muiden maahanmuuttajien
ehkä olevan lähempänä kulttuurisesti. Emma ei kokenut ruotsalaisilla olevan niin
suuria perheitä. Suomi oli silloin taloudellisesti köyhempi maa, ja teollisuus kehittyi
siellä myöhemmin. Emma kokee muutokset rajuiksi oman ja vanhempiensa
sukupolven välillä. Emman mummolla on ollut 15 sisarusta ja Emman äidin
perheessä on kymmenen, niin Emma toteaa huvittuneena, että heitä on kaksi sisarusta
ja molemmat heistä akateemisesti koulutettuja.

Itse en ollut aikaisemmin tullut ajatelleeksi suomalaisten isoja perheitä, mutta
tunnistin tämän omistakin kokemuksistani useilta vanhempieni sukupolven
suomalaisilta. Spontaanisti kommentoin asiasta: ”Toi on muuten uus pointti. Mä en
oo tota tullu aatelleekskaan, miten paljon niitä sisaruksia oli tosiaan”. Emma jatkaa
vertaamalla sen ajan Suomen tilannetta ihan kehitysmaan tasoiseksi. Hän toteaa, että
hänen vanhempansa tavallaan olivat niin sanottuja elintasopakolaisia, josta Suomessa
nyt on keskusteltu paljon, että vain hädässä olevat maahanmuuttajat saisi tulla tänne.
Emma kysyy: ”Mikä se hätä sitten on ja miten se määritellään?” Hänen molemmat
vanhempansa olivat vanhimmassa päässä sisarparvissaan ja töitä ei ollut eikä
tarvittavia sosiaalitukia, joten oli lähdettävä. Emma toteaa, että tulee reflektoitua
maahanmuuttoasioiden ympärillä, kun itse ”on tämmösen elintasopakolaisen – ei
pakolaisen mut elintasomaahanmuuttajan lapsi”.

Kysymykseen ruotsinsuomalaisista sanoista tai ilmauksista Emman on vaikea
vastata, koska hän ei ole kasvanut ”sellasessa Suomi-yhteisössä” Ruotsissa ja ei siten
koe, että hänelle olisi kehittynyt semmoista kielenkäyttöä. Hänellä on kuitenkin
esimerkkejä äitinsä terminologiasta varsinkin asioista, joita äiti ei koskaan Suomessa
ole oppinut, kuten esimerkiksi tekniikkaan liittyvät asiat. Emman äiti käyttää
tietokoneesta sanaa ’daator’ ja näytöstä ’särmi’ [ruotsiksi ’skärm’, oma huomautus].
Nauramme molemmat, kun Emma toteaa äitinsä kielenkäytön korjaamisesta: ”On
siinä pieni semmonen nautinto ku... Hän on aina korjannu mun suomee niin nyt...”
Itse totean spontaanisti: ”ja sit ku ne vielä väännetään suomalaisittain nää
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ruotsalaiset sanat, nii siit tulee vielä sit omia”. Samalla muistan äitini joskus
kutsuneen kännykkää lempinimellä moppe, [joka lähtee Ruotsissa yleisestä mobilsanasta, josta sitten on suomalaisittain tullut mopiilin kautta moppe, oma
huomautus]. Emma arvelee myös, että ruotsinkielisten sanojen käyttö siirtyy
vanhemmilta nuoremmalle sukupolvelle, joka ei myöskään koskaan kuule
suomenkielisiä versioita sanoista.

Emma kokee, että käsite ruotsinsuomalainen ei vielä ole niin paljon ihmisten
tietoisuudessa eikä käytössä ainakaan Suomessa. Hän hämmästelee sitä etenkin, kun
nyt on jo useita sukupolvia muuttoaaltovuosien sukupolven jatkumona ja kun
suomenruotsalainenkin on niin etabloitu käsite. Itse hän nykyään käyttää termiä
ruotsinsuomalainen itsestään, aktiivisestikin. Kesti kuitenkin kauan, ennen kuin hän
tiedosti itsessään sen identiteetin: ”mä aattelin et mä oon vaan joku sekamelska tai
jotain”, hän kertoo. Emma arvelee, että ruotsinsuomalainen käsitteenä on ehkä nyt
saanut huomiota Ruotsissa, kun ryhmälle on myönnetty vähemmistöstatus. Jotkut
ihmiset Suomessa tietävät mistä on kyse, mutta usein Emma saa selittää, mitä
ruotsinsuomalainen tarkoittaa. Se ei kuitenkaan pitkiä selityksiä vaadi, koska
maahanmuuttoaallot ja historia on yleensä tuttua monelle. Joskus käsitteestä
erehdytään, että se tarkoittaa suomenruotsalaista.
Emmalle ei heti tule mieleen mitään, kun kysyn käsitteestä ”uudistuva
ruotsinsuomalaisuus”, mutta sitten hän miettii, että liittyisikö se aktiivisiin
ruotsinsuomalaisiin tai sukupolvenvaihdokseen. Hän toteaa, että
maahanmuuttoaallon sukupolvi nyt on vanhentumassa ja eläköitymässä, niin
nuoremmilla, Ruotsissa syntyneillä ja kasvaneilla, voisi olla eri tavoitteet.
Kerrottuani, mistä itse löysin käsitteen, keskustelu ei jatku uuteen suuntaan. Emma
toteaa, että se on varmaan väistämätön kehitys, että uusilla Ruotsissa kasvaneilla
sukupolvilla on oma näkökulmansa asioihin. Hän arvelee, että heillä silti ehkä on
vahvasti ruotsinsuomalainen identiteetti, mutta ne ehkä kuitenkin on ” niin sanotusti
myös ruotsalaisia”. Emma naurahtaa ja lisää: ”tai niin nii, en tiä”.

Kysyn, mistä Emma luulee sen johtuvan, että hänelle ruotsinsuomalainen identiteetti
on kasvanut viime vuosina, ja millä tavalla se hänessä ilmenee. Hän oli maininnut
asian kyselykaavakkeessa ja halusin tietää asiasta enemmän. Kun Emma muutti
Suomeen kahdenkymmenen ikäisenä, hän yritti voimakkaasti vain sopeutua. Hän
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koki olevansa suomalainen eikä millään halunnut tehdä siitä juttua, että hän tulisi
Ruotsista. Hän uskoo taustansa maahanmuuttajien lapsena vaikuttaneen siihen, että
hän niin kovasti yritti sopeutua uuteen ympäristöön ja olla yksi muista, samalla
tavalla kuin hän oli siirtolaisperheessään oppinut Ruotsissa. Ainoastaan läheisille
ystävilleen hän yleensä kertoi ruotsalaisesta taustastaan. Nauraen hän toteaa, että
tietenkin hänen suomen puheensa heti paljasti hänet ensimmäisten vuosien aikana.
Häntä myös turhautti, ettei hän pystynyt ilmaisemaan itseään kunnolla. Hän koki
muilta ihmisiltä paljon innokasta kiinnostusta taustaansa ja Ruotsia kohtaan. Häntä
vain ärsytti, eikä hän halunnut sitä Ruotsin osaa korostettavan. ”Että mä yritin niinku
olla oikeesti suomalainen,” Emma selittää. Kun hänen suomen kielensä sitten rupesi
sujumaan niin hyvin, ettei se enää paljastanut häntä, hän ei maininnut taustastaan.
Hän toteaa nyt, että se olisi monessa tilanteessa ollut hyvä, ”koska sit taas kuitenki on
jotain puutteita”. Se olisi antanut selityksen esimerkiksi sille, ettei hän aina tiennyt
Suomessa tapahtuneista asioista tai miksi hänelle joskus tuli kirjoitusvirheitä.

Emman asuttua kaksikymmentä vuotta Suomessa, hän taas huomasi ruotsin kielen
alkavan heikentyä. Vanhempien muutettua Suomeen hänellä ei enää ole ollut
kotipaikkaa Tukholmassa. Näiden muutosten myötä Emma alkoi tajuamaan, että
hänen pitäisi itse ruveta ylläpitämään ruotsalaista identiteettiään. Hän rupesi tuomaan
esille sitä paljon aktiivisemmin ja ”niinkun esittäytymään jopa silleen joskus, että
olen sitten niinku tämmönen maahanmuuttaja”. [Meitä molempia naurattaa Emman
kommentti.] Emma toteaa: ”mutta se tuntuu ihan jees silleen, et se voi olla ihan
hyväkin juttu”. Maahanmuuttajana on saanut vähän erilaisen perspektiivin. Emma
pohtii, että ”onkohan se joku semmonen niinku alitajunen juttu, et se identiteetti, joka
on heikolla niin sitä pitää niinku jotenki korostaa”. Hän haki tavallaan silloin sitä
suomalaista identiteettiään niin pitkään. Nyt kun se on ”niinku established”, kuten
Emma sen ilmaisee, hän ei sitten halua unohtaa ruotsalaisuuttaankaan, joka kuitenkin
jollain tasolla on osa häntä.

Kysyn, onko Emma perillä siitä, minkälaisia kohtauspaikkoja ruotsinsuomalaisilla
on, yleensä tai netissä. ”En oo kyllä kauheesti…”, hän vastaa, mutta hän on nyt
eteläruotsalaisessa kaupungissa asuvan serkkunsa kautta huomannut, että siellä on
ruotsinsuomalaisuus aktiivisempaa. Netin kautta Emma on myös löytänyt
journalistisia ryhmittymiä ja julkaisuja, lähinnä Göterborgin seuduilta. Emma ei koe,
että Tukholmassa olisi niin aktiivista toimintaa. Tosin hänen kummisetänsä on
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aktiivinen tukholmalaisessa Suomi-seurassa. Siellä taitaa kuitenkin lähinnä olla
”semmost vähän iäkkäämpää porukkaa”, Emma arvelee. Hän kertoo myös lapsuuden
ajoistaan, että hänen vanhempansa olivat jonkun aikaa mukana Suomi-seurapiireissä,
mutta sitten tietoisesti jäivät pois niistä. Emman mielestä hänellä ei ole kotoa sitä
järjestäytyneen yhdistystoimintakulttuurin perinnettä. Hänen perheensä suomalaisten
ystävien verkosto oli semmoista epävirallisempaa. Emma kertoo vielä nykypäivän
ruotsinsuomalaisista yhteyksistä, että Sisuradio on haastatellut sekä häntä että hänen
serkkuaan taideprojektien yhteydessä. He tulivat heti haastattelemaan Emmaa ihan
Suomeen. Hän toteaa, että Sisuradio ”pitää silmällä varmaan niinku omaansa”, eli
radiokanava seuraa aktiivisesti henkilöitä, joilla on yhteys sekä Ruotsiin että
Suomeen.

Emma ei oikein osaa vastata siihen, ovatko toisen polven ruotsinsuomalaiset tietoisia
Ruotsissa olevista suomalaisista yhdistyksistä, tiedotusvälineistä ja hallintoasioista.
Hän arvelee ja toivoo, että asiat ovat muuttuneet vähemmistölain myötä. Hän toteaa,
ettei itse ollut kovin ”altis näille yhdistyksille ja seuroille” Ruotsissa asuessaan. Hän
arvelee passiivisuutensa osittain johtuvan siitä, että hän koki olevansa suomalainen ja
että se ruotsinsuomalainen identiteetti tuli vasta myöhemmin. Hän ei ehkä silloin
nähnyt, että olisi eroa omassa sukupolvessa, vaan hän oli vanhemmiltaan perinyt
suomalaisen identiteetin.

Kysyn, tuleeko tulevaisuudessa olemaan tarve suomenkielisistä palveluista Ruotsissa
ensimmäisen sukupolven vaihduttua. Emma on sitä mieltä, että vanhusten hoidossa
on tarve aivan varmasti. Hän tarkoittaa kuitenkin ensimmäistä siirtolaispolvea, joka
nyt on eläköitymässä. Toisen sukupolven hän arvelee kaikkien osaavan ruotsia, että
sitten tuskin enää on tarvetta suomalaisille palveluille. Hän näkee sitten tärkeämpänä,
että tuetaan ”näitä yhdistyksiä ja tavallaan sen kulttuuri-identiteetin vahvistamista”
ja annetaan mahdollisuuksia suomen kielen taidon ylläpitämiseen. Emma näkee
myös kotikielen (kouluaineen) erittäin tärkeänä. ”Koska en mäkään ois varmaan
niinku Suomessa pärjänny niin hyvin, jos ei mulla ois jotain semmost muutakin
suomen kieltä ollu ku vanhemmilta”, hän jatkaa. Hän näkee valtavan tärkeänä jo
pelkästään sen, että koulussa tarjotaan suomen kielen opetusta. Vaikka opetus ei
sinänsä antaisikaan mitään, niin on tärkeää ”että koulussa ylipäätään annetaan
tavallaan semmosen niinkun tilan sille sun identiteetille”. On tärkeää, että koulussa,
”siinä instituutiossa, missä vietät niinku koko päivän” annetaan tunnustusta omalle
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kulttuurille, kielelle ja identiteetille. ”Et se ei riitä, et sää tiedostat sen kotona, ku se
ei oo sama asia”, se pitää olla muuallakin näkyvillä. ”Toi on hyvä pointti”, vastaan
itse spontaanisti, koska tämä aspekti ei muiden informanttien vastauksissa tai
keskusteluissa ole tullut esille. Emma selittää, ”et kyl tuli välillä vähän skitso olo
oikeesti, ku kotona oli niinku ihan eri tapa olla ja puhua ja eri kieliä ja kaikkia ja sit
koulussa oli niinku ihan eri ystävät ja niinku näin”. Emmalla oli koulu aina eri
alueilla kuin koti, koska hänen alaluokkien suomalainen luokkansa oli eri paikassa.
Suomalaisen luokan loputtua hän sitten seurasi samoja kavereita heidän kouluunsa,
joka myös oli jonkun matkan päässä kotoa. Sen takia hänellä on ollut kotipiirin
yhteisö ja kouluyhteisö erillään.

Emma sanoo, että on varmaan myös kasvatuksellisesti hyvä tiedostaa se oma
identiteetti. Kotikielen tunneilla Emma näki, että on ainakin muutama muu samassa
koulussa, joka jakaa hänen kanssaan samanlaisen kulttuuritaustan. Kotikielen
ryhmän oppilaat olivat ihan eri kaveripiireistä. Emma toteaa, että hän tuskin muuten
olisikaan tutustunut heihin, mutta ”se jotenki oli jännä kokemuksena, et hei, meillä on
kuitenki niinku jotain yhteistä, vaikka me ollaan niinku niin kaukana toisistamme”.
Hän kertoo koulussa vallitsevasta voimakkaasta hierarkiasta. Hän muistaa
huvittuneena, että yksi kotikielen ryhmän tytöistä ”oli semmonen tosi suosittu
mimmi” ja Emma itse vähän ujompi. ”Siinä pöydän äärellä, niin ne roolit niinku
hävis, koska meillä oli niinku jotain, jota niillä muilla ei ollu.”

Kysyn Emmalta, millaisia eroja hän kokee olevan ruotsinsuomalaisten ja
syntyperäisten ruotsalaisten välillä, jos niitä on. Emma mainitsee ensimmäiseksi, jo
aiemmin mainitsemansa, suomalaisten suuret perheet. Hän puhuu 50–60-luvun sodan
jälkeisistä ajoista, työttömyydestä ja köyhyydestä, jolloin varsinkin maaseudulla
tehtiin paljon lapsia.

Emman mielestä suuret erot suomalaisissa ja ruotsalaisissa liittyvät
kommunikaatiotyyliin. Vaikka hän sanoo tietävänsä, että suomalaisten suoruus on
klisee, hän on kuitenkin itse, varsinkin Suomeen muutettuaan, kokenut erona
ruotsalaisten tarpeen pehmentää asioita. Suomalaisten suoruus on joskus kömpelöä ja
se voidaan kokea tökerönä ja epäkohteliaana. Ruotsalaisilla taas on tarve sanoa
nätisti, ja he lähestyvät varsinaista ongelmaa pehmeästi kierrellen, Emman mukaan.
Vaikka Emma ei olekaan Suomesta tullut suomalainen, hän tunnistaa itsensä tässä
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suhteessa täysin suomalaiseksi, ja hän on työstänyt omaa pehmeyttään. Ruotsalaiset
myös rakastavat keskusteluja Emman mukaan. Vaikka hän itsekin on hyvä
puhumaan, ei hän ”jaksa silleen paljon turhia kuitenkaan silleen höpötellä” ja
hänellä ”menee vähän hermot silleen monesti ja seki on aika suomalaista”, Emma
arvelee. ”Et ruotsinsuomalaiset ehkä siinäkin on pikkasen erilaisia.”

Emma on sitä mieltä, että suomalaisilla on lähempänä nälkä ja sota, ja se näkyy
monella tasolla. Hän puhuu pärjäämisen kulttuurista ja machoilusta. Tämä machous
on, Emman mukaan, sekä naisilla että miehillä ja hän tunnistaa sen itsessäänkin.
Emma arvelee näiden piirteiden olevan peräisin vanhasta kulttuurista ja vaikeimmista
ajoista. Suomalaisilla ei ole varaa höpöttelyyn ja pehmeilyyn, ”se on semmost niinku
luksusta”, Emma pohtii ja näkee siinä alitajunnan logiikan: ruotsalaisilla on varaa,
koska heillä ovat asiat olleet paljon paremmin. Sehän on muuttumassa myös
Suomessa nyt, Emma lisää.

Emma toteaa, että hän nyt sekoittaa tässä vähän Suomi–Ruotsi vertailua. Hän
kuitenkin uskoo näiden suomalaispiirteiden heijastuvan myös Ruotsissa ja sanoo itse
kokeneensa sen jo siellä asuessaan. Tosin hän on vasta tutustuttuaan paremmin
suomalaiseen kulttuuriin Suomessa huomioinut ja tiedostanut nämä erot.
Emman mielestä ruotsinsuomalaisilla ”korostuu tämmönen niinku
kansallisidentiteetin tunne tosi voimakkaasti”. Hän kertoo omien vanhempiensa aina
kehuneen Suomea ja vertailleen ruotsalaisiin. Hän toteaa sitten nauraen, että asia
muuttui kokonaan vanhempien muutettua takaisin Suomeen. Emma arvelee, että
muutettuaan toiseen maahan maahanmuuttajilla varmaan korostuu
kansallisidentiteetti tosi paljon. Useimmat ruotsinsuomalaiset ”vähän niinku
haikailee sitä Suomee ja silleen” ja näkevät suomalaisuuden parempana. Minussa
herää kysymys, jonka esitän: ”Luuletsä, et se on vielä tässä niinku meiän, sanotaan
toisessaki sukupolvessa, tää sama tunne?” ja en ensin ajattele, että asia olisi niin. On
se, Emman mielestä. Hän kertoo eräästä serkustaan, joka ”on niinku IHAN
suomalainen”, vaikka ei ikinä ole asunut Suomessa. Emma kertoo nauraen, että
serkulla on joku leijonatatuointi. Siitä muistan omankin urheiluun liittyvän kuvani ja
totean, että monet toisenkin polven ruotsinsuomalaiset usein pitävät Suomen puolta
urheilussa. Emma toteaa, että se on serkun identiteetti, johon hän on kasvanut. ”Mut
se on jännää niinku ajatella että se hehkuttaa niin paljo Suomee, ku se ei ikinä oo
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asunu..”. Tässä kohtaa totean itse yllättyneen spontaanisti ja huvittuneena, melkein
Emman keskeyttäen: ”Se on aika jännää. Toihan on ihan tuttuu, se josta sä puhut…
ensin vaan tuntu et mekin? Mut onhan se niin”. Emma vastaa siihen: ”Joo, kyllä, ja
näit löytyy, kyllä, joo, nuoremmassakin sukupolvessa”. Tästä Emma keksii: ”Vitsi,
niistäki vois tehä jonku mielenkiinnon dokumentin joskus”, ja hän ehdottaa titteliä:
”suomalaiset jotka on suomalaisempia ku suomalaiset mutta ei asu Suomessa”, jolle
molemmat nauramme huvittuneina.

Siirrymme kysymykseen, liittyykö suomalaisuuteen häpeää tai jotain muuta
negatiivista ja millä tavalla siinä tapauksessa. Emma kertoo arvoeron kokemuksesta,
joka liittyy hänen omaan taustaansa. Vaikka Suomesta on tullut Ruotsiin myös
koulutettuja ihmisiä, suurin osa ensimmäisen polven siirtolaisista oli kuitenkin
maaseudulta kotoisin ja ilman korkeampaa koulutusta. Emma kokee saaneensa
kannustusta ja joitain hyviä arvoja kotoaan, mutta lähtökohtana hän kokee
semmoisen peruspaketin olleen ”niinku sama ku nolla tyyliin”. Hän tarkoittaa
vanhempiensa alhaista koulutusta.

Aikuisena hän on tullut tietoisemmaksi identiteetistään ja työläistaustastaan, ja hän ei
koe enää häpeää vaan on jopa ylpeä siitä. Lapsena tämä ei ollut niin tietoista ja
yleisesti ottaen hän kokee olleen ”niinku samalla linjalla” muiden kanssa. Kuitenkin
oli tilanteita, jolloin hän ei esimerkiksi tiennyt jotain asiaa, ”jota kaikkien pitäis
tietää”. Hän koki myös, että joidenkin ihmisten mielestä ei ehkä ”oo ihan niinku niin
fiini kuin niinku he ovat, että et on vähän tällast niinku sekundasakkii niin
sanotusti”. Kommentit muilta on voineet olla tämän tapaisia: ”Ai jaa, eiks sun äiti
niinku osaa sitä?”

Kysyn, oliko alue, jossa Emma asui, enempi keskiluokkaista ja oliko hänen
kavereillaan erilainen tausta. Emma toteaa, että ajatus oli kaunis hänen
vanhemmiltaan, tuoda heidät turvallisempaan ympäristöön. Vanhemmat itsekin
olivat sitten jossain vaiheessa keskiluokkaa, Emma kertoo. Vasta hänen ollessaan
yläasteiässä he muuttivat keskiluokkaiseen ympäristöön, mutta Emma havaitsi nämä
luokkaerot jo sitä ennen eikä enää siinä vaiheessa niinkään. Hän antaa monta
esimerkkiä kilpailuhenkisestä kaikkitietävästä parhaasta ystävästään, jolla oli
koulutetut vanhemmat ja joka aina osasi ärsyttävällä tavalla ”niinku jotenki silleen
niinku näpäyttää, että.. et sä nyt tota tiedä?”. Emma toteaa, että se ei ollut mitenkään
87

hyvää itseluottamukselle. ”Mut kyl mä sen feidasin sit jossain vaiheessa”, Emma
kertoo huvittuneena. Heillä oli kovia riitoja ja Emmaa rupesi ärsyttämään. Hän
toteaa, että ”jotain tommosii tyyppejä oli kyllä, ja se on niin hienovaraista se
semmonen, luokkaerojen niinkun…”. Lause jää vähän kesken. Hän jatkaa toteamalla,
että ei hän usko lasten itse täysin tiedostavan näitä asioita, ”ne tietää vaan että et
niinku... heillä on niinku vähän paremmin”. Emma mainitsee laatuvaatteet
esimerkkinä ja siitä hänelle tuleekin mieleen paljon kertomista.

Molemmat nauramme, kun Emma muistaa, miten hänen vanhempansa ostivat
vaatteet ainoastaan alennuksesta, ”Obsista jotain”. [Obs oli ehkä Prismaan tai
Citymarketiin verrattava tavaratalo, jolla nykyään on eri nimi.] ”Meitä hävetti laittaa
ne päälle”, Emma kauhistelee, mutta naurumme jatkuu. ”Se oli vaa hirveetä… pitää
olla niinku Levis ja tiätsä tällasta”, hän jatkaa. Onneksi aika nopeasti tuli muutos,
kun Emma rupesi saamaan viikkorahaa, jolla hän pystyi itse ostamaan vaatteensa
kirpputoreilta, ja pystyi siten tekemään omia valintoja. Tosin kukaan muu ei niihin
aikoihin Emman mukaan ostanut kirpputorivaatteita, mutta hän oli jo silloin
taiteellisesti suuntautunut.

Siinä kertoessaan Emma muistaa vielä aiemmalta kotipihaltaan ruotsalaisen kaverin,
jonka perhe oli köyhä ja jota sen takia kiusattiin paljon. Emma arvelee, että vaatteet
määrittelivät sen köyhyyden, ”koska 80-luvulla kukaan ei ostanu käytettyjä
vaatteita”. Alennus- ja käytettyjen vaatteiden lisäksi Emman äiti ompeli hänelle
vaatteita, ja niistä häntä kiusatttiin. Emma ja tämä ruotsalainen kaveri olivat ne kaksi,
joita kiusattiin väärien vaatteiden vuoksi. Emma painottaa, että ei siitä hänelle mitään
traumaa jäänyt. Hän toteaa, että ”siinä on ollu vähän semmonen luokkaeron niinku
korostaminen”, jonka hän arvelee ehkä tarttuneen [Emman verbivalinta]
vanhemmilta lapsiin. Hän kommentoi työläistaustastaan, että ” ei ollu rahaa, tiätsä”.
Minulla tulee tästä mieleen, että luokkaerot korostuvat varmaan enemmän
määrätyillä asuinalueilla. Teen vertauksen: ”jos kasvaisit jossain
’suomalaisalueella’... nii ei tuu esille ehkä yhtä selvästi?”. ”Tai niinku
siirtolaisalueella”, korjaan itseäni. Emma sanoo, että ne muutamat, joilla on selvästi
parempi taloudellinen tilanne, määrittelevät sen standardin. ”Mutta tietenki me oltii
siellä niinku pohjasakkina siinä”, Emma toteaa nauraen ja saa minutkin nauramaan.
”Se on yks asia jos ei oo Leviksia... se on niinku kaikist pahoin jos kahen ruunun
niinku aleleninki jostain.. voi apua”, Emma kauhistelee huumorilla.
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Tästä minulle tulee mieleen, mitä usein olen miettinyt, että ruotsinsuomalaisista
puhuessa sekä yhtyy että menee sekaisin luokkakysymys ja siirtolaisuus. Viittaan
myös uudempaan kirjallisuuteen. Emman mielestä se on sekä että, koska
”ruotsinsuomalaisiin liittyy jonkin verran luokkakysymys”. Ruotsinsuomalaisista on
Emman mielestä tullut oma luokkansa ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Hän kuitenkin
painottaa, että tulihan Suomesta ”kuitenkin kirjavaa sakkia”, myös korkeasti
koulutettujakin. Suuri osa oli kuitenkin maaseudulta ja vähän koulutettuja. Hänen
omat vanhempansa ovat esimerkki siitä, eivätkä he osanneet muuta kieltä kuin
suomea Ruotsiin muuttaessaan. Hänen isänsä sai sitten Ruotsissa jonkun
jatkokoulutuksen, joka johti lupaan tehdä ammattitöitä. Emman mielestä nämä asiat,
joista olemme puhuneet, ”mikä tausta sul on… miten sua kohdellaan niinku
yhteiskunnassa”, ovat juuri luokkakysymys, ”ei niitä voi olla huomioimatta ku
puhutaan ruotsinsuomalaisuudesta”. Emman mielestä on ollut mielenkiintoista lukea
tarinoita myös kirjallisuudesta, jossa tämä kurjuuspuoli tulee voimakkaasti esiin,
”miten ollaan eletty vähän semmost misär niinku”. Tähän kommentoin, että joskus se
menee oikein äärimmäisyyksin [tarkoittaen kaunokirjallisuudessa] ja että meillä
kaikilla ei ole asiat sillä tavalla. Meillä ”ihan nimenomaan ei oo”, Emmakin toteaa.
Hän arvelee, että hänen vanhempiensa sopeutumisvalinta oli tavallaan ottaa heistä
pois ”se niinku stigma suomalaisuuden ympärillä” ja ”niinku tehä pesäero” Suomiyhteisöissä jollakin tasolla läsnä olleista alkoholiongelmista. Emma toteaa, että
monet ruotsinsuomalaiset joutuivat alkoholismin tielle, kun he eivät sopeutuneet.
Hän sanoo, että se voi olla pienestä kiinni, että menettää itseluottamuksensa, jos
esimerkiksi menettää työpaikkansa, kun ”ei oo ihan kotonansa”. Emman
kasvuympäristössä ei onneksi näitä ongelmia ollut.

Emmalle ei heti tule mieleen mitään, kun kysyn suomalaisuuteen liittyvistä
positiivisista asioista. Sitten hän toteaa, että negatiiviset asiat voi myös kääntää
positiiviseksi. Jos ruotsalaiset esimerkiksi keskustelevat paremmin, ”niin sen voi
myös sanoa, et ne keskustelee niinku liikaa”. Emmalla on kuva, jonka hän sanoo
myös kuulleen ruotsalaisilta, että suomalaiset ovat hyviä työntekijöitä, luotettavia ja
tunnollisia. Hän tunnistaa myös omista vanhemmistaan, ”et ne on äärimmäisen
tunnollisia kyllä työnteon suhteen ja ne on varmaan ollu huomattavasti vähemmän
sairaslomalla ku mitä ruotsalaiset”. Hän toteaa, että suomalaiset ovat varmaan olleet
kovasti motivoituneita työntekoon tultuaan Ruotsiin. Hän sanoo lopuksi, että
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kaikenhan voi tavallaan myös kääntää huonoksi puoleksi, ja tässä suhteessa
suomalaiset voitaisiin myös nähdä naiiveina tietyllä tavalla.

Kysymykseen suomalaisen tai ruotsinsuomalaisen musiikin tai elokuvien
merkityksestä Emma toteaa, että ne ovat olleet merkittävä osa hänen suomalaista
identiteettiään Ruotsissa asuessa. Emman vanhemmat tykkäävät paljon musiikista,
laulusta ja tanssista, joten hänen lapsuuden kodissaan harrastettiin usein näitä asioita.
Musiikki oli vain suomalaista, maaseudun tanssikulttuuria ja tangoa. ”Siihen liittyy
edelleen mulle tosi voimakkaita tunteita”, Emma kertoo. Se musiikki on ollut niin
erilaista, samoin kuin Emman perheen kotona musiikin parissa seurusteleminen,
verrattuna ruotsalaisiin. Emma tykkäsi myös valtavasti Kaurismäen elokuvista. Ne
herättivät hänen kiinnostuksensa Suomesta tulevaan taiteeseen: ”tääl saattaa niinku
oikeesti olla mielenkiintoisia tasoja taiteellisesti”. Hän arvelee, että se on vaikuttanut
hänen päätökseensä hakeutua Suomeen taideopintoihin. Kirjoista hän muistelee
lukeneensa Anna-Leena Härköstä sekä Hanskin kirjoja sodasta. Ne olivat Emman
mielestä kiehtovia. Hän toteaa, että hän selvästi haki kulttuurillista kokemusta
vanhempiensa ja sukulaistensa kertomusten ulkopuolelta, jotta hän saisi ”jotenki
hahmotettua sen, mist mä oon kotosin ja niinkun, mitä sillon on tapahtunu ja ja miten
siellä ajatellaan”. ”Kyl niillä on ollu tosi suuri merkitys”, Emma vielä toistaa mutta
miettii, että hän taiteilijana on ”niinku imenyt tollaset niinku ehkä voimakkaammin ku
muut ihmiset, en tiiä”.
Kysyn, opettaisiko Emma lapsilleen suomea, jos hänellä olisi. ”Joo, kyl mää
varmaan. Suomessa asuessa niin ei varmaan pystyis välttyä”, hän vastaa. Sitten hän
kuitenkin lisää, että ”joo, opettaisin kyl vielä ruotsia”. Siitä seuraa keskustelu, miten
hänen nykyään Suomessa asuva sisko puhuu lapselleen ruotsia. Emma puhuu
siskonsa kanssa ruotsia edelleenkin. Heillä on se identiteetti niin vahvana. Heillä oli
teininä niin heikko suomi, että oli helpompaa puhua ruotsia ja siitä se on jäänyt. ”Se
on osa meitä”, Emma toteaa.

Kun lopuksi kysyn, onko Emmalla vielä asiaa, jota ei ole saatu mukaan tähän
keskusteluun, hän nostaa esille teeman Ruotsissa asuvista suomenkielisistä
romaneista. Emma pohtii, vaikka he ovat kulttuurisesti oma ryhmänsä monella
tavalla, mihin he sijoittuvat ruotsinsuomalaisiin nähden. Vaikka Emmalla ei enää
olekaan romaniystäviä, hänellä on ”semmonen niinku yhtenäisyyden tunne” heihin ja
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asia on hänelle aina ollut lähellä sydäntä. Hekin ovat ruotsinsuomalaisten tavoin
usein kaksikielisiä ja ”nekin ramppaa tätä väliä” [Emma viittaa Ruotsi–Suomi
matkoihin] ja heillä on ”molemmat maailmat niinku hallussa samalla tavalla”. Kun
Emma kävi suomalaista luokkaa kolme ensimmäistä kouluvuottaan, hänellä oli
koulukavereita ja ystäviä, jotka olivat romaneja. Hän miettii, miten he kokevat nämä
identiteettikysymykset, kokevatko he olevansa ruotsinsuomalaisia.

7 HAASTATTELUJEN KOOTUT HUOMIOT JA ANALYYSI

7.1 Käsite ruotsinsuomalainen ja ruotsinsuomalainen identiteetti

Kaikki haastateltavani kutsuvat itsestään ruotsinsuomalaisiksi. Sekä Minna että
Emma kertovat ruvenneensa käyttämään sitä yhä enemmän. Minna arvelee
käsitteen käytön yleisestikin yleistyvän. Sanna kokee käytön olevan yleinen
ainakin ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Kristian ei koe, että sanaa
käytettäisiin Ruotsissa kovin yleisesti, mutta seurakunnan toiminnasta se on
hänelle tuttu. Emma arvelee, että myönnetyn vähemmistöstatuksen myötä
käsite on voinut saada huomiota Ruotsissa. Suomessa hän ei koe ihmisten
tuntevan tai käyttävän termiä paljon. Jotkut erehtyvät luulemaan, että kyse on
suomenruotsalaisista. Sanna kokee tämän myös sekä Ruotsissa että Suomessa.
Myös Weckström kertoo termien ruotsinsuomalainen ja suomenruotsalainen
sekoittuneen hänen haastateltavillaan ja hänellä itselläänkin haastattelujen
aikana (Weckström 2011b: 104).

Emma eroaa muista haastateltavista, koska hän on asunut suurimman osan
aikuiselämästään Suomessa, vaikka onkin syntynyt ja kasvanut Ruotsissa. Hän
näkee itsensä maahanmuuttajien lapsena kasvaneena suomalaisena Ruotsissa ja
maahanmuuttajana Suomessa. Vaikka Emma onkin suurimman osan
lapsuudestaan asunut alueilla, joissa ei ollut paljon muita suomalaisia, hän on
saanut vahvan suomalaisen identiteetin kotoaan, vanhemmiltaan, pitkien
Suomessa vietettyjen kesälomiensa lisäksi. Iän myötä, kun suomen käyttö
Ruotsissa väheni, puutteet suomen kielessä rupesivat välillä turhauttamaan ja
osittain rajoittamaan keskustelua Suomessa ollessa. Oikeat sanat eivät aina
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löytyneet eikä hän muutenkaan aina tiennyt asioista, joista yleisesti Suomessa
tiedetään.

Emman haastattelussa käsitellään enemmän identiteettiteemaa muihin
verrattuna, koska hän oli kyselykaavakkeessa maininnut, että hänen
ruotsinsuomalainen identiteettinsä on kasvanut viime vuosina. Niinpä halusin
kuulla siitä enemmän. Muutettuaan Suomeen Emma halusi vain sopeutua ja
olla muiden tavoin suomalainen eikä erottua tai tuoda esille taustaansa
Ruotsista. Se ei kuitenkaan onnistunut, varsinkaan alkuaikoina, koska etenkin
hänen suomenkielensä paljasti eroja. Näiden erojen vähentyessä vuosien
mittaan ja samalla siteiden Ruotsiin ja ruotsin kieleen vähentyessä Emma onkin
huomannut myös ruotsalaisen identiteettinsä tärkeyden. Ruotsalaisuus on osa
häntä, ja hän haluaa nyt pitää myös sitä yllä. Hän on samaistunut rooliinsa
ruotsinsuomalaisena ja maahanmuuttajana Suomessa ja tuo sitä mielellään ja
aktiivisesti esille. Emma toteaa, että maahanmuuttajana hän on saanut erilaisen
näkökulman. Hän pohtii myös, että pitääköhän sitä identiteettiä, joka on
”heikolla”, korostaa. Nämä viimeksi mainitut asiat, eli monikulttuurisuudesta
johtuva laajempi perspektiivi sekä identiteettinsä korostaminen muualla
ollessa, tulevat esiin muissakin informanttien vastauksissa tutkimukseni
useassa eri kysymyksessä.

Emman muissa vastauksissa käsitellään myös työläisidentiteettiä ja koulun
kotikielen avulla identiteetin vahvistamista. Näihin asioihin palaan alaluvuissa
7.4 ja 7.7.

7.2 Uudistuva ruotsinsuomalaisuus haastateltavien mielestä

Kenellekään haastatelluista käsite uudistuva ruotsinsuomalaisuus ei ollut tuttu
ennestään. Se kuitenkin herätti heissä kaikissa joitakin ajatuksia jo ennen kuin
kerroin, mistä itse olin löytänyt sen. Kaikkien vastaukset liittyvät sukupolvien
eroihin. Nykyään ruotsinsuomalaisuus voi informanttien mukaan olla myös
ruotsinkielistä tai sekakielistä suomen lisäksi tai suomen sijaan. Suomen kieli
on siis voinut osittain unohtua tai sitä ei ole ehkä koskaan saatukaan kotoaan.
Toisen ja kolmannen sukupolven juurten etsintä mainitaan. Kun laulaja
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julkisestikin etsii suomalaisia juuriaan Ruotsin televisio-ohjelmassa, on se
esimerkki asenteiden muutoksesta ja siitä, ettei suomalaisuutta enää tarvitse
hävetä. Minnan mielestä nuoremmat polvet ovat ylpeitä suomalaisuudestaan ja
haluavat näkyä verrattuna ensimmäiseen polveen, joka halusi huomiota
herättämättä sulautua ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Silloin ruotsinsuomalaisuus
oli Minnan mielestä kollektiivisempaa ja nykyään yksilöllistä. Myös Emma
puhuu nuorempien Ruotsissa kasvaneiden polvien eri tavoitteista ja
näkökulmista verrattuna vanhempaan polveen. Minna mainitsee vanhemman
polven tehdastyöt ja kovat työntekijät.

Useassa vastauksessa tulee esille jonkunlainen kaksoisidentiteetti tai ainakin
laajentunut identiteetti, johon mahtuu sekä suomalaisuutta että ruotsalaisuutta.
Tämän kysymyksen vastauksissa kieli on usein esimerkkinä, että
ruotsinsuomalaisuus ei enää ole pelkästään suomeksi. Emma arvelee, että
nuoremmilla polvilla on ehkä vahva ruotsinsuomalainen identiteetti, mutta he
ovat silti myös ruotsalaisia. Minnakin kokee, että vanhempi sukupolvi näkee
itsensä pelkästään suomalaisina, kun taas käsite ruotsinsuomalainen vaikuttaa
yleistyvän nykyään.

Vaikka itse mainitsenkin asenteiden muutoksen, kun kerron Arvet-näyttelystä,
koen Sannan ja Minnan vastauksissa kuitenkin olevan heidän omia
esimerkkejään, jotka edustavat heidän omia käsityksiään ruotsinsuomalaisten
statuksen noususta.

7.3 Koettuja eroja ruotsinsuomalaisten ja syntyperäisten ruotsalaisten välillä

Minna kokee, että ne joilla on useampia kulttuureja taustalla näkevät asiat
monipuolisemmin ja hyväksyvät monikielisyyden paremmin syntyperäisiin
ruotsalaisiin verrattuna. Hän näkee saman sekä ruotsinsuomalaisissa että
muissa ulkomaalaistaustaisissa.

Vaikka Sanna toisaalta kokee asenteiden Ruotsissa suomalaisia kohtaan
muuttuneen paljon positiivisemmiksi, hänellä vaikuttaa olevan kuva
jonkunlaisesta eriarvoisuuden tunteesta kuitenkin. Hän miettii, välillä
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epäröiden, olisiko suomalaisesta nimestä haittaa työnhaussa tai julkisessa
laulukilpailussa. Työnhakuesimerkissä, jonka hän antaa ikäisestään
siirtolaistiheällä alueella asuvasta suomalaisnimisestä naisesta, hän rupeaa
itsekin pohtimaan, onko se sitten se etnisyys vai asuinalueen status, joka voisi
antaa negatiivisen kuvan tästä työnhakijasta. Hänen vastauksessaan tulee myös
esille, että suomalaiset eivät tavallaan erotu ruotsalaisista. Suomalaiset ja
ruotsalaiset ovat samannäköisiä ja ruotsinsuomalaisilla voi olla ruotsalainen
nimi. Lisäksi ”kaikki” ruotsinsuomalaiset eivät enää ole työläisluokkaa, vaan
nykyään Ruotsiin muuttaa enemmän koulutettuja suomalaisia.

Kristianin mielestä suomalaisten taustalla oleva sota tulee esille eri tavoin ja
siinä on eroa syntyperäisiin ruotsalaisiin verrattuna. Hän puhuu myös
suomalaisesta luotettavasta tyypistä, mutta toteaa kuitenkin, että se ei
välttämättä ole pelkästään suomalainen piirre.

Emman mielestä suomalaisilla on suuremmat perheet kuin ruotsalaisilla, johon syy
on sodan jälkeinen aika, jolloin maaseudun köyhissä olosuhteissa syntyi paljon
lapsia. Hänen mielestään nälkä ja sota ovat myös johtaneet suomalaisten
”pärjäämisen kulttuuriin” ja ”machoiluun”. Emman mielestä suomalaisilla ja
ruotsalaisilla on myös erilainen tyyli kommunikoida. Hänen mielestään suomalaiset
ovat suoria, mutta sen voi myös kokea kömpelönä ja epäkohteliaana. Ruotsalaiset
taas lähestyvät ongelmia kierrellen ja kaunistellen. Emma huomaa vertailevansa
Ruotsia ja Suomea, mutta on sitä mieltä, että hän myös Ruotsissa asuessaan on
kokenut näitä eroja, vaikka onkin vasta Suomessa asuessaan huomioinut ja
tiedostanut niitä.

Emman mielestä ruotsinsuomalaisilla on voimakas kansallisidentiteetin tunne, mutta
hän epäilee sen yleensäkin korostuvan maahanmuuttajilla. Se heijastuu myös toisessa
ruotsinsuomalaisessa sukupolvissa jossain määrin. Mielestäni Emman toteamus
supersuomalaisesta serkustaan, joka ei koskaan ole asunut Suomessa, on aika
kuvaava. Niin kuin Emma siitä vitsailee, että jotkut ovat suomalaisiakin
suomalaisempia. Ymmärsin, että hän vertaa Suomessa asuviin suomalaisiin.

Sota-aihe tuli esille enemmänkin yhdessä haastatteluistani, mutta henkilöllisyyden
suojaamisen vuoksi en kerro siitä yksityiskohtaisesti. Siinä tuli esille suomalaisten
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miesten vaikeneminen sota-asioista ja se, miten tarve sodasta puhumisesta
sukupolvien välillä voi tulla esille.

7.4 Häpeää tai muuta negatiivista suomalaisuudessa

Minna mainitsee ennakkoluulot suomalaisista ja alkoholista negatiivisena
asiana. Suomen kielen käyttö Ruotsissa on ollut toinen häpeän aihe. Hän kertoo
opettajien antamien kieltojen suomen kielen puhumisesta johtaneen joidenkin
luokkakavereiden kielen vaihtoon. He lopettivat puhumasta suomea kokonaan.
Skutnabb-Kankaan johtaman tutkimuksen raportissa tulee esille dilemma
kaksikielisyyden tärkeydestä koulussa ja toisaalta ruotsalaisten opettajien
ulkopuolisuudentunne oppilaiden käyttäessä suomea (Kuurre 1994: 90–93).
Tutkimukseen kuului mm. opettajahaastatteluja kaksikielisestä opetuksesta
ruotsinsuomalaisille yläasteoppilaille.

Sannalla on häpeän kokemuksia nuoruusvuosiltaan, jolloin ei kehdattu puhua
suomea esimerkiksi Tukholman maanalaisessa. Tosin hän arvelee häpeän
silloin vielä olleen epätietoinen. Sannan lukioajan kokemus, jolloin suomalaista
luokkaa syrjittiin määräämällä heidät kellariin syömään, on mielestäni
esimerkki siitä, miten negatiivisena suomalaisuuden niihin aikoihin pystyi
kokemaan, vaikka Sanna ja hänen luokkakaverinsa silloin nuoruudessaan vielä
näkivät sen vähän hauskana asiana. Kristian kertoo elokuvia koskevan
kysymyksen vastauksessa, että myös hänen veljensä suomalainen luokka oli
jossain kellarissa kauempana muista luokista.

Kristianin mielestä suomalaisena saa hävetä Suomen pakolaispolitiikan takia,
koska Suomeen päästetään niin vähän siirtolaisia. Toisaalta hän arvelee
ruotsinsuomalaisten olevan tässä kysymyksessä ”enemmän ruotsalaisia”.

Kun kysyn haastattelun alkuosassa Emmalta, eikö häntä häirinnyt olla suomalainen
ruotsalaisessa kasvuympäristössään, hän vastaa kokeneensa erilaisuutta mutta ei
eriarvoisuutta suomalaisuutensa takia. Myöhemmässä vaiheessa, kun puhumme
häpeästä, hän kertoo lapsena kokeneensa arvoeroa taustansa takia verrattuna
ruotsalaisiin. Vaikka hän aikuisena voi jopa olla ylpeä työläistaustastaan, koki hän
95

lapsena monia häpeän tilanteita sen vuoksi. Emma sanoo, kuten Sanna nuoruuden
häpeästä, ettei se häpeä ja siihen liittyvät asiat aina lapsena ollut tietoista, ei hänellä
itsellään eikä luultavasti niillä lapsillakaan, jotka kritisoivat Emman tiedonpuutetta
jossain asiassa tai kiusasivat alennusvaatteiden takia.

Kun lukee ruotsinsuomalaista nykykirjallisuutta, ei ole selvää, onko kyse
sosiaaliluokan vai siirtolaisuuden kuvauksesta. Kun kysyn asiasta Sannalta, joka
kyselykaavakkeessa mainitsi ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden osaksi
ruotsinsuomalaista kulttuuria, siitä ei kehittynyt keskustelua. Sannan mukaan juuri
elämänkertomus ajoilta, jolloin muutettiin Ruotsiin, on esimerkki ruotsinsuomalaisen
kirjallisuuden piirteistä. Otan puheeksi asian myös Emman kanssa. Hänen mielestään
luokkakysymys liittyy tiiviisti ruotsinsuomalaisuuteen. Vaikka Ruotsiin tuli myös
koulutettua väkeä, oli suurin osa muuttoaaltovuosina tulleen ensimmäisen polven
ruotsinsuomalaisista vähän kouluja käyneitä. Jos ei saa kotoaan esimerkiksi
määrättyjä perustietoja vanhempiensa kautta, ne puutteet voidaan huomata kodin
ulkopuolella ja siitä voi seurata määrätynlainen kohtelu yhteiskunnassa. Lainaan
tähän vielä kerran Emman kommentin haastattelusta: ”mikä tausta sul on… miten sua
kohdellaan niinku yhteiskunnassa”, ovat juuri luokkakysymys, ”ei niitä voi olla
huomioimatta ku puhutaan ruotsinsuomalaisuudesta”. Ågrenin tutkimuksessa aihe
tuli myös esille. Hän kertoo informanteista, jotka tunsivat erilaisuutta tai syrjintää
enemmänkin työläistaustansa tai lähiössä asumisensa takia kuin siirtolaisuuden.
Lisäksi yksi hänen informanteistaan koki muiden yhdistävän siirtolaisuuden
heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. (Ågren 2006: 241.)

Susanna Alakosken Sikalat-romaanissa kerrotaan suomalaisesta siirtolaisperheestä,
jossa on köyhyyttä ja alkoholiongelmia. Emme Emman kanssa mainitse kirjojen
nimiä, mutta itse ajattelen tätä romaania, kun totean, että nämä tarinat eivät
välttämättä ole kaikkien ruotsinsuomalaisten perheiden. Eivät kaikilla ole asiat niin
äärimmäisen huonosti. Emma on samaa mieltä ja vertaa omiin vanhempiinsa, jotka
tekivät aktiivisia valintoja viedessään perheensä keskiluokkaisempaan ympäristöön.
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7.5 Positiivisia asioita suomalaisuudessa

Positiivisina asioina suomalaisuudessa Minna ja Emma mainitsevat
suomalaisten maineen hyvinä työntekijöinä. Emma antaa myös luotettavuuden
ja tunnollisuuden positiivisina esimerkkeinä suomalaisten maineessa ja Minna
reiluuden ja suoruuden. Emma kokee omien vanhempiensa olleen tunnollisia
työntekijöitä, jotka ovat ”varmaan ollu huomattavasti vähemmän sairaslomalla
ku mitä ruotsalaiset”. Annoin jo kyselykaavakkeiden analyysikappaleessa
(luvussa 5.8) esimerkkejä muista tutkimuksista, joissa puhutaan suomalaisten
työntekijämaineesta ahkerina. Muiden stereotyyppien lisäksi suomalaisten
ahkeruus ja korkea moraali tulivat esille myös tutkimukseni
kyselykaavakevastauksissa.

Tausta ja juuret ovat Minnan muita esimerkkejä positiivista asioista.
Kristiankin mainitsee suomalaisen taustan. Sanna pitää positiivisena ylpeätä ja
itsepäistä kansaa. Kristian mainitsee luotettavuuden, urheilumenestykset ja
Nokian menestyksen. Hän kokee, myös että hänen sukupolvellaan on helppoa
olla suomalainen Ruotsissa. Hänen mielestään suomalaiset ovat hyvässä
arvossa ja Suomea pidetään kiinnostavana. ”Se on jotenki positiivinen sana se
suomalaisuus”, hän sanoo. Hänen mukaansa ruotsinsuomalaiset ovat ”niinkö
numero ykkönen” muihin siirtolaisiin verrattuna, kun kieli on opittu ja töitä
saatu.
Kristian mainitsee myös yhtäläisyydet ulkonäössä: suomalaiset ovat ”melkeen
samannäköisiä ku ruotsalaiset”. Myös Sanna ottaa esille tämän seikan toisessa
kysymyksessä, miten suomalaiset eivät välttämättä erotu ruotsalaisista
ulkoisilta piirteiltään. Jos vielä on ruotsalainen nimi ja hallitsee kielen ilman
vierasta korostusta, peittyy suomalainen tausta kokonaan ulkopuolisilta. Useat
Ågrenin informanteista kokevat, että suomalaisia ei enää nähdä siirtolaisina
Ruotsissa itse suomalaistaustaisten eikä muidenkaan mielestä (Ågren 2006:
182). Weckström kertoo haastatteluissaan kysyneen, mitä termiin siirtolainen
liitetään. Harva informanteista liitti itsensä antamiinsa esimerkkeihin.
(Weckström 2011b: 94.)
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7.6 Suomalaisten elokuvien ja musiikin merkitys

Sanna on ainut haastatelluista, jolla ei oikein tunnu olevan erityistä tunnesidettä
suomalaiseen musiikkiin tai elokuviin. Tosin hän kertoo etsivänsä suomalaista
musiikkia internetin kautta. Hän on myös ylpeä suomalaistaustaisista
muusikoista Ruotsissa.

Koen, että kaikilla muilla kolmella haastatelluilla suomalainen musiikki ja
elokuvat ovat vahvasti kytkettyinä heidän suomalaisuuteensa. Kaikille heistä
ne merkitsevät paljon. He kaikki aktiivisesti hakeutuvat tai ovat hakeutuneet
ottamaan osaa suomalaisesta kulttuurista. Sekä Minnaan että Emmaan ovat
heidän vanhempien soittamansa tango- ja tanssimusiikki vaikuttaneet vahvasti.
Minnan mielestä ne ovat ”tosi hyviä”, Emma sanoo niihin edelleen liittyvän
”tosi voimakkaita tunteita”. Kristian sanoo kuuntelevansa aika paljon
suomalaista ja ruotsinsuomalaista musiikkia. Hän myös tekee omaa musiikkia,
välillä suomeksikin.

Emma asuu Suomessa, mutta muut kolme informanttia mainitsee internetin
suomalaisten kulttuurikokemusten haussa. Sieltä katsotaan filmejä ja televisioohjelmia ja haetaan musiikkia. Totean taas, kuten Kristian sanoo eri
kysymyksen kohdalla, että Suomi on nyt lähempänä ja helpommin
tavoitettavissa internetin kautta. Minna kertoo, ettei hän tiedä paljon mitään 90luvun suomalaisesta musiikista. Itse kommentoin tätä asiaa Kristianin kanssa
keskustellessa, että ennen internetin aikaa Ruotsissa asuvat eivät kuulleet
paljon ajankohtaista suomalaista musiikkia. Sitä tuotiin silloin esimerkiksi
kaseteilla kesäisiltä Suomen matkoilta, kuten Kristian kertoo. Tämäkin on
mielestäni osa uudistuvaa ruotsinsuomalaisuutta. Paljon, mitä aiemmin oli
saatavilla lähinnä vain Suomessa käydessä, tavoitetaan nykyään milloin vain
pitkälle kehittyneen tekniikan avulla. Arvelen, että tämä edistää suomalaisen
tai ruotsinsuomalaisen identiteetin ylläpitomahdollisuuksia Suomen
ulkopuolella asuville.

Sekä Emma että Kristian kertovat kulttuuristen kokemustensa avulla
ajattelevansa saaneensa jonkinlaista kuvaa suomalaisista juuristaan. Emmalle
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suomalaiset elokuvat ja musiikki ovat olleet merkittävä osa hänen suomalaista
identiteettiään hänen Ruotsissa asuessaan. Kaurismäen elokuvat avasivat hänen
silmänsä suomalaiselle taiteelle, mikä on ehkä myös vaikuttanut siihen, että
hän hakeutui Suomeen taideopintoihin. Emma mainitsee suomalaisia kirjoja, ja
sanoo hakeneensa kulttuurista kokemusta, jotta saisi ”jotenki hahmotettua sen,
mist mä oon kotosin ja niinkun, mitä sillon on tapahtunu ja ja miten siellä
ajatellaan”. Kristian puhuu kaipuun tunteesta Suomea kohtaan. Hän toteaa, että
filmit ovat hänelle eksoottisia, vaikka eivät aina välttämättä hyviä. Hän
ajattelee niiden kuvaavan, millaista hänen vanhemmillaan oli. Hän mainitsee
esimerkiksi Tuntemattoman sotilaan, sekä kirjan että elokuvan. Uudemmista
elokuvista Kristian ihailee erityisesti Ingen riktig finne -filmiä. Se on hänen
mielestään vahva ja mahtava kuva ajasta Ruotsissa, jota se kuvaa. Kristianin
veli tunnistaa siinä asioita omasta ruotsinsuomalaisesta lapsuudestaan.

7.7 Ruotsinsuomalaisia kohtauspaikkoja ja yhteisöjä

Perinteisissä paikallisissa Suomiseuroissa käy nykyään lähinnä ensimmäisen
polven ruotsinsuomalaisia, sanovat sekä Minna että Emma. Ruotsinsuomalaisia
lehtiä vaikuttaa myös lähinnä vanhempi sukupolvi lukevan, arvelevat Kristian
ja Sanna. Internet korvaa tiedotuksen ja osittain myös kohtauspaikat
nuoremmille polville. Facebook mainitaan usein haastattelujen eri vastauksissa.
Kristianin muutettua uudelle pienelle paikkakunnalle hän on vasta Facebookryhmän kautta huomannut, että suomalaisia asuukin siellä enemmän kuin
luulisi. Tämäkin kuvaa mielestäni sitä, että suomalaisuus ei nykyään enää
välttämättä näy niin selvästi ulospäin.

Kirkko mainitaan myös nuorempien polvien ruotsinsuomalaisten
kohtauspaikkana, samoin koulut ja esikoulut. Sannan mielestä juuri koulut ovat
erittäin tärkeitä. Hänen oma lapsensa on suomalaisen koulun kautta oppinut
suomen kielen hyvin. Emmakin on sitä mieltä, ettei olisi selvinnyt Suomessa
yhtä hyvin, jos ei olisi saanut suomen opetusta koulussa. Sekä Emma että
Minna tähdentävät, että suomea pitää saada kuulla muuallakin kuin kotona.
Emma korostaa itse oppimisen lisäksi sitä näkökulmaa, että on valtavan
tärkeää, että koulu instituutiona antaa arvostuksen ja tunnustuksen
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suomalaiselle kulttuurille ja antaa tilaa sille tarjoamalla suomen kielen
opetusta. Se on tärkeää suomalaisen identiteetin tiedostamiselle.

Sanna arvelee, että moni toisen polven ruotsinsuomalainen on tietoinen
suomalaisista yhdistyksistä ja tiedotusvälineistä, mutta he eivät luultavasti ole
niin aktiivisia kuin ensimmäinen polvi. Minnan mukaan ne, joilla on tarve ja
ne, joita suomalaisuus yleensäkin kiinnostaa, ovat tietoisia. Kristiankin vastaa,
että jotkut tietävät, ja kertoo tuntemastaan perheestä, jossa ollaan ”oikeen
suomalaisia” ja heillä luultavasti on ”kaikki ruotsinsuomalaiset lehdet ja jopa
lehtitilauksia Suomesta”. Emma arvelee ja toivoo, että toinenkin polvi olisi
tullut tietoisemmaksi vähemmistölain myötä, mutta ei tiedä varmaan. Hän
kertoo Sisuradion olevan aktiivi seuraamaan ja tiedottamaan suomalaisista,
joilla on yhteys Ruotsiin.

7.8 Suomen kielen hallintoalueasiat ja suomalaiset palvelut

Vähemmistölaista ja hallintoalueasioista ei taideta olla tietoisia, epäilee Sanna,
paitsi ehkä suomalaiset ovat. Hän on keskusteluissaan huomannut, että moni ei
edes tiedä, että suomi on vähemmistökieli Ruotsissa. Minna arvelee, että
ainoastaan vähemmistö itse on kiinnostunut suomen kielen
hallintoaluealueeseen liittyvistä asioista ja että yhä useampi
ruotsinsuomalainen ainakin on tietoinen niistä, mutta kaikkia ne eivät
kiinnosta. Ruotsalaiset kysyvät Minnalta, että miksi Ruotsissa on suomalaisia
päiväkoteja ja kouluja, ”et sen saa aina selittää”.

Kukaan haastatelluista ei usko, että tulevaisuudessa, sukupolvien vaihduttua,
tulee olemaan tarve suomenkielisistä palveluista Ruotsissa. Sekä Minna että
Sanna ovat ensin sitä mieltä, että tarve tulee tietenkin jatkumaan. Kun kysyn
asiasta lisää, he molemmat kuitenkin toteavat, että ei se taidakaan olla niin. Ei
suomea välttämättä käytetä, vaikka voitaisiinkin, jos osataan ruotsia. Kaikki
pitävät tärkeänä, että ensimmäisen polven ruotsinsuomalaiset saavat
suomalaista palvelua. Varsinkin vanhusten hoito mainitaan.
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Samantapaista keskustelua kuin yllä on käyty myös Weckströmin
haastatteluissa. Suomen kieli kuuluu monelle Weckströmin haastatelluista
heidän kotipiirinsä eikä suomen kielen tarvetta välttämättä nähty julkisissa
palveluissa. Poikkeuksia ovat suomenkieliset päiväkodit ja koulut, joita
kannatettiin. Yhdessä osassa haastattelua (vuodelta 2004) keskustellaan, että
vanhempi polvi voi tarvita suomenkielistä palvelua, mutta muuten ei ole
tarvetta. Weckströmin mukaan usean, jopa suomenkielisten, mielestä mennään
”liian pitkälle” vaatiessaan suomenkielisiä palveluja Ruotsissa. (Weckström
2011b: 76–77.)

Myös omissa haastatteluissani haastateltavat ovat vahvasti sitä mieltä, että
kouluissa pitäisi olla mahdollisuus saada kotikielen opetusta. Kaikki neljä
haastateltavaani näkee tärkeänä, että lapset saavat mahdollisuuden oppia
suomea. Emman mielestä on tärkeää, että tuetaan ruotsinsuomalaista toimintaa,
kulttuuri-identiteetin vahvistamista ja suomen kielen ylläpitoa.

Tove Skutnabb-Kangas pitää erityisen tärkeänä ruotsinsuomalaisille lapsille ja
nuorille jo päivähoidosta ja esikoulusta alkavaa kaksikielistä opetusta, jonka
pitäisi jatkua läpi koko kouluajan. Siten heille kehittyisi ”metakielinen ja
metakulttuurinen kompetenssi, joka on vähemmistön olemassaolon tärkeä
edellytys”. (Skutnabb-Kangas 1994: 122–123, Anderssonin & Kangassalon
2003: 94 mukaan.)

Aiheita suomenkielisten palveluiden tarpeesta ja suomenkielisistä
tiedotusvälineistä on myös käsitelty kyselykaavakkeiden esityksessä ja
analyysissa, luvuissa 5.12 ja 5.13.

7.9 Internetin vaikutus

Internetin rooli tuli selvästi ja usein esille kaikissa kolmessa Ruotsissa asuvien
haastatteluissa koskien informanttien yhteyksiä Suomeen ja suomalaisuuteen,
useassa eri muodossa. Sitä kautta pidetään yhteyttä sukulaisiin Suomessa,
haetaan suomalaista musiikkia sekä muuta tietoa ja ajankohtaista Suomesta.
Ruotsinsuomalaiset nettiyhteisöt ovat tämän aikakauden kohtauspaikkoja ehkä
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vastaavasti kuin aikoinaan ovat olleet Suomi-seurat. Sain haastatteluista
sellaisen kuvan, että ruotsinsuomalaisia lehtiä lähinnä lukee vanhempi,
ensimmäinen, ruotsinsuomalainen polvi ja että nuoremmat hakevat tiedon
paljolti netin kautta. Samoin Suomi-seurojen kävijät kuuluvat usein
ensimmäiseen polveen.
Kukaan haastateltavista ei ollut kuullut termiä ”uudistuva
ruotsinsuomalaisuus”. Itse ajattelen internetin rooliin sopivan tähän ilmaukseen
ja päinvastoin ajattelen ilmauksen kuvaavan ruotsinsuomalaisten
kohtauspaikkojen muutosta. Näen, että internet ei pelkästään helpota
yhteyksien ylläpitoa vaan voi myös lisätä kadonneita tai harventuneita
yhteyksiä Suomeen. Sukulaisiin, joita ei ehkä edes ole tunnettu kovin hyvin,
voidaan nyt helpommin tutustua paremmin. Sekä Minna että Kristian antavat
esimerkkejä, miten tapaamisia tai niiden suunnitteluja on saatu aikaiseksi
nettiyhteyden kautta. Uskon, että täten myös toisen polven – ja myöhempienkin
– kiinnostus Suomea ja suomalaisuutta kohtaan voi lisääntyä. Lainaan taas
Kristianin jo mainitsemaani kommenttia luvusta 6.3: ”nythän on niin lyhyt
matka Suomeen netin kautta”.

7.10 Ruotsinsuomalainen kielenkäyttö

Sekakieli mainitaan haastatteluissani yleiseksi suomen kieltä puhuessa. Se voi
olla esimerkiksi itse keksittyjä muunnoksia ruotsalaisista sanoista, vaikka
laittamalla i-kirjain perään. Jos ei löydä oikeata suomalaista sanaa, laitetaan
välillä ruotsalaisia sanoja suomen puheen sekaan. Tekniikan ja uusien
laitteiden mukana on kehittynyt sanastoa, jota suomalaiset Ruotsissa eivät
välttämättä osaa suomeksi. Sekä Minna että Kristian kertovat sanovansa
’mobiili’ kännykästä. Emma antaa esimerkit ’daator’ ja ’särmi’ äitinsä
kielenkäytöstä. Minnan työpaikalla käytetään ruotsista käännettyjä verbiilmauksia. ’Klippa ut’ käännetään ’leikata ulos’ ja ’äta upp’ vastaavasti ’syödä
ylös’.

Keskustellessa Suomessa olevien kanssa, voi käydä ilmi, että käyttämäänsä
sanaa ei ymmärretäkään. Sanavaraston kerrotaan huononevan, esimerkiksi
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Kristianin haastattelussa. Se koskee sekä ensimmäisen että myöhempien
sukupolvien suomea. Suomessakin käytetään paljon ruotsista lainattuja sanoja,
joten välillä on vaikeaa päätellä, onko joku sana varsinaisesti
ruotsinsuomalainen. Ruotsinsuomea käsitteenä selvitetään luvussa 2.2.

8 HAASTATTELUTYÖN POHDINTAA

Tässä luvussa reflektoin haastattelutilanteita ja haastattelun rakennetta. Tämä
on tärkeää, koska mietin haastattelujeni jälkeen, miten omat reagointini ja
kommenttini ovat voineet vaikuttaa haastattelujen kulkuun ja tuloksiin. Lisäksi
mietin, onko käyttämäni transkriptiotapa ollut tarkoituksenmukainen työni
tavoitteiden kannalta. Olen pohtinut haastattelijan rooliani ja verrannut
haastattelujeni rakentumista teoriakirjallisuuteen, jossa kerrotaan kvalitatiivisen
tutkimuksen haastatteluprosessista. Lisäksi olen teorian valossa verrannut
ensimmäisiä tarkkoja puhtaaksikirjoituksiani niihin, joita esitän luvussa 6.

8.1 Vuorovaikutus haastattelun rakentamisessa

Koin haastattelut mielenkiintoiseksi ja hauskaksi osaksi tutkimustani.
Haastattelutilanne oli rento mutta kuitenkin asiallinen kaikissa neljässä
haastattelussa. Asiaa helpottaa ehkä se, että tunnen kaikki haastateltavat
ennestään. Haastattelujen aikana pyrin kuitenkin pysymään tutkijahaastattelijan
roolissa ja ajankohtaisessa aihepiirissä. Minua ja haastateltavia yhdistää
samantapainen tausta, koska minullakin on ruotsinsuomalaiset juuret. Se voi
vaikuttaa siihen, että pystyin osallistumaan aktiivisemmin keskusteluun itse
kysymyksieni lisäksi.

Olen miettinyt omaa haastattelijan rooliani, esimerkiksi millä tavoin reagoin tai
kommentoin informanttieni repliikkeihin. Niin kuin jo luvussa 3 osittain
käsittelin aihetta, Kvalen ja Brinkmannin kirjassa on kolme päälinjaa
haastattelujen toteutuksesta: ”att intervjua kan ses som ett hantverk, som en
kunskapsproducerande aktivitet och som en social praktik” (Kvale &
Brinkmann 2009: 33). Mielestäni haastatteluissani voi nähdä selviä
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esimerkkejä tästä sosiaalisen kanssakäymisen prosessista ja
tiedonrakentumisesta keskustelun aikana.

Haastatteluissa olen tarkkaan seurannut ennakkoon valmistettuja
kysymyksiäni, mutta luonnollisesti haastattelusta kuitenkin tulee
molemminpuolinen keskustelu. Yritin olla johdattelematta haastateltavia. Oma
kuvani ja kokemukseni vähemmistöryhmästä voivat kuitenkin vaikuttaa siihen,
mitä sanoin. Toisaalta jotkut asiat, joihin reagoin esimerkiksi
hämmästymisellä, eivät välttämättä johtuneet omasta ennakkotiedostani. Monet
kommenteistani haastatteluissa olivat spontaaneja reaktioita. Osa niistä on ollut
hyödyllisiä lisäkysymyksiä, jotka johdattivat keskustelua syvemmälle
tutkimusaiheeni alueella. Toisissa esimerkeissä minun lisäkysymykseni voivat
myös antaa uutta perspektiiviä haastateltaville.

Sekä Minna että Sanna vaikuttivat ensin vakuuttuneilta, että suomenkielisistä
palveluista tulisi tulevaisuudessakin olemaan tarve Ruotsissa. Kun vielä yritin
selventää asiaa kysymällä, haluaisivatko toisen ja myöhempien polvien
ruotsinsuomalaiset käyttää suomea asioidessaan virastoissa, molemmat
totesivat mietittyään asiaa tarkemmin, että ei se niin taidakaan olla. Minna tutki
asiaa omalta kannaltaan ja myönsi, että hän itsekin käyttäisi varmaan ruotsia,
vaikka tietäisi voivansa käyttää suomea. Sanna sanoi, että moni varmaan nytkin
käyttää ruotsia, vaikka olisi mahdollisuus saada palvelua suomeksi.

Kvalen ja Brinkmannin mukaan haastattelija joutuu keskustelun aikana
harkitsemaan, mihin kohtiin tarkalleen haastateltavan vastauksissa olisi hyvä
syventyä enemmän. Se vaatii aihepiirin osaamisen lisäksi valppautta sekä
tietoisuutta siitä, minkälaista tietoa pyrkii hakemaan. (Kvale & Brinkmann
2009: 154.) Joskus huomasin vasta haastattelua jäljestäpäin kuunnellessani, että
jostakin asiasta olisi voinut kysyä lisää. Seuraavassa esimerkissä spontaanit
lisäkysymykseni keskustelun aikana johtivat luonnollisella tavalla aihepiiriin
syventymiseen.

Suunniteltu kysymys oli, liittyykö suomalaisuuteen häpeää tai jotain muuta
negatiivista ja millä tavalla. Sanna kertoo tilanteen muuttuneen, että
aikaisemmin suomalaisuudessa oli häpeää. Siihen kysyin ensimmäisen
104

lisäkysymykseni, onko hänellä omia muistoja tai kokemuksia tästä. Sannan
annettua muun muassa esimerkki siitä, ettei metrossa kehdattu puhua suomea
hänen nuoruudessaan, kysyn toisen lisäkysymykseni, että huomasiko hän tätä
häpeää myös koulussa. Siitä seuraa aika traaginen kertomus – vaikka tosin
haastattelutilanteessa naurammekin sille molemmat – hänen suomalaisesta
luokasta, joka erotettiin ruotsalaisista oppilaista erilliseen kellaritilaan syömään
koululounailla.

Haastatteluissa on myös esimerkkejä, joissa haastateltava itse puhuessaan
oivaltaa uusia asioita ja jopa joskus kokonaan muuttaa mieltään. Kysymykseen
suomalaisen musiikin ja elokuvien merkityksestä Sanna vastasi spontaanisti,
etteivät ne hänelle merkitse mitään. Melkein heti perään hän huomasi, että
monella laulajalla Ruotsissa on suomalainen äiti ja että siinähän on
ehdottomasti ylpeyden aihe.

8.2 Haastattelujen puhtaaksikirjoittaminen ja esitys

Yleisesti ottaen pyrin tiivistämään haastattelujen esityksiini olennaisimmat osat
ensimmäisistä yksityiskohtaisemmista puhtaaksikirjoituksistani
tutkimustavoitteitani ajatellen. Sillä tavoin pitkät keskustelut esitetään hieman
lyhennettyinä. Jos aineistossa oli asioita, joita en jäljestäpäin ymmärtänyt
eivätkä ne tuntuneet tärkeiltä, jätin ne pois. Lisäksi olen jättänyt pois asioita
yksilöllisyyden suojaamiseksi. Tässä luvussa annan esimerkkejä asioista. joita
jätin pois haastatteluista niiden esityksissä luvussa 6.

Luvussa 6.4, jossa kerron Sannan kanssa keskustelusta ruotsinsuomalaisesta
kirjallisuudesta, totean lopussa, että ”loppuosassa tämän aiheen käsittelyä ehkä
itse puhun liikaa”. Siinä ei tunnu tärkeältä kertoa kommenteistani, koska Sanna
ei kehitä omia ideoitani eteenpäin. Mainitsin siinä kohtaa haastattelua vanhan
oman ajatukseni, että onko kysymys siirtolaisteemasta vai sosiaaliluokasta, kun
kirjallisuudessa kerrotaan työläisluokkaisista ruotsinsuomalaisista perheistä.
Koen itse, että teemat joskus sekoittuvat ja sen sanon Sannalle haastattelussa.
Sanna itse hipaisee aihetta jo aiemmin haastattelussa, kun hän
nimikeskustelussamme sanoo ”en tiedä onko se sitten nimestä vai paikasta
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missä asuu”, jossa verrataan Tukholman erityyppisiä asuinalueita, joiden
asukkailla on suuret taloudelliset erot.

Sannan kertomuksesta, joka koski suomenkielisen lukioluokan siirtämistä
ruokalasta erilliseen tilaan, olen poistanut esityksessäni joitakin omia
täsmennyskysymyksiäni. Olen jättänyt pois esimerkiksi kysymyksen siitä, kuka
teki päätöksen asiasta ja joitakin omia lievästi järkyttyneitä hämmästyksiäni.
Ne eivät sisällöllisesti anna lukijalle tutkimustavoitteideni ja tutkimuksen
sisällön kannalta mitään olennaista informaatiota. Toisaalta ne voisivat kertoa
enemmän haastattelutilanteen tunnelmasta, jota Kvalen ja Brinkmannin
mukaan olisi hyvä tuoda esille.

Eräästä haastattelusta jätin yksityisyydensuojan syistä erään kertomuksen pois,
vaikka aihepiiri liittyykin tutkimukseeni. Kertomus koskettaa sodan
kokemusten seurauksia, ja siinä tulee esille sukupolvien erot ja suomalaisten
miesten vaikeneminen.

Yhdessä haastattelussa mieleeni juolahti kysymys siitä, tuleeko suomalaisuus
esille eri tavoin eri paikkakunnilla Ruotsissa. Siitä keskustelusta ei mielestäni
seurannut mitään ratkaisevaa tutkimustani varten. Ainut, mitä siitä olisi voinut
mainita, on sosiaaliluokkaeroja teollisuuspaikkakunnilla verrattuna esimerkiksi
perinteiseen yliopistokaupunkiin. Paikkakunnista kertomalla haastatellun
identiteetti olisi kuitenkin voinut tulla esille. Muutenkin olen
yksityisyydensuojan varmistamiseksi jättänyt esittämättä erityisesti pienten
paikkojen nimiä informanttejani esitellessäni.

8.3 Päätelmiä metodeistani

Tutkittuani omia haastattelujani ja niiden puhtaaksikirjoitusta teorian valossa
totean, että pohdintoihini ei ole vain yhtä ainoata korrektia vastausta.
Käytännön työssäni on vahvistunut se, mitä Kvale ja Brinkmann toteavat
kvalitatiivisista tutkimushaastatteluista. Kuten jo luvussa 3.4 viittasin
tutkimushaastatteluteoriaan, ei ole mitään valmiita sääntöjä, joita olisi voinut
tai pitänyt noudattaa haastattelukeskustelun rakenteessa (Kvale & Brinkmann
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2009: 33–34). Aihepiirin osaaminen on tärkeä perusta haastattelijalle. Valppaus
ja reagointi tilanteeseen, tutkimuksen päämäärään sopivalla tavalla,
haastattelun aikana – esimerkiksi lisäkysymyksillä – auttavat eteenpäin
keskustelua (Kvale & Brinkmann 2009: 154). Siitä olen näyttänyt esimerkkejä
samoin kuin tiedon rakentumisesta vuorovaikutuksessa haastattelun
osanottajien välillä. Myös haastateltavan omassa samanaikaisessa puhe- ja
miettimisprosessissa voi kehittyä uusia oivalluksia, kuten olen näyttänyt
Sannan esimerkillä yllä.

Mielestäni tapa, jolla olen esittänyt haastatteluni luvussa 6, sopii tämän
tyyppiseen tutkimukseen, jossa sana sanalta transkriptio ei olisi ollut
tarkoituksenmukainen tapa esittää haastattelun olennaisia kohtia tekstissä.
Tiivistelmässä pääsee nopeammin asian ytimeen, kun liiat yksityiskohdat on
poistettu. Kertojan äänellä ja suorilla puhekielisillä lainauksilla voidaan myös
havainnollistaa haastattelutilannetta lukijoille. Verrattuani alkuperäistä
puhtaaksikirjoittamistani tässä työssä esitettyyn voin todeta, että muutamaa
pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta mitään tutkimustavoitteisiini liittyvää
kohtaa ole jäänyt pois. Yksityisyydensuojan syistä olen joutunut jättämään pois
joitakin osia haastateltavien kertomuksista, niin kuin kerron luvussa 8.2.

9 LOPUKSI: TUTKIMUKSEN TULOSTEN POHDINTAA

Tutkimukseni osoittaa, että ruotsinsuomalaisuus on elävää Ruotsissa. Vaikka
useimmat informanteistani eivät käy usein Suomessa, sekä haastattelut että
kyselykaavakkeiden vastaukset näyttävät kuitenkin, että suomalainen tausta on
tärkeä suurimmalle osalle informanteistani ja suuremmassakin määrin kuin olin
odottanut. Koska tutkimus on kvalitatiivinen ja koeryhmä pieni, ei tuloksiani
voida yleistää koskemaan kaikkia ruotsinsuomalaisia. Informanttien vastaukset
ovat osittain erilaisia, mutta niissä on myös piirteitä, jotka toistuvat usean
henkilön vastauksissa ja joitakin niistä mainitaan muissakin tutkimuksissa.
Haastattelujen avulla on päästy syventymään yksittäisten henkilöiden
tarinoihin ja kokemuksiin suomalaisen siirtolaisperheen lapsina Ruotsissa.
Näiden kertomusten avulla voidaan myös nähdä koko yhteiskunnan muutoksia
yleisellä ja laajemmalla tasolla.
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9.1 Toinen polvi ja heidän identiteettinsä

Tässä tutkimuksessa on selvitetty informanttien sekä myönteisiä että kielteisiä
kuvia suomalaisuudesta ja sitä, mistä identiteetti muodostuu. Juuri toinen
maahanmuuttajapolvi on ratkaiseva ja mielenkiintoinen yleiseltä kannalta
siirtolaisuutta ja vähemmistöjä tutkittaessa. Heillä on lähikokemus
siirtolaisuuteen vanhempiensa myötä eri tavalla kuin esimerkiksi kolmannella
polvella. Samalla he ovat ensimmäinen polvi, joka on kasvanut Ruotsissa, ja
siten ”kuuluu Ruotsiin” – kuten yksi informantti sen ilmaisi. Heillä on usein
tavallaan laajentunut kansallinen identiteetti. He voivat sulautua huomaamatta
syntyperäisten ruotsalaisten sekaan, mutta monelle heistä suomalaisuus on
kuitenkin tärkeä osa heidän identiteettiään ja omaa elämäntarinaansa.
Monikulttuurisuus tuleekin laajasti esille informanttieni vastauksissa, miten se
voi antaa avoimemman ja suvaitsevamman suhtautumisen esimerkiksi
erilaisuuteen ja maahanmuuttoon.

Toisen polven ruotsinsuomalaisille Suomi on toisaalta kotoinen, ja jotkut
näkevät sen myös toisena tai peräti ainoana kotimaanaan, mutta toisaalta ei
välttämättä olla perillä Suomen tapahtumista. Suomalaisen kulttuurin ja taiteen
avulla saadaan kosketusta juuriinsa ja taustaansa. Useat informantit ilmaisevat
vahvoja tunteita, jotka liittyvät suomalaisiin elokuviin tai musiikkiin. Moni
heistä hakee ja haki nuoruudessaan aktiivisesti suomalaista kulttuuria
esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden tai elokuvien muodossa.

Kuten muutkin tutkimukset ovat näyttäneet, myös tässä tutkimuksessa käy
ilmi, että identiteetti ei ole mitään staattista eikä yksiselitteistä. Se voi
määräytyä omien mielipiteiden tai mielikuvien mukaan, eikä muut aina
välttämättä näe sitä samalla tavalla kuin itse. Identiteetti vaihtelee ajan mukaan
ja eri tilanteissa. Myös keskustelun aikana voi havaita siihen liittyviä asioita ja
uusia suuntia. Tutkimuksessani tulee monessa vastauksessa esille oman
identiteetin korostuminen kontrastina toiseen kulttuuriin. Emmalla esimerkiksi
on ollut vahva suomalainen identiteetti Ruotsissa asuessaan. Suomeen
muutettuaan hän kuitenkin huomasi, että hänen ruotsalainen taustansa tulee
esille, vaikka ei itse sitä välttämättä haluisikaan näyttää. Pitkään Suomessa
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asuttuaan hänelle onkin tullut tarve tuoda esille myös ruotsalaisuutta
identiteetissään.

9.2 Uudistuva ruotsinsuomalaisuus ja muutoksia yhteiskunnassa

Tutkimuksessani olen erityisesti nostanut esille käsitteen uudistuva tai
muuttuva ruotsinsuomalaisuus. Vaikka itse otin aiheen esille haastatteluissani,
kaikilla haastatelluilla oli kuitenkin selvästi myös omia ajatuksia ja
kokemuksia aiheesta. Haastatteluissa ja kyselyvastauksissa esitettiin useita
esimerkkejä asenteiden muutoksista suomalaisia kohtaan Ruotsissa.
Syvähaastatteluissa on tullut esille vaikeita asioita, joita niinkin myöhään kuin
1980-luvulla ruotsinsuomalaiset lapset ja nuoret ovat kokeneet Ruotsissa.
Joidenkin tilanteiden vääryydestä tai vakavuudesta ei aina ole oltu täysin
tietoisia vielä niiden tapahtuessa.

Asenteiden muutoksista huolimatta neljänkymmenen vuoden takaiset
stereotyypit suomalaisista elävät osittain edelleen. Alkoholi tulee esille usean
informantin vastauksissa. Suomen kielen käyttö voidaan edelleenkin kokea
ärsyttävänä Ruotsissa. Sisu ja ahkeruus sekä korkea työmoraali ovat pysyneet
positiivisina piirteinä.

Internetin rooli on selvästi suuri ja tärkeä nykypäivän ruotsinsuomalaisuudessa
toiselle polvelle. Netti on astunut ruotsinsuomalaisten lehtien ja Suomiseurojen tilalle, kun ruotsinsuomalaiset hakevat kontakteja vähemmistön sisällä
ja suomalaisuuteen liittyvää tietoa. Seurakunnilla ja kouluilla on myös
keskeinen rooli suomen kieltä ylläpitävinä kohtauspaikkoina. Suomi ja Suomiyhteydet ovat myös tulleet lähemmäksi ja helpommin tavoitettaviksi internetin
kautta, ja siten yhteydet ovat myös lisääntyneet joillakin informanteilla.

Tutkimuskysymysteni ja informanttieni vastausten avulla voidaan myös nähdä
muutoksia yhteiskunnassa. Esimerkiksi se, että nuoremmat sukupolvet haluavat
tuoda itseään esille yksilöinä enemmän kuin vanhempi polvi ei koske
pelkästään ruotsinsuomalaisia. Kuitenkin ruotsinsuomalaisilla voi olla eroja
syntyperäisiin ruotsalaisiin, koska suomen kieli ja sen puhujat on nähty
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negatiivisin silmin aiemmilla vuosikymmenillä, kun ei vielä muita niin suuria
siirtolaisryhmiä ollut Ruotsissa. Sen takia jotkut muutokset voivat tulla
selvemmin esille ruotsinsuomalaisilla syntyperäisiin ruotsalaisiin verrattuna.

Suomen kielen osaamisen tärkeys tulee selvästi ilmi informanttien vastauksista,
vaikka se ei olekaan ratkaiseva kriteeri suomalaisuudelle. Varsinkin lasten
suomen oppimista ja kielen ylläpitoa pidetään tärkeänä ja että kouluissa
saadaan suomen opetusta. Suomalaisen sanavaraston heikkeneminen tulee
esille tutkimuksessani, myös niillä, jotka aktiivisesti käyttävät kieltä. Toisaalta
se voi myös osoittaa sitä, että suomen kieli Ruotsissa on yhä enemmän
kehittymässä omaan suuntaansa. Suomen kieli Ruotsissa on sinänsä laaja aihe,
jota myös olisi mielenkiintoista tutkia enemmän. Se on myös koko ajan
kehityksen ja muutoksen alla. Tässä tutkimuksessa olen vain lyhyesti antanut
esimerkkejä informanttien kokemuksista ruotsinsuomalaisesta kielenkäytöstä.
Ruotsinsuomalaisuuden todetaankin nykyään olevan myös sekakielistä ja
osittain ruotsin kieleksi. Sekin kuuluu tähän uudistuvaan
ruotsinsuomalaisuuteen.

Palveluita suomeksi nähdään tärkeänä ensimmäistä ruotsinsuomalaista polvea
ajatellen. Vaikka sitä osittain puolletaan myös myöhemmille polville, ei
kuitenkaan välttämättä itse käytettäisi mahdollisuutta asioida suomeksi esim.
viranomaisten kanssa. Yleinen tietoisuus vähemmistölaista koetaan Ruotsissa
olevan osittain puutteellista. Kiinnostuksen kerrotaan olevan vaihtelevaa
informanttien ruotsinsuomalaisissa tuttavapiireissäkin.

9.3 Materiaalia jatkotutkimuksiin

Tässä alaluvussa annan joitakin esimerkkejä asioista, joihin olisi
mielenkiintoista syventyä jatkotutkimuksissa.

Verrattuna myöhempien polvien ruotsinsuomalaisiin toisella sukupolvella,
jotka ovat muuttoaaltovuosien muuttajien lapsia, on vielä sodan seuraukset
läsnä jollakin tasolla. Tämä tulee esille esimerkiksi luvussa 5.7, jossa kokemus
sodasta ja sodanjälkeisestä ajasta mainitaan ensimmäisen ja toisen sukupolven
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eroina. Vaikka toinen polvi ei itse olekaan elänyt sota-aikaan, heillä voi
kuitenkin vanhempiensa tai isovanhempiensa kautta olla kosketus sotaan ja sen
seurauksiin. Niin kuin kerron luvussa 8.2, suomalaisten miesten vaikeneminen
sodan kokemuksista tuli esille yhdessä haastattelussani. Sodan vaikutusta voisi
tutkia enemmän, miten toisen polven ruotsinsuomalaiset kokevat sen ja onko se
vaikuttanut heihin.

Tässä työssä lasken itse lähtökohtaisesti Ruotsissa asuvat tai kasvaneet
suomalaiset ’ruotsinsuomalaisiksi’. En siis ota kantaa termin
ruotsinsuomalainen tulkintaan, sen voi tulkita eri tavoin tai olla siitä eri mieltä.
Informanttieni vastauksissa nämä erot tulevat esiin välillä. Esimerkiksi Minna
ajattelee, että vanhempi polvi näkee itsensä suomalaisena, kun taas seuraava
polvi helpommin omaksuu käsitteen ruotsinsuomalainen. Myös Emman
kertomuksissa näkyy erottelu nimityksissä. Kun pyydän esimerkkejä
ruotsinsuomalaisesta kielenkäytöstä, ajattelen itse yleisesti Ruotsissa käytetyn
suomen piirteitä, jotka eroavat suomensuomesta. Emma kokee, ettei oikein
osaa vastata, koska ei ole kasvanut ”Suomi-yhteisössä” eikä hänelle siten ole
kehittynyt ruotsinsuomalaista kielenkäyttöä. En siis tässä työssä syvenny
mahdollisiin näkemys- tai tulkkauseroihin sanan tarkoituksesta. Itse annan
kuitenkin molemmat vaihtoehdot kyselykaavakkeen kysymyksessä 14, koska
haluan tietää, mitä informantit kokevat olevansa – suomalaisia, ruotsalaisia
ja/vai ruotsinsuomalaisia.

Se mitä persoonapronominia käyttää, voi kertoa jotakin omasta ryhmään
kuuluvuuden tunteesta. Sanna huomaa puhuessaan ruotsinsuomalaisista
kohtauspaikoista käyttävänsä ensin monikon kolmatta muotoa
ruotsinsuomalaisista (luvussa 6.4). Nauraen hän korjaa: ”No kai niillä on –
niillä [naurua] meillä – niin se on muuten, onko niitä enää?” Itselläni oli
tarkoitus haastattelijana käyttää monikon toista tai kolmatta muotoa, mutta
huomaan jäljestäpäin, että ainakin välillä käytän monikon ensimmäistä muotoa.
Weckström kommentoi asiaa omasta tutkimuksestaan. Kukaan hänen
haastateltavistaan ei käyttänyt vain yhtä muotoa ruotsinsuomalaisista, vaan meja he-muodot vaihtelivat epämääräisesti. (Weckström 2011b: 139–140.)
Tämäkin olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.
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Tutkimuksessani on vain lyhyesti tullut esille äidinkielen menettäminen tai
vaihtaminen toiseen kieleen, esimerkiksi opettajan kiellon seurauksena. Voisi
olla mielenkiintoista tutkia enemmän, miten se on vaikuttanut identiteettiin.
Olisi myös mielenkiintoista haastatella ruotsinsuomalaisia, jotka kokevat
olevansa täysin ruotsalaisia. Miten he näkevät ruotsinsuomalaisuuden ja millä
tavalla suomalainen tausta on vaikuttanut heidän identiteettiinsä?

112

RUOTSINKIELINEN TIIVISTELMÄ – SVENSK SAMMANFATTNING

Sverigefinskhet i förändring: en frågeformulär- och intervjuundersökning om
andra generationens sverigefinnars identitet, språk och finskhet

Inledning

Denna avhandling har sin bakgrund i den stora migrationen från Finland till Sverige
och dess följder. Det har gått flera årtionden sedan den enorma flyttrörelsen hade sin
kulmen på 1960- och 1970-talen. Från att ha varit en relativt homogen och tyst
invandrargrupp, som fått utstå fördomar, har sverigefinnarna kommit att bli en
heterogen minoritetsgrupp, som både vågar och vill göra sig hörd. Under 2000-talet
har det i Sverige stadgats och uppdaterats lagar till förmån för minoriteterna och
deras språk och kultur.

I avhandlingen undersöks med hjälp av frågeformulär och intervjuer hur finskheten i
Sverige ser ut idag och vad den finska bakgrunden betyder för andra generationens
sverigefinnar. I intervjuerna behandlas avhandlingens ämnesområden mer ingående.
Både positiva och negativa erfarenheter kommer fram i undersökningen.
Informanterna beskriver sin syn på sin nationella och språkliga identitet. Vidare
besvaras frågor om vikten av att kunna använda finska i Sverige. Det ges också
exempel på sverigefinskt språkbruk. Förändringar och förnyelser i sverigefinskheten
är ett genomgående tema i undersökningen. I avhandlingen behandlas dessutom
intervjuprocessen i ett eget kapitel.

Sverigefinnar och finskan i Sverige

Finländarna i Sverige är inte enbart invandrare. Det har funnits finländare i Sverige
redan då Sverige och Finland fortfarande var samma land. Generellt syftar man med
termen sverigefinländare eller sverigefinnar på de finländare som migrerade till
Sverige efter andra världskriget samt deras avkommor (Andersson & Kangassalo
2003: 33). Under de stora flyttvågsåren från mitten av 1960-talet till början av 1970talet flyttade tiotusentals finländare årligen till Sverige (t.ex. Reinans 1996: 64–65
enligt Andersson & Kangassalo 2003: 63–64.). Begreppet sverigefinländare
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innefattar även finlandssvenskar bosatta i Sverige. Jag använder i denna text
genomgående termen sverigefinnar eftersom min undersökning handlar om personer
från finskspråkiga familjer.
Sverigefinska språknämnden definierar sverigefinska som ”den finska som används i
Sverige”. Där ingår både det talade och det skrivna språket oavsett om påverkan från
svenska förekommer. (t.ex. Ehrnebo 2007a: 16.) I det sverigefinska
språkvårdsarbetet strävar man efter att standardfinskan i Sverige så långt som möjligt
ska följa samma grammatiska regler och vokabulär som standardfinskan i Finland. I
sverigefinskt talspråk förekommer påverkan från svenskan både som låneord och i
syntaxen. Även svenska ord kan blandas in i finskt tal.

Teoretiska referenser
Marja Ågren har i sin doktorsavhandling ”Är du finsk, eller…?” (från år 2006)
intervjuat andra generationens sverigefinnar i Göteborg om betydelsen av den finska
bakgrunden för informanterna. Lotta Weckström har i sin doktorsavhandling
”Representations of Finnishness in Sweden” (från år 2011) med hjälp av intervjuer
undersökt andra generationens sverigefinländares syn på finskhet och identitet samt
språkets roll i sammanhanget. Weckströms avhandling har varit en inspiration för
undersökningen i min avhandling. I analysen av mina resultat har jag gjort
jämförelser med både Ågrens och Weckströms undersökningar.

Enligt Jarmo Lainio har det från 1980-talet framhävts en sverigefinsk identitet, vars
drag både skiljer sig från och har likheter med både den finlandsfinska och den
sverigesvenska identiteten och etniciteten (Lainio 1996: 267). På grund av den
negativa synen på finska i Sverige har det tidigare varit svårt att bejaka sin finska
språkliga identitet. Parallellt med att finskans och finnarnas status höjts, samtidigt
som sverigefinnarna också förankrat sig i Sverige, har denna dubbla, ”tvåländska”,
sverigefinska identitet kunnat utvecklas. (Lainio 1996: 264–268.)

Den första invandrargenerationens situation finns det mycket dokumentation om,
medan det ännu inte har forskats i så stor utsträckning om senare generationers
sverigefinnars situation (Weckström 2011: 12–13). Ytterligare teoretiska referenser
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är de omfattande verken Suomalaiset Ruotsissa (Korkiasaari & Tarkiainen 2000) och
Finnarnas historia i Sverige 3 (red. Lainio 1996), i vilka migrationen mellan Finland
och Sverige samt dess följder behandlas.

Sverigefinskhet har under senare år även behandlats i många kulturella sammanhang.
Det har gjorts filmer och skrivits skönlitteratur, och flera programserier har visats på
Svt.

Metod och material

Undersökningen består av två delar, dels en frågeformulär- och dels en intervjudel.
Nio personer har besvarat frågeformuläret och av dessa har fyra personer
djupintervjuats. Genom frågeformuläret fick jag en inledande kartläggning av
deltagarnas förhållningssätt till finskhet och finskan i Sverige. Utifrån svaren
bearbetade jag intervjufrågor, genom vilka jag kunde fördjupa mig i temat. Med de
intervjuades tillåtelse spelades intervjuerna in, vilket underlättade både
intervjusituationen och efterarbetet. Frågeformulär- och intervjufrågorna planerades
väl och strukturerat. Förutom gemensamma frågor, fick de intervjuade även några
individuella frågor som baserades på deras svar i frågeformuläret. Med ett
frågeformulär kan fler deltagare nås medan ett intervjusamtal ger möjlighet för
djupare och mer nyanserad information, vilket är lämpligt för denna typ av
forskningsämne.

Alla deltagare i undersökningen har vuxit upp med finskspråkiga föräldrar, som är
födda i Finland. Av deltagarna är sex födda i Sverige och tre har kommit till Sverige
som barn, en vid elva månaders ålder, en vid 1,5 års och en vid 8 års ålder. I denna
undersökning behandlar jag alla som andra generationens sverigefinnar, eftersom jag
är intresserad av hur uppväxten i en finsk invandrarfamilj kan påverka identiteten
och förhållningssättet till det finska språket. En av de som är födda i Sverige har som
vuxen flyttat till Finland, och var fortfarande bosatt där vid tidpunkten för
undersökningen. De övriga informanterna bodde i Sverige då undersökningen
gjordes. Åtta av informanterna är bekanta till mig på något sätt, och en informant
fick jag kontakt med genom en annan av informanterna.
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Undersökningsmetoden är kvalitativ. Antalet informanter är så pass litet att det inte
går att generalisera resultaten att gälla för alla sverigefinnar. Däremot ger resultaten
en bild av informanternas egna upplevelser av sin situation och sina erfarenheter.
Genom deltagarnas svar och berättelser kan man dessutom se förändringar i det
svenska samhället på ett vidare plan. Dessutom kan resultaten vara riktgivande för
fortsatt forskning.

I avhandlingen har jag även kritiskt granskat min egen roll som intervjuare och sättet
att presentera samtalen, och jämfört dessa med vad teorin säger om kvalitativa
forskningsintervjuer. Jag har också studerat hur kunskap och insikter byggs upp och
formas genom interaktionen i samtalet (Kvale & Brinkmann 2009: 18–19, 34).
Förutom kunskaper i ämnesområdet krävs av intervjuaren en medvetenhet om vilken
information man är ute efter. Intervjuaren bör vara observant på vilka svar under
intervjusamtalet som bör följas upp, och bör då kunna ställa lämpliga följdfrågor.
(Kvale & Brinkmann 2009: 154.)

Resultat av undersökningen

Speciellt den andra generationens invandrare har en avgörande roll när det gäller
forskning om invandring och minoriteter generellt. Den andra generationens
sverigefinnar har via sina föräldrar en nära anknytning till invandring samtidigt som
de själva inte är invandrare och därmed har en mer naturlig tillhörighet i Sverige. De
har ofta en på sätt och vis vidgad nationell identitet; de kan obemärkt smälta in bland
svenskar samtidigt som de finska rötterna är en viktig del av dem själva och deras
identitet. Den andra generationen vars föräldrar flyttade till Sverige som unga vuxna
under flyttvågsåren har, till skillnad från senare generationer, även krigets följder
närvarande i olika grad.

När skillnader mellan den första och den andra generationens sverigefinnars syn på
finskhet diskuteras i undersökningen nämner några av informanerna kriget och dess
följder som en skillnad. Det blir ingen fördjupning i krigstemat i denna avhandling,
men det vore intressant att i framtida forskning undersöka hur upplevelser av krig
möjligen kan påverka även generationen som inte själv upplevt krigstid men som
genom sina föräldrar eller mor- och farföräldrar upplevt någon slags beröring med
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krigets följder. Till exempel kom finska mäns tigande om krigserfarenheter upp som
ett tema i en av intervjuerna.

I resultaten återfinns likheter med den forskning jag jämfört med. Liksom tidigare
undersökningar visat är identitet inget entydigt eller statiskt. Den består och skapas
av mentala bilder, och dessa kan variera från situation till situation och med tidens
gång (Bl.a. Weckström 2011: 120–122). Ens egen bild av ens identitet kan också
skilja sig från hur andra uppfattar den. Dessutom kan nya sidor av ens identitet
upptäckas under ett samtal. I min undersökning framhävs i flera personers svar att
speciellt i mötet eller i kontrast med en annan kultur förstärks sidor av ens egen
identitet. Till exempel hade en av de intervjuade alltid under sina år i Sverige haft en
stark finsk identitet. Först efter sin flytt till Finland började den svenska identiteten
framhävas mer – till en början ofrivilligt men senare som något positivt som hon
gärna själv lyfter fram och betonar.

Liksom Weckströms och Ågrens undersökningar visar mina resultat att finskheten i
Sverige är levande hos den andra generationen. Trots att flera av mina informanter
inte längre vistas mycket i Finland förstår jag av undersökningen att den finska
bakgrunden är viktig för de flesta, och i större utsträckning än vad jag hade förväntat
mig. Finland kan för andra generationens sverigefinnar vara ett (ena) ”hemland” på
sätt och vis, men samtidigt ett land man enbart semestrar i på somrarna. Man kan
känna tillhörighet, men ändå är det många saker man inte känner till som sker i
Finland, till exempel i politiken eller i skolsystemet. I mina intervjuer berättar man
om hur man aktivt söker eller har sökt finska kulturupplevelser via filmer, musik och
litteratur för att få en beröring med och en vidare bild av sina rötter. Några av
informanterna beskriver starka eller speciella känslor som dessa kulturupplevelser för
med sig. De här känsloyttringarna är något jag tolkar som en slags längtan till sitt
ursprung.

I denna avhandlig har speciellt förändringar eller förnyelser i sverigefinskheten lyfts
fram på olika sätt. Ett exempel på det är att attityderna mot finnar i Sverige blivit
positivare med åren. Detta påvisar såväl denna som tidigare undersökningar.
Internets roll gav flera aspekter på förändringar för sverigefinnar och i
sverigefinskheten, visar svaren i min undersökning. Medan den första generationen
sverigefinnar har haft finska föreningar som en träffpunkt med landsmän och läst
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sina nyheter i sverigefinska tidningar söker den andra generationen både kontakter,
information och kulturupplevelser via internet. Kontakt med släktingar i Finland har
återupptagits via Facebook. Om teknikens utveckling konstaterar en av mina
intervjuade att avståndet till Finland numera är kort via internet.

I intervjusamtalen kom det fram att trots attitydförändringar mot det positivare fanns
det så sent som på 1980-talet tecken på negativa attityder mot det annorlunda. En av
mina informanter berättar om lärare som uppmanat att använda svenska istället för
finska och en annan berättar om sin finska skolklass vars lunchmåltider flyttades från
skolmatsalen till en separat källarlokal. Vissa gamla stereotyper om finnar i Sverige
från 1970-talet lever kvar än idag framgår det av informanternas svar; finnar och
alkohol tillhör de negativa stereotyperna medan finnars anseende som arbetsamma
tillhör de positiva.

De flesta informanterna anser det viktigt att den äldre sverigefinska generationen har
möjlighet till service på finska hos myndigheter och inom äldrevården. Däremot
upplevs inte den andra generationen vara i behov av service på finska. Det anses
ändå viktigt att att finskan i Sverige lever vidare och att barnen får tillgång till
språket även utanför hemmet. Det framgår av min undersökning att skolan och
församlingarna har en viktig roll som mötesplatser för aktiv användning och
underhåll av finskan.

Avslutning

Av min undersökning framgår det att finskheten i Sverige upplevs som levande på
många sätt hos den andra generationens sverigefinnar. I avhandlingen har exempel
på förändringar i sverigefinskheten lyfts fram, både på person- och samhällsnivå.
Finska språket anses ha en betydande roll i Sverige, trots att man själv anser sig klara
sig bra på sin svenska. Genom teknikens utveckling har både mötesplatser och
informationssökning blivit lättillgängliga. Via internet når sverigefinnarna Finland
när som helst och på ett smidigt sätt.
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LIITE 1: Saatekirje

Samma text finns på svenska längre ner.
Kiitos, kun osallistut tutkimukseeni!
Olen Annika Koskelainen, ja teen maisterin lopputyötä Åbo Akademissa. Tutkielmani käsittelee
Ruotsissa asuvien suomalaisten identiteettiä ja kieltä. Kyselylomake on tehty siihen tarkoitukseen.
Tietoja käytetään ainoastaan Pro gradutyössäni ja mahdollisissa jatkotutkimuksissa.
Henkilöllisyytesi ei tule muiden kuin tutkijan tietoisuuteen. Henkilötiedot hävitetään, kun työ on
valmis.
Olen kiitollinen, jos vastaat niin perusteellisesti kuin mahdollista, mutta mihinkään kysymykseen ei
ole pakko vastata.
Tutkimukseeni kuuluu myös suullinen haastattelu, jossa käsitellään samoja aihepiirejä kuin tässä
lomakkeessa. Siihen pyydetään muutama henkilö teistä lomakkeen vastaajista. Olisitko kysyttäessä
mahdollisesti halukas osallistumaan suulliseen suomenkieliseen haastatteluun?
Kyllä___

En___

Pyydän sinua täyttämään henkilötietosi tälle sivulle. Tutkimuskysymykset ovat erillisessä liitteessä.
Nimi :
Ikä:
Asuinpaikka:
Koulutus:
Ammatti:
Äidin ammatti:
Isän ammatti:

Jos haluat lisätietoja tutkimuksesta, ota mielellään yhteyttä:
annika.koskelainen@abo.fi tai urpo.nikanne@abo.fi (ohjaaja)
--Tack för att du deltar i undersökningen!
Jag heter Annika Koskelainen och jag skriver min magisteravhandling vid Åbo Akademi.
Avhandlingen handlar om i Sverige bosatta finländares identitet och språk. Frågeformuläret har
gjorts för det ändamålet. Informationen kommer endast att användas i min magisteravhandling och
eventuell fortsatt forskning. Din identitet kommer inte till någon annans kännedom än forskarens.
Personuppgifterna kommer att förstöras när arbetet är färdigt.
Jag är tacksam om du svarar så utförligt som möjligt, men du är inte tvungen att svara på någon
fråga.
Till min undersökning hör också en muntlig intervju där samma ämnesområden behandlas som i
detta formulär. För det kommer några av er som besvarar det här formulär att tillfrågas. Skulle du
på eventuell tillfrågan vara villig att delta i en finskspråkig intervju?
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Ja___

Nej___

Vänligen fyll i personuppgifterna på detta blad. Undersökningsformuläret finns i en separat bilaga.
Namn:
Ålder:
Bostadsort:
Utbildning:
Yrke:
Moderns yrke:
Faderns yrke:

För ytterligare information om undersökningen kontakta gärna:
annika.koskelainen@abo.fi eller urpo.nikanne@abo.fi (handledare)
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LIITE 2 a: Kyselykaavake suomeksi
Kysymyskaavake:
1. a) Oletko syntynyt Ruotsissa?
b) Jos et, minkä ikäisenä muutit Ruotsiin?
c) Jos olet syntynyt muualla kuin Ruotsissa tai Suomessa, missä maassa?
2. Vanhempiesi äidinkieli:
Äiti:
suomi___
ruotsi___
Isä:

ruotsi___

muu (mikä?)________

3. Vanhempiesi synnyinmaa:
Äiti:
Suomi___
Ruotsi___

muu (mikä?)________

Isä:

suomi___

muu (mikä?)________

Suomi___

Ruotsi___

muu (mikä?)________

4. Minkä kielen (tai minkä kielien) koet olevan äidinkielesi?
5. Minkä kielen opit ensimmäisenä (tai mitkä, jos opit useita kieliä yhtä aikaa)?
6. Minkä ikäisenä aloit puhua ruotsia?
7. Minkä kielen koet vahvimpanasi tällä hetkellä?
8. Miten hyvin hallitset mielestäsi suomen kielen?
Täydellisesti___

Hyvin useimmissa tilanteissa___

Osaan hyvin vähän___

Auttavasti___

Ymmärrän, mutta en puhu___

En ollenkaan___

9. Mitä kieltä puhut
a) vanhempiesi kanssa?
b) sisartesi kanssa?
10. Jos osaat suomea, miten usein käytät sitä?
Päivittäin___
Muutaman kerran vuodessa___

Joka viikko___
En koskaan___

Joka kuukausi___

11. Minkälaisissa tilanteissa käytät suomea? Anna muutama esimerkki tyypillisestä tilanteesta, jossa
käytät suomea. (Ota huomioon sekä suullinen että kirjallinen käyttö.)
12. Minkälaisia yhteyksiä tai suhteita sinulla on suomalaisiin
c) Ruotsissa?
d) Suomessa?
13. Mainitse viisi esimerkkiä, jotka mielestäsi kuvaavat suomalaisuutta
c) yleisesti.
d) omalla kohdallasi.
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14. Koetko olevasi (voit valita yhden tai useampia vaihtoehtoja):
suomalainen___ ?

ruotsalainen___ ?

ruotsinsuomalainen___?

15. Jos tunnet itsesi edes jossain määrin ruotsalaiseksi, kuvaile kolmella tai neljällä esimerkillä,
millaisissa tilanteissa tai yhteyksissä se ilmenee?
16. a) Mikä on (tai mitkä ovat) mielestäsi kotimaasi?
b) Kuvaile neljällä esimerkillä mitä kotimaa merkitsee sinulle.
17. Onko mielestäsi olemassa vakiintunutta ruotsinsuomalaista kulttuuria? Jos on, millaista? Anna
esimerkkejä.
18. Jos vastasit myöntävästi edelliseen kysymykseen, eroaako mielestäsi ruotsinsuomalainen kulttuuri
suomensuomalaisesta ja toisaalta ruotsalaisesta? Jos kyllä, millä tavalla?
19. Miten usein käyt Suomessa?
En koskaan___
Harvemmin kuin vuosittain___
1–2 kertaa vuodessa___
Vähintään 3 kertaa/vuosi___
20. Miten paljon ja minkälaista kouluopetusta olet saanut suomeksi? (Oletko esim. käynyt suomalaista
luokkaa tai saanut kotikielen opetusta?)
21. Voiko mielestäsi olla suomalainen vaikka ei osaisikaan suomea? Perustele vastauksesi.
22. Onko tärkeää, että Ruotsissa voi asioida suomeksi viranomaisten kanssa? Miksi tai miksi ei?
23. Onko tärkeää, että Ruotsissa on suomenkielisiä ohjelmia tai lehtiä? Perustele vastauksesi.
24. a) Mitkä ruotsinsuomalaiset tiedotusvälineet (lehdet, radio- ja tv-ohjelmat, internetsivut) tai
ruotsinsuomalaiset järjestöt, seurat ja muut yhteisöt (myös nettiyhteisöt) ovat sinulle tuttuja?
b) Jos jotkut ovat tuttuja, seuraatko mitään niistä tai osallistutko mihinkään organisoituun
ruotsinsuomalaiseen toimintaan? Jos kyllä, mainitse mitä seuraat ja/tai mihin osallistut?
25. Miten arvelet, että syntyperäiset ruotsalaiset kuvailisivat suomalaisia? Anna kolme esimerkkiä.
26. Luuletko tai koetko asenteiden suomalaisia kohtaan Ruotsissa muuttuneen? Jos kyllä, millä tavalla
ja milloin?
27. Luuletko vanhemmillasi olevan eri kuva suomalaisuudesta kuin sinulla? Jos arvelet niin olevan,
millaisia erot ovat?
28. Koetko, että suomalaisuuteen liittyy joitakin vaikeita asioita omalla kohdallasi? Jos koet, anna
esimerkkejä.
29. Haluaisitko kertoa vielä jotakin, mikä ei tullut esille edellisissä kysymyksissä tai vastauksissa?
30. Oliko johonkin kysymyksistä vaikea vastata? Jos oli, mistä se johtuu?
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LIITE 2 b: Kyselykaavake ruotsiksi
Frågeformulär
1. a) Är du född i Sverige?
b) Om inte, vid vilken ålder flyttade du till Sverige?
c) Om du är född i ett annat land än Sverige eller Finland, vilket land är det?
2. Dina föräldrarns modersmål:
Mor: finska___
svenska___
Far:

svenska___

annat (vilket?)________

3. Dina föräldrarns födelseland:
Mor: Finland___ Sverige___

annat (vilket?)________

Far:

finska___

annat (vilket?)________

Finland___

Sverige___

annat (vilket?)________

4. Vilket språk (eller vilka språk) ser du som ditt (eller dina) modersmål?
5. Vilket språk lärde du dig först (eller vilka, om du lärde dig flera språk samtidigt)?
6. Vid vilken ålder började du tala svenska?
7. Vilket språk upplever du vara ditt starkaste i nuläget?
8. Hur bra behärskar du finska språket enligt din egen uppfattning?
Fullständigt___
Bra i de flesta situationer___
Nöjaktigt ___
Jag kan väldigt lite___
Jag förstår, men pratar inte___
Inte alls___
9. Vilket språk pratar du
c) med dina föräldrar?
d) med dina syskon?
10. Om du kan finska, hur ofta använder du det?
Dagligen___
Några gånger om året___

Varje vecka___
Aldrig___

Varje månad___

11. I vilka slags situationer använder du finska? Ge några exempel på en typisk situation där du
använder finska. (Ta både muntligt och skriftligt bruk i beaktande.)
12. Vilka slags kontakter eller relationer till finländare har du
e) i Sverige?
f) i Finland?
13. Nämn fem exempel, som enligt dig beskriver finskhet
e) generellt.
f) för dig personligen.
14. Upplever du dig vara (du kan välja ett eller flera alternativ):
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finsk___ ?

svensk___ ?

sverigefinsk___?

15. Om du känner dig som svenks åtminstone i någon utsträckning, beskriv med tre eller fyra exempel i
vilka slags situationer eller sammanhang detta visar sig?
16. a) Vilket (eller vilka) är enligt dig ditt hemland (eller dina hemländer)?
b)Beskriv med hjälp av fyra exempel vad hemland betyder för dig.
17. Anser du att det finns etablerad sverigefinsk kultur? Om det finns, hurdan i så fall? Ge exempel.
18. Om du svarade jakande på den föregående frågan, anser du att den sverigefinska kulturen skiljer sig
från den finska kulturen i Finland eller å andra sidan från den svenska kulturen i Sverige? Om ja, på
vilket sätt?
19. Hur ofta besöker du Finland?
Aldrig___
år___

Mer sällan än årligen___

1–2 gånger per år___

Minst 3 gånger per

20. Hur mycket och hurdan skolundervisning har du fått på finska? (Har du t.ex. gått i finsk klass eller
fått hemspråksundervisning?)
21. Kan man enligt dig vara finsk även om man inte skulle kunna finska? Motivera ditt svar.
22. Är det viktigt att man i Sverige kan sköta ärenden hos myndigheterna på finska? Varför eller varför
inte?
23. Är det viktigt att det finns finskspråkiga program eller tidningar i Sverige? Motivera ditt svar.
24. a) Vilka sverigefinska massmedier (tidningar, radio- och tv-program, internetsidor) eller
sverigefinska organisationer, föreningar och andra intressegrupper (även nätgemenskaper) är
bekanta för dig?
b) Om det är några som är bekanta, följer du något av dem eller deltar du i någon organiserad
sverigefinsk verksamhet? Om ja, nämn vad du följer och/eller vad du deltar i?
25. Hur tror du att infödda svenskar skulle beskriva finländare? Ge tre exempel.
26. Tror du eller upplever du att attityderna mot finländare i Sverige har förändrats? Om ja, på vilket
sätt och när?
27. Tror du att dina föräldrar har en annan bild av finskhet än vad du har? Om du tror att det är så,
hurdana är skillnaderna?
28. Upplever du att finskhet är förknippat med några svåra saker när det gäller dig själv? Om du
upplever det, ge exempel.
29. Skulle du vilja berätta ytterligare något, som inte kom fram i de föregående frågorna eller svaren?
30. Var det svårt att svara på någon av frågorna? Om det var det, vad beror det på?
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LIITE 3: Haastattelukysymykset
Ydinkysymykset kaikille:
1. Missä kaupungissa olet kasvanut?
2. Minkälaisia yhteyksiä sinulla on Suomeen/sukulaisiin Suomessa?
3. Anna kielellisiä esimerkkejä ”ruotsinsuomalaisista ” sanoista/ilmauksista?
4. Onko käsite ruotsinsuomalainen mielestäsi yleinen Ruotsissa? Käytätkö sitä itse?
5. Tunnetko käsitteen ”uudistuva ruotsinsuomalaisuus”? Mitä siihen kuuluu? Miten/millaiseksi koet
sen/mitä ajatuksia se herättää?
6. Millaisia kohtauspaikkoja ruotsinsuomalaisilla on? (yleensä tai netissä)
7. Onko mielestäsi yleistä, että sinun sukupolvesi ruotsinsuomalaiset tietävät Ruotsissa olevista
suomalaisista yhdistyksistä, tiedotusvälineistä ja hallintoasioista, ym.?
8. Kun tämä ensimmäinen sukupolvi tulee vaihtumaan, tuleeko tulevaisuudessa olemaan tarve
suomenkielisistä palveluista Ruotsissa?
9. Millaisia eroja koet olevan ruotsinsuomalaisten ja syntyperäisten ruotsalaisten välillä? Vai onko
niitä?
10. Liittyykö suomalaisuuteen häpeää tai jotain muuta negatiivista? Millä tavalla?
11. Entä mitä positiivista suomalaisuuteen liittyy?
12. Mitä suomalainen (tai ruotsinsuomalainen) musiikki tai elokuvat merkitsevät sinulle?
13. Onko tärkeää, että äidinkielen/kotikielen opetusta on tarjolla vähemmistökielisille kouluissa?
14. Opettaisitko /puhuisitko/tai oletko opettanut lapsillesi suomea?
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