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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 
 
Denna magisteruppsats undersöker det finska föreningslivet i Stockholmsregionen som en 
fallstudie av en diasporas sociala bas, gemenskap och transnationella konstruktion. Metoderna 
– djupintervjuer med representanter av finska föreningar och deltagande observationer – är 
kvalitativa. Studien fokuserar på de historiska, sociala och ekonomiska processer och faktorer 
som ligger bakom uppkomsten av transnationella rum samt på de aktiviteter som försiggår i 
dessa rum. Även aktörer som kan betraktas som drivande krafter i dessa rum lyfts fram. 
Arbetskraftsmigration, diaspora och det transnationella perspektivet utgör den teoretiska 
referensramen. Resultaten visar att den första generationens sverigefinländare är aktiva i 
föreningslivet medan den andra och tredje generationen saknar entusiasm eftersom de har 
blivit försvenskade, konceptet betraktas som föråldrat och det virtuella rummet används i 
större utsträckning för skapandet och upprätthållandet av sociala kontakter. Intresset för 
föreningslivet antas vara något större ibland de invandrargrupper som är mindre integrerade i 
samhället och skiljer sig från majoritetsbefolkningen beträffande kultur, religion och 
utseende. De transnationella aktiviteternas egenskaper och dimensioner beror på faktorer 
såsom gruppens tid i utlandet, migrationsmotiv, graden av integration samt gruppens relation 
till hemlandet.   
 
 
 
Nyckelord: finska föreningar, invandrarföreningar, Stockholm, arbetskraftsmigration, 
diaspora, transnationalism.  
 
 
 
Fotot på framsidan är taget under kulturnatten i Umeå den 22 maj 2010 av Raili Borg. Det har 
hämtats från Umeå finska klubbens hemsida http://uumajalaiset.se/2010/05/ den 28 maj 2010. 
Användning av fotot har godkänts av Raili Borg.       
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1. Inledning  
 
 
"Detta säregna folk med alla dess olika egenskaper, dess barnsliga uppriktighet och tunga 
inbundenhet, dess fallenhet för mystik, dess hänsynslösa kraft och demoniska vildhet, dess 
halsstarrighet och hjältemod.”1 
 
 
Efter andra världskriget fram till i slutet av 1970-talet flyttade ca 80 % av alla utvandrande 
finländare till Sverige. Utvandringen från Finland under denna period var så kraftig att den 
totala befolkningsmängden i Finland minskade påtagligt,2 totalt sett emigrerade nästan en halv 
miljon finländare till Sverige på jakt efter arbeten och högre löner.3 Arbetskraftsbristen inom 
den svenska industrin var hög och det var lätt för en finländare att få en anställning i en fabrik 
eller någon annanstans där språkkunskaperna spelade mindre roll. Finländarna var ju kända 
för sin höga arbetsmoral och uthållighet även om det också gick rykten om deras nära relation 
till flaskan, hur de aldrig log och hur de bar kniv på sig. I dagens mångkulturella samhälle 
känns dock dessa uppfattningar, sanna eller inte, om den sverigefinska minoriteten relativt 
avlägsna då den snarare kan betraktas ”ungefär som fattiga kusiner från vischan, kusiner som 
en dag hade kommit på besök och stannat”,4 för att låna författaren Asko Sahlbergs träffsäkra 
citat. Idag (år 2006) är ca 1,2 miljoner i Sverige utlandsfödda, 15 % av dessa är födda i 
Finland.5  
 
Finländarna blev snabbt medvetna om att de inte hade med sig bara ett eget språk utan också 
en annan kultur trots att ländernas kulturer till synes eller för en utomstående må vara relativt 
likartade. Just det egna språket, den gemensamma kulturella bakgrunden, liknande positioner 
på arbetsplatsen samt den finska identiteten bland sverigefinländarna har resulterat i olika 
typer av unika gemenskaper, i denna uppsats representerar de finska föreningarna i 
Stockholmsregionen dessa gemenskaper. Men för att kunna förstå varför de finska 
föreningarna bildades och uppkom, och vilka krafter som de vidmakthålls och drivs med idag, 
är det viktigt att inkludera de sociala, kulturella och ekonomiska faktorer och 
samhällsprocesser som ligger bakom och har format/formar och påverkat/påverkar såväl deras 
utseende som deras omfattning. I uppsatsen studeras det finska föreningslivet ur ett perspektiv 
där det inte enbart betraktas som ett fristående isolerat fenomen kopplat till dess geografiska 
bas utan som en aktiv aktör som samspelar med andra aktörer i ett rum som domineras av 
gränsöverskridande rörlighet och där olika typer av förbindelser, gemenskaper och kontakter 
ständigt skapas, uppstår och utvecklas.  
 
Uppsatsämnet valdes mot bakgrund av mitt intresse för fenomenet transnationalism och de 
aktiviteter, kontakter och utbyten som migration mellan länder och diasporisering ofta skapar 
och ger upphov till. De finska migranterna utgör kanske inte det mest klassiska exemplet av 
detta då både Sverige och Finland är politiskt stabila välfärdsstater med utvecklade sociala 
system och liknande kulturer men i mina ögon blir gruppen – av samma skäl – ett desto mer 
intressant studieobjekt. Finländare är också den största nationella minoritetsgruppen i Sverige 
till följd av den kraftiga arbetskraftsinvandringen som ägde rum under 1950-, 1960- och  

                                                
1 En betraktelse av det nordiska folket (finnar), Svenska kulturbilders hemsida, den 20 maj 2010 
2 Levä (2008) 
3 Sävborg (2008)  
4 Sahlberg i ”Nationella minoriteter”, Sverigefinska Riksförbundets hemsida, den 25 mars 2009  
5 Levä (2008) 
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1970-talet och utifrån ett transnationellt perspektiv och förståelsen av diaspora6 är det av 
intresse att ta reda på vilken betydelse föreningarna har dels för sverigefinländarna själva, dels 
den sverigefinska identiteten och dels för den finska diasporan och dess framtid. Vidare är det 
intressant att inte bara uppmärksamma diasporan som sådan utan också de konkreta uttryck 
som denna allt oftare får. Den finska gruppen har inte heller studerats tidigare ur detta 
perspektiv, trots sin storlek och uppenbara integration.        

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka det finska föreningslivet i Stockholmsregionen som en 
fallstudie av en diasporas sociala bas, gemenskap och transnationella konstruktion. Fokus i 
studien ligger på föreningarnas lokala och gränsöverskridande verksamheter och aktiviteter. 
Vidare syftar uppsatsen till att diskutera dels de sociohistoriska orsakerna bakom 
föreningarnas uppkomst och dels deras framtid.  
 
I uppsatsen har jag använt mig av följande frågeställningar: 
 

 Hur ser det finska föreningslivet ut i Stockholmsregionen? 
 Vilken betydelse har de finska föreningarna för den sverigefinska minoriteten? 

1.2 Definitioner 
 
Begreppen som används av finländare och finskättade beroende på var de är bosatta och vilket 
språk de talar skapar lätt förvirring och på grund av det är det nödvändigt att tydliggöra vilka 
definitioner som är gällande för den här uppsatsen. Jag vill påpeka att begreppen är komplexa 
och svårdefinierade då dessa inte enbart kan kopplas till det land som man bor och lever i eller 
till det språk som man talar utan de är också kopplade till ens identitet och kulturell 
tillhörighet, dvs. hur man uppfattar sig själv.7 Det faktum att många människor föredrar att 
inte bli kategoriserade överhuvudtaget har inte heller kunnat tas hänsyn till. Syftet med 
definitionerna är således endast att skapa struktur och underlätta för läsaren.        
 
Sverigefinländare avser i denna uppsats de personer som har flyttat från Finland till Sverige i 
vuxen ålder och som bor permanent i Sverige. Majoriteten (ca 85 %) av dessa har finska som 
modersmål8 och i och med det syftar sverigefinländare till den grupp som har finska som 
förstaspråk, till skillnad från bl.a. Eric de Geer vars definition om sverigefinländare omfattar 
”de bofasta människor som har finsk bakgrund enligt kriterierna födelseland, medborgarskap 
och släktskap i Finland oavsett deras ursprungliga modersmål.”9 Med finlandssvenskar 
menas den nationella minoritetsgrupp som bor i Finland men som har svenska som sitt första 
språk. De flesta finlandssvenskarna är tvåspråkiga och kan även finska men många av dem 
föredrar att tala svenska. Sverigefinlandssvenskar är i sin tur finlandssvenskar som permanent 
flyttat från Finland till Sverige. Sverigefinska ungdomar i denna uppsats avser ungdomar upp 
till 30 år som är födda och/eller uppväxta i Sverige men med en eller två finskspråkiga 
föräldrar härstammande från Finland. Definitionen avser därmed inte studenter från Finland 

                                                
6 Begreppet ”diaspora” refererar till någon form av gemenskap av en grupp som lever utanför sitt hemland. Se en 
utförligare diskussion av begreppet i teoriavsnittet s. 20-24 
7 Hedberg diskuterar definitioner av de olika grupperna i sin avhandling ”The Finland-Swedish Wheel of 
Migration” från år 2004 bl.a. på sid. 59-63.      
8 De Geer (2004), s. 14 
9 De Geer (2004), s. 5 
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till skillnad från Sverigefinska Ungdomsförbundets definition. De som är över 30 år, födda 
och/eller uppväxta i Sverige med en eller två finskspråkiga föräldrar, går helt enkelt under 
andra eller tredje generationens (sverige)finländare eller finskättade och definieras inte 
närmare än så.  
 
Finne och sverigefinne har uteslutits i denna uppsats även om användningen av begreppen är 
utbredd med historiska anor. ”Finnar” användes bl.a. redan i Finska föreningen i Stockholms 
svenskspråkiga föreningsstadga antagen år 1894: ”att utgöra ett föreningsband mellan i 
Stockholm vistande finnar”.10 Under årens gång har dock orden blivit laddade ur ett finskt 
perspektiv och låter – i mina öron – snarare som skällsord vilket också är anledningen till att 
jag har valt att inte använda dem i det här arbetet.     

1.3 Översättningar 
 
Även om Sverigefinska Riksförbundet (SFRF) presenterar alla medlemsföreningar på sin 
hemsida med deras finska namn (också i den svenskspråkiga versionen), har föreningarnas 
svenska namn använts genomgående i den här uppsatsen, i likhet med de föreningar eller 
förbund som inte är medlemmar i SFRF. Texten blir på detta sätt mer sammanhängande och 
lättare för läsaren att följa. Vad gäller ortnamn eller platser i Finland så används den svenska 
versionen (svenska är det andra officiella språket i Finland). De finska orden som har varit 
onödiga eller omöjliga att översätta (t.ex. varumärken) förklaras på ett annat sätt.   

1.4 Avgränsningar 
 
Endast finska föreningar som är verksamma i skrivande stund har inkluderats men oberoende 
av när de grundades. Föreningar som slutat existera har exkluderats. Finlandssvenska 
föreningar eller föreningar för finska krigsbarn har inte tagits med eftersom förutsättningar för 
dessa grupper i Sverige ser eller har sett, enligt mig, något annorlunda ut: finlandssvenskar 
har eller har haft det svenska språket med sig redan från Finland vilket åtminstone ytligt sett 
kan betraktas som en fördel inte minst i integrationsprocessen, finska krigsbarn i sin tur kom 
till Sverige när de var små och placerades ofta i svenska familjer. Detta utesluter dock inte det 
faktum att vissa medlemmar i de intervjuade föreningarna kan vara såväl krigsbarn som 
finlandssvenskar men eftersom grupperna har sina egna förbund i Stockholmsregionen så är 
det också mer sannolikt att dessa främst söker sig till dem. 
 
Nästan alla av de inkluderade föreningarna har olika ”avdelningar” inom sig såsom 
pensionärsverksamhet, idrottsverksamhet, dansgrupper osv. Jag har dock valt att inte gå 
närmare in på föreningarnas interna organisationsformer eller deras underavdelningar då det 
mest relevanta för denna uppsats har varit att skapa en övergripande bild av föreningars 
verksamheter och aktiviteter. Hur föreningarna är uppbyggda är därmed inte av intresse i 
denna uppsats.     

1.5 Disposition 
 
Studien är disponerad på följande sätt: i det nästkommande kapitlet redogörs för materialvalet 
och metod, följt av den teoretiska basen som utgörs av tidigare forskning inom ämnet. I 
kapitel 4 och 5 redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. I kapitel 6 bedrivs en 
huvudsakligen kvalitativ analys av det insamlade materialet utifrån urskilda huvudteman med 

                                                
10 Turunen (1994), s. 19 
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en kontinuerlig anknytning till den teoretiska referensramen. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattande diskussion av de fynd som har gjorts. I den avslutande delen ges också 
förslag till fortsatt forskning inom ämnet.   
 

2. Metod och upplägg  
 
Som studiens design har jag valt att använda mig av s.k. fallstudiebaserad forskning, i den här 
studien utgör finska föreningar den specifika undersökningsenheten. Valet av de finska 
föreningarna kan motiveras med att de har funnits länge (Stockholms Finnkår bildades på 
1830-talet, Stockholms finska förening i slutet av 1800-talet, Sverigefinska Riksförbundet år 
195711), deras föreningsliv är välorganiserat samt att de är många till sitt antal. Jag är också 
finsk själv vilket kan betraktas som en fördel inte minst i kontaktskapandet. Det ska dock 
påpekas att jag aldrig har varit aktiv i det finska föreningslivet. Av praktiska skäl har jag valt 
att fokusera endast på föreningar som är verksamma i Stockholmstrakten.  
 
De ovannämnda egenskaperna har möjliggjort att god access till fältet kunnat erhålles samt att 
en mer djupgående bild av gruppen och dess verksamheter kunnat skapas. I och med att 
gruppen består av flera generationer så har även förändring över tid kunnat fångas även om 
detta inte har varit det primära syftet med studien.   
 
Djupintervjuer och deltagande observationer har använts som metoder.   

2.1 Fallstudie 
 
Fallstudiebaserad forskning används ofta för att få mer detaljerade kunskaper om fenomen 
som är komplexa, diffusa och delvis okända. Syften med fallstudier varierar men de kan 
exempelvis fungera som underlag för forskning genom att ge empirisk data som sedan kan 
tolkas och analyseras, eller som redogörelser från praktiker för hur något har gjorts eller ska 
göras. Fallen är oftast av olika karaktär, gemensamt för de flesta fallstudierna skulle kunna 
sägas vara att de ”strävar efter att att öka vår förståelse för generella mekanismer hos ett 
fenomen”.12  
 
Fallstudiebaserad forskning använder sig av kvalitativa eller kvantitativa forskningsmetoder 
eller kombinationen av dessa även om den övervägande är kvalitativ. Enligt Gummesson är 
anledningen till detta att den kvalitativa forskningen tillåter forskaren att göra saker som den 
kvantitativa forskningen inte förmår. Den kvalitativa forskningen når ofta djupare, den 
godkänner ett obegränsat antal samband och variabler samt möjliggör en access till 
verkligheten till skillnad från den kvantitativa forskningen som tillåter t.ex. endast ett fåtal 
variabler och samband. Vidare är den kvantitativa forskningen begränsad till få tekniker 
medan den kvalitativa erbjuder en större frihet och flera valmöjligheter vad gäller forsknings- 
och analystekniker.13   

                                                
11 Stockholms stads kulturförvaltningens hemsida, den 15 mars 2010 
12 Gummesson (2004), s. 126 
13 Gummesson (2004), kap. 6 
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2.2 Intervjuer  
 
Totalt sett har åtta intervjuer genomförts. Respondenterna träffades fysiskt på olika platser i 
Stockholmsregionen under perioden 4/3 2009 – 27/3 2009. Intervjuerna utfördes under 
informella och lättsamma förhållanden med hjälp av sju respektive sex färdigformulerade 
frågor (se bilaga 1 och 2) och liknade mer trevliga pratstunder än strikta intervjuer. Frågorna 
fungerade snarare som ett diskussionsunderlag och varken deras ordning eller innehåll följdes 
strikt under något av intervjutillfällena. Intervjuerna är kvalitativa i sin karaktär, varje intervju 
varade mellan 30-90 minuter. Intervjuerna dokumenterades via en diktafon, samtliga 
intervjuade gav sitt godkännande till det. Intervjuspråket var finska. 

2.2.1 Urval och insamling 
 
Föreningarna som kontaktades hittades på Sverigefinska Riksförbundets (SFRF) hemsida 
under distrikt och föreningar i Stockholm.14 Hemsidan är väluppdaterad och inkluderar alla 
föreningar som har registrerat sig hos SFRF. Jag kontaktade samtliga föreningar som har 
kontaktuppgifter (11 av 18 föreningar) per e-post och/eller per telefon. Enköpings finska 
förening Sampo kontaktades dock inte då Enköping ligger en bra bit utanför Stockholm och är 
dessutom en egen stad. Av de kontaktade föreningarna svarade sex men då ett av svaren 
erhölls relativt sent och uppsatsarbetet redan var i full gång valde jag att inte inkludera den. 
Respondenten Raija Isotalo gav kontaktuppgifter till ”Sverigefinska Ungdomsförbundet 
(SFU)”, respondenten Seija Sjöstedt i sin tur tipsade om ”Svensk-finska föreningen i 
Riksdagen” och gav ett namn som ledde till kontakten med föreningens sekreterare Anne 
Mattila Wass. Dessa föreningar står inte med på SFRF:s hemsida och hittades därmed inte. 
Kontakten med Aatto Koivumäki knöts med hjälp av Tore Larsson från metallföretaget Alfa 
Laval. Koivumäki arbetade på Alfa Laval över 40 år och var en var grundarna till Tullinge-
Tumba finska förening där han också var ordförande i 25 år. Han bjöd på en historisk 
tillbakablick och bidrog med värdefull och även bitvis underhållande information om 
finländarna och deras situation både på och utanför Alfa Laval från i slutet av 1950-talet och 
framåt. Alfa Laval valdes för att flera av respondenterna nämnde företaget som en stor och 
viktig arbetsgivare åt finländarna i Stockholmstrakten.      
 
Alla föreningar är partipolitiskt och religiöst obundna.          
 
Tabellen (tabell 1) nedan visar de inkluderade föreningarna, föreningarnas grundingsår, 
antalet medlemmar i dagsläget samt namnet av den intervjuade personen och hennes/hans titel 
i föreningen.    

                                                
14 Sverigefinska Riksförbundets hemsida, den 25 mars 2009 
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Tabell 1. Korta fakta om de intervjuade föreningarna                 
 
Förening Grundnings 

År 
Antalet  
medlemmar 2009  

Representant/er 

Tullinge-Tumba finska 
förening 

1962 Ca 250 Juhani Haapasaari 
(ordförande) 

Föreningen Finlandia  
(Södertälje) 

1952 Strax över 100 Raija Isotalo 
(viceordförande) 

Bålsta finska förening 1980 Ca 250 Pirkko Lämsä 
(ordförande) 
Irja Brandt (kontorist)var 
närvarande men Lämsä svarade 
på frågorna. 

Huddinge finska förening 1966 107 Riitta Komppa 
(ordförande) 

Finska föreningen i 
Stockholm 

1894 Ca 200 Seija Sjöstedt 
(ordförande) 

Sverigefinska 
Ungdomsförbundet 
(SFU)15 

1993 Hela landet 770 
(Stockholm 170) 

Markus Lyyra 
(generalsekreterare) 

Svensk-finska föreningen 
i Riksdagen 

2008 Föreningen har inget 
medlemsregister  
men antalet medlemmar 
är uppskattningsvis runt 
50. 

Anne Mattila Wass 
(ständige sekreterare) 

   

2.2.2 Hantering av det insamlade materialet 
 
Respondenterna informerades om, innan intervjun påbörjades, hur jag kommer att behandla 
det som sades under intervjun och de fick välja att förbli anonyma ifall dessa så önskade. 
Ingen av de intervjuade valde att bli anonymiserad. Alla, förutom Juhani Haapasaari, Anne 
Mattila Wass och Aatto Koivumäki, fick intervjufrågorna via e-post senast dagen innan 
intervjudagen. Haapasaari och Mattila Wass ansåg att det inte var nödvändigt, i Koivumäkis 
fall hade inte jag tillgång till en faxmaskin och han inte till e-post. Krag Jacobsen menar att 
presentera intervjufrågorna på förhand kan ge för mycket tid till respondenterna att formulera 
sina svar.16 Jag kände dock tvärtom: jag ville ge respondenten tid att skaffa sig information 
om det hon/han kände sig osäker om, återkalla sina minnen utanför intervjusituationen samt 
bekanta sig med frågorna så att även hon/han skulle känna sig nöjd med svaren.  
 
Jag mailade intervjun till respektive intervjuade (Koivumäki fick intervjun per brev) efter att 
den transkriberats och sammanställts. Respondenten fick på så sätt möjlighet att granska 
sammanfattningen i lugn och ro och återge eventuella synpunkter och/eller korrigera möjliga 
missförstånd eller feltolkningar innan informationen användes i uppsatsen. Hur en människa 
tolkar material är individuellt och genom att låta respondenten granska texten minimerades 
risken för att min tolkning av vad de intervjuade sade kolliderade med vad de egentligen 
                                                
15 SFU är en takorganisation åt 11 sverigefinska ungdomsföreningar i Sverige. Förbundet tillhör även 
studentföreningar bestående av finska och finlandssvenska studenter. Se Sverigefinska Ungdomsförbundets 
hemsida, den 24 mars 2009.    
16 Krag Jacobsen (1993), s. 132  
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menade. Endast den information som fanns med i den sammanfattning som mailades över till 
respondenten och som godkändes av denne användes sedan i uppsatsen. Alla intervjuer 
genomfördes på finska (finska är både respondenternas och mitt modersmål) men 
sammanfattningarna skrevs på svenska då det också är språket i denna uppsats. 
Respondenterna gav sitt samtycke till det.  
 
Personerna som intervjuades var mycket vänliga, hjälpsamma och motiverade och jag finner 
ingen som helst anledning att ifrågasätta sanningshalten i det som sades under intervjuerna. 
Respondenterna medverkade helt frivilligt och hade lätt att hitta tid för mötet vilket tyder på 
ett intresse för ämnet. Enligt min bedömning är risken för att intervjufrågorna uppfattades 
som känsliga eller obehagliga liten eftersom frågorna i huvudsak berör föreningars 
verksamhet eller uppfattningar om finländare som grupp och inte respondenter som 
privatpersoner. Vidare hade respondenterna med störst sannolikhet markerat, på ett eller annat 
sätt, att dessa ville gå vidare till nästa fråga eller avsluta intervjun helt ifall de hade känt 
någon form av motvilja. Alla intervjustunder varade länge och avslutades av mig.  

2.2.3 Metodkritik 
 
Alla forskningsmetoder har sina problem och då även intervjuer. De är t.ex. alltid känsliga för 
intervjuareffekter vilket innebär att kunskaparen påverkar intervjun ”i någon 
sanningsförstörande riktning”,17 påpekat av bl.a. Gustavsson18 och Dahmström.19 Enligt 
Dahmström kan intervjuaren även vara omedveten om denna effekt eftersom till och med 
ordval och tonval av intervjuaren kan uppfattas som styrande av den intervjuade.20 För att 
undvika intervjuareffekten är det viktigt att ställa frågor som inte är ledande i den meningen 
att de styr eller indikerar respondentens svar i någon riktning.21 I uppsatsen försökte jag 
minska effekten genom att formulera neutrala frågor, vara lyhörd under intervjustunderna 
samt låta intervjuobjektet tala fritt utan att assistera i onödan. Jag tror således inte att effekten 
gett sig tillkänna eller påverkat undersökningen i någon större utsträckning.          

2.2.4 Källkritik 
 
Även om den här uppsatsen behandlar finska föreningslivet i Stockholmsregionen valde jag 
att inkludera det Sverigefinska Ungdomsförbundet (SFU) vilket är en rikstäckande 
modersorganisation åt alla sverigefinska ungdomsföreningar. Detta val berodde helt enkelt på 
det faktum att Markus Lyyra är både ordförande i Stor-Stockholms Finska Ungdomsförening 
(SSF) och generalsekreterare i SFU och det kändes naturligt för honom att representera SFU 
eftersom detta också är hans heltidssysselsättning. Lyyra har breda kunskaper om 
sverigefinska ungdomars verksamheter både på regionalt och nationellt plan och det hade 
varit naivt att inte ta vara på möjligheten och ta del även av den information som geografiskt 
sett sträcker sig utanför den valda avgränsningen. Flera av evenemangen som förbundet 
ordnar äger dessutom rum i Stockholmstrakten.  
 
Respondenterna representerar i denna uppsats olika typer av finska föreningar men det 
betyder naturligtvis inte att samtliga medlemmar i föreningarna delar respondenternas 

                                                
17 Gustavsson (2003), s. 238 
18 Gustavsson (2003), s. 238 
19 Dahmström (2000), s. 94 
20 Dahmström (2000), s. 94 
21 Gustavsson (2003), s. 242-245 
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personliga åsikter, synpunkter eller ställningstaganden. Intervjuer återspeglar alltid subjektiva 
upplevelser och är således redovisningar av enskilda personers uppfattningar.22  

2.3 Deltagande observationer  
 
Jag hade möjlighet att medverka på två aktiviteter: Stockholms finska föreningen pensionärers 
onsdagsträff samt ungdomsevenemanget ”Mer än Mumin” arrangerat av Sverigefinska 
Ungdomsförbundet. Mer än Mumin är en kulturfestival, ”en frossa i finsk populärmusik”,23 
som arrangerades i samarbete med bl.a. Stockholms stads kulturförvaltning.24  

2.3.1 Urval och tillvägagångssätt 
 
Pensionärsträffen ägde rum i medborgarhuset i Alvik, Stockholm, den 8 april 2009, och 
varade ca 3 timmar, Mer än Mumin i Finlandshuset på Snickarbacken, Stockholm, den 24 
april 2009 mellan klockan 15-01. Observationen skedde under den första delen av festivalen 
som var riktad till ungdomar under 18 år (klockan 15-18). Den senare delen riktade sig mot 
ungdomar över 18 år. Eftermiddagen var gratis för alla, under kvällen var inträdet 150 
SEK/100 SEK (studenter). Biljetterna kunde köpas endast på plats. Valet av dessa 
observationstillfällen kan motiveras med att målgrupperna uppfyllde önskemålet om att 
inkludera observationer med olika åldersgrupper.  
 
Seija Sjöstedt från Stockholms finska förening var den första som kontaktades då hon redan 
vid intervjutillfället nämnde att jag var välkommen att medverka i någon aktivitet. Efter att 
jag kontaktat henne återkom hon snabbt med ett flertal förslag (pensionärsträffen i Alvik 
passade bäst både tids- och platsmässigt) vilket också är den främsta anledningen till att jag 
valde att inte föra förfrågan vidare till de andra föreningarna. SFU i sin tur är den enda 
organisationen med ungdomsverksamhet och blev därmed ett självfallet val. Av de aktiviteter 
som Markus Lyyra föreslog (pubrunda med finska studenter, ett styrelsemöte, Mer än Mumin) 
bedömde jag Mer än Mumin som mest lämplig för uppsatsens syfte.  
 
Sjöstedt gav telefonnumret till pensionärernas ordförande Terttu Kinnunen som kontaktades 
av mig dagen innan. Kinnunen var mycket positivt inställd till min medverkan. Hon 
informerades också om vad en deltagande observation innebär i praktiken samt hur det 
insamlade materialet kommer att användas. Vidare försäkrade jag henne om samtliga 
medverkandes konfidentialitet i publikationen. Vad gäller Mer än Mumin så godkändes min 
medverkan av Lyyra i vår e-postkorrespondens. I likhet med Kinnunen informerades Lyyra 
om syftet med observationen, även Lyyra välkomnade mig varmt.       

2.3.2 Arbetssätt och hantering av data 
 
Enligt socialantropologen Christina Garsten kan en deltagande observation utföras på olika 
sätt beroende bl.a. på karaktären av fältet, gruppen som studeras samt på egenskaper och 
talanger hos forskaren. Forskaren kan också delta i olika grader vilket kan vara ett sätt att 
uppmärksamma skillnader i arbetssätten. Garsten skiljer mellan fyra olika typer av 
deltagande: 
 
                                                
22 Fangen (2005), s. 33 
23 Mer än Mumins officiella hemsida, den 20 april 2009 
24 Mer än Mumins officiella hemsida, den 20 april 2009 
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1. Fullständig deltagare – den studerade gruppen är inte medveten om varför forskaren 
är där. Forskare deltar på samma premisser som alla andra.  

2. Deltagande som observatör – de studerade är medvetna om forskaren ibland dem 
och forskaren blir ofta mer eller mindre integrerad i gruppen. Idealmodellen för 
socialantropologer. 

3. Observatör som deltagare – forskaren är mindre deltagande än ovan med en mer 
framträdande observatörsroll. Forskarens roll som forskare är påtalad från början. 

4. Fullständig observatör – de observerade känner till forskarens syfte men forskaren 
interagerar inte med gruppen. Forskaren sitter kanske bakom en glasvägg eller 
observerar på håll.25  

 
Vad det gäller pensionärsträffen så använde jag av mig främst av den tredje typen av 
deltagande observation: observatör som deltagare. I samband med att ordföranden öppnade 
mötet så meddelade hon också de övriga om att jag fanns på plats samt mitt syfte. Varje 
person i lokalen blev på så sätt medveten om min närvaro. För min egen del föll det sig 
naturligt att observera mer och delta mindre dels för att mina egna erfarenheter av 
föreningsverksamhet är relativt begränsade dels för att gruppen var helt främmande för mig. 
Samtidigt är gränserna mellan de olika kategorierna ofta flytande och graden av deltagande 
kan skifta under fältarbetet.26 Min egen roll som observatör förstärktes exempelvis ytterligare 
mot slutet av träffen när verksamheten ändrade sin karaktär från relativt passiv till mer aktiv 
verksamhet, dvs. från informationsmöte till körövning.  
 
Det andra observationstillfället festivalen Mer än Mumin blev en udda upplevelse eftersom 
den tilltänkta gruppen dvs. de sverigefinska ungdomarna uteblev (endast under fem personer 
kom) och observationen fick ta en annan riktning än vad som var planerat från början. Syftet – 
att skapa en heltäckande bild av såväl artister som besökare med fokus på besökare – fick helt 
enkelt ändras och jag fick fokusera på artisterna istället. Att alla i lokalen, förutom de som var 
besökare per definition, hade andra roller gjorde emellertid att jag snabbt smälte in i miljön 
och på sätt och vis deltog mer än observerade.   
 
Min roll som forskare blev tydligt påtalad även vid detta observationstillfälle eftersom jag 
talade om det för alla som jag pratade med. I det stora hela är det dock svårt att uttala sig om 
observationens karaktär eftersom publiken i stort uteblev. Det kan dock tänkas att även om 
”kulturfrossan” hade haft flera besökare hade det förmodligen varit svårt för mig att integrera 
med gruppen dels pga. åldersskillnad och dels för att observationen ägde rum endast vid ett 
enda tillfälle.    
 
Jag skrev fältanteckningar under båda observationstillfällena. Observationerna 
kategoriserades inte utifrån teman, människor etc. under processens gång utan allting skrevs 
ner huller om buller i den ordning intrycken strömmade in.27 För det mesta följde dock 
anteckningarna den kronologiska ordningen relativt väl eftersom det primära syftet med 
observationerna var att ta reda på vad som skedde under en viss tidsperiod. För att minska 
risken för att upplevelserna och upptäckterna blev förvrängda28 renskrevs anteckningarna 
redan dagen efter. Jag började också med rapportskrivandet under den följande dagen när 
minnet fortfarande var färskt.    

                                                
25 Garsten (2003), s. 157-165 
26 Garsten (2003), s. 157-165 
27 Jämför Fangen (2005), s. 102 
28 Fangen (2005), s. 80 
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2.3.3 Metodkritik 
 
Som tidigare nämnts så har alla forskningsmetoder både styrkor och svagheter och därmed 
även deltagande observation. En av metodens styrkor är utan tvekan ”att finnas/vara där” 
(eng. being there) vilket betonades redan av geografen Carl Sauer på 1920-talet; han menade 
att en duktig geograf är personligen på plats. Även geograferna Salter och Meserve anser att   
“to be a real geographer, one must observe. There is a great power in observation. For a 
geographer there are few skills more important in intellectual growth than the development of 
the ability to ´see´ what’s there.”29  
 
Fältarbetet ger därmed möjlighet för forskaren att tillskriva sig kunskaper om verkligheten, 
dessa förstahandserfarenheter kan i sin tur förbättra både förståelsen och tolkningen av fältet 
och det studerade fenomenet.30  
 
Kritik har riktats mot att när forskaren deltar så finns det alltid en risk att den miljö som 
forskaren deltar i påverkas av hennes eller hans närvaro. De närvarande kan känna sig 
objektiviserade och stressade och situationen blir oäkta. För att undvika forskareffekten är det 
viktigt att forskaren är engagerad och deltar i det sociala sammanhanget som en av dem. Detta 
betyder dock inte att forskaren måste ”kopiera” den studerade gruppen och dess handlingar, 
det gäller snarare att smyga in på ett naturligt sätt.31 Forskaren bör också reflektera över 
vilken inverkan dennes närvaro har på situationer och människor och hur den studerade 
gruppen reagerar på hennes/hans närvaro.32 
 
Enligt min bedömning var risken för forskareffekt under pensionärsträffen liten eftersom   
de allra flesta inte reagerade på att jag fanns på plats. Med detta menar jag att de inte blev 
nyfikna på mig som person eller forskare utan intresset fokuserades tydligt till programmet 
samt till att träffas och umgås med likasinnade. Vad gäller Mer än Mumin så fanns endast tre 
personer av den tilltänkta gruppen på plats samt artister och personal. För de tre ungdomarna 
var jag förmodligen ”vilken vuxen som helst” ibland de andra vuxna, vad gällde artisterna så 
kan det tänkas att dessa är vana vid möten med människor som antingen iakttar (publik) eller 
ställer frågor (t.ex. journalister) och jag blev därmed helt enkelt bara ”en av dem”.          

2.4 Triangulering 
 
Termen triangulering (eng. triangulation) har ett flertal meningar och kan definieras på flera 
olika sätt men den ursprungliga definitionen lär vara ”multiple operationalism” av Campbell 
och Fiske från år 1959. Den lyder följande:  
 
”Multipla prövningar som säkerställer att den variation som reflekteras är en egenskap och 
inte knuten till prövning.”33  
 
Marshall och Rossman i sin tur ger termen denna definition: 
 
”Triangulation is the act of bringing more than one source of data to bear on a single 
point.”34 

                                                
29 Cloke et.al (2004), s. 8-11 
30 Fangen (2005), s. 32 
31 Fangen (2005), s. 31 
32 Fangen (2005), s. 159 
33 Huberman & Miles (1993), s. 199, min översättning 
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Det finns olika former av triangulering, dessa kan användas antingen enskilt eller i 
kombination med varandra. Larsson har arbetat fram följande valmöjligheter: 
 
 

1. Metodtriangulering – användande av olika datainsamlingsmetoder 
2. Teoritriangulering – användning av olika teoretiska perspektiv, användning av 

multidimensionella teoretiska analysmodeller 
3. Triangulering av datakällor – prövandet av konsistensen som olika datakällor kan 

ge med användande av samma metod 
4. Undersökartriangulering – användning av olika undersökare/intervjuare vid 

datainsamling och analys 
5. Tvärvetenskaplig triangulering – forskaren använder sig av teorier som tillhör olika 

discipliner (sociologi, ekonomi, psykologi etc.) vid analysen av samma underlag. 
6. Triangulering av vetenskapsfilosofiska positioner – forskaren kombinerar olika 

vetenskapsfilosofiska positioner vid forskningen om ett visst ämnesområde.35 
 
 
Uppsatsen använder sig främst av metodtriangulering då både intervjuer och deltagande 
observationer har använts som datainsamlingsmetod.  
                                                       
Metodtriangulering innebär att forskaren använder multipla metoder i sin forskning. Genom 
att kombinera ett flertal metoder, gärna både kvalitativa och kvantitativa, uppnår forskaren 
ofta ett bredare och bättre resultat36 då hon/han skapar sig en djupare förståelse för 
fenomenet.37 Med en multidimensionell strategi ökar också validiteten såväl i resultat som i 
analys.38 Ett generellt åläggande är att välja källor som har varierande styrkor och 
benägenheter,39 gruppintervjuer exempelvis används ofta som ett komplement till deltagande 
observation.40 Enligt Madsen och Adriansen är det viktigaste dock att ingen av de valda 
metoderna betraktas som överlägsen,41 Fangen i sin tur menar att den ena metoden kan vara 
underordnad eller att metoderna är likställda.42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
34 Marshall & Rossman (2006), s. 202 
35 Larsson (2005), s. 34 och 109 
36 Fontana & Frey (1993), s. 73 
37 Denzin & Lincoln (1993), s. 4 
38 Larsson (2005), s. 27 
39 Huberman & Miles (1993), s. 199 
40 Fontana & Frey (1993), s. 73  
41 Madsen & Adriansen (2004), s. 485-497 
42 Fangen (2005), s. 187 
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Kulturgeografen Thomas Borén illustrerar metodtriangulering med följande modell (figur 1):            
 
 

 
 
Figur 1. Metodtriangulering 
Källa: Borén (2008), handledningsmöte den 17 december 2008 
 
 
Modellen förklarar användningen av multipla metoder i kombination med varandra. Genom 
att undersöka forskningsproblemet med hjälp av flera olika metoder (antalet metoder i 
modellen begränsades till två men hade kunnat utökas till t.ex. tre eller fyra) relaterar 
forskaren till resultatens värdighet. Samtliga metoder bör, optimalt, ge samma resultat men 
resultaten från de olika metoderna kan också skilja sig och måste då tolkas ihop till en helhet 
eller så måste (en av) metoderna omprövas. Om metoderna ger olika resultat är det dock 
sannolikt att något relaterat till reliabilitet och validitet är fel. Detta behöver dock inte vara till 
studiens nackdel men kan medföra vissa svårigheter (se nästa stycke).       
 
Triangulering ska inte tänkas i termer av ett verktyg eller en strategi av validitet; den är 
snarare ett alternativ till validitet. Den är främst en strategi genom vilken studiens sträng- och 
djuphet ökar även om en objektiv verklighet inte går att fånga.43 Rossman och Wilson menar 
att oberoende prövningar/mätningar aldrig kan sammanfalla helt utan att källor ofta är 
oförenliga och kan till och med komma i konflikt med varandra. Detta i sin tur innebär att det 
kan vara svårt att komma fram till en lösning. I sådana fall måste ett nytt tänkesätt av den 
insamlade datan initieras.44 Enligt Brannen kan datan som framställts med hjälp av olika 
metoder inte självfallet förenas eftersom datan alltid måste förstås i relation till syftet som det 
skapats till.45 Förespråkarna av ”grundad teori” förkastar dock denna kritik mot triangulering 
och hävdar att en teori som utvecklats från en enda källa eller metod oftast är sämre än en 
teori som skapats utifrån delar av data (eng. ”slices of data”), härstammande från ett antal 
olika källor.46 Sporton i sin tur menar att metodologisk pluralism och kombinationen av både 
kvantitativa och kvalitativa metoder erbjuder verktygen till en forskning som drivs av 
koncept, teorier och problem, och inte av tillgängligheten av hårddata.47  
 
Inom geografin har bl.a. geograferna Thomas Borén, Deporah Sporton och Hilary P. M. 
Winchester använt och diskuterat metodtriangulering i sin forskning.  
 
Borén har använt metodtriangulering i sin avhandling ”Meeting-places of Transformation” 
från år 2005. Avhandlingen syftar huvudsakligen till att skapa förståelse för rumslig 
förändring och konstruktion av det urbana rummet som mötesplats. Studien är baserad på ett 
                                                
43 Denzin & Lincoln (1993), s. 4 
44 Huberman & Miles (1993), s. 199 
45 Brannen (1992), s. 3-37 
46 Huberman & Miles (1993), s. 199 
47 Sporton (1999), s. 68-76 
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långvarigt fältarbete i Ligovo (en förort till Sankt Petersburg, Ryssland). Analysen bygger på 
teori och en textanalys (delar av författaren Anatolii M. Rozhkovs bok om Sankt Petersburg). 
Trianguleringen bygger sedan på en studie av Elena Hellberg-Hirn samt resultatet av 
deltagande observation. Tre koder med koppling till Sankt Petersburgs artificiella rumsliga 
språk identifierades både i Rozhkovs bok och ute på fält i olika situationer och sammanhang: 
platsnamn har blivit vodkamärken, stadssymboler och historiska personer pryder väggar på 
det lokala biblioteket i Ligovo, människor besöker platser som är relaterade till dessa koder 
etc. Tolkningen och förståelsen av Rozhkovs text hade dock inte varit möjlig utan deltagande 
observation, i själva verket möjliggjorde den deltagande observationen att koderna i texten 
kunde identifieras.48 De använda metoderna kompletterar därmed varandra och genom att 
triangulera, dvs. dubbelkontrollera (eng. cross-check) resultatet, har Borén förhöjt studiens 
trovärdighet och validitet.49 
 
Geografen Deborah Sporton har i sin tur använt sig av triangulering i sin forskning om 
fertilitet och aspekter av populationsförändring i Kalahari-öknen i Botswana. I studien har en 
analys av mantalsskrivningar (eng. analysis of census), olika typer av kartläggningar, 
enkätundersökning, djupintervjuer och etnografiska fallstudier kombinerats. Sporton menar 
att den traditionella fertilitetsforskningen ofta använt sig av enbart kvantitativa metoder vilket 
har lett till att forskningen inom populationsgeografin blivit till och med för extensiv. Enligt 
Sporton var det dock svårt att integrera olika metodologier eftersom källorna emellanåt gav 
motstridiga resultat vilket ledde till att en viss källa/vissa källor prioriterades. Samtidigt menar 
hon att användningen av multipla metoder möjliggör att fertilitetsforskningen nu kan sättas in 
i ett bredare ramverk och skärningspunkten mellan det lokala och det globala undersökas 
lättare.50            
       
Även geografen Hilary P. M. Winchester har använt och diskuterat metodtriangulering i sin 
studie om ensamma fäders erfarenheter i Newcastle, Australien. I studien har både 
djupintervjuer och enkätundersökning kombinerats. Intervjuerna fungerade som en pilotstudie 
och enkäten utformades utifrån den information som dessa gav. Enligt Winchester gav dock 
intervjuerna generellt sett mer förståelse för fenomenet än vad enkäterna gjorde, detta trots att 
enkäten var välformulerad, bortfallet var litet och den innehöll öppna frågor. Intervjuerna gav 
på så sätt all den information som Winchester ansåg vara relevant och intressant (strukturer 
och mekanismer inom vilka en viss geografi av maskulinitet produceras) och enligt henne 
hade studien kunnat genomföras utan enkätundersökning.51     

2.5 Validitet och reliabilitet  
 
Kvalitativ forskning skiljer sig på flera sätt från kvantitativ forskning vilket man bör ha i 
åtanke när det kommer till bedömning av dess kvalitéer. Forskarna Egon Cuba och Yvonne 
Lincoln har föreslagit att bedömningstermerna validitet, realibilitet och generalisering till och 
med borde bytas ut till termer som är bättre anpassade till den intensiva forskningen. Katrine 
Fangen menar dock att termerna validitetet och realibilitet kan användas men att det kan vara 
bra att diskutera dessa kritiskt när materialinsamlingen skett genom kvalitativa 
forskningsmetoder.52       

                                                
48 Borén (2005), s. 127-131 
49 Winchester (1999), s. 60-67 
50 Sporton (1999), s. 68-76 
51 Winchester (1999), s. 60-67 
52 Fangen (2005), s. 251-281 
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Validitet handlar om ”huruvida forskningen verkligen mäter det som den ska mäta”.53 Ett 
annat sätt att förklara validitet kan vara att reflektera kring ”jaktbytet”, dvs. ”sköt jag en älg 
under älgjakten eller blev bytet en betande kossa?”54 Reliabilitet i sin tur mäter i vilken grad 
resultatet kan upprepas eller uppnås av en annan forskare.55 Validitet kan också diskuteras i 
termer av intern och extern validitet: intern validitet handlar om hur och i vilken grad 
resultatet kartlägger det undersökta fenomenet, extern validitet syftar till resultatets 
generaliserbarhet på andra liknande sammanhang.56       
 
I likhet med Minoo Alinia som studerat den kurdiska diasporan i Sverige så menar jag att 
varje diaspora är unik och har sin egen historia även om alla diasporor kännetecknas av vissa 
gemensamma egenskaper. Varje diaspora måste därmed studeras i ljuset av de politiska, 
sociala och historiska processerna inom vilka den har skapats och inom vilka den verkar. Att 
applicera resultatet av denna studie på andra diasporiska sammanhang blir därmed, i likhet 
med Alinias studie om kurder, ”en fråga av empirisk karaktär”.57 Fangen menar att empiriska 
undersökningar av ett fenomen aldrig kan bli identiska men att det viktigaste är att 
slutsatserna i den egna och i andra liknande undersökningar inte bestrider varandra, explicit 
eller implicit.58 
 
Fangen menar att reliabilitet som en fråga om en annan forskare skulle ha kommit fram till 
samma slutsatser genom att höra och se exakt samma saker är omöjligt att uppnå. Ett sätt att 
öka projektets reliabilitet är emellertid att forskaren noggrant redogör för hur hon eller han 
kommit fram till sina tolkningar. Vidare är det viktigt att använda sig av den tidigare 
forskningen oavsett om den egna forskningen understöds av den eller om tolkningar mellan 
den egna och den tidigare forskningen går isär.59  
 
I det här arbetet återges både de empiriska undersökningarna samt de tolkningar som vuxit ur 
dem detaljerat och noggrant. I analysdelen och slutsatserna tas stöd ifrån den tidigare 
forskningen i form av den teoretiska basen och de tolkningar som bryter mot tolkningar i den 
tidigare forskningen har motiverats grundligt. Samtidigt har jag också sett till att förhålla mig 
kritisk till mina egna tolkningar. Risken för egna förutfattade meningar (bias) har reducerats 
bl.a. i och med de deltagande observationerna; Fangen menar att det är svårt för deltagarna i 
en observation att endast producera data som stödjer forskarens förutfattade meningar 
samtidigt som det är omöjlighet för forskaren att endast upptäcka saker som stödjer 
hennes/hans egna förutfattade meningar.60           
 

3. Rötter och rörelser i rummet 
 
I det här kapitlet presenteras de teoribildningar som studien tar stöd ifrån. Av teorierna 
kommer jag inledningsvis att beskriva ”Arbetskraftsmigration” med fokus på perioden efter 
andra världskriget (1945-1973) samt på migrationen i riktning från Finland till Sverige, för att 

                                                
53 Fangen (2005), s. 256 
54 Gummesson (2004), s. 134 
55 Fangen (2005), s. 256 
56 Fangen (2005), s. 256 
57 Alinia (2007), s. 292 
58 Fangen (2005), s. 278 
59 Fangen (2005), s. 273 
60 Fangen (2005), s. 276 
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återföljas av det klassiska konceptet ”Diaspora” av huvudsakligen Robin Cohen. Slutligen 
presenteras ”Det transnationella perspektivet” av flera författare.  

3.1 Arbetskraftsmigration  
 
För att kunna förstå varför människor eller grupper väljer eller tvingas att bosätta sig i en 
annan region, i ett annat land och/eller i en annan världsdel är det viktigt att göra 
djupdykningar i de bakomliggande orsaker som leder eller har lett till att människor väljer 
eller är tvungna att flytta från en plats till en annan. Genom att studera migrationsbeslutet ur 
ett perspektiv där det tas hänsyn till bl.a. samhällsförändringar ökar man inte enbart 
förståelsen för de individuella migranterna eller för gruppen som migrerar som sådan utan 
också för deras situation i det nya hemlandet. Denna synpunkt ligger också till grund för valet 
av att inkludera arbetskraftsinvandring som teoribildning i denna studie.       
 
Eftersom (arbetskrafts)migration är ett vitt område är diskussionen nedan långtifrån 
uttömmande utan endast en kortfattad genomgång av fenomenet och dess grundläggande 
karaktär. Tidsmässigt har jag fokuserat främst på perioden efter andra världskriget (1945-
1973) eftersom de största migrationsflödena från Finland till Sverige skedde ungefärligt under 
denna period. Geografiskt sett ligger fokus på Europa i den mån det har varit möjligt och då 
särskilt på Finland och Sverige. Migration mellan de övriga kontinenterna har exkluderats 
sålänge jag inte ansett att den exemplifierar något intressant eller relevant för detta arbete.              
 
Arbetskraftsmigranter är migranter som flyttar, antingen tillfälligt eller permanent, för att hitta 
en anställning. Arbetkraftsmigrationen innebär ofta rörlighet över nationsgränser, avståndet 
kan i sin tur variera och handla om kortare eller längre sträckor.61 De flesta flyttningarna sker 
dock över relativt korta avstånd eftersom det mellanliggande avståndet ofta påverkar 
flyttningsbeslutet. Det är därför de största invandrings- och utvandringsströmmarna i Sverige 
består av människor från grannländer.62 För arbetsmigranterna är det huvudsakliga motivet 
ekonomiskt men inte sällan blir de, förr eller senare, en del av den permanenta arbetskraften i 
destinationen bl.a. genom kedjemigration. I vissa fall blir arbetsmigranterna omöjliga att 
särskilja från den övriga populationen medan i andra fall blir skillnaderna påtagliga bl.a. av 
kulturella skäl. Det är också vanligt att de mer distinkta migranterna formar etniska grupper 
och grupperingar.63 
 
Historiskt sett har arbetsmigranterna varit viktiga både för den ekonomiska tillväxten och för 
det kulturella utbytet. På 1800-talets Storbritannien t.ex. var arbetskraftens rörlighet 
grundläggande för landets fortsatta industrialisering och urbanisering, på liknande sätt blev 
Storbritannien, Tyskland och Frankrike beroende av arbetskraft från Sydeuropa och länder i 
tredje världen efter andra världskriget: Storbritannien importerade arbetskraft från de gamla 
kolonierna i Västindien och Sydasien, Frankrike från Italien, Spanien, Portugal och 
Nordafrika, Västtyskland från Grekland och Turkiet. I Sydafrika arbetade de svarta på 
ettårskontrakt i de vita territorierna under apartheid.64  
 
Alla högindustrialiserade länder i Västeuropa använde sig av värvning av tillfällig arbetskraft 
efter andra världskriget fram till i början av 1970-talet.65 Den officiella värvningen av 

                                                
61 Se ”Migrant labour” i The Dictionary of Human Geography (2000), s. 502-503 
62 Malmberg & Hedberg (2008), s. 11 
63 Se ”Migrant labour” i The Dictionary of Human Geography (2000), s. 502-503 
64 Se ”Migrant labour” i The Dictionary of Human Geography (2000), s. 502-503 
65 Castles & Miller(1993), s. 65-71 
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arbetskraft i riktning från Finland till Sverige upphörde år 1973 i samband med att det 
upprättades ett reglerande avtal om detta, s.k. ”Työvoiman kanavointisopimus”.66 I många fall 
spelade värvningen emellertid mindre roll och migrationsflöden kännetecknades snarare av 
spontana migranter än av migranter som hade värvats. 67  
 
De industrialiserade länderna med en snabbt ökande produktion kunde dra nytta av den 
ojämna industrialiseringen och då särskilt av arbetsbristen i de mindre industrialiserade och 
fattigare regionerna såsom Medelhavsländerna, Irland och Finland. Orsakerna till ländernas 
underutveckling varierade: i vissa fall var den ett resultat av kolonisering och dess 
efterdyningar (bl.a. Irland), i de sydeuropeiska länderna berodde den dels på de mäktiga och 
dominanta grannländerna dels på krigets ödeläggelse. Det inrättades också ett antal bilaterala 
och multinationella överenskommelser för att underlätta arbetskraftsinvandringen. Fri 
rörlighet för arbetstagare inom EU (då EG) trädde i kraft år 1968, överenskommelsen om en 
gemensam nordisk arbetsmarknad år 1954 möjliggjorde den fria arbetskraftsrörligheten inom 
Norden.68 
 
Arbetsmigrationen under perioden 1945-1973 kännetecknades främst av ekonomiska motiv 
för arbetstagaren, arbetsgivaren och för staten även om migration till vissa regioner hade 
inslag av såväl demografiska (Australien) som politiska (Storbritannien, Frankrike, 
Nederländerna) drivfjädrar vid sidan av de ekonomiska.69 Enligt Castles och Millar kan dock 
migrationen aldrig förstås enbart i ekonomiska termer eftersom även de ekonomiska motiven 
har sina rötter i någon form av förändring i de sociala, kulturella eller/och politiska 
processerna i det land som lämnats.70 Arbetsmigranterna ersatte ofta den lokala arbetskraften, 
den i sin tur kunde avancera sig till bättre tjänster. Hur viktig arbetsmigrationen var för de 
mottagande länderna ur ett ekonomiskt perspektiv är något omtvistat då vissa menar att 
arbetskraften utifrån var avgörande för länders ekonomiska expansion medan andra anser att 
bl.a. övergången till de mer kapitalintensiva produktionsformerna hölls tillbaka av den 
kraftiga arbetskraftsinvandringen.71    
 
Ett annat drag som karaktäriserade migrationen i Europa under perioden 1945-1973 var den 
växande mångfalden bland migranterna och de kulturella olikheterna mellan dessa och den 
mottagande populationen. I början av perioden kom de allra flesta från olika delar av Europa 
men mot slutet av perioden ökade antalet migranter från Afrika, Asien och Latinamerika. 
Migranterna från de gamla kolonierna fick medborgar- och politiska rättigheter per automatik 
medan gästarbetarna saknade många rättigheter i det land som de arbetade i. Dessutom 
betraktades gästarbetare (bl.a. i Tyskland och Nederländerna) ofta som tillfällig arbetskraft 
som skulle komma att flytta tillbaka eller vidare efter några år, till skillnad från 
kolonimigranterna vars avsikt var en permanent bosättning i destinationen i hopp om ett bättre 
liv. Båda migrantkategorierna arbetade huvudsakligen inom manuella lågavlönade 
tillverkningsindustrier.72 I Frankrike, liksom i andra högindustrialiserade länder, blev bil- och 
byggindustrier de största arbetsgivarna åt migranter vilket exemplifierade väl den markerade 
koncentrationen av utländsk arbetskraft i de minst attraktiva arbetena. Arbetsuppgifterna var 
”ohälsosamma, fysiskt ansträngande, farliga, monotoniska och socialt oattraktiva”.73 I 
                                                
66 Korkiasaari (2000), s. 174 
67 Castles & Miller(1993), s. 65-71 
68 Castles & Miller(1993), s. 65-71 
69 Castles & Miller(1993), s. 65-71 
70 Castles & Miller(1993), s. 75-76 
71 Castles & Miller(1993), s. 75-76 
72 Castles & Miller(1993), s. 75-76 
73 Castles & Miller(1993), s. 188-189 
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Sverige var finländarna tillsammans med andra invandrare överrepresenterade inom de tunga 
tillverkningsindustrierna samt inom serviceyrken som inte krävde utbildning såsom 
lokalvårdare och servitris. År 1970 arbetade 69 % av det totala antalet finländare i Sverige 
inom tillverknings- och gruvindustrin.74    
 
För att kunna skapa en uppfattning om antalet invandrare inom tillverkningsindustrin kan det 
vara intressant att titta närmare på ett enskilt företag. Tabellen nedan visar fördelningen 
mellan anställda baserad på medborgarskap på metallföretaget Alfa Laval i Stockholm under 
perioden 1972-1981. Uppgifterna är hämtade från företaget och visar inte de anställda som är 
invandrare och har svenskt medborgarskap. Det verkliga antalet invandrare kan därmed vara 
större än vad som går att läsa av här.  
 
Tabell 2. Statistik över anställdas medborgarskap på Alfa Laval under perioden 1972-1981. 
             Källa: Verkstadsklubbens verksamhetsberättelser/Tore Larsson 2009 (Alfa Laval, Verkstadsklubben)    
  

Anställda 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Svenskar 180 209 255 268 275 246 287 282 260 258 
Finländare 125 120 115 138 163 197 170 163 202 205 
Jugoslaver 113 105 105 94 99 108 105 98 93 86 
Övr. 
invandrare 

47 45 53 78 63 68 55 57 63 54 

Totalt 465 479 513 578 600 612 617 598 608 603 
 
 
Tabellen visar att av det totala antalet anställda på Alfa Laval utgjorde finländarna den största 
invandrargruppen under hela den studerade perioden. Det högsta antalet finländare bland 
anställda noterades år 1981 (ca 34 %) och det lägsta år 1974 (ca 22 %). Det totala antalet 
invandrare var under varje studerat år högre än antalet svenskar med högsta notering åren och 
1972 och 1977 (ca 61 % av det totala antalet anställda) och med lägsta notering år 1974 (53 
%). Invandrare utgjorde därmed över hälften av det totala antalet anställda under hela den 
studerade perioden.         

3.3.1 Pull – push 
 
Geografer, demografer och ekonomer har traditionellt sett ofta diskuterat migration med hjälp 
av neoklassiska ”pull”- och ”push”- teorier. Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter uppfattas 
orsakerna till migration ofta som en kombination av push- och pull-faktorer. Push-faktorer 
syftar till de faktorer som gör att människor väljer att lämna en plats eller en region: 
demografisk tillväxt, en låg levnadsstandard, bristen av ekonomiska möjligheter, politisk 
repression etc., med pull-faktorer menas de kvalitéer som gör en plats attraktiv och lockande: 
det kan handla om arbetstillfällen, tillgång till mark, goda ekonomiska framtidsutsikter, 
politisk frihet och/eller demokrati.75 Faktorerna kan därmed variera från att vara högst 
personliga till att vara mer strukturella.76 Stora migrationsströmmar förutsätter ofta att pull- 
och push-faktorerna i den tilltänkta destinationen och ursprungsplatsen har hamnat i 
obalans.77    
 
                                                
74 Korkiasaari (2000), s. 177 
75 Castles & Miller (1993), s. 19-22 
76 Knox & Marston (2004), s. 110 
77 Korkiasaari (2000), s. 135 
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Pull-push - modellen fokuserar på det individuella flyttningsbeslutet baserat på den möjliga 
migrantens jämförelser av fördelar och kostnader mellan ursprungsplatsen och den alternativa 
destinationen. Teorierna har därför kritiserats för att inte ta hänsyn till olika typer av statliga 
restriktioner som påverkar såväl immigration som emigration men även för att vara alltför 
förenklade; de kan bl.a. inte förklara varför ett visst folk väljer ett visst land framför ett annat. 
De flesta forskarna föreslår därmed att migrationsflöden snarare uppstår ur förbindelser 
mellan de sändande och mottagande länderna, dessa länkar i sin tur bygger på kolonisering, 
handel, kulturella band och/eller politisk inverkan.78 Korkiasaari i sin tur menar att 
individuella faktorer såsom hälsa, ålder, familjesituation och relationer också är viktiga att 
inkludera eftersom flyttningsbeslutet sällan grundar sig enbart på en rationell jämförelse 
mellan pull- och push-faktorerna. Alla kan eller vill inte flytta även om förutsättningarna, 
ytligt sett, verkar existera.79       

3.3.2 Destination Ruotsi 
 
Massmigrationen från Finland till Sverige började efter andra världskriget, sporrad av den 
sociohistoriska närheten mellan länderna. Den ekonomiska situationen i länderna var ojämn 
(endast Finland hade aktivt deltagit i kriget) och Finland led av djup depression med hög 
arbetslöshet och bostadsbrist. Landet karaktäriserades också av inrikes- och utrikespolitisk 
instabilitet och en fortsatt rädsla för grannen i öst hängde i luften.80 Den svenska ekonomin i 
sin tur var på uppsving och behovet av arbetskraft till yrken med enkla arbetsuppgifter var 
stort.81 Den växande ekonomin i Sverige stimulerades även av en stabil arbetslagstiftning 
samtidigt som reallöneskillnaderna mellan länderna var stora.82 Detta resulterade i att minst en 
halv miljon personer flyttade från Finland till Sverige under perioden 1945-1994, se diagram 
1.83  
 
Stapeldiagrammet nedan visar antalet personer som flyttade från Finland till Sverige under 
perioden 1950-1989. Valet av perioden 1950-1979 kan motiveras med att alla intervjuade 
nämnde dessa tre årtionden som de viktigaste ur ett migrationsperspektiv. 1980-talet i sin tur 
är av intresse i ett jämförande syfte eftersom bl.a. Lundborg menar att situationen vände under 
1980-talet när reallöneskillnaden mellan länderna jämnades ut.84           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
78 Castles & Miller (1993), s. 19-22 
79 Korkiasaari (2000), s. 150 
80 Korkiasaari (2000), s. 148 
81 Hedberg (2003), s. 11 
82 Institutet för näringslivsforsknings hemsida, den 24 april 2009 
83 Hedberg (2003), s. 11 
84 Institutet för näringslivsforsknings hemsida, den 24 april 2009 
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Diagram 1. Antalet personer som flyttade från Finland till Sverige under perioden 1950-1989 
                         Källa: Den finska statistikcentralen/befolkningsstatistik/Tarina Elg, Irma Pitkänen 2009 
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Diagrammet visar att antalet personer som flyttade från Finland till Sverige under den 
studerade perioden har varierat från den lägsta noteringen 4 030 personer år 1983 till den 
högsta noteringen 41 479 personer år 1970. Av de totala migrantflödena under de fyra 
decennierna (479 694 personer) var antalet migranter högst under 1960-talet (169 409 
personer) och lägst under 1980-talet (56 317 personer). Antalet migranter under 1960-talet 
utgör därmed drygt en tredjedel (35,3 %) av det totala antalet migranter under de fyra 
decennierna medan andelen flyttare från Finland till Sverige under året 1970 utgör närmare 10 
% av det totala antalet migranter under samma period.  
 
Den högsta arbetslöshetsgraden i Finland under perioden 1961-1989 mättes år 1978 (7,3 % 
eller 172 000 personer). Utvandringen till Sverige under åren 1978 och 1979 verkar dock inte 
ha påverkats av detta i någon större utsträckning eftersom utvandringen under dessa år var till 
och med lägre än under åren 1976 och 1977. Under de mest utmärkande utvandringsåren, dvs. 
år 1969 och 1970, var arbetslösheten 2,8 % respektive 2 %.85 Något överraskande är också det 
låga antalet migranter under åren 1954 och 1955. Det hade kunnat tänkas att utvandringen 
från Finland hade varit mer omfattande under dessa år eftersom överenskommelsen om den 
gemensamma nordiska arbetsmarknaden trädde i kraft i maj år 1954. Den inhemska 
arbetsmarknaden kan emellertid ha varit stark just vid denna tidpunkt alternativt att 
migrationen skedde främst inom landets gränser i riktning från glesbygden till 
storstadsregionerna.  
 
 
                                                
85 Den finska statistikcentralen/Veli Rajaniemi, den 29 april 2009 
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Geografiskt sett bosatte sig majoriteten av dem som flyttade från Finland till Sverige direkt 
efter andra världskriget antingen i Stockholmsregionen eller vid gränsregionerna i norra 
Sverige. De senare migranterna (från 1960-talet och framåt) fördelade sig däremot jämnare 
över hela landet, dock med en koncentration på industribältet mellan Stockholm och 
Göteborg. Den stora dragningskraften av Stockholmsregionen har traditionellt grundat sig på 
dess geografiska närhet samt på det höga antalet arbetstillfällena som regionen kunnat erbjuda 
pga. sin stora befolkningsmängd. År 1980 bodde 35 % av Sveriges finlandsfödda i 
Stockholms län.86         

3.2 Diaspora 
 
Migranter härstammande från samma land eller region söker sig ofta till varandra i det nya 
hemlandet och initierar olika typer av (kollektiva) aktiviteter och verksamheter dels i det nya 
hemlandet dels mellan det nya och gamla hemlandet. Termen ”diaspora” refererar just till 
någon form av gemenskap och gemenskapsbildning av en grupp som lever utanför det som 
uppfattas som hemland, den belyser också väl de förstärkta relationer som ofta uppstår bland 
gruppens medlemmar när den permanent befinner sig utanför hemlandet.                
 
Ordet ”diaspora” härstammar från grekiskan och då från verben speiro som betyder ”så” och 
från prepositionen dia som betyder ”över”.  De antika grekerna applicerade dess grundtanke 
på migration och kolonisering, för judar, afrikaner, palestinier och armenier fick diaspora 
något illvilligare mening och gav snarare uttryck för kollektivt trauma, landsflykt och 
drömmen om att få återvända från exil. Idag finns det flera grupper/grupperingar som 
definierar sig själva som diasporor även om dessa varken är aktiva aktörer av kolonisering 
eller passiva offer av förföljelse.87 Robin Cohen menar att termen används idag för att förklara 
olika typer av migranter med olika etniska bakgrunder, vilket också har lett till att dess 
definition blivit något ”mjukare”. Den lyder följande:  
 
”’En metaforisk beteckning’ för att beskriva olika kategorier av människor – landsflyktingar, 
utvisade, politiska flyktingar, främlingar, immigranter och etniska och rasbaserade 
minoriteter tout court.”88    
 
Enligt Cohen behöver transnationella band därmed inte längre strikt handla om migration eller 
gruppens krav på ett särskilt territorium utan en diaspora kan också, upp till en viss grad, 
hållas ihop med hjälp av tankar, kulturella produkter och en delad föreställningsförmåga (eng. 
imagination).89 Även Wahlbeck och Olsson menar att forskarna idag inte nöjer sig med att 
begränsa begreppet enbart till de grupper som binds samman av traumatisk flykt eller en lång 
gemensam historia utan att t.ex. arbetsrelaterad migration eller migration med ekonomiska 
motiv kan ligga till grund för diasporabildningen.90 Det är emellertid vanligt att just 
arbetskraftsdiasporan förlorar sin status i takt med de kommande generationerna och gruppers 
sociala mobilitet. De europeiska migrantgrupper som emigrerade till USA mellan åren 1870-
1914 exempelvis arbetade ofta inom massindustrin men lämnade denna status när de nya 

                                                
86 Korkiasaari (2000), s. 159-160 
87 Cohen (1997), introduktion  
88 Cohen (1997), s. 21, min översättning 
89 Cohen (1997), s. 25-26 
90 Walhbeck & Olsson (2007), s. 49 
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migrantgrupperna och illegala mexikanska immigranter anlände och tog över de s.k. 3D –
arbeten (eng. dirty, dangerous, difficult).91  
 
Cohen identifierar fem olika diasporatyper: offer, arbetskraft, handel, imperialistisk och 
kulturell. Han menar att alla de ovannämnda diasporatyperna har vissa gemensamma 
egenskaper, dessa är följande: 
 

1. Förskingring, ofta traumatisk, från ett ursprungsland till en eller flera regioner i 
utlandet; 

2. alternativt, utvidgning av ursprungslandet i jakten på ett arbete, en sysselsättning 
eller koloniala ambitioner;   

3. en gemensam myt om ursprungslandet, inklusive dess lokalisering, historia och 
gärningar;   

4. idealisering av ett förmodat, fäderneärvt hem och en kollektiv förpliktelse gentemot 
dess underhåll, återställande, säkerhet och framgång, men också gentemot dess 
skapande; 

5. utveckling av återvandringsrörelsen inom ramen av ett kollektivt samtycke; 
6. en stark etnisk gruppmedvetenhet ihållande över en lång tid, baserad på särprägel, 

gemensam historia och tro på ett gemensamt öde;  
7. en försvårad relation till värdsamhället, föreställning om bristen av godtagande eller 

att gruppen eventuellt kommer att drabbas av en ytterligare katastrof;  
8. en känsla av empati och solidaritet med medlemmar tillhörande i samma etniska 

grupp i andra länder;  
9. möjlighet till ett distinktivt, meningsfyllt liv i värdländer med tolerans för pluralism.92  

 
Vissa av kriterierna har kritiserats för att vara dels för strikta och dels för normativa. Att en 
diaspora t.ex. alltid vill återvända hem är inte en självklarhet utan hur relationen mellan en 
viss diaspora och dess föreställda eller verkliga hemland ser ut varierar. I vissa fall har 
diasporan bott utanför ”hemlandet” under flera generationer och det bör eller kan inte tas för 
givet att det finns en strävan ibland gruppen att återvända.93 Diasporans förhållande till 
hemlandet påverkas således av flera olika faktorer såsom dess ålder, generationsskiften samt 
politiska och ideologiska orientering.94 Vad gäller känslan av empati och solidaritet så formas 
diasporan ofta som en gemenskap mellan flera olika bosättningsländer.95 Å andra sidan är det 
också vanligt att det uppstår spänningar mellan de utspridda grupperna. Grupper som 
assimilerats väl till omgivningen känner lojalitet mot det mottagande samhället och har svårt 
att acceptera de grupper som blivit föraktade eller fått en låg samhällsstatus i ett annat 
mottagande land, trots att de tillhör den egna etniska gruppen.96   
     
Wahlbeck och Olsson teoretiserar kring diasporabegreppet utifrån hur det faktiskt används 
eller har använts i den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. De har 
identifierat fyra huvudsakliga användningsområden av begreppet med en viss överlappning 
mot varandra. Områdena är nedanstående: 
  

                                                
91 Cohen (1997), s. 182 
92 Cohen (1997), s. 26, min översättning 
93 Wahlbeck & Olsson (2007), s. 59 
94 Alinia (2007), s. 283 
95 Wahlbeck & Olsson (2007), s. 57 
96 Cohen (1997), s. 186 
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 Identitetsfrågor 
 Kulturell produktion 
 Mellanstatliga relationer och politiska aktörer 
 Sociala gemenskaper97      

 
Inom området identitetsfrågor ligger forskarnas intresse främst på upplevelser, erfarenheter 
och känslor som är kopplade till utanförskap och flyktingskap men också till innanförskap och 
tillhörighet. Wahlbeck och Olsson menar att diasporan blir på så sätt en medvetandeform, 
metaforen ett diasporiskt medvetande åsyftar just till en identitet som är både flexibel och 
dynamisk.98   
 
Kulturell produktion, dvs. det andra användningsområdet, är nära kopplad till diskurser om 
kulturbegreppet, användningen av uttryck som hybriditet och synkretism är vanliga även inom 
det här området. Forskningen inom området använder sig av diasporabegreppet i huvudsak för 
att uppmärksamma kulturproduktionen hos olika diasporor och deras känslor och erfarenheter 
ges därmed mindre utrymme. En diasporakultur ska emellertid inte enbart uppfattas i termer 
av en kopia och/eller en förlängning av hemlandets kultur och inte heller som ett uttryck av 
assimilation i det nya hemlandet utan den bör förstås och diskuteras på egna villkor. 
Diasporakulturen är därmed inte en okomplicerad kombination av det gamla och nya 
hemlandets kulturer utan kulturformen kan produceras i diasporan.99 Kulturell produktion och 
kulturell överlevnad kan dock också ses som en motståndsstrategi vid upplevt utanförskap.100     
 
Det tredje användningsområdet inrymmer den diasporaforskning som är knuten till 
internationella relationer. Diasporagruppens anknytning till det gamla hemlandet kan göra att 
den dras in i komplexa politiska relationer. Forskarna inom ”mellanstatliga relationer och 
politiska aktörer” intresserar sig därmed för diasporan som politisk aktör och för hur den 
påverkar och spelar in i olika typer av politiska processer och relationer av internationell och 
transnationell karaktär.101     
 
”Sociala gemenskaper” är ett område där diasporaforskningen kretsar kring sociala grupper, 
organisationer och gemenskaper. Inom området uppkommer diasporan som en social grupp 
eller gemenskap och hur den bildas och hålls ihop är av högsta intresse. Centralt i forskningen 
är också att skilja på olika kategorier av diaspora med utgångspunkt i deras uppkomst. 
Diasporor uppkommer ur sociala processer samt olika typer av förändringar i samhället vilket 
avspeglar det faktum att deras uppkomst ofta kopplas ihop med vissa historiska händelser. 
Samtidigt används begreppet också för att beskriva nya transnationella och globala 
gemenskaper och deras uppkomster, dessa grupperingar i sin tur använder sig av samma 
historiska kontexter som skiljelinjer men med en modernare tolkning.102    
 
För Erik Olsson handlar diasporan inte om en uppslutning av en grupp människor kring vissa 
föreställningar eller värderingar utan det måste uppkomma en diskurs som är kopplad till de 
diasporiska kraven. Diasporan är således ”en ram för att studera hur en viss typ av 
gemenskapsbildning går till och hur dess befolkning medvetandegörs samt hur denna 

                                                
97 Wahlbeck & Olsson (2007), kap. 2 
98 Wahlbeck & Olsson (2007), kap. 2 
99 Wahlbeck & Olsson (2007), kap. 2 
100 Alinia (2007), kap.11 
101 Wahlbeck & Olsson (2007), kap. 2 
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gemenskap uttrycks.”103 För att kunna producera känslan av gemenskap och tillhörighet till 
denna gemenskap måste diskursen av diasporisering få konkreta former, dvs. projekt, 
aktiviteter etc. Deras omfattning och karaktär är i sin tur högst beroende på dess företrädare 
t.ex. föreningsrepresentanter. Hur framgångsrika projekten blir beror på strategierna som 
används men också på företrädarna och deras förmåga att mobilisera och engagera 
massorna.104   
 
Alinia diskuterar den kurdiska diasporan med avstamp i begreppet ”kollektivt handlande” och 
särskilt hur den formas och hur människor blir engagerade. Ett sätt att resonera kring 
processen, enligt Alinia, är att utgå ifrån Meluccis analysmodell där tre analysnivåer har 
identifierats: samhället, sociala rörelser och individuella behov. När dessa tre aspekter 
interagerar och möts skapas det en modell inkluderande en mellannivå bestående av tre 
dimensioner: mobiliseringspotential, rekryteringsnätverk och motivering för deltagarna. 
”Mobiliseringspotential” definieras som ”en subjektiv attityd baserad på objektiva 
förhållanden”105 och inkluderar olika typer av aktörer, såväl politiska som intellektuella, som 
kan omvandla attityder (subjektiva) till handling. Alinia har identifierat exkludering, 
främlingskap och ett behov av tillhörighet som mobiliseringspotential hos kurder i Göteborg. 
Tillhörighetsbehovet tillfredsställs ofta genom att delta i olika diasporiska organisationer och 
nätverk, de konkreta aktiviteterna (politiska) erbjuder ett socialt liv och deltagarna erhåller 
bekräftelse och självrespekt. ”Rekryteringsnätverk” består av relationer, kontakter och nätverk 
i det vardagliga livet på globalt och lokalt plan, inte sällan leder dessa till skapandet av nya 
identiteter och föreningar. De vardagliga nätverken underlättar för den kollektiva identiteten 
och även för det kollektiva handlandet. ”Motivering för deltagandet” är den tredje 
dimensionen av kollektivt handlande. Inom nätverken sker sociala samspel vilka motiverar för 
att delta samtidigt som deltagandet inte ska betraktas som ett individuellt fenomen eftersom 
motivation utvecklas i växelverkan med andra faktorer trots att den kan ha sin början i just 
individuella behov och förutsättningar.106  
 
Milton J. Esman har identifierat fyra möjliga utfall beträffande diasporas öde och framtid: de 
försvinner, de blir ”the mainstream”, de blir en del av ”mainstream” eller de överlever som 
underordnade minoriteter. Enligt Esman försvinner diasporan om den absorberas i 
huvudströmmen och till följd av detta förlorar sin identitet (t.ex. polackerna i Frankrike). Att 
bli ”the mainstream” handlar om att diasporan tar kontrollen över ett territorium och jagar 
bort eller underordnar de tidigare invånarna i området. När diasporan i sin tur blir en del av 
”mainstream” sker det ofta genom en gradvis integration i det mottagande samhället. 
Diasporor som erfarit polarisering i det mottagande samhället förblir däremot inte sällan 
underordnade minoriteter. Majoriteten av muslimska diasporor i Europa exempelvis känner 
sig avvisade av sina värdländer pga. att de inte vill bli européer.107           
 
Inom den geografiska disciplinen har diaspora-begreppet uppmärksammats relativt nyligen 
men välkomnats varmt eftersom ett geografiskt perspektiv kan ge ett viktigt bidrag till 
diasporaforskningen.”108 Laiore menar att det finns behov av perspektiv där historiska och 

                                                
103 Olsson (2007), s. 237 
104 Olsson (2007), kap. 9 
105 Alinia (2007), s. 288 
106 Alinia (2007), kap. 11 
107 Esman (2009), s. 179-180 
108 Laiore (2003), s. 279, min översättning 
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materiella processer, inom vilka diasporiska rum skapas, uppmärksammas men också av 
dialoger såväl mellan de inomdisciplinära avdelningarna som med andra discipliner.109  
 
Hur geografer diskuterar och använder sig av diasporabegreppet varierar och 
rekonceptualisering av konceptet pågår kontinuerligt. Geografen Kathy Burrel exempelvis 
framhäver den småskaliga vardagliga transnationalismen inom den polska diasporan i 
Leicester i England och då med fokus på gruppens minnen av en traumatisk påtvingad 
migration. Burrel är kritisk till det postmoderna perspektivet och dess hyllning av hybriditet 
och multikulturalism och menar att postmodernismen ofta försummar vardagspraktikerna och 
det faktum att migration faktiskt är en fruktansvärd upplevelse för många.110 Michael Samers 
i sin tur diskuterar diasporan och de diasporiska processerna i termer av fetischism av den 
diasporiska identiteten bland muslimer samt statens roll i produktionen av diasporiska 
praktiker.111 Yvonne McKenna använder sig av konceptet ”diaspora space” i sin studie om 
processer av ”othering” och ”being othered” bland religiösa irländska kvinnor i England 
under perioden 1930-1960. ”Diaspora space” syftar till att beteckna rum som människor 
umgås i, i studien avser konceptet både de diasporiska och inhemska erfarenheterna. Detta 
möjliggör att både det dominerande och dominerade rummet kan studeras samtidigt.112          
 

3.3 Det transnationella perspektivet 
 
I ”Det transnationella perspektivet” ligger fokus på termens (transnationalism) uppkomst och 
definition, dess karaktäriserande egenskaper samt på dess framtid. Fenomenet är inte 
(kultur)geografiskt per se men har en tydlig koppling till disciplinen eftersom det handlar om 
människans relation till platsen samt dynamiken mellan platser. Det transnationella 
perspektivet beskriver flöden, interaktioner och nätverk som skapas i möten av de gamla och 
nya hemländerna och när aktörerna i dessa möts. Valet av perspektivet kan motiveras med att 
det uppmärksammar på ett föredömligt sätt de rum som migration och diasporabildning allt 
oftare resulterar i.     

3.3.1 Uppkomst och definition 
 
I början av 1990-talet upptäckte forskarna i USA att det fanns ett behov av att utveckla ett nytt 
perspektiv inom internationell migration då de tidigare teorierna och begreppen inom området 
inte längre räckte till att förklara de olika typer av gränsöverskridande aktiviteter som 
kontinuerligt pågick/pågår mellan migranters gamla och nya hemländer.113 Inom den tidigare 
migrationsforskningen fokuserades det ofta antingen på permanent rörlighet eller temporära 
emigreringar (t.ex. arbetsmigration) som förr eller senare resulterade i återvandring.114 Det 
nya perspektivet (det transnationella perspektivet) tillämpades främst inom forskningen om 
arbetskraftsinvandringen till USA men det fick så småningom också genomslag hos forskarna 
i Europa och andra delar av världen.115 Idag appliceras perspektivet bl.a. på migration inom 
västvärlden samt på migration från syd till syd.116 Det transnationella perspektivet har dock 

                                                
109 Laiore (2003), s. 275-280 
110 Laiore (2003), s. 275-280 
111 Laiore (2003), s. 278 
112 Laiore (2003), s. 278 
113 Gustafson (2007), s. 15 
114 Se “Transnationalism” i The Dictionary of Human Geography s. 855-856 
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också kritiserats för att vara för fokuserad på migranter och deras skapande av kontakter och 
band till sändarländer; forskningen förbiser ofta de kvarboendes erfarenheter och relationer 
till migranten.117 Att inkludera icke-migranter i diskursen är viktigt då gränsöverskridande 
aktiviteter växer fram ur ett samspel mellan migranter och de kvarboende.118 Det 
transnationella ”samhället” inkluderar därmed både dem som är kvar där ”hemma” och dem 
som emigrerat; transnationalism bildas i kontakten av dessa parter.119  
 
Transnationalism används som ett samlingsnamn för de aktiviteter och företeelser som det 
transnationella perspektivet grundar sig på.120 Alejandro Portes definierar begreppet följande: 
 
”… transnational activities defined as those that take place on a recurrent basis across 
national borders and that require a regular and significant commitment of time by 
participants. Such activities maybe conducted by relativily powerful actors, such as 
representatives of national governments and multinational corporations or may be initiated 
by more modest individuals, such as immigrants and their home country kin and relations. 
These activities are not limited to economic enterprises, but include political, cultural and 
religious motives as well.”121  
 
och Linda Basch med flera följande: 
 
”Transnationalism is a process by which migrants, through their daily life activities and 
social, economic, and political relations, create social fields that cross national borders.”122 
 
Det har riktats en viss kritik mot dagliga aktiviteter i den ovannämnda definitionen eftersom 
det anses begränsa begreppets innebörd onödigt mycket. De flesta forskare är dock överens 
om att det allra viktigaste är att uppmärksamma migranters aktörskap i sammanhanget; 
transnationalism handlar om företeelser och aktiviteter som uppstår ”underifrån”,123 den är ett 
gräsrotsfenomen.124 Enligt Faist kan de inblandade aktörerna representera både den statliga 
och icke-statliga sfären men för att kunna tala om transnationalism krävs det att de icke-
statliga aktörernas engagemang är märkbart.125  
 
Enligt Portes är det en förhållandevis liten del av det totala antalet migranter som regelbundet 
utövar någon form av transnationell aktivitet eftersom att remittera eller besöka sitt 
ursprungsland då och då är något som migranter ägnat sig åt sedan urminnestider och ligger 
således knappast till grund för uppkomsten av en helt ny term.126 Kivisto i sin tur menar att 
varken transnationalism eller transmigrant enbart borde kopplas till nutida migration eller 
migranter då även de tidiga migranterna sysslade med remitteringar eller var politiskt 
involverade i sina ursprungsländer. Förbättrade kommunikations- och transportsystem har 
dock möjliggjort att det har blivit lättare att utöva transnationella aktiviteter.127 På så sätt 
handlar transnationalism alltså inte om ett helt nytt fenomen utan snarare om ett nytt teoretiskt 
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perspektiv genom vilket det blivit möjligt att kunna förstå och identifiera aspekter av 
internationell migration som den tidigare forskningen försummade.128  
 
Myndigheter och andra auktoriteter har ofta en mindre vänlig inställning till multikulturella 
samhällen vilket uppmuntrar grupper i dessa att upprätthålla och utveckla kontakter till sina 
ursprungsländer som en reaktion mot diskriminering och segregering. Transnationella 
kulturella aktiviteter och föreningar erbjuder på så sätt tröst mot den externa fientligheten 
samtidigt som den personliga värdigheten skyddas.129 Gustafson menar att just 
diskriminering, rasism och allmänt svåra förhållanden ofta sporrar migranter till att utveckla 
transnationella kontakter,130 Cohen i sin tur påpekar att det knappast finns några 
invandrargrupper som inte erfarit diskriminering eller antagonism någon gång i det 
mottagande landet.131 Enligt Korkiasaari var den allmänna inställningen mot finländare i 
Sverige under den stora flyttboomen exempelvis mycket negativ och skällsord och uttalanden 
som ”en finne igen” och ”finnjävel” var vanligt förekommande även i tryckta medier.132 
Transnationalism kan dock också ses som ett steg mot en närmare integration i det 
mottagande samhället, Kivisto refererar till s.k. ”ethnicity paradox”.133  

3.3.2 Fenomenets dimensioner 
 
Transnationalism tar sig olika uttryck och har flera olika dimensioner i migrationsrörelser. 
Gustafson har arbetat fram följande dimensioner i syntes med både den tidigare och aktuella 
migrationsforskningen i syfte för att förtydliga för begreppets innebörd: 
 
1. Rörlighet 
2. Sociala nätverk och sociala strukturer 
3. Kulturella praktiker och institutioner 
4. Politik och lagstiftning 
5. Ekonomiska aktiviteter och utbyten 
6. Identitet och tillhörighet134  
  
Rörlighet diskuterad ur ett transnationellt perspektiv förutsätter att migrationen inte är en 
engångshändelse. Rörligheten mellan de sändande och mottagande länderna bör alltså vara 
kontinuerlig eller periodmässig. Men rörlighet kräver också resurser och villkoren för de som 
förflyttar sig skiljer sig: vissa kan förflytta sig oproblematiskt till olika platser i världen 
medan andra saknar resurser (kapital, möjlighet till visum etc.) för att röra sig. Flyktingar i sin 
tur tvingas ofta förflytta sig mot sin egen vilja. Möjligheter och förutsättningar för 
transnationella aktiviteter och band ser därmed mycket olika ut beroende på migrantens 
placering i ”rörlighetshierarkin”.135  
 
Sociala strukturer och nätverk innebär dels kontakter med familjemedlemmar, släktingar och 
vänner som är kvar i det gamla hemlandet och dels olika strategier genom vilka familjens 
levnadsförhållanden kan förbättras både i det gamla och nya hemlandet. Kontakter med 
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vänner och bekanta från samma region eller land underlättar ofta migrationsprocessen och 
tiden som nyanländ och leder inte sällan till kedjemigration.136    
 
Kedjemigration syftar till migrationsprocesser som upprätthålls via vänner och släkt. De som 
flyttar först till den nya destinationen följs av andra från samma område/region efter att dessa 
fått information om destinationen och vad den har att erbjuda. 137 
 
Migrationen har också kulturella konsekvenser eftersom migranter ofta tar med sig sina egna 
kulturer eller delar av dem till det nya hemlandet vilket gör att dessa på ett eller annat sätt 
inkorporeras i de mottagande länderna. Det kan exempelvis handla om import av de lokala 
matvarorna eller om artister från det sändande landet som uppträder i utvandrartäta områden. 
Det kan också handla om firandet av nationella helgdagar eller om att migranterna själva 
producerar konst med kopplingar till de egna erfarenheterna kring transnationalism. Ibland 
blir de kulturella uttrycken också institutionaliserade; invandrarföreningar är ett bra exempel 
av hur invandrarna synliggör sin existens i det nya hemlandet.138   
 
Den medförda kulturen sprider sig ofta till majoritetsbefolkningen i det mottagande landet 
t.ex. i form av mat (kebab, pizza etc.) eller musik, film och litteratur. Å andra sidan är 
kulturströmmarna inte bara enkelriktade utan migranterna i de mottagande länderna förmedlar 
även varor, idéer och värderingar till släkt och vänner i de gamla hemländerna. De 
mottagande och sändande ländernas kulturer påverkar på så sätt varandra, detta kallas ibland 
för kulturell kreolisering eller hybriditet.139         
 
Det är också vanligt att migranter engagerar sig i den politiska utvecklingen i det gamla 
hemlandet oavsett om de flyttat av politiska skäl eller inte. Graden och karaktären av 
engagemanget varierar; det kan handla om att försöka påverka den mottagande statens politik 
gentemot den sändande eller helt enkelt om att rösta i ett val i det gamla hemlandet. Samtidigt 
kan också t.ex. politiker och myndigheter i de sändande länderna aktivt driva kampanjer i de 
mottagande länderna för att värva röster från utvandrarna. Den transnationella politiska 
arenan bildas därmed i växelverkan av de sändande och mottagande staterna och aktörerna i 
dessa.140      
 
Många migranter skickar pengar till sina gamla hemländer för att hjälpa den kvarboende 
familjen och släkten med skolavgifter, levnadsomkostnader och dylikt. Remitteringarna kan 
ske både på individuellt plan från en familjemedlem till en annan eller i mera kollektiva 
former såsom insamlingar ordnade av hembygdsföreningar. Ett annat exempel utgörs av det 
företagande som kan kopplas till migration. Pga. migration ökar efterfrågan av dels olika 
tjänster (transporter, penningsförmedling etc.) och dels produkter och varor från hemlandet. 
Detta i sin tur ger upphov till affärsverksamheter som syftar till att tillgodose migranters och 
de kvarboendes önskemål och behov i båda länderna.141 
 
När det kommer till identitet och tillhörighet så har den traditionella migrationsforskningen 
oftast betonat integrationsprocessen i det nya hemlandet. Det transnationella perspektivet 
lägger tonvikt på gemenskaper och identiteter som bygger på migranters geografiska ursprung 
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men i det nya hemlandet. Identiteter av detta slag blir inte sällan problematiserade eftersom 
identitet omfattar inslag av flera olika kulturella sammanhang. De utvecklade multipla eller 
dubbla identiteterna som migranterna utvecklar är kopplade både till det nya och gamla 
hemlandet, hur migranterna upplever sådana identiteter varierar: vissa finner dem givande, 
andra förknippar dessa snarare med utanförskap alternativt tillhörighet varken i det nya eller 
gamla hemlandet.142               

3.3.3 Transnationella rum – sociala och symboliska band 
 
Thomas Faist diskuterar transnationalism i termer av transnationella sociala rum. Dessa rum 
består av kombinationer av varaktiga och täta band (eng. ties) som sträcker sig utanför och 
över de suveräna staternas gränser. Rum i det här fallet betecknar de olika aktiviter 
(kulturella, politiska, ekonomiska) som både individer och grupper ägnar sig åt inom ett visst 
territorium eller en viss plats. Rum handlar dock inte bara om de fysiska aktiviter som sker på 
en plats utan det omfattar också länkar mellan aktörer på olika platser.143  
 
Den minsta enheten inom ett socialt rum är ett socialt eller symboliskt band. Sociala band är 
fortlöpande serier av personliga transaktioner mellan minst tre personer. De involverade 
personerna har gemensamma intressen, plikter och förväntningar kopplade till dessa 
transaktioner. Även symboliska band handlar om kontinuerliga serier av transaktioner men 
om transaktioner som kan kopplas till gemensamma minnen, framtidsförväntningar samt 
kollektiva framställningar. Språk kan betraktas som ett exempel av komplexa symboliska 
band. Både symboliska och sociala band sträcker sig bortom face-to-face relationen mellan 
individer för att de också omfattar människor som t.ex. talar samma språk eller tillhör samma 
sociala klass och/eller etnisk grupp eller har samma nationalitet.144      
 
Enligt Faist finns det olika typer av transnationella rum, differentieringen sker på basis av 
graden av institutionalisering eller formalisering. De fyra idealtyperna presenteras nedan.  
 

1. Kontakt och utspridning (eng. diffusion) – omfattar fält där utbyten av varor, idéer, 
kapital, information, tjänster etc. sker. 

2. Små grupper och system av släktskap – hushåll, familjer etc. 
3. ”Issue networks” – nätverk av affärsmän, advokater etc. Nätverken skiljer sig från 

organisationer bl.a. genom att inte ha formellt medlemskap eller talespersoner.  
4. Samhällen och organisationer – t.ex. religiösa samfund och företag145 

 
I den första kategorin är kontakterna mellan de inblandade parterna nödvändigtvis inte nära 
och uppehålls inte. Transaktionen kan ske t.ex. under ett möte mellan främlingar på en 
marknad eller på en turistort. I denna kategori ryms också spridning av kulturella och sociala 
praktiker över gränser; kurderna från Turkiet exempelvis tog med sig sitt eget nyårsfirande till 
Tyskland.146   
 
Gränsöverskridande relationer inom släkt och familj kännetecknar många migranter. Flera 
familjer uppfattar sig som ekonomiska och solidiriska enheter trots att familjemedlemmarna 
inte är bosatta i samma land. Den här typen av transnationellt rum har en tendens till att vara 
                                                
142 Gustafson (2007), s. 31-33 
143 Faist (2004), s. 3-4 
144 Faist (2004), s. 4 
145 Faist (2004), s. 7-10 
146 Faist (2004), s. 7-10 
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relativt kortvarigt även om det är mer formaliserat och institutionaliserat än fälten i den första 
kategorin.147  
 
Nätverken i den tredje kategorin består av band mellan enskilda personer och organisationer. 
Aktörerna byter information och tjänster i syfte med att uppnå ett gemensamt mål. Inom 
nätverken finns det ofta en gemensam diskurs kopplad till ett specifikt område (t.ex. 
mänskliga rättigheter eller miljöskydd) eller till en yrkeskategori.148    
 
Den fjärde kategorin handlar om transnationella samhällen och organisationer. Dessa 
samhällen och organisationer utgör högt formaliserade transnationella rum och har potential 
att bli långlivade. Trots att samhällen och organisationer överlappar varandra bör de dock, 
enligt Faist, studeras separat då transnationella samhällen karaktäriseras av symboliska band 
medan transnationella organisationer kännetecknas av intern hierarki samt strukturerad 
kontroll över de sociala banden.149  
 
Transnationella samhällen kan variera både till omfattning och utseende men de karaktäriseras 
ofta av intimitet, moraliska förpliktelser och ibland social sammanhållning. De kan således 
vara små gemenskaper kopplade till en liten by liksom stora världsomspännande gemenskaper 
baserade på samma religion. Även diasporor är transnationella samhällen.150       
 
Organisationer skiljer sig från små grupper genom att ha en högre formell kontroll och 
samordning över de sociala och symboliska banden som uppstår eller har uppstått. Både 
statliga och icke-statliga politiska organisationer använder sig av effektiva administrativa 
instrument och tenderar att utvidga sfärer av kontroll och kompetens.151  
 
För att kunna undersöka band av såväl individer, nätverk som organisationer i transnationella 
rum har Faist utvecklat en typologi av de dimensioner som kan kopplas till expansionen av de 
sociala rummen. Dimensionerna är följande: 
 

 Time-space compression of ties – omfattning och intensitet. Omfattning refererar 
till aktiviteters och praktikers utsträckning över gränser. Tre aspekter bör specifikt 
tas hänsyn till: lokalisering av aktiviteter, dvs. var aktiviteterna sker, de 
involverade aktörerna (individer, grupper, organisationer som bl.a. talar ett visst 
språk och klassificerar sig själva eller definieras av andra som hybrider) och de 
täckta fälten, dvs. områden av sociala liv som påverkas av transnationella band. 
Intensitet handlar om hur utbyten och interaktioner har intensifierats vad gäller 
deras täthet och hastighet.  

 Linkage patterns in networks, organisations and communities – bl.a. 
infrastruktur och reglering av lag och statliga policies. Gränsöverskridande utbyten 
kan inte existera utan någon form av infrastrukturellt stöd som möjliggör 
kontakterna och transaktionerna. Migrationsnätverk, kommunikationsteknologi 
och språk är mekanismer som förenklar eller hindrar transnationella flöden och 
band. Icke-statliga aktörer verkar alltid i rum som regleras av bl.a. enskilda stater, 
olika överenskommelser mellan stater samt av den internationella lagen. 
Gränsöverskridande rörlighet och utbyten regleras dock också av de nationella 

                                                
147 Faist (2004), s. 7-10 
148 Faist (2004), s. 7-10 
149 Faist (2004), s. 7-10 
150 Faist (2004), s. 7-10 
151 Faist (2004), s. 7-10 
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reglerna, dessa i sin tur har en indirekt effekt på expansionen av det sociala 
rummet.152      

3.3.4 Framtid och utfall 
 
Huruvida transnationalism är något som består över generationer är oklart men enligt 
förespråkarna av perspektivet finns det tecken som tyder att aktiviteterna och relationerna inte 
endast hålls vid liv av den första generationens invandrare utan att de omfattar flera 
generationer. Ytterligare tecken lär vara den växande institutionaliseringen av 
migrantorganisationer samt lagstiftning som underlättar transnationalism.153 De 
transnationella aktiviteternas framtid beror emellertid också på till vilken grad den första 
generationen lyckas att locka med de senare generationerna, t.ex. till föreningslivet.154 
 
Malmberg och Hedberg menar att det är vanligt att migranter inte släpper taget om sina gamla 
hemländer även om engagemanget möjligen avtar med tiden. Många internationella flyttare 
har därmed en s.k. transnationell identitet just för att de har en fot i det nya hemlandet medan 
den andra är kvar i det gamla.155 Livet i det nya hemlandet är på så sätt ofta länkat, på ett eller 
annat sätt, till livet i det gamla vilket gör att migranters identiteter är i ständig förändring.156 
Också Gustafson poängterar att den fysiska flytten till en annan plats inte per automatik 
innebär att migranten släpper sin lojalitet mot det gamla hemlandet eller att hon eller han 
skapar sig en helt ny identitet i det mottagande landet. Det är vanligt att migranters identiteter 
snarare refererar till både det nya och gamla hemlandet.157 
 
Enligt Faist är hybrida kulturella praktiker och identiteter fenomen som åtföljer olika 
processer kopplade till migration och internationella utbyten.158 Huruvida extensionen av 
synkretism sedan ökade under slutet av 1900-talet eller inte är oklart men möjligheterna för 
kulturellt utbyte har utan tvekan ökat tack vare bl.a. resande och massmedier. Hur intensiv 
denna trend kommer att bli kan enligt Faist betraktas snarare som en diskussionsfråga. 
Kulturell utspridning och kulturella utbyten i det transnationella rummet kan i sin tur få 
varierande responser, möjliga utfall av deras gensvar är följande:   
 

 Homogenisering och assimilering: sammansmältning av minoriteter och 
(kärn)majoriteten. 

 Kulturell pluralism: minoriteter upprätthåller sin egen kultur. Detta sker ofta genom 
att den egna kulturen flyttas över från ursprungslandet till det ”nya” hemlandet.  

 Hybriditet: blandning av olika kulturer. Varje person har multipla identiteter. 
 Synkretism: synkretism tillåter den dominerande kulturens existens sida vid sida med 

olika subkulturer.159  
 

                                                
152 Faist (2004), s. 5-6 
153 Gustafson (2007), s. 35 
154 Korkiasaari (2000), s. 493 
155 Malmberg & Hedberg (2008), s. 14 
156 Se ”Immigration” i The Dictionary of Human Geography (2000), s. 373-375 
157 Gustafson (2007), s. 17 
158 Faist (2004), s. 22 
159 Faist (2004), s. 23 
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4. Finska föreningar igår, idag och imorgon  
 
 
I det här kapitlet redogörs resultatet av intervjuerna med representanterna från de utvalda 
finska föreningarna samt med Aatto Koivumäki. Resultatet är baserat på svaren av de frågor 
som ställdes till de intervjuade samt på de diskussioner som fördes under intervjutillfällena.   

4.1 Bakom kulisserna av Alfa Laval 
 
När Alfa Laval flyttade sin huvudfabrik i början av 1960-talet från Kungsholmen till Tumba, 
Stockholm, ökade också antalet finländare i fabriken, enligt Aatto Koivumäki. Dessa anlände 
sedan regelbundet från olika delar av Finland (med koncentration på de områdena där 
arbetslösheten var mycket hög såsom norra Finland) ändå fram till i början av 1970-talet. 
Koivumäki säger att de flesta värvades av släktingar eller vänner som var på besök i Finland, 
ofta på uppdrag av arbetsgivaren. Familjen kom senare när det hade ordnat sig med bostad.   
 
Då arbetslösheten i Finland var närmare kronisk blev Sverige ett lockande alternativ med sina 
arbetstillfällen och välfärd, många hade också förhoppningar om en högre lön, menar 
Koivumäki. Omsättningen i Alfa Laval-fabriken var emellertid hög då företaget var den första 
arbetsplatsen för de flesta. Koivumäki tror att ca hälften av alla fabriksarbetare på 1960-talet 
hos Alfa Laval var finländare men det fanns även andra icke-svenskar såsom andra 
skandinaver och européer som arbetade i fabriken. Arbetsuppgifterna bestod av ”de tyngsta, 
smutsigaste, hetaste och dammigaste sysslorna” i hela fabriken (detta gällde särskilt gjuteriet 
i Tullinge) och enligt Koivumäki gick det inte att känna igen en kollega från några meters 
avstånd pga. all smuts och damm. Finländarna var dock vana att ha tunga lågavlönade arbeten 
vilket tillsammans med det korta geografiska avståndet och deras egen nyfikenhet av att ”åka 
och titta” var huvudanledningen till deras rekrytering, också enligt Koivumäki.  
 
Koivumäki säger att det var uppenbart att de hårdhudade finländarna betraktades enbart som 
arbetskraft. Arbetsveckan var 48 timmar lång men trots detta fanns det tid även för annat. 
Finländarna hade ju med sig intressen och hobbys från åren i Finland men det största 
problemet för dem blev att de inte visste var dessa kunde utövas. De allra flesta kunde inte 
heller språket och kände sig ofta förödmjukade pga. det. För många blev därmed Kossu-
flaskan (Koskenkorva, vardagligt ”kossu”, är ett finskt märke av brännvin och vodka) en 
trogen underhållare på veckosluten. Barackområdena, som de flesta finländarna bodde i pga. 
bostadsbrist, karaktäriserades således ofta av häftiga slagsmål och allmän rastlöshet; ”Det var 
dags att göra något!”, menar Koivumäki.  
 
Enligt Koivumäki grundades Tullinge-Tumba finska förening den 6 januari år 1962 i matsalen 
av Alfa Laval och erkändes av företaget i stort sett på en gång, till skillnad från Botkyrka 
kommun som riktade en viss misstänksamhet mot föreningen och dess verksamhet. Alfa 
Laval bidrog inte ekonomiskt till verksamheten men föreningen fick träffas i deras lokaler och 
företaget gav också prispokaler till idrottsevenemangen. Föreningen var både politiskt och 
religiöst obunden men en arbetarrörelse med en starkt vänstervriden föreningsanda.  
 
Överlag tror Koivumäki att föreningslivet blev räddningen för många finländare. Genom 
föreningslivet fick de vänner och återfick sin värdighet i samhället vilket naturligtvis hade en 
positiv inverkan på deras liv. Sedan gick det givetvis inte lika bra för alla; ”Vissa lyckades 
bättre, vissa sämre, vissa aldrig!” Koivumäki menar att det aldrig varit någon större  
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hemlighet att finländarna lätt tagit till flaskan och många blev också socialt nedbrutna, kanske 
till följd av en besvikelse, kanske av andra skäl. Givetvis fanns det också de som avancerade 
sig till ledarpositioner inom företaget och de som flyttade tillbaka till Finland.               

4.2 Uppkomst och verksamhet idag 
 
Enligt Juhani Haapasaari grundades Tullinge-Tumba finska förening av en grupp finländare 
som hade flytt arbetslösheten i Finland och arbetade i Alfa Laval-fabriken i Tumba på 1960-
talet. Både kommunen och företaget bidrog till föreningens verksamhet eftersom de flesta 
finländarna var ensamstående unga män och behövde en sysselsättning utanför arbetet; 
”Annars hade det bara supits!” menar Haapasaari. Föreningens verksamhet bestod 
huvudsakligen av friidrott och dans (dansen var en viktig verksamhetsgren ändå fram till 
1990-talet). Det var meningen att även svenskar skulle delta i aktiviteterna men svenskar och 
finländare kom inte riktigt överens och föreningen förblev därmed helfinsk. Enligt Haapasaari 
var en av anledningarna, förutom språket, skillnaden mellan finsk och svensk dans: 
finländaren dansar gärna till varierande dansstilar (foxtrot, humppa, tango, vals), svensken 
buggar för det mesta. Vidare tycker finländarna om musik med sorgsna finska texter medan 
svenskarna hellre svänger sina lurviga till glada icke-finskspråkiga toner. Idag består 
verksamheten av bl.a. gemensamma teater- och musikalresor till Finland, diskussionskvällar 
och hemslöjd. De två sistnämnda aktiviteterna utövas av föreningens kvinnor. Den 
karaktäristiska medlemmen i föreningen är över 55 år gammal och kvinna. 
 
Huvudanledningen till att förening Finlandia grundades, enligt Raija Isotalo, var att de finska 
arbetarna (män) behövde fritidssysselsättningar eftersom många av dem konsumerade stora 
mängder alkohol. Idag är föreningens syfte att hjälpa finska pensionärer genom att ordna 
finskspråkig vård och ålderdomshem åt dem samt att anordna olika typer av aktiviteter både 
för de äldre och för de yngre medlemmarna: pesäpallo (finsk brännboll), stavgång, innebandy, 
gemensamma resor till Finland är bara några att nämna. Föreningens kvinnor lagar också 
finsk mat tillsammans och väver mattor. När det är val i Finland kan sverigefinländarna rösta i  
föreningslokalen vilket enligt Isotalo är ett sätt att hjälpa den finska staten.  
 
Isotalo säger att det finns flera finländare som bott i Sverige under en lång tid men som aldrig 
lärt sig språket, mycket beroende på att arbetsplatsen (bl.a. Scania) ofta var så gott som 
finskspråkig men också på den egna inställningen och det egna intresset. Det finns också ett 
behov bland sverigefinländare att få tala det finska språket och umgås med varandra; ”Vi 
finländare trivs helt enkelt med varandra”, menar Isotalo. De flesta medlemmarna är 
pensionärer, en liten del är fortfarande aktiva i arbetslivet. I styrelsen sitter det flest kvinnor, 
snittåldern på en medlem är över 55.  
 
Bålsta finska förening blev en egen förening år 1980 efter att samverkat med föreningen 
Kaleva i Bro under en längre tid. Enligt Pirkko Lämsä berodde uppbrytningen främst på 
ekonomiska orsaker. Föreningen verkar som sverigefinländares gemensamma intresse- och 
fritidsorganisation och främjar sverigefinländares gemensamma sociala och kulturella 
strävanden med mål att uppnå jämställdhet med landets majoritetsbefolkning.160 Lämsä menar 
att sverigefinländare har ett behov av att umgås med varandra, och på sitt eget språk; 
”Finländare har sin egen kultur och är trots allt annorlunda än svenskar”. Dessutom har 

                                                
160 Bålsta finska föreningens hemsida, den 22 mars 2009 
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många finländare, bosatta i Sverige, aldrig lärt sig svenska och behöver därmed föreningens 
verksamhet för sitt sociala livs skull. 
Enligt Lämsä har dansen alltid haft en mycket central roll i verksamheten och dansbanan i 
Varpsund utanför Bålsta lockar många besökare under sommarsäsongen; finländarna vill 
dansa varierat till finskspråkig melankolisk musik. Föreningen anordnar även ett flertal andra 
aktiviteter, av dessa kan karaokekvällar, volleyboll och stavgång nämnas. Enligt Lämsä är de 
flesta medlemmarna idag mellan 50 och 60 år och flyttade till Sverige på 1960- och 1970-talet 
för att arbeta bl.a. på Gyproc AB (företaget tillverkar gipsskivor) i Bålsta samt Bacho verktyg 
och Bacho ventilation i Enköping. Även Hettemarks sysselsatte ett stort antal finländare, 
främst kvinnor. 
 
Den främsta anledningen till att Huddinge finska förening grundades var att finländarna i 
trakten ville kunna fira morsdag tillsammans och ha en finskspråkig julfest, enligt Komppa. 
Medlemskapet i Huddinge finska förening var också inträdesbiljetten till finska danskvällar 
senare på 1970-talet. Föreningen hade även en mycket aktiv idrottsverksamhet (löpning, 
friidrott) men idag är de flesta medlemmarna över 60 år och verksamheten har gett vika för 
något mjukare aktiviteter såsom stavgång, akvarellmålning och diskussionsklubb, säger 
Komppa. Dans och folkdans är de populäraste aktivitetsgrenarna än idag. Deltagarna i 
diskussionsklubben diskuterar såväl historiska som nutida ämnen (ett hett ämne är naturligtvis 
märkesåret 2009: Finland och Sverige blev två länder för 200 år sedan) men också kring sina 
egna erfarenheter, t.ex. hur det var att komma till Sverige. Komppa menar att det är otroligt 
viktigt för många finländare att få använda sitt eget språk och att det finns skillnader mellan 
finländare och svenskar: ”Finländarna har sitt eget ’sätt’ och sin egen humor.” Komppa 
betonar vikten av att få upprätthålla och visa sin egen kultur men menar att man också måste 
anpassa sig till det samhälle som man bor och lever i. De flesta finländarna i Huddinge 
arbetade på Sundstrand Hydraulik, Alfa Laval, Ericsson eller inom kommunen.        
 
Finska föreningen i Stockholm är den äldsta finska föreningen i Sverige och har funnits sedan 
år 1894. När hotet mot Finland växte från Rysslands sida i slutet av 1800-talet, strax efter att 
den viktiga språkfrågan i Finland finska vs. svenska nästan hade lösts, blev nationalkänslorna 
starka bland de ca 1100 finländarna som bodde i Stockholm. Att få använda det finska språket 
och värna om sitt fosterland anses därmed ligga till grund för föreningens uppkomst.161 Under 
de första fem åren var föreningen tvåspråkig, finska blev det officiella föreningsspråket år 
1899. År 1894 var medlemsantalet 59, det högsta antalet medlemmar noterades någon gång 
under 1970-talet (6758).162  
 
Enligt Sjöstedt består föreningens verksamhet idag av dans och folkdans, sångkvällar, 
diskussionsklubb, akvarellmålning, jympa etc. All verksamhet sker på finska och de flesta 
medlemmarna har en nära relation till Finland och följer utvecklingen där. Många har 
fortfarande rösträtt där. Drygt hälften av medlemmarna är pensionärer, de flesta flyttade till 
Sverige på 1960- och 1970-talet för att arbeta eftersom lönerna på den tiden var betydligt 
högre i Sverige än i Finland. De allra flesta hade inga planer på att bosätta sig i Sverige utan 
det bara blev så, säger Sjöstedt. 
 
Sverigefinska ungdomsförbundet (SFU) var tidigare en del av Sverigefinska riksförbundet 
men blev delvis självständigt år 1993 efter svenska statens krav på att lösgöra 
ungdomsorganisationerna från sina modersorganisationer, enligt Lyyra. Den nuvarande 
organisationsformen hittades dock inte förrän 10 år senare år 2003. Veckoaktiviteterna i de 
                                                
161 Turunen (1994), s. 16-19 
162 Turunen (1994), s. 99 
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lokala föreningarna varierar och handlar om alltifrån bowling till skidåkning beroende på 
region och ort och bestäms av ungdomarna själva. SFU i sin tur profilerar sig genom mer 
omfattande och resurskrävande evenemang (musikfestivalerna ”Mokoma” och ”Mer än 
Mumin”, innebandyturnering, självständighetsdagsfest osv.), säger Lyyra. Samtliga 
evenemang är tvåspråkiga och lockar därmed även icke-finskspråkiga deltagare/besökare, 
vilket kan sägas spegla SFU:s nytänkande kring språkfrågan; det är viktigt att inte stänga ut 
någon på språkliga grunder, menar Lyyra.                 
                  
Förbundets syfte är först och främst att ordna fritidsaktiviteter åt sverigefinska ungdomar och 
uppmuntra dessa att använda det finska språket. Lyyra menar att särskilt högstadieåldern ofta 
är en kritisk ålder gällande ens relation till minoritetsspråk och förbundet/föreningarna vill 
inspirera ungdomarna att behålla sin tvåspråkighet. SFU samarbetar också med en 
fritidspedagog som hittar på aktiviteter åt eleverna i de sverigefinska friskolorna i 
Stockholmsregionen. Aktiviteterna har en tydlig koppling till Finland (finskspråkig film, 
musik, matlagning osv.) och planeras utifrån elevernas önskemål. Detta är ett sätt att låta de 
sverigefinska ungdomarna lära känna den finska ungdomskulturen då det finns skillnader 
mellan ungdomskulturen i Sverige och Finland, mycket beroende på den ojämna invandringen 
till länderna. Lyyra menar också att den andra och tredje generationens sverigefinländare 
aldrig bott i Finland och är nyfikna på hur dagens Finland ser ut. Ungdomsföreningarna 
fokuserar därmed på det ”moderna” Finland medan de äldre föreningarna, dvs. föreningarna 
inom SFRF, snarare upprätthåller den finska kultur och den bild av landet som deras 
medlemmar känner till och vuxit upp med. Överlag anser Lyyra att det är viktigt att arbeta 
mot den allmänna uppfattningen om Finland; ”Den finska kulturen är mycket mer än 
mumintroll och heavy metall.”   
 
Gemensamt för alla medlemmar, oavsett vilken förening dessa tillhör, är att de är under 30 år 
och vill använda det finska språket, enligt Lyyra. Medlemmarna kan grovt delas in i två 
grupper: den ena gruppen består av killar och tjejer i den akademiska världen som vill påverka 
och driva saker och ser föreningslivet som en god merit i sitt CV, den andra gruppen nöjer sig 
med att få understöd för att kunna utöva aktiviteter tillsammans. 
 
Svensk-finska föreningen i Riksdagen grundades officiellt i oktober 2008 men har funnits 
inofficiellt sedan ett par år tillbaka, enligt Mattila Wass. Bl.a. arrangerade den inofficiella 
föreningen en fest den 5 december år 2007 för att fira Finlands 90:e självständighetsdag 
(Finland blev självständigt den 6 december år 1917). Initiativet till föreningen togs av Mattila 
Wass då hon upptäckte, efter att arbetat i huset ett tag, att det saknades en finsk 
parlamentarisk vänskapsförening trots att det fanns gott om andra parlamentariska 
vänskapsföreningar i huset (ca 39 stycken). Föreningens syfte är att främja och fördjupa 
kontakter och erfarenhetsbyte mellan Sveriges Riksdag och det finska parlamentet Eduskunta 
samt att ordna aktiviteter där den finska kulturen både uppmärksammas och främjas.  
 
Föreningens aktiviteter har hittills bestått av fester (”Lets dance”-fest, finsk fest i samband 
med självständighetsdagen), ett studiebesök till Eduskunta i Helsingfors, bastukvällar i 
riksdagens lokaler samt en danskurs (pågående), ledd av en finsk dansinstruktör, enligt 
Mattila Wass. I maj kommer föreningen att åka på en ytterligare studieresa till Eduskunta i 
Helsingfors, föreningen har också planerat att bjuda in två finska författare, kända i Sverige, 
för att tala om litteratur.   
 
Enligt Mattila Wass är föreningen en sluten förening, men öppen för alla riksdagsledamöter 
och tjänstemän anställda vid riksdagsförvaltningen och partikanslierna. Detta till skillnad från 
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vissa andra vänskapsföreningar som enbart välkomnar riksdagsledamöter. Medlemmarna 
består i stora drag av dem som är födda i Finland, har finskt påbrå, de som är gifta med en 
finländare eller av svenskar som har ett intresse för Finland av andra skäl. Majoriteten av 
medlemmarna är inte födda i Finland. Den gemensamma länken för medlemmarna är därmed 
det starka intresset för Finland och dess kultur samt att ha roligt. Mattila Wass menar också att 
i och med det växande samarbetet mellan Finland och Sverige och det höga antalet finländare 
i Sverige är det också naturligt med en ökande nyfikenhet för landet. Inom föreningen finns 
det också ett visst intresse för arbetssätten i Riksdagen och i Eduskunta. Föreningsspråket är 
svenska men finska talas när tillfället ges.          

4.3 Samarbete – lokalt och globalt    
 
Tullinge-Tumba finska förening samarbetar sällan med andra finska föreningar i Sverige, 
enligt Haapasaari. Förra året arrangerades det dock en gemensam aktivitetsdag tillsammans 
med Huddinges finska förening i friluftsområdet Lida i Tullinge, Stockholm. Under dagen 
grillades det korv och stektes plättar och deltagarna tävlade bl.a. i stövelkastning och 
repdragning. Enligt Haapasaari samarbetar föreningen inte med andra finska föreningar i 
utlandet men föreningens folkdansgrupp brukade bo hos finska familjer när de uppträdde 
utomlands (folkdansgruppen finns inte idag). Friidrottarna anordnar landskamper med en 
idrottsförening i Åbo (Turun Veikot). Haapasaari menar att det inte förekommer mycket 
samarbete utanför nationens gränser men samarbetet mellan föreningen, den finskspråkiga 
församlingen, den finska friskolan och de finska pensionärerna i Botkyrka kommun är dock 
mycket tillfredsställande. Föreningen samarbetar också med svenska föreningar och ställer 
upp med funktionärer i flera stora idrottsevenemang såsom ”Stockholm Marathon” och 
”Tjejmilen”. Det viktigaste intresseorganet för utlandsfinländare och samarbetet dessa 
emellan är dock utan tvekan utlandsfinländarparlamentet163. 
 
Föreningen Finlandias kontakt med andra finska föreningar i Stockholmsregionen består av 
inbjudningar till andra föreningar, föreningen i sin tur bjuder andra föreningar till sina 
aktiviteter, enligt Isotalo. Brännbollsspelarna i föreningen har däremot ett mer internationellt 
kontaktnät och åker ofta utomlands (bl.a. Tyskland och Australien) för att spela finsk 
brännboll med och mot andra utlandsfinländare. Under utlandsvistelsen övernattar spelarna 
hos finska familjer. Isotalo säger att föreningen har planerat att ta kontakt med någon finsk 
förening utomlands, kontakten kommer förhoppningsvis att resultera i ett besök. 
 
Bålsta finska förening samarbetar mycket med Enköpings finska förening (teaterresor till 
Finland etc.) och är medlem i förening Norden i Uppsaladistriktet, enligt Lämsä. Genom 
förening Norden har föreningen bl.a. gjort ett studiebesök till finskspråkiga skolor i S:t Karins 
i Finland i ett jämförande syfte. Bålsta förening har också ett regelbundet och gott samarbete 
med kommunen och församlingen vilket har resulterat i bl.a. anhörigstöd för de äldre som inte 
talar svenska.        
 
Den finska föreningen i Huddinge har samarbete både med Tyresö finska förening och med 
Tullinge-Tumba finska förening men inte med andra föreningar i Stockholm eller i Sverige, 
enligt Komppa. Vanda i södra Finland är föreningens vänskapskommun och pensionärerna 
                                                
163 ”Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades 1997 för att fungera som utlandsfinländarnas 
samarbetsforum, där i utlandet bosatta finländare tillsammans besluter om för dem viktiga frågor. UFP:s uppgift 
är att fungera som en påverkningskanal så att utlandsfinländarnas synpunkter iakttas i den offentliga 
förvaltningens beslutsfattning”, Utlandsfinländarparlamentets hemsida, den 25 mars 2009   
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emellan besöker ofta varandra. Föreningen samarbetar också mycket med församlingen i 
Huddinge och har en varm relation till den finsktalande prästen och diakonissan, säger 
Komppa.      
 
Enligt Sjöstedt åker finska föreningen i Stockholms folkdansgrupp utomlands årligen för att 
uppträda bl.a. på olika typer av festivaler i Europa och i andra världsdelar. Gruppen tar ofta 
kontakt med finska ålderdomshem i de länder/städer de planerar att besöka dels för att 
uppträda där dels av eget intresse. ”Finland-Samfundet” hjälper till med kontaktuppgifter till 
hemmen, det senaste projektet är att skapa kontakter till finländare bosatta i Brasilien. 
Folkdansgruppens utlandsbesök har resulterat i många både personliga och grupprelaterade 
relationer med andra utlandsfinländare, kontakten hålls sedan via e-post. Den finska 
folkdansen är den gemensamma nämnaren. Folkdansgruppen samarbetar med 
folkdansgrupper i andra finska föreningar i Stockholm men samarbetet mellan föreningar är 
svårare då finländarna gärna vill ”bossa” och har svårt att glömma gamla oenigheter, anser 
Sjöstedt.  
 
Finska föreningen i Stockholm är med i utlandsfinländarparlamentet och föreningens 
minoritetsärendegrupp engagerar sig i frågor som berör finländarnas position och situation 
som erkänd minoritetsbefolkning i Sverige, enligt Sjöstedt. Gruppen har bl.a. besökt 
minoritetsföreningar i Finland (finlandssvenskar, samer och romer), under besöket 
diskuterades minoritetsgruppers situation i Finland. I Sverige har minoritetsärendegruppen 
träffat bl.a. kommunalpolitiker i Stockholm samt kulturborgarrådet, säger Sjöstedt.  
 
Sverigefinska ungdomsförbundet samarbetar inte med andra utlandsfinska föreningar men är 
aktiv både i YEN (Youth of European Nationalities164) och i walesiska NPLD (Network to 
Promote Linguistic Diversity165). Lyyra själv har ett brinnande intresse för tvåspråkighet och 
då särskilt för kombinationen där det ena språket utgör ett minoritetsspråk (finska i Sverige, 
kymriska i Wales etc.), initiativet till medlemskap i NPLD togs av just Lyyra. SFU har också 
samarbete med andra ungdomsorganisationer i Norden och ska bl.a. åka till Island för att 
skapa kontakter ungdomarna emellan. Vidare har SFU haft besök av två högstadieklasser från 
Finland, de sverigefinska och finska ungdomarna fick möjlighet att bekanta sig med varandra 
bl.a. under en festival i Stockholm. Lyyra kan inte tänka sig att det förekommer något 
nämnvärt samarbete mellan de enskilda föreningarna i Sverige och i utlandet men säger sig 
minnas att ”De finländska medicinarna” i Sverige hade någon form av kontakt med finska 
läkarstuderande i Estland för länge sedan.  
 
Svensk-finska föreningen i Riksdagen har en nära relation till den finska ambassaden i 
Sverige och hoppas på ett ännu djupare samarbete i framtiden, säger Mattila Wass. 
Föreningen har också en önskan om grundandet av en broderlig förening i det finska 
parlamentet, dvs. en finsk-svensk förening för Sverigeintresserade ledamöter och tjänstemän i 
Eduskunta. Enligt Mattila Wass skulle samarbetet mellan dessa föreningar växa fram per 
automatik. Föreningen samarbetar inte med finska föreningar utomlands, i Sverige har 
föreningen endast haft kontakt med SFRF i och med att den ansökt om medlemskap i SFRF. 
Mattila Wass menar dock att det är osäkert huruvida föreningen kommer att beviljas ett 
medlemskap då föreningen inte är öppen för allmänheten.                 

                                                
164 Se “Youth of European nationalities” hemsida, den 24 mars 2009 
165 Se “Network to Promote Linguistic Diversity” hemsida, den 24 mars 2009 
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4.4 Sverigefinsk filantropi 
 
Tullinge-Tumba förening anordnar inga insamlingar eller dylikt till Finland i dagsläget men 
på 1960- och 1970-talet skickades det klädpaket vid juletider till familjer med nöd. När den 
finska nationalekonomin steg föll det sig dock naturligt att sluta med paketsändningarna, 
enligt Haapasaari.  
 
Föreningen Finlandias kvinnoavdelning hade en guddotter (född 1970) i en kommun i norra 
Finland men kontakten upphörde när hon fyllde 18 år. Föreningen anordnade också 
klädinsamlingar till Estland på 1990-talet i samarbete med kyrkan, enligt Isotalo.  
 
Bålsta finska förening köper vissa varor (bl.a. jubileumsmärken) från Finland men har inga 
insamlingar till något specifikt syfte där. Lämsä menar att föreningen är relativt sluten på det 
sättet och den kollektiva värmen som finns inom föreningen sprider sig snarare inåt än utåt.  
 
Huddinge finska förening anordnar inga insamlingar.  
 
Finska föreningen i Stockholm arrangerar inga insamlingar till Finland men föreningens 
folkdansgrupp skänker kläder och leksaker till ett barnhem i Estland, enligt Sjöstedt. Gruppen 
lämnar själva paketen i samband med sina besök. 
 
Varken Sverigefinska ungdomsförbundet eller Svensk-finska föreningen i Riksdagen sysslar 
med insamlingar eller välgörenhet. 

4.5 Hemlängtan och integration 
 
Haapasaari tror att finländaren alltid längtar ”hem” om hon/han föddes där, oavsett hur länge 
hon/han har bott i Sverige även om de flesta har integrerats väl i det svenska samhället. 
Samtidigt har Finland också förändrats och utvecklats och att flytta tillbaka dit har ofta blivit 
en besvikelse tvärtemot förhoppningarna. Haapasaari känner personer som flyttat tillbaka till 
Finland men sedan tillbaka till Sverige igen pga. frustration.    
 
Isotalo i sin tur tror att de finländare som saknar Finland men av skatte- eller andra skäl inte 
vill eller kan flytta dit, löser detta genom att flytta till Haparanda, just för att komma närmare 
”hem”. Detta gäller särskilt finländare som kommer från norra Finland. Många flyttar också 
till sina sommarstugor i Finland över sommaren och återvandrar på så sätt ”halvtid”. Isotalo 
tror att det finns finländare som smält in väl i det svenska samhället men också de som aldrig 
accepterat svenskarna, åtminstone inte fullt ut. Att inte kunna det svenska språket är också 
relativt vanligt hos de äldre och blivit något av en mur mot det övriga samhället, menar 
Isotalo.   
 
Sverigefinländaren längtar ”hem” och måste åka dit varje sommar, menar Lämsä. Hon 
påpekar dock att de flesta hon känner inte vill flytta tillbaka till Finland då det riktiga hemmet, 
både fysiskt och mentalt, är i Sverige. Lämsä tror att finländarna överlag genomgått en relativt 
lyckad samhällsintegration men att det finns finländare som bestämt sig för att inte samarbeta 
med svenskar.      
 
Komppa från Huddinge finska förening tror att huruvida sverigefinländarna saknar ”hem” är 
individuellt men att det är viktigt för de flesta att få åka dit och hälsa på. Hon känner  
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emellertid också till flera män som har flyttat tillbaka till Finland i pensionsåldern och även 
innan, oftast av den anledningen att de träffat en kvinna där. Komppa anser att de flesta 
finländarna har hittat sin plats i det svenska samhället men det finns också många som aldrig 
lärt sig svenska och håller sig uppdaterade enbart med hjälp av finskspråkiga medier.          
 
Sjöstedt tror att så länge sverigefinländaren har släkt i Finland kommer det att kännas som att 
man åker ”hem” när man åker till Finland. Hur en människa integrerar i ett samhälle är högst 
individuellt och beror på den egna inställningen. Själv har hon alltid varit stolt över att vara 
finsk men menar att många finländare kände sig nog mindre värda, särskilt under perioden när 
arbetsmigrationen från Finland till Sverige var som störst, eftersom de inte behärskade 
språket. Å andra sidan har också inställningen i Finland om Sverige förändrats och Finland 
har slutat glorifiera och svansa efter Sverige; Finland har till och med gått om Sverige på flera 
sätt, menar Sjöstedt. Finländarna klassas inte heller som ”invandrare” på liknande sätt som 
förr eftersom dagens invandrare i Sverige kommer från totalt olika kulturer och ”vi finländare 
har liksom klättrat uppåt på skalan”.      
    
Dagens ungdomar med finska rötter är stolta över sitt ursprung och tycker att Finland är 
”hippt”, menar Lyyra. De känner sig antingen som finländare eller svenskar beroende på 
situation men begreppet sverigefinländare har en mycket negativ klang hos de flesta och de 
vill inte bli kallade detta; kanske beror det på att de s.k. sverigefinländarna på 1970-talet oftast 
var ”knegare” med en låg socioekonomisk status i samhället. Idag flyttar finländarna till 
Sverige av andra skäl än att arbeta i en fabrik och har därmed fått ett annat socialt anseende, 
enligt Lyyra. (Sverigefinska ungdomar – exklusive finska eller finlandssvenska studenter – är 
födda och/eller uppväxta i Sverige och längtar av naturliga skäl inte ”hem” till Finland). 
 
Mattila Wass tror att det finns de, oberoende av nationalitet, som gärna vill lära sig språket 
och komma in i samhället så snabbt som möjligt och sedan de, exempelvis finländare som 
flyttade till Sverige på 1950- och 1960-talet, som anser att lära sig språket är mindre viktigt då 
Sverigevistelsen ändå skulle komma att bli kortvarig. Det kan också hända att något oväntat 
på vägen gör att trots att viljan finns, finns inte orken eller motivationen, menar Mattila Wass.  
 
Mattila Wass personligen längtar inte ”hem” till Finland och har inte haft planer på att flytta 
tillbaka dit men ”kanske finns det några som gör det.” Hon tror dock att det är relativt vanligt 
att ju äldre man blir desto viktigare blir ens rötter. Detta inträffar ofta i den period i livet när 
man själv blir förälder, säger Mattila Wass. 

4.6 Den oförutsägbara framtiden   
 
Haapasaari tror att Tullinge-Tumba finska förenings framtid beror på vilken roll den finska 
kulturen och det finska språket kommer att ha i samhället. Ifall det finska språket överlever 
exempelvis i skolundervisningen i Stockholmsregionen är det mer sannolikt att föreningens 
framtid ser ljus ut. Det är också möjligt att ungdomarna vill och kommer att upprätthålla sitt 
finska arv trots bristande kunskaper i det finska språket och att föreningens framtida 
verksamhet kommer att ske mer på svenska än finska. Samtidigt tror Haapasaari att det kan 
vara svårt att förstå den finska kulturen utan att kunna det finska språket. Medlemsantalet (ca 
250) har varit ungefär det samma under de senaste åren, under ”peak”-perioden på 1980-talet 
hade föreningen ca 1800 medlemmar.   
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Föreningen Finlandia kommer förmodligen att bli en förening med endast 
pensionärsverksamhet i framtiden. Isotalo tror att de yngre generationerna blir försvenskade 
och följer hellre med den svenska strömmen.   
 
Lämsä tror att framtidens Bålsta finska förening kommer att bestå av endast pensionärer då de 
yngre finskättade kommer att bli/har blivit mer svenskar än finländare. Vidare har föreningens 
ungdomsverksamhet lagts ner och antalet finländare i kommunen minskat.   
 
Komppa menar att det är svårt att spekulera om Huddinge finska föreningens framtid men 
föreningen får inga nya medlemmar och många medlemmar är över 70 år i skrivande stund. 
Det är mycket möjligt att föreningen inte ens existerar om 20 år eller att den förvandlats till en 
liten lokal dansförening.     
 
Sjöstedt tror att Finska föreningen i Stockholm kommer att finnas i någon form så länge det 
finns tvåspråkiga skolor även om föreningen inte har någon ungdomsverksamhet. Då den 
andra generationens finländare gick miste om sin ”finskhet” är det också den generation som 
förmodligen kommer att vilja gräva i sina rötter någon gång i livet dels av eget intresse, dels 
för att kunna föra den finska kulturen och språket vidare till sina barn. Enligt Sjöstedt har 
också det allmänna intresset för finska föreningar ökat eftersom finländarna hittat sin plats i 
det svenska samhället.    
 
SFU:s existens är helt beroende av statligt understöd och att driva verksamhet utan understöd 
är en omöjlighet, säger Lyyra. Finländarna är en erkänd minoritetsgrupp i Sverige och som 
minoritetsförening erhåller SFU också s.k. särskilt bidrag utöver det vanliga understödet. I 
skrivande stund är dock villkoren för understödet till minoritetsföreningar de samma som för 
andra föreningar, dvs. ett antal medlemmar per antal län bestämmer understödsnivån, men då 
minoritetsföreningarna har en begränsad rekryteringsbas kommer reglerna förmodligen och 
förhoppningsvis att förändras, menar Lyyra.  
 
Lyyra tror att förbundet existerar om 20 år men att antalet medlemmar minskat då dagens 
ungdomar inte är intresserade av föreningsliv. Föreningslivet upplevs och uppfattas ofta som 
ett föråldrat koncept med stövelkastning och långtråkiga möten i dammiga lokaler och 
avskräcker många. Evenemangen (t.ex. Mer än Mumin och Mokoma) lockar dock ett stort 
antal besökare (majoriteten är inte medlemmar) och ungdomsverksamhetens framgång borde 
därmed mätas med andra mått än med antalet betalande medlemmar, anser Lyyra.               
 
Mattila Wass menar att det är svårt att veta vad framtiden har med sig och därmed också om 
Svensk-finska föreningen i Riksdagens framtid. Antalet potentiella medlemmar står i 
förhållande till antalet finska eller finskättade politiker och tjänstemän i huset vilket i sin tur 
beror bl.a. på valresultat.  För att föreningen ska överleva krävs det alltså dels ledamöter och 
tjänstemän med band till Finland, dels en engagerad ledare som kan konsten att ”jaga med en 
piska”, menar Mattila Wass. Samtidigt har också aktiviteterna och deras karaktär en stor 
betydelse och det gäller att hitta intressanta, sakliga och roliga aktiviteter som lockar. Enligt 
henne är de emellertid tacksamma ifall 10-15 personer deltar i någon aktivitet då det finns gott 
om aktiviteter i huset och de flesta är upptagna med sina familjer, andra möten etc. Dessutom 
har exempelvis bastukulturen inte samma betydelse för den yngre generationen som för den 
äldre eftersom den yngre inte är uppväxt med den.  
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5. Verksamhet i verkligheten   
 
I detta kapitel redovisas resultatet av de deltagande observationerna. Observationerna ägde 
rum vid två tillfällen i olika platser i Stockholm under aprilmånad år 2009.    

5.1 Hurtiga pensionärer 
 
Pensionärerna i Finska föreningen i Stockholm träffas varje onsdag i medborgarhuset i Alvik, 
Stockholm, liksom den onsdag som observationen ägde rum.  
 
De tre långborden i den stora salen fylls vid strax innan klockan 12 och ordföranden förklarar 
för mig att majoriteten av de ca 60 personerna i lokalen är medlemmar i föreningen. Nästan 
alla är kvinnor, knappt 10 är män. De flesta hittar sin plats i salen relativt fort, förmodligen 
bredvid någon som är bekant sedan förr. Den här gången finns även icke-medlemmar på plats 
då Kelas utlandsenhet från Helsingfors (Kela är en förkortning av Kansaneläkelaitos som är 
den finska motsvarigheten till Försäkringskassan) är på besök för att hålla ett föredrag om det 
finska pensionssystemet. Informationen om deras medverkan har gått ut till flera föreningar. 
Många tackar för senast och småpratar med sina bordsgrannar innan mötet och föredraget 
sätter igång. De finska dialekterna är många men det talade språket så rent från svenska eller 
engelska ord och uttryck att jag lika gärna skulle kunna befinna mig på ett möte någonstans i 
Finland.  
 
Damen som sitter bredvid mig räcker mig ett A4- papper med en sångtext på och förklarar att 
de alltid börjar träffarna med att sjunga sången ”Reippaat eläkeläiset” (sv. hurtiga 
pensionärer). De flesta tar i när de sjunger och jag får en känsla av samhörighet och trivsel. 
Efter den gemensamma sången informerar och påminner ordföranden kort om de kommande 
veckornas aktiviteter (vårresan till Villmansstrand i östra Finland veckan därpå, föreningens 
115 års fest den 18 april, besöket av pensionärerna från Eskilstuna). Många plockar fram sina 
små almanackor för att göra anteckningar. När ordföranden är klar är det reseledarens tur, hon 
vill kontrollera att antalet resenärer till Villmansstrand stämmer men också möjliga allergier 
bland dem som anmält sig till resan. Det visar sig att ytterligare ett par vill åka med på resan 
vilket då kommer att innebära att det totala antalet resenärer blir 25 istället för 23. Avresan 
sker den 19 april från Viking Line-terminalen i Stockholm. 
 
Kaffebordet står uppdukat i ena änden av salen och det serveras två olika typer av kakor, 
After Eight-choklad, kaffe och te. Någon hade fyllt 70 år veckan innan och vill gärna bjuda på 
dagens fika. Vanligtvis turas föreningens fyra arbetsgrupper om att baka något till 
onsdagsmötet, kaffet kokas alltid av samma person. Insamling till kaffekassan sker under 
kaffepausen i en burk som går runt bland borden.  
 
Efter kaffestunden är det dags för representanterna från Kela att hålla sitt föredrag. Tjejerna 
från utlandsenheten informerar om pensionssystemet i Finland med särskilt fokus på 
pensionerade utlandsfinländare och deras rättigheter till olika typer av pensioner från Finland. 
Till sin hjälp har de finskspråkiga OH-bilder. Det lyssnas noggrant på flera håll, vissa 
antecknar ännu en gång i de små almanackorna. Föredraget avslutas med en kort frågestund 
där det finns möjlighet att ställa frågor om pensioner och utbetalningar, fem stycken har 
funderingar som de hoppas att få svar på. Några av dem undrar över finanskrisen och dess 
påverkan på pensionsbeloppet och huruvida pensionspengarna verkligen är i trygga händer. 
Andra vill veta mer om samarbetet mellan den svenska försäkringskassan och Kela, den femte 
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personen grubblar över ett s.k. samlingskonto och samarbetet mellan bankerna i Finland och 
Sverige gällande just utbetalningar.  
 
När föredraget är över lämnar de flesta salen, ett fåtal (14 personer) stannar kvar för att delta i 
den sista körövningen innan uppträdandet på föreningens 115-årsfest den 18 april i 
Finlandshuset. Samtliga i kören är kvinnor men körledaren är en man, något yngre än vad 
kvinnorna är. Innan repetitionen sätter igång delar en av körmedlemmarna ut några 
specialbeställda scarfar (mot betalning). Hon berättar för mig att scarfarna ska hängas runt 
halsarna på lördagen när kören ställer sig på scenen. I och med att övningen är den sista innan 
uppträdandet ligger fokus på att finslipa de två sånger som kören kommer att uppträda med: 
”Kesäillan valssi” och ”Oman kullan silmät”. Jag frågar en av damerna ifall kören alltid 
sjunger finskspråkiga sånger. Hennes svar blir ”ja” även om hon sedan frågar mig ifall jag 
tycker att de borde sjunga svenskspråkiga sånger. De utvalda sångerna är gamla finska 
folksånger varav en något lugnare och en lite spralligare, uppvärmningssången ”Kaunis on 
Pohjolan maa” karaktäriseras av tydlig längtan till ett land i Norden. Den är vacker och går i 
moll. Körledaren går också igenom praktiska detaljer kring uppträdandet såsom ordningen på 
scenen men även annat som damerna bör tänka på i samband med uppträdandet. Vissa byter 
platser, någon frågar om alla verkligen kommer att vara med på lördagen. Efter den lilla 
omorganisationen fortsätter sången.    
 
När repetitionen är över ca en timme senare plockar alla ner sina stolar från scenen och 
hämtar sina kappor och jackor i garderoben som ligger i anslutning till salen. Alla verkar ha 
bråttom att åka hem eller någon annanstans och de 14 damerna skiljs åt utan ”eftersnack”, 
några större adjön eller kramar inne i eller utanför lokalen såvida jag kan se. På 
tunnelbaneperrongen i Alvik står några av damerna och väntar på att tåget ska komma. När 
jag passerar dem är de upptagna av någon form av diskussion – på finska.               

5.2 Uteblivna ungdomar 
      
När jag anländer vid tretiden på eftermiddagen till Mer än Mumin i Finlandshuset i centrala 
Stockholm är det tomt i lokalen bortsett från ett tjugotal artister och personal. Jag ser mig runt 
på första våningen där eftermiddagens program äger rum och börjar längst in lokalen i ett rum 
där animerade kortfilmer kommer att visas senare på eftermiddagen. Information av de två 
finska filmmakarna Simo Ruotsalainen och Antti Laakso finns på väggen vid ingången till 
rummet på finska, skylten ”animerade kortfilmer” är tvåspråkig. I ett annat rum närmare 
ingången spelas det musik och ett gäng killar sitter eller ligger samlade vid ett mixerbord i ett 
hörn. Jag frågar vilka de är och det visar sig att tre av killarna är gruppen ”Gloose”, två 
formar breakdancegruppen ”Royal Quality”. Alla kommer från Umeå och känner varandra 
väl; ”Hiphopen förde oss samman – det låter töntigt men jo, så är det faktiskt” säger en av 
killarna. Tanken är att ungdomarna, dvs. besökarna, ska få testa att göra musik med hjälp av 
killarna i Gloose, breakdansarna ska i sin tur lära ut grunderna till dansstilen. Alla ska även 
uppträda senare på eftermiddagen.  
 
När vi pratar om killarnas anknytning till Finland visar det sig att endast en kan finska (han 
har finska föräldrar), en annan säger sig att förstå lite eftersom hans mamma är från Finland 
men då pappan är från Etiopien blev hemspråket svenska. Av breakdansarna är den ene 
halvmalaysier och den andre halviranier. Den finskspråkiga killen berättar för mig att gruppen 
samarbetar mycket med Norge och skulle gärna vilja utveckla samarbetet också mot Finland  
men säger att det blir svårt eftersom ingen annan i gruppen kan finska; finländarnas 
språkkunskaper överlag är lite ”si och så” vilket begränsar samarbetet även på engelska, 
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menar han. Killarna har inte uppträtt tidigare i ett finskt sammanhang men dock hos 
afrikanska och arabiska föreningar. En av killarna frågar mig om det inte kommer några 
ungdomar snart, lokalen är fortfarande tom och klockan närmar sig fyra.  
 
Ute på innergården finns det möjlighet att prova graffitimålning. Workshopen drivs av en 
konstnär. Jag frågar om hans bakgrund och han förklarar för mig att han är uppväxt i Sverige 
men med finska föräldrar. På marken ligger ett stort pappersark för att skydda den från 
sprayfärg. De enda besökarna är alla ute och tecknar eller målar. Konstnären småpratar med 
ungdomarna, förklarar tekniker och assisterar. De talas både finska och svenska. På vägen in 
från innergården står det några vuxna (personal och mammor) och diskuterar orsaker till 
varför besökarna uteblivit: målgruppen, dvs. ungdomarna, är inte bekanta med platsen vare 
sig fysiskt eller mentalt, Gröna Lund öppnade på samma dag, det fina vädret (soligt och över 
20 grader varmt) etc. En menar att det hade varit bättre att arrangera evenemanget på 
Hornstulls strand eftersom det är lättare att hitta dit men ”nästa år”. Hon påpekar också att 
det är viktigt med engagemang då ”om vi inte gör något så händer det inget”. Inne i lokalen 
rullar de animerade kortfilmerna för tomma stolar.  
 
Trots bristen av publik uppträder hiphopkollektivet (figur 2) i samma rum där 
hiphopworkshopen var tilltänkt att äga rum. ”My city” är den första låten och den vill 
sångaren dedicera till Umeå. Låten efter är på finska och framförs endast av den finskspråkiga 
killen. Den fjärde och sista låten är även breakdansarna med på. Vad gäller språket så pratar 
sångaren både finska och svenska mellan låtarna förutom innan och efter den finskspråkiga 
låten när han endast pratar finska utan att översätta det till svenska. 
 
 

 
 
 

Figur 2. Hiphopkollektivet ”Gloose” och ”Royal Quality” uppträder i Mer än Mumin i       
              Finlandshuset i april 2009. Foto: Hanna Maattola 
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Efter en liten paus ställer sig Max Peezay (figur 3) i hörnet där utrustningen finns för att 
uppträda. Innan uppträdandet berättar gruppens ”frontfigur” för mig att han har finska 
föräldrar och att han var mycket i Finlandshuset (då Kareliahuset) som liten då även hans 
pappa är musiker. Den andra killen i gruppen har inget finskt påbrå utan killarna lärde känna 
varandra genom att de kommer från samma område. Sångaren rappar på svenska men avslutar 
kort och koncist med ”kyllä”, dvs. ”ja” på finska.   
 
 
 

 
                  Figur 3. Max Peezay uppträder i Mer än Mumin i Finlandshuset i april 2009 

                                   Foto: Hanna Maattola 
           
 
 
Innan jag lämnar festivalen vid sextiden visar Markus Lyyra (SFU) mig den stora scenen på 
andra våningen en trappa upp. Scenen är specialbyggd för kvällens dragplåster gruppen CMX. 
Jag frågar Lyyra huruvida det känns nervöst inför kvällen, inte minst med tanke på att 
besökarna uteblev under eftermiddagen. Han känner sig nervös, utan tvekan, men säger också 
att ifall publiken sviker även under kvällen vore det mest tråkigt för CMX:s skull eftersom 
bandet är väldigt stort i Finland och vant att spela inför tusentals människor.  
                
Jag ringer till Lyyra den påföljande onsdagen för att höra hur kvällen hade gått. Den finska 
”kulturfrossan” hade lockat drygt 100 betalande besökare under kvällen mot de 300-400 som 
förbundet hade hoppats på. Lyyra säger att det är självklart att detta var en besvikelse men 
stämningen hade ändå varit på topp och responsen positiv både från besökarnas och från 
artisternas sida. Lyyra säger också att det kanske vore bättre att arrangera den här typen av 
festival tidigare under våren eller t.ex. redan i februari när risken för att bli utkonkurrerad av 
20 gradig värme och sol inte finns.           
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6. Analys 
 
Totalt sett flyttade närmare en halv miljon finländare till Sverige under perioden 1950-
1979.166 De allra flesta kom till Sverige för att arbeta, enligt både de intervjuade och Hedberg, 
och särskilt 1950- 1960- och 1970-talen karaktäriserades av ständiga blåvita 
migrationsströmmar i riktning från Finland till Sverige. Idag lever ca 450 000 första och andra 
generationens finländare i Sverige, ungefär hälften av dessa använder finska dagligen.167  
 
De empiriska undersökningarna vittnar om ett aktivt föreningsliv i Stockholmsregionen även 
om antalet medlemmar i föreningarna har minskat kraftigt och medlemmarnas medianålder är 
hög.  

6.1 Arbetstillfällen men utanförskap 
  
Genom att tillämpa pull- och push-modellen på migrationen i riktning från Finland till Sverige 
under 1950-, 1960- och 1970-talet så är det tydligt att pull-faktorerna bestod av arbetstillfällen 
och hopp om en högre levnadsstandard medan push-sidan omfattade de motsatta faktorerna: 
hög arbetslöshet och lägre löner. Flera av de intervjuade nämner detta i någon form, 
Koivumäki refererar till ”kronisk arbetslöshet”, Sjöstedt i sin tur påpekar att lönerna var 
betydligt högre i Sverige än i Finland. De intervjuades uppfattningar om orsaker till flytten 
sammanfaller därmed väl med både Hedbergs resonemang om den ojämna ekonomiska 
situationen mellan Finland och Sverige168 samt med Lundborgs argumentation om de stora 
reallöneskillnaderna mellan länderna.169 Enligt Castles och Miller uppstår dock 
migrationsströmmar snarare ur olika typer av förbindelser mellan sändande och mottagande 
länder170 och även Hedberg menar att massmigrationen från Finland till Sverige sporrades av 
den sociohistoriska närheten mellan länderna.171 Respondenterna frågades emellertid aldrig 
om orsakerna till flytten men de intervjuade som ändå tog upp detta betonar de ekonomiska 
aspekterna, nyfikenheten och det korta geografiska avståndet som huvudskäl och inte 
likartade kulturer eller gemensam historia.  
 
Enligt Koivumäki värvade metallföretaget Alfa Laval i Stockholm ett stort antal finländare till 
sina fabriker från i början av 1960-talet och framåt. Castles och Miller argumenterar också hur 
de högindustrialiserade länderna i Västeuropa använde sig av värvning av tillfällig arbetskraft 
efter andra världskriget och då särskilt från länder som var mindre industrialiserade och 
fattigare.172 Samtidigt bestod de största migrationsflödena under samma period av spontana 
migranter, också enligt Castles och Miller,173 och på så sätt är det också troligt att strömmarna 
i den diskuterade riktningen omfattade såväl spontana som värvade migranter. De allra flesta 
finländarna hade inga planer på att stanna i Sverige enligt de intervjuade men historien ville 
annorlunda och ett stort antal finländare följde den allmänna trenden om hur arbetsmigranter 
ofta blir permanent arbetskraft i destinationen, förr eller senare.174   
 
                                                
166 Hedberg (2003), s. 11 
167 Sverigefinska Riksförbundets hemsida, den 25 mars 2009 
168 Institutet för näringslivsforsknings hemsida, den 24 april 2009 
169 Hedberg (2003), s. 11 
170 Castles & Miller (1993), s. 19-22 
171 Hedberg (2003), s. 11 
172 Castles & Miller (1993), s. 65-71 
173 Castles & Miller (1993), s. 65-71 
174 Se ”Migrant labour” i The Dictionary of Human Geography (2000), s. 502-503 
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Nästan alla intervjuade nämner olika fabriker i Stockholmstrakten (Alfa Laval, Scania, 
Gyproc etc.) som stora arbetsgivare åt finländare under 1950-, 1960- och 1970-talet i linje 
med Castles och Millers resonemang om det höga antalet migranter sysselsatta inom 
lågavlönade tillverkningsindustrier. På Alfa Laval utgjorde invandrarna över 50 % av den 
totala arbetskraften under perioden 1972-1981. Både Koivumäki och Castles och Miller 
understryker också arbetsuppgifternas oattraktiva karaktär: Koivumäki talar om smutsiga och 
dammiga arbetssysslor, Castles och Miller talar i sin tur om fysiskt ansträngande och 
monotoniska arbetsuppgifter. Även Cohen nämner hur arbetskraftsdiasporan hade arbeten 
som var både ”dangerous and dirty”.175 Finländarna i likhet med resten av invandrarna tog 
över de arbeten som den ”egna” befolkningen inte ville ha.  
 
Haapasaari, Isotalo och Koivumäki menar att bristen av vettiga fritidssysselsättningar var det 
viktigaste motivet till föreningars uppkomst dels för att Kossu-flaskan hade i fleras fall blivit 
en på tok för god vän utanför arbetstiden, dels för att finländarna inte visste var de medtagna 
hobbyn kunde utövas. Motiven för de finska arbetarna att delta i föreningslivet, i likhet med 
vad Alinia kallar för ”motivering för deltagandet”,176 utvecklades således ur de individuella 
behoven, dvs. det egna mentala och fysiska välbefinnandet, men i växelverkan med andra 
faktorer såsom de kollektiva ansvarskänslorna för de landsmän som hade tendens till att falla 
för flaskan.             
 
Komppa anser att kunna fira morsdag och att ha en julfest tillsammans med andra finländare 
låg bakom grundandet av den finska föreningen i Huddinge. Även andra föreningar firar 
helgdagar tillsammans (bl.a. Bålsta) vilket sammanfaller med Gustafsons argumentation om 
hur migrationens kulturella konsekvenser ofta yttrar sig just i firandet av helgdagar.177 Att fira 
självständighetsdag är troligen en självklarhet för alla föreningar även om alla inte nämnde 
detta och vittnar i sin tur om lojalitet mot det gamla hemlandet i likhet med Gustafsons 
teoretisering om hur migranter trots den fysiska flytten till ett annat land inte släpper sin 
lojalitet mot det gamla hemlandet.178   
 
Flera av de intervjuade påpekar att de dåliga kunskaperna i det svenska språket resulterade i 
en försämrad självkänsla, enligt Koivumäki återfick många sin värdighet tack vare 
föreningslivet. Resonemanget hänger nära ihop med Gustafsons teoretisering om hur 
transnationella föreningar ofta fungerar som skydd mot den personliga värdigheten,179 även 
Alinia är inne på samma spår och menar att det (politiska) föreningslivet underlättar för den 
kollektiva identiteten samtidigt som medlemmarna erhåller bekräftelse och självrespekt.180 
För finländarna blev den sociala integrationen in i det svenskspråkiga samhället troligen 
svårare än tänkt eller uteblev helt pga. de dåliga kunskaperna i det svenska språket vilket 
ledde till utanförskap som tillsammans med en känsla av tillhörighet fungerade som vad 
Alinia kallar för ”mobiliseringspotential”.181         
 
Enligt Gustafson fungerar invandrarföreningar ofta som skydd mot den externa 
fientligheten.182 Ingen av intervjuade resonerar direkt kring detta men flera av de intervjuade 
menar att det finns sverigefinländare (särskilt äldre) som inte vill samarbeta med svenskar 
                                                
175 Cohen (1997), s. 182 
176 Alinia (2007), kap. 11 
177 Gustafson (2007), s. 25-26 
178 Gustafson (2007), s. 17 
179 Gustafson (2007), s. 36 
180 Alinia (2007), kap. 11 
181 Alinia (2007), kap. 11 
182 Gustafson (2007), s. 36 
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eller som aldrig accepterat dem. Denna inställning tar troligtvis avstamp i någon form av 
diskriminering, nonchalans eller mindervärdeskomplex pga. bristande språkkunskaper 
och/eller medvetenheten om den finska arbetarens låga socioekonomiska status i det dåtida 
(klass)samhället vilket överensstämmer väl med Cohen och hans resonemang om hur 
diasporan ofta kännetecknas av en försvårad relation till värdsamhället och om bristen av 
godtagande.183 Även Castles och Miller påpekar att diskriminering ofta ligger bakom etniska 
grupperingars uppkomst.184 Det kan alltså antas att någon form av diskriminering eller 
känslan av den har fungerat som mobiliseringspotential och/eller som motivering för 
deltagandet för den finska gruppen.             
 
Vad gäller SFU och Svensk-finska föreningen i Riksdagen så skiljer sig orsakerna till deras 
grundande från de äldre föreningarna. SFU grundades utifrån svenska statens krav på 
oberoende ungdomsorganisationer även om det ursprungliga motivet lär ha varit, i likhet med 
dess syfte idag, att kunna erbjuda aktiviteter åt de finskspråkiga ungdomarna i Sverige och 
uppmuntra dessa till en aktiv användning av det finska språket. Förbundet vill också 
uppmärksamma det moderna Finland och den nutida finska kulturen till skillnad från de äldre 
föreningarna som upprätthåller den finska kultur som deras medlemmar är uppväxta med. 
SFU:s existens stödjer också Gustafsons argumentering om hur de transnationella 
aktiviteterna, i detta fall föreningar, inte enbart kan kopplas till den första generationens 
invandrare,185 även om det är uppenbart att engagemanget bland den första generationens 
finländare är betydligt starkare än hos de senare. Svensk-finska föreningen i Riksdagen har i 
sin tur sitt ursprung i en upptäckt om att det saknades en finsk parlamentarisk 
vänskapsförening i Riksdagen trots ett stort antal andra vänskapsföreningar i huset. 
Föreningens uppkomst går därmed i linje med att få synliggöra sin existens, i likhet med 
Gustafsons resonemang om hur migranter ofta synliggör sin existens genom att 
institutionalisera sin verksamhet.186 Det ska dock påpekas att Svensk-finska föreningen i 
Riksdagen inte är en invandrarförening per definition men det handlar fortfarande om 
gemenskapsbildning på initiativ av en eller flera migrant(er). 
 
De äldre föreningarna är en yttring av den finska arbetskraftsdiasporan vars uppkomst kan 
kopplas till den stora flyttboomen som ägde rum under 1950-, 1960- och 1970-talet medan 
Svensk-finska föreningen i Riksdagen snarare vittnar om gruppens förlorade status och dess 
sociala mobilitet i enlighet med Cohens teoretisering om hur arbetskraftsdiasporans anseende 
ofta förändras i takt med kommande generationer och nya migrantgrupper.187 SFU i sin tur 
uppmuntrar andra och tredje generationens sverigefinländare till att lära känna sina rötter 
genom att bekanta sig med den nutida finska kulturen och förtydligar att den finska kulturen i 
likhet med den svenska är dynamisk. Vidare betonar förbundet vikten av att aktivt använda 
minoritetsspråk samtidigt som det också välkomnar icke-finskspråkiga särskilt till sina 
evenemang genom att vara tvåspråkigt, till skillnad från de äldre föreningarna där 
föreningsspråket enbart är finska. Detta vittnades också under observationstillfällena.      
  
Sammanfattningsvis fungerade den ojämna ekonomiska situationen mellan Finland och 
Sverige som en morot till de flesta finländare som flyttade från Finland till Sverige efter andra 
världskriget: Sverige ropade efter arbetskraft och erbjöd högre löner, Finland led av hög 
arbetslöshet och bostadsbrist. De ekonomiska aspekterna, det korta geografiska avståndet och 

                                                
183 Cohen (1997), s. 26, min översättning 
184 Castles & Miller (2003), s. 236-239 
185 Gustafson (2007), s. 35 
186 Gustafson (2007), s. 25-26 
187 Cohen (1997), s. 182  
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nyfikenheten uppmuntrade till en tillfällig arbetskraftsmigration vilken sedan blev permanent. 
Många blev värvade men migrationsströmmarna inkluderade sannolikt också spontana 
migranter. De stora arbetsgivarna i Stockholmstrakten var tillverkningsindustrierna med 
oattraktiva och monotona arbetsuppgifter. Finländaren blev ”en knegare” med en låg social 
status i det svenska samhället. 
 
Enligt de intervjuade grundades de äldre föreningarna för att de finska arbetarna behövde 
vettiga fritidssysselsättningar. Även viljan av att fira helgdagar tillsammans med andra 
finländare nämndes. De flesta finländarna kunde inte heller svenska vilket ledde till en 
försämrad självkänsla, diskriminering eller känslan av den, samt utanförskap. Dessa element 
fungerade sedan också som mobiliseringspotential. Föreningslivet blev ett skydd mot den 
personliga värdigheten och fientligheten, genom föreningslivet tillfredsställdes också det 
mänskliga tillhörighetsbehovet och den förlorade självaktningen återficks. SFU grundades till 
följd av strukturella förändringar men också av viljan av att föra den finska kulturen vidare till 
de generationers sverigefinländare som inte är uppväxta i Finland men som vill lära känna den 
nutida finska kulturen och ta del av den. Svensk-finska föreningen i Riksdagen är en sluten 
förening som grundades utifrån viljan av att synliggöra sin existens.  

6.2 Aktiviteterna i ljuset av transnationalism 
 
Föreningarna anordnar olika typer av aktiviteter veckovis eller mer sällan beroende av 
aktivitetens typ och karaktär. De flesta intervjuade nämner dans (folkdans och olika stilar av 
pardans till finskspråkig musik) och olika motionsgrenar som de viktigaste aktiviteterna idag 
men också akvarellmålning, diskussionskvällar, sång (karaoke, kör), hemslöjd och matlagning 
inryms i verksamheten likaså temafester. De deltagande observationerna resulterade i 
aktiviteter som föredrag, körövning och workshops. Alla föreningar eller grupper inom dem 
gör också gemensamma resor till Finland och/eller till andra länder.  
 
Idrotten har alltid haft en central och viktig roll hos de äldre föreningarna. De intervjuade 
nämner finsk brännboll, volleyboll, innebandy, gympa och stavgång som aktiviteter som 
utövas regelbundet i dagsläget. SFU i sin tur anordnar årliga innebandyturneringar. I vissa fall 
har de nya idrottsgrenarna ersatt de ”tuffare” sporterna såsom friidrott och löpning (förening 
Finlandia), i andra fall nämns inte huruvida aktiviteterna tillkommit under årens gång eller om 
dessa varit en del av verksamheten redan från början (stavgång är en modern motionsform 
från 1990-talet och har omöjligen varit med från början). Tullinge-Tumba finska förening har 
som enda förening aktiv friidrottsverksamhet i skrivande stund.  
 
Dans i olika former nämns av alla representanter för de äldre föreningarna vilket tyder på att 
den har varit och är än idag en viktig och populär aktivitet som tar och ges plats i 
verksamheten. Både Haapasaari och Lämsä menar att föreningens danskvällar tar avstamp i 
skillnaden mellan finsk och svensk dans eftersom finländarna tycker om att dansa till 
melankolisk finskspråkig musik till skillnad från de buggande svenskarna. Svensk-finska 
föreningen i Riksdagen håller en kurs för de danssugna med en finsk instruktör och har även 
ordnat en fest med danstema. I kulturfestivalen Mer än Mumin var breakdancen en del av den 
s.k. hiphopworkshopen. Dansen ingår eller har ingått (Tullinge-Tumba) därmed på ett eller 
annat sätt i samtliga föreningars verksamheter antingen som en regelbunden aktivitet där 
medlemmarna själva är/har varit högst involverade (t.ex. folkdans, danskvällar, kurs) eller 
som ett gästspel som breakdancen i Mer än Mumin.  
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Hos de äldre föreningarna kan dansen betraktas som ett sätt att upprätthålla och visa den egna 
(finska) kulturen vilket enligt Castles och Miller är vanligt hos migranter som formar etniska 
grupperingar.188 I Mer än Mumin är den snarare ett uttryck för en gränsöverskridande 
ungdomskultur som har sitt ursprung varken i Finland eller i Sverige men som kan identifieras 
i båda länderna. Exakt vilken koppling Svensk-finska föreningen i Riksdagens Let’s Dance-
fest hade till Finland framgår inte av intervjun men med högsta sannolikhet dansades det 
också till finska takter då festen ordnades av föreningen, även om inspirationen hämtades från 
tv-programmet. Överlag verkar dansen vara något som förenar och ett sätt att umgås och ha 
roligt på. Samtidigt har den en mycket starkare ställning hos de äldre föreningarna än i SFU 
och i och med detta kan det antas att den också är den aktivitetsgren, i den form som den 
utövas i föreningarna, som tagits med från Finland och som var en betydelsefull 
fritidssysselsättning redan innan flytten till Sverige. Den rymmer nostalgi och minnen 
samtidigt som den håller ihop gruppen, i likhet med Cohens teoretisering om hur kulturella 
produkter ofta har en sammanhållande effekt på diasporan.189 Detta sammanfaller också väl 
med Gustafsons argumentation om hur migranter ofta tar med sig sina egna kulturer till det 
nya hemlandet.190 Även Faist påpekar hur de kulturella och sociala praktikerna sprids över 
gränser i det transnationella rummet.191  
   
Av de intervjuade anger både Lämsä och Sjöstedt sången (karaokekvällar och kör) som en 
aktivitet i verksamheten. Detta vittnades under det ena observationstillfället i och med den 
körövning som ägde rum mot slutet av Finska föreningen i Stockholms pensionärsträff. Även 
i Mer än Mumin (SFU) utgjorde musiken (hiphop/rap) en viktig del i programmet. SFU har 
också ordnat musikfestivalen ”Mokoma”. Musik verkar på så sätt vara ett starkt inslag både 
hos de äldre föreningarna och SFU även om det är tydligt att den anpassats både till 
omständigheterna och till målgruppen.  
 
Det går att identifiera en viss kulturproduktion hos föreningarna men att diskutera t.ex. 
köraktiviteten i termer av en diasporakultur är långsökt. För mig är den inte en kulturform 
som producerats specifikt inom diasporan till skillnad från vad Wahlbeck och Olsson menar 
är vanligt192 utan snarare en klassisk aktivitetsgren som bekräftar Gustafsons teoretisering om 
hur det gamla hemlandet ofta går att identifiera i kulturella produkter producerade i det nya 
hemlandet.193                                   
 
Vad gäller gemensamma resor så ordnar alla de intervjuade föreningarna resor, avsikten med 
resorna varierar. Både Bålsta och Tullinge-Tumba ordnar teater- och musikalresor till Finland, 
föreningen Finlandias brännbollsspelare och folkdansgruppen i Finska föreningen i 
Stockholm åker till utlandet för att möta andra utlandsfinländare för att tävla respektive 
uppträda och för att skapa kontakter med andra, i huvudsak, pensionerade utlandsfinländare. 
Det framgick också av observationen att Finska föreningen i Stockholms pensionärer gör en 
vårresa till Villmansstrand i Finland men hur ofta gruppen reser och i vilket syfte förblev 
oklart. Pensionärerna i Huddinge åker till Vanda i Finland för att hälsa på pensionärerna i 
vänskapskommunen, SFU i sin tur kommer att åka till Island. Resan syftar till att skapa 
kontakter mellan de sverigefinska och isländska ungdomarna. Svensk-finska föreningen i 

                                                
188 Castles & Miller (2003), s. 236-239 
189 Cohen (1997), s. 21, min översättning 
190 Gustafson (2007), s. 25-26 
191 Faist (2004), s. 7-10 
192 Wahlbeck & Olsson (2007), kap. 2 
193 Gustafson (2007), s. 25-26 
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Riksdagen har hittills ordnat en resa till Eduskunta i Helsingfors (studiebesök kombinerat med 
nöje). 
 
Bålsta och Finska föreningen i Stockholm gör studiebesök till Finland; i Bålstas fall har detta 
skett i samarbete med föreningen Norden, i Finska föreningen i Stockholm är det 
minoritetsärendegruppen som utför besök av detta slag.  
 
De gemensamma resorna i föreningarnas namn har således olika karaktärer men det går också 
att identifiera vissa likheter mellan dessa: de flesta åker för att träffa en grupp av samma ålder 
(SFU och pensionärerna) eller en grupp som har samma eller liknande intressen (brännboll, 
politik). Av de tre föreningarna som reser till andra länder än Finland gör två av föreningarna 
detta för att träffa och skapa kontakter till andra utlandsfinländare medan den tredje, SFU, 
söker sig till en grupp utan anknytning till Finland. Finska föreningen i Stockholms 
folkdansgrupp och brännbollsspelarna i Södertälje vidgar på så sätt sina kontaktnät innanför 
den finska diasporan världen över, till skillnad från SFU som strävar efter europeiska och 
nordiska utbyten och kontakter men utanför den finska diasporan. Kontakterna inom den 
finska diasporan stöder således Wahlbeck och Olssons teoretisering om hur diasporan ofta 
bygger på gemenskap mellan olika bosättningsländer194 medan i SFU:s fall är det snarare 
frågan om kontaktskapande på andra premisser. När det kommer till studiebesöken görs dem i 
ett jämförande syfte: antingen för att jämföra de erkända minoritetsgruppernas situationer i 
Finland och Sverige eller för att se hur ett visst system (t.ex. skola, Eduskunta) fungerar i 
Finland.    
 
De ovannämnda konkreta aktiviteterna kan grovt delas in i fyra kategorier baserat på resultatet 
av den empiriska undersökningen: 
  

1. Aktiviteter som sträcker sig till den finska diasporan i utlandet (t.ex. 
folkdansgruppen, brännbollsspelarna)  

2. Aktiviteter som inkluderar icke-finska grupper i utlandet (SFU:s resa till Island)  
3. Aktiviteter till Finland (gemensamma resor med olika teman, möten i Finland) 
4. Lokala aktiviteter i Stockholm (t.ex. motion, diskussionsträffar, festivaler, föredrag) 

 
Bacsh med fleras definition om transnationalism som en process där migranter skapar sociala 
gränsöverskridande fält genom aktiviteter och relationer195 är därmed applicerbar på den 
första och tredje kategorin då aktiviteterna handlar om kontakter och sociala utbyten över 
nationsgränser (t.ex. de finska skolklassernas besök ordnad av SFU i Stockholm). Resorna till 
Finland vittnar också om kontinuerlig eller periodmässig rörlighet i rummet, i detta fall 
kollektiv, vilket Gustafson betraktar som en dimension av transnationalism.196 Förutom de 
kollektiva resorna så åker sverigefinländarna också till Finland utanför föreningen nämnt av 
de intervjuade. Den andra kategorin handlar om kontaktskapande med andra (främmande) 
kulturer och faller utanför fenomenets kärna. Genom de lokala aktiviteterna (fjärde kategorin) 
samlas gruppen för att umgås och göra saker hemma i Stockholm. Vissa aktiviteter har en 
stark koppling till Finland (t.ex. föredraget om det finska pensionssystemet under 
pensionärsträffen) medan andra har en svagare (körverksamhet under pensionärsträffen) eller 
ingen alls (motion). Diskussionsträffar är en aktivitetsgren som tillkommit i Sverige men 
också en tydlig produkt av de erfarenheter som kan kopplas till migration och således en 

                                                
194 Wahlbeck & Olsson (2007), s. 57 
195 Basch & Schiller & Blanc (1994), s. 22 
196 Gustafson (2007), s. 19-20 
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yttring av den diasporakultur som Wahlbeck och Olsson menar ofta uppstår.197 Den finska 
föreningsverksamheten kan emellertid aldrig betraktas helt fri från det gamla hemlandets 
närvaro; i verksamheten gör den sig påmind antingen i konkreta (föredraget, resor etc.) eller i 
något mer abstrakta former (det finska språket, Finland som ursprungsland). Vidare är de 
finska föreningarna i sin helhet ett konkret uttryck av både diasporisering och 
transnationalism och exemplifierar väl de konkreta former som Olsson menar att 
produktionen av känslan av gemenskap och tillhörighet till den måste få för att 
överhuvudtaget kunna tala om en diaspora.198                
 
Ingen av föreningarna sysslar med insamlingar och välgörenhet till Finland, en förening 
(folkdansgruppen i Finska föreningen i Stockholm) skänker kläder och leksaker till ett 
barnhem i Estland. Tullinge-Tumba skickade klädpaket till Finland på 1960- och 1970-talet, 
förening Finlandia i Södertälje hade en guddotter där. Det är alltså tydligt att föreningarnas 
aktiviteter i dagsläget inte rör sig om kapital- eller varuflöden mellan Sverige och Finland och 
inte är av ekonomisk karaktär.  
 
Samtliga föreningar är partipolitiskt obundna men det går att identifiera ett visst politiskt 
engagemang. Förening Finlandia fungerar t.ex. som vallokal under de finska valen tydande på 
att det finns ett intresse ibland sverigefinländarna för den politiska utvecklingen i Finland, 
vare sig det sedan är genuint eller symboliskt. Både Sjöstedt och Isotalo menar också att flera 
sverigefinländare följer den politiska utvecklingen i Finland och har kvar sin rösträtt där, 
sammanfallande med Gustafsons teoretisering om hur migranter ofta fortsätter att rösta i det 
gamla hemlandet.199  Kanske vittnar detta om viljan av att göra det som en god medborgare 
förväntas att göra, kanske är det ett sätt att markera att det endast handlar om en fysisk flytt 
och absolut inte om en mental sådan. Att vilja påverka utvecklingen i sitt gamla hemland kan 
naturligtvis också hänga samman med att man har planer och förhoppningar på att flytta 
tillbaka dit. 
 
Några av de äldre föreningarna engagerar sig också i minoritetsfrågor och finner det viktigt att 
driva sverigefinländares intressen och rättigheter som en erkänd minoritetsgrupp i det 
offentliga rummet. Det politiska engagemanget kretsar därmed dels kring gruppens position 
och situation i det nya hemlandet dels kring det individuella engagemanget i Finland. Hur det 
politiska engagemanget ser ut i den svenska politiken förblev oklart. Det politiska 
engagemanget och dess olika riktningar är på så sätt ett ypperligt bevis av vad Gustafson 
kallar för multipla identiteter hos migranter; man är finsk, sverigefinländare, utlandsfinländare 
och ibland kanske till och med svensk; ena stunden kämpar man för sina rättigheter i Sverige, 
andra stunden vill man påverka utvecklingen i Finland, tredje stunden är man möjligen 
involverad i utvecklingen i Sverige. Deras identiteter refererar därmed både till det gamla och 
nya hemlandet i likhet med vad Gustafson menar är relativt vanligt.200  
 
I ett transnationellt perspektiv gällande kontaktskapande mellan det nya och gamla hemlandet 
bör också de kvarboende inkluderas, enligt bl.a. Åkesson.201 Överlag verkar det dock som att 
de finska föreningarnas kollektiva aktiviteter och flöden är starkare i riktning från Sverige till 
Finland än i den motsatta riktningen även om båda observationstillfällena tydligt vittnade om 
att flöden från Finland till Sverige utan tvekan existerar. Detta utesluter dock inte den 

                                                
197 Wahlbeck & Olsson (2007), kap. 2 
198 Olsson (2007), kap. 9 
199 Gustafson (2007), s. 27-29 
200 Gustafson (2007), s. 17 
201 Åkesson (2007), s. 93 
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möjligheten att de personliga kontakterna och relationerna med de kvarboende är av en annan 
karaktär och har en annan omfattning.    
 
Sammanfattningsvis ser aktiviteterna hos samtliga föreningar relativt liknande ut och består 
bl.a. av idrott, sång, resor och dans i olika former. Aktiviteterna har i skrivande stund enbart 
kulturella och sociala motiv och omfattar varken ekonomiska eller religiösa motiv. Det går att 
identifiera vissa inslag av politisk aktivism såsom att rösta i det gamla hemlandet uppmuntrat 
av föreningarna och även ett engagemang gällande minoritetsgruppsärenden. Det politiska 
engagemanget både i Finland och i Sverige kan betraktas som ett bevis av de multipla 
identiteter som migranter ofta skapar. Några av aktiviteterna (dans bland de äldre 
föreningarna) kan betraktas som en förlängning av den finska kulturen omfattande minnen 
och nostalgi medan andra pekar på en kulturell hybriditet (finsk rap i Mer än Mumin). Vissa 
aktiviteter har uppkommit i Sverige (diskussionsträffar). Resorna sker antingen i syfte med att 
utöka kontakter innanför den finska diasporan (folkdansgruppen i Finska föreningen i 
Stockholm, brännbollsspelarna i Finlandia) eller att vidga sina vyer utanför den (SFU). 
Samtliga föreningar ordnar också resor till Finland i termer av besök (bl.a. pensionärerna i 
Finlandia, Svensk-finska föreningen i Riksdagen) eller gemensamma upplevelser 
(teaterresor).  
 
Aktiviteterna visar vissa dimensioner av transnationalism och då främst på dess dimension 
rörlighet (kollektiv) i och med de regelbundna resorna mellan Sverige och Finland. Det går 
även att identifiera ett visst kontaktskapande och sociala utbyten mellan länderna i 
föreningsverksamheten, dock i en begränsad form. Överlag är aktiviteterna relativt typiska 
föreningsaktiviteter utövade antingen inom diasporan (de äldre föreningarna och SFU), inom 
en viss sluten grupp utanför diasporan (Svensk-finska föreningen i Riksdagen) eller inom 
diasporan men med utgångspunkt i kontaktskapande med utomdiasporiska grupper med 
liknande intressen (SFU). 

6.3 Det svaga samarbetet  
 
Samarbetet mellan föreningarna i Stockholm eller Sverige är relativt begränsat. Av de 
intervjuade föreningarna samarbetar eller har samarbetat fem av sju med andra föreningar i 
Stockholmsregionen och Enköping. Samarbetet har skett i gemensamma aktiviteters tecken 
men endast Haapasaari från Tullinge-Tumba nämner frekvensen av detta (sällan) och hur tätt 
samarbetet egentligen är förblev oklart. Det verkar dock som att det snarare handlar om 
enstaka aktiviteter än om regelbundna kontakter. 
 
Ingen av de intervjuade föreningarna samarbetar eller har kontakt med finska föreningar i 
andra länder (enligt Isotalo spelar Finlandias brännbollsspelare mot andra utlandsfinländare 
och antagligen handlar det om andra föreningar även om hon inte nämnde det), vad gäller 
samarbetet med övriga föreningar, organisationer och instanser i Stockholmsregionen och 
Sverige så är det mer utvecklat. Tullinge-Tumba, Huddinge och Bålsta har en god relation till 
kommunen, den finskspråkiga församlingen och/eller den finska friskolan. Bålsta är också 
medlem i förening Norden, Tullinge-Tumba i sin tur ställer upp med funktionärer i olika 
idrottsevenemang i Stockholm. Finska föreningen i Stockholm är medlem i 
utlandsfinländarparlamentet och använder sig av ”Finland-Samfundet” vid 
informationssökning. SFU är aktiv i flera nordiska och europeiska ungdomsorganisationer och 
i ett walesiskt nätverk för minoritetsspråk. Svensk-finska föreningen i Riksdagen samarbetar 
främst med finska ambassaden.   
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De deltagande observationerna gav vissa tecken på ett samarbete mellan föreningar. Finska 
föreningen i Stockholm hade bjudit in andra föreningar pga. föredraget av Kela, ordföranden 
påminde också om besöket av pensionärerna från Enköping. Vilka föreningar som hade fått 
inbjudan till föredraget blev dock diffust men det är möjligt att bl.a. förening Finlandia var en 
av dem eftersom Isotalo talade om samarbete i termer av inbjudningar från andra föreningar 
men utan att specificera föreningarnas namn. Under Mer än Mumin noterades det att SFU inte 
arrangerade evenemanget själv utan tillsammans med bl.a. Stockholms stad och Nya finska 
teatern (Uusiteatteri). Huruvida detta var en engångsbeteelse eller något som sker regelbundet 
framgick inte av observationen och inte heller ifall dessa enbart fungerade som sponsorer eller 
medfinansiärer.  
 
Resultatet indikerar ett visst inomdiasporiskt engagemang i kommuner där föreningar har sin 
bas men samarbetet mellan föreningarna är knappt och troligen inte särskilt regelbundet. De 
flesta nämner inga särskilda skäl till det men Sjöstedt menar att det är svårt att samarbeta 
eftersom finländaren gärna ”bossar” och vill inte lämnar gamla oenigheter bakom sig. Det kan 
alltså finnas någon form av spänningar inom den egna gruppen men till skillnad från Cohens 
teoretisering om hur det uppstår spänningar mellan grupper som är utspridda i olika länder202 
så verkar dessa motsättningar finnas inom den lokala gruppen. Samtidigt nämnde bara en av 
de intervjuade detta och det kan således handla om osämja mellan individer. Under 
intervjutillfällena noterades det emellertid att de flesta respondenterna var nyfikna på vilka 
andra föreningar som jag hade pratat eller skulle komma att prata med vilket vittnar om 
medvetenheten om andra finska föreningars existens inom regionen. Överlag verkar det som 
att samarbetet mellan föreningarna inte är något som eftersträvas eller prioriteras utan att 
engagemanget och resurserna riktas mot de instanser och organisationer som på ett eller annat 
sätt kan underlätta för eller gynna diasporans medlemmar lokalt (kontakter med kommunen 
och församlingen) eller nationellt (Finska föreningen i Stockholms minoritetsärendegrupp). 
Detta i sin tur kan kopplas till Cohens teoretisering om hur diasporan, trots dess ofta 
problematiska relation till värdsamhället, är beroende av samhällets pluralism och tolerans för 
mångkulturalism.203  
 
Svensk-finska föreningen i Riksdagens samarbete är av diplomatisk karaktär och syftar till att 
fördjupa relationen mellan Riksdagen och Eduskunta och mellan stater, samarbetet sker 
därmed helt utanför den klassiska arbetskraftsdiasporan. Föreningen har ansökt om 
medlemskap i SFRF vilket i och för sig tyder på ett visst närmande mot den finska diasporan 
men å andra sidan kan de bakomliggande skälen också vara av ekonomisk karaktär. SFU 
söker sig inte heller till föreningar eller organisationer innanför den regionala, nationella eller 
globala diasporan utan hellre till organisationer vars verksamhet riktar sig mot samma 
åldersgrupp, dvs. ungdomar, eller kretsar kring gemensamt intresse (minoritetsspråk). 
Samtidigt har SFU ett nära samarbete med de finskspråkiga skolorna i form av 
fritidsverksamhet och är på så sätt högst involverat i den finska diasporan.                 
 
Diskussionen ovan kan sammanfattas följande: samarbetet mellan de studerade föreningarna 
(exklusive Svensk-finska föreningen i Riksdagen och SFU) eller med andra finska föreningar 
regionalt eller nationellt är begränsat men finns i någon form på regional nivå. Frekvensen av 
detta är oklar men det finns tecken som antyder att samarbetet varken är regelbundet eller 
särskilt organiserat. Föreningar bildar således inga synbarliga nätverk eller gemenskaper 
sinsemellan utan de verkar för det mesta hålla för sig själva. Detta kan bero på vissa 
spänningar inom den lokala gruppen eller av andra skäl såsom den höga medianåldern hos 
                                                
202 Cohen (1997), s. 186 
203 Cohen (1997), s. 26 
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medlemmar. Svensk-finska föreningen i Riksdagen och SFU har inget samarbete alls med 
andra finska föreningar vare sig på lokal eller på nationell nivå. Vidare har ingen av de 
intervjuade föreningarna kontakter eller utbyten med andra utlandsfinska föreningar; en säger 
sig att vilja ta kontakt med någon förening i utlandet, huruvida Finlandias brännbollsspelare 
möter andra finska föreningar per definition förblev oklart. Alla intervjuade föreningar 
samarbetar eller har kontakt med andra organisationer eller instanser: hos de äldre 
föreningarna syftar kontakterna till att hjälpa eller förbättra för diasporans medlemmar lokalt 
eller nationellt, hos Svensk-finska föreningen i Riksdagen är de av diplomatisk karaktär. 
SFU:s kontakter i sin tur sträcker sig utanför Sverige och handlar om kontaktskapande med 
samma åldersgrupp eller på basis av samma intressen. Kontakten med Stockholms stad är 
troligen av ekonomisk karaktär.           

6.4 Utrotningshotat föreningsliv – integrationens baksida?  
 
Av de studerade föreningarna grundades fem mellan perioden 1894-1980 (Bålsta fanns 
egentligen tidigare men blev en självständig förening år 1980), SFU år 1993 och Svensk-
finska föreningen i Riksdagen år 2008. Fyra av sju föreningar uppkom därmed under de åren 
när migrationsströmmarna i riktning från Finland till Sverige var som mest omfattande. 
Antalet medlemmar i de enskilda föreningarna varierar från 50 till ca 250 (SFU har 170 
medlemmar i Stockholm men totalt sett 770), hos vissa föreningar har antalet medlemmar 
minskat med flera hundra procent sedan glansdagarna. Tullinge-Tumba hade exempelvis ca 
1800 medlemmar på 1980-talet (idag ca 250), Finska föreningen i Stockholm hade 6758 
medlemmar någon gång på 1970-talet (idag ca 200). Pensionärsträffen i Alvik lockade ca 60 
personer, Mer än Mumin färre än fem ungdomar under eftermiddagen, ca 100 under kvällen.  
 
I de äldre föreningarna är medianåldern över 55 år, SFU:s medlemmar består av ungdomar 
som är under 30 år. Hur gamla medlemmarna i Svensk-finska föreningen i Riksdagen är kom 
aldrig på tal.  
 
När det gäller föreningars framtid går åsikterna bland de intervjuade isär. Isotalo från 
Södertälje, Lämsä från Bålsta och Komppa från Huddinge har inga större förhoppningar om 
framtiden utan tror att föreningarna endast kommer att bestå av pensionärsverksamhet 
(Isotalo, Lämsä) eller att den inte ens existerar alternativt att den blivit en lokal dansförening 
(Komppa). Orsakerna till detta varierar: både Isotalo och Lämsä menar att de yngre 
generationerna har blivit försvenskade, Komppa säger att föreningen inte får nya medlemmar 
samtidigt som de flesta är över 70 år. Lämsä påpekar också att antalet finländare i kommunen 
har minskat och att föreningen inte har någon ungdomsverksamhet. Både Sjöstedt från Finska 
föreningen i Stockholm och Haapasaari från Tullinge-Tumba har en något ljusare framtidstro: 
Sjöstedt tror på ett allmänt ökat intresse för finska föreningar eftersom finländarna hittat sin 
plats i samhället, hon menar också i likhet med Haapasaari att så länge det finns finskspråkiga 
skolor och modersmålsundervisning kommer föreningarna att finnas i någon form. Sjöstedt 
tror även att den generation som gick miste om sin finskhet kommer att vilja gräva i sina 
rötter, även Mattila Wass från Svensk-finska föreningen i Riksdagen påpekar att ens rötter 
ofta blir viktigare med åldern. Lyyra från SFU tror att antalet medlemmar i förbundet kommer 
att minska i framtiden eftersom föreningslivet är ett föråldrat koncept som helt enkelt inte 
lockar. Samtidigt menar han att evenemangen (festivaler etc.) som förbundet ordnar drar ett 
stort antal besökare. I Svensk-finska föreningen i Riksdagens fall avgör valresultatet, 
aktiviteternas karaktär samt ledarens ”energidepå” framtiden.        
 



 

54 
 

De empiriska undersökningarna vittnar om en relativt mörk framtid för det finska 
föreningslivet. Medelåldern i de äldre föreningarna är hög och pensionärsverksamheten utgör 
en omfattande del av den totala verksamheten samtidigt som föreningarna inte har 
ungdomsverksamhet och har tappat ett stort antal medlemmar med åren. Ingen av 
respondenterna nämner heller att antalet medlemmar skulle ha ökat under de senaste åren och 
som jag tolkar det försöker föreningarna inte aktivt rekrytera nya medlemmar. Det verkar inte 
finnas fungerande rekryteringsnätverk vilket beror på det faktum att den andra och tredje 
generationens finländare har smält ihop med majoritetsbefolkningen samtidigt som de 
finländare som flyttar till Stockholm/Sverige idag flyttar hit av andra skäl än att arbeta i en 
fabrik. Det som Aliani kallar för mobiliseringspotential (efter Melucci) som i kurders liksom 
finländarnas fall tog avstamp i exkludering och i ett behov av tillhörighet, verkar ha tynat bort 
i och med gruppens lyckade samhällsintegration och försvenskning av de senare 
generationerna, påpekat också av några av de intervjuade. Sjöstedt poängterar även att 
finländaren inte längre betraktas som invandrare i dess negativa betydelse eftersom de ”nya” 
invandrarna kommer från helt andra kulturer. Känslan av utanförskap har på så sätt skjutits 
över till de migrantgrupper som inte har lyckats eller hunnit etablera sig i samhället och/eller 
som skiljer sig markant gällande t.ex. kultur, religion och utseende. Finländarna har blivit 
relativt osynliga i samhället. 
 
De intervjuade anser överlag att finländarna har integrerats väl i det svenska samhället men 
menar också att det finns relativt många äldre finländare som aldrig lärt sig det svenska 
språket trots att de arbetat och bott här i decennier. Isotalo talar om detta i termer av en mur 
mot det övriga samhället, Komppa säger att flera äldre sverigefinländare håller sig 
uppdaterade om omvärlden enbart med hjälp av finskspråkiga medier. Sjöstedt menar också 
att inställningen till och uppfattningen om det mottagande landet i det sändande landet har 
betydelse för hur migranterna känner sig i destinationen. Under ”flyttboomen” t.ex. hade 
finländarna ett tydligt lillebrorskomplex vilket tillsammans med de bristfälliga 
språkkunskaperna försvårare integrationen. Idag har Finland slutat svansa efter Sverige och 
idealiseringen upphört samtidigt som migrationen avtagit och finländarna inte flyttar till 
Sverige för att arbeta i en fabrik. Resultatet pekar således på att föreningslivet är viktigt 
främst för den första generationens finländare som flyttade till Sverige under 1950-, 1960- 
och 1970-talet eftersom flera av dem aldrig lärt sig svenska och även om dessa har, till synes, 
genomgått en lyckad integration kan den enligt min tolkning aldrig vara fullkomlig så länge 
samhällets majoritetsspråk inte behärskas. Att skapa sig ett socialt nätverk och skaffa sig 
vänner utanför den egna diasporan med kunskaper enbart i det finska språket är svårt. Det 
finska föreningslivet erbjuder på så sätt än idag trygghet, känslan av tillhörighet och ett socialt 
liv för dem som inte lyckats etablera sig socialt utanför den finska diasporan. Dessa element 
fungerar också som vad Alinia kallar för ”motivering för deltagande”204 och är tillsammans 
med den starka finska identiteten den drivande kraften i föreningslivet. När motiveringen för 
att delta vittrar bort, slocknar troligen också föreningarna.       
 
SFU har i skrivande stund 11 aktiva föreningar varav fyra i Stockholmsregionen (en av dem 
är en studentförening). Hur aktiva dessa föreningar är framgick inte av intervjun med Lyyra 
men resultatet från den deltagande observationen visar att intresset för ett evenemang såsom 
Mer än Mumin var mycket litet. Visserligen var det gassande sol ute och Gröna Lund 
öppnade på samma dag men nja... evenemanget hade också ett spännande program med 
workshops och uppträdande, det var också gratis under hela eftermiddagen i centrala 
Stockholm. Under kvällen kom högst en tredjedel av det antalet besökare som arrangörerna 
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hade hoppats på även om kvällens dragplåster CMX började spela långt efter skymningen. 
Samtidigt menar Lyyra att de tidigare evenemangen som förbundet har ordnat har varit 
lyckade. Var i Sverige de lyckade evenemangen ägde rum är inte heller klart vilket inte 
utesluter möjligheten att det finns regionala skillnader gällande intresset för evenemang med 
koppling till Finland. Det är också möjligt att sverigefinska ungdomar i Stockholmsregionen 
vill lära känna den moderna finska ungdomskulturen men troligtvis gör de det oftare genom 
andra kanaler än genom att delta i aktiviteter och evenemang som presenteras som ”finska”. 
Att kvällen inte lockade flera besökare beror förmodligen på det faktum att den finska 
populärkulturen (i detta fall musik) inte har spridit sig eller fått fäste i Sverige för att 
migrationen i riktning från Finland till Sverige idag är begränsad och för att den ofta är 
finskspråkig. Överlag har föreningslivet också blivit ett föråldrat koncept, även påpekat av 
Lyyra, och gemenskaper sökes och finnes troligen idag i andra sammanhang och på andra 
premisser än innan den moderna kommunikationsteknologin inklusive television slog igenom.  
 
För att Svensk-finska föreningen i Riksdagen ska överleva krävs det bl.a. en engagerad ledare, 
menar Mattila Wass. Även om föreningen inte är en renodlad produkt av den finska diasporan 
kan den ändå kopplas till Olssons argumentation om hur de diasporiska projektens framgång 
beror på de använda strategierna och företrädare.205 Med en ledare som har förmågan att 
mobilisera och engagera ökar också utsikterna att lyckas. Svensk-finska föreningen i 
Riksdagen i likhet med de andra föreningarna är således högst beroende av en ledare som 
motiverar och peppar till att delta. 
 
Enligt respondenterna i de äldre föreningarna saknar sverigefinländaren Finland: Lämsä, 
Komppa och Isotalo menar att det är mycket viktigt att få åka dit och hälsa på, Isotalo menar 
också att det inte alls är ovanligt att sverigefinländarna ”återvandrar” till Finland över 
sommaren. Haapasaari tror att sverigefinländaren alltid saknar hemlandet men å andra sidan 
är Finland inte det Finland som lämnades för länge sedan vilket han menar kan skapa 
frustration. Sjöstedt anser att så länge det finns släkt i Finland kommer det att kännas som att 
man åker ”hem”. Mattila Wass menar att det möjligen finns några som längtar ”hem”. Det 
finns alltså någon form av hemlängtan ibland den första generationens finländare samtidigt 
som viljan att återvända ”på riktigt” inte finns i likhet med Wahlbeck och Olssons 
teoretisering om hur en diaspora faktiskt inte alltid behöver vilja återvända.206 Å andra sidan 
handlar hemlä 
ngtan om det Finland som lämnades för länge sedan vilket speglar sig också i de äldre 
föreningarnas verksamhet i och med dess tydliga riktning åt enbart den finska kulturen.    
 
Sammantaget ser det finska föreningslivets framtid i Stockholm mörk ut utifrån den empiriska 
undersökningen, trots en viss optimism hos några av de intervjuade. Hos de äldre 
föreningarna är genomsnittsåldern hög samtidigt som de inte rekryterar nya medlemmar; det 
finns ingen mobiliseringspotential och rekryteringsnätverken har krympt i och med gruppens 
sociala mobilitet. Gruppen har genomgått en lyckad samhällsintegration och de yngre 
generationerna har blivit försvenskade. De deltagande observationerna visar på ett liknande 
resultat: pensionärsträffen i Alvik hade ett 60-tal deltagare med en genomsnittålder på över 60 
år på en onsdag, medan SFU:s Mer än Mumin lockade färre än fem ungdomar på en lördag. 
 
Flera äldre sverigefinländare har inte lärt sig svenska och behöver föreningslivet för sin 
tillhörighetskänslas och sitt sociala livs skull. Föreningslivet erbjuder trygghet, innanförskap 
och vänner i likhet med vad det gjorde när föreningarna grundades. Hos de sverigefinska 
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ungdomarna identifieras inte mobiliseringspotential baserat på utanförskap eller behov av 
tillhörighetskänsla eftersom de har smält in i det svenska samhället. Resultatet visar också att 
sverigefinska ungdomar i Stockholmsregionen förmodligen väljer sina aktiviteter på andra 
grunder än sina rötter och majoriteten av de ungdomar som vill lära känna det moderna 
Finland gör det inte genom evenemang med anknytning till Finland utan genom andra 
kanaler. Svensk-finska föreningen i Riksdagens framtid beror bl.a. på valresultat och ledarens 
förmåga att engagera.         

 

7. Avslutande diskussion  
 
Här nedan redogörs för de viktigaste fynden och slutsatserna utifrån den empiriska 
undersökningen och den teoretiska basen.  
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka det finska föreningslivet i 
Stockholmsregionen som en fallstudie av en diasporas sociala bas och transnationella 
konstruktion samt att ta reda på hur föreningarnas lokala och gränsöverskridande aktiviteter 
och verksamheter ser ut. Studien har också syftat till att diskutera dels deras uppkomst och 
dels deras framtid.   
 
Att invandrarna organiserar sig kan betraktas som ett exempel på de sociala gemenskaper som 
ofta uppstår till följd av migration. Invandrarföreningar kan således sägas vara ett konkret 
resultat av dels diasporisering och dels de olika typer av band som Thomas Faist menar de 
sociala rummen består av. Vad gäller den finska gruppen så är det också just de starka sociala 
och symboliska banden (bl.a. språk, gemensamma minnen och intressen) som diasporan och 
föreningslivet upprätthålls med men till skillnad från många andra invandrargrupper verkar 
det inte som att gruppen har några utmärkande kollektiva framtidsambitioner (återvandring, 
utvidgandet av diasporan etc.) kopplade till sina transaktioner och verksamheter utan att den 
huserar relativt stillsamt och nöjsamt innanför den arbetskraftsdiaspora som medlemmarna 
själva bildade för decennier sedan. Den finska diasporan symboliserar på så sätt väl den 
diasporatyp som inte karaktäriseras av strävan att återvända i enlighet med såväl Cohens som 
Wahlbeck och Olssons teoretisering om hur fenomenet inte endast kan begränsas till grupper 
bestående av t.ex. landsflyktingar.207  
 
De senare sverigefinska generationerna har blivit försvenskade och diasporan har blivit vad 
Esman kallar en del av ”mainstream”.208 Det är också tydligt att ”kärndiasporan” inte har 
genomgått en lika lyckad samhällsintegration som de senare generationerna gjort, påpekat 
även av de intervjuade, vilket möjligen beror på den låga samhällsstatus som gruppen 
tillskrevs i samband med massinvandringen för flera decennier sedan samt på dess egen 
negativa inställning till det mottagande samhället som en reaktion på den frustration och 
utanförskap som gruppen kände och upplevde i det ”nya” hemlandet. Överlag kan det dock 
konstateras att gruppen anser sig ”ha det bra” dels pga. sin erkända minoritetsstatus och de 
rättigheter som denna medför, dels för att möjligheterna att åka mellan länderna alltid varit 
goda. Drömmen om hemlandet finns kvar i någon form men snarare om det Finland där det 
dansades vilt i ladorna och där den blåvita flaggan svajade på var mans stång.      
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Den finska diasporans medlemmar är medvetna om att finskhetens maximum i Sverige är 
passerat. Det viktigaste för dess medlemmar verkar således inte vara att den finska diasporan 
överlever i exakt den form som den en gång i tiden har varit men att försäkra att de som har 
bidragit till den finska diasporans uppkomst har nu möjlighet att åtnjuta de rättigheter som 
diasporan kämpat sig till både på lokal och på nationell nivå (t.ex. finskspråkig vård). Detta 
betyder dock inte att kärndiasporan inte visar något intresse alls för de generationer som 
föddes och/eller vuxit upp i Sverige alternativt för dem som flyttat till Sverige under de senare 
åren men eftersom både statistiken och de empiriska undersökningarna pekar åt ett kraftigt 
försvagat intresse för föreningslivet, är det mest realistiskt att tro att föreningslivet inte 
kommer att vara bärbjälken för framtidens diaspora eller diasporisering, till skillnad från vad 
det har varit. Min slutsats blir därmed att om den finska diasporan överlever kommer den att 
göra det med hjälp av friskolor, modersmålsundervisning samt olika typer av utbyten mellan 
länderna. Föreningslivet må fortleva i någon form tack vare SFU men eftersom de äldre 
föreningarna inte riktar sina blickar mot dem som kan föra den finska kulturen och 
(sverige)finskheten vidare, verkar det trots allt som att SFU har en lite för tung börda att bära 
på sina axlar, särskilt när flera av dess föreningar är studentföreningar bestående av finska och 
finlandssvenska studenter. För att försäkra föreningarnas framtid behöver SFU draghjälp. 
 
Den finska friskoleverksamheten skulle kunna utgöra ett intressant ämne för fortsatt 
forskning, särdeles med tanke på att flera respondenter nuddade konceptet under 
intervjutillfället och för att den anses vara det ultimata beviset av statens erkännande av 
gruppen. Man skulle förslagsvis kunna undersöka vilka krafter som förskolorna och skolorna 
drivs med, vilken betydelse skolorna har för elevernas identitet samt vilka kanaler som 
används vid rekrytering av elever.  
 
I och med att den andra och tredje generationens sverigefinländare inte lär definiera sig själva 
som en homogen grupp på liknande grunder som den första generationens sverigefinländare 
gjorde eller gör, kommer den framtida diasporan troligen att formas till en diaspora som 
karaktäriseras av hybriditet, öppenhet och nyfikenhet gentemot Finland istället för de 
egenskaper som den ”ursprungliga” diasporan kännetecknades av, dvs. gemensamma minnen, 
likartad samhällstatus, stark finsk identitet samt utanförskap. Diasporan kan utifrån denna 
teoretisering uppfattas som ett dynamiskt och levande koncept som formar sig dels i takt med 
gruppens samhälleliga position och graden av integration och dels vad gruppen själv anser 
vara de mest essentiella egenskaperna beträffande dess identitet och särprägel, dvs. vad som 
absolut måste bevaras. Med detta menar jag att hos sverigefinländarna är språket utan tvekan 
en sådan egenskap (det symboliserar finskhet och finsk identitet i allra högsta grad) medan 
hos andra grupper kan det röra sig om en annan; bland judarna handlar det sannolikt om 
religion, hos kurderna möjligen om vidmakthållandet av den egna kulturen och den fortsatta 
kampen om en egen stat, för armenierna lär bevarandet av det historiska arvet vara av stor 
vikt. Detta betyder dock inte att den ena säregna egenskapen måste ersätta den andra men 
snarare att diasporan kan tvingas att göra vissa vägval när den bott utanför ”hemlandet” under 
flera generationer eller vid generationsskiften.   
 
Enligt Faist finns det fyra idealtyper av transnationella rum att utgå ifrån när man ge sig in på 
att studera de sociala rum som bildats som ett resultat av olika typer av transaktioner, nätverk 
och verksamheter som sker mellan olika aktörer och platser kopplade till migration.209 Ur 
denna studie går det att särskilja tre av de fyra rumstyper som Faist nämner: den rumstyp som 
omfattar utbyten av bl.a. idéer och information, dvs. kategorin ”Kontakt och utspridning”, 
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kategorin ”Issue networks” samt kategorin bestående av samhällen och organisationer. 
Kategorin bestående av system av släktskap och små grupper har inte kunnat identifieras och 
diskuteras därmed inte. 
 
Vad gäller utbyten av idéer och information så visar den empiriska undersökningen att 
sverigefinländarna har tagit med sig både sin egen kultur och sitt språk till det nya hemlandet 
samt att det sker tillfälliga, huvudsakligen sociala, transaktioner i rummet kopplade till 
gruppens verksamheter. De sverigefinska ”Issue networks” som uppstått mellan enskilda 
personer och organisationer är däremot diffusa och komplicerade då diskursen inom de 
identifierade nätverken (bl.a. Finska föreningen i Stockholms engagemang i 
Utlandsfinländarparlamentet) inte handlar om att uppnå grundläggande universella rättigheter 
i likhet med vad Faist menar definierar nätverken, utan om gruppens position och rättigheter 
både i det nya och gamla hemlandet. De existerande nätverken i det här fallet bevakar och 
intresserar sig enbart för den delen av gruppen som lämnat hemlandet (finländare i utlandet) 
till skillnad från Faists resonemang där nätverken består av aktörer som verkar och agerar för 
att förbättra för hela gruppen inklusive de kvarstående i det egna territoriet.210 Rumstypen 
”Samhällen och organisationer” utgörs i detta fall huvudsakligen av den finska diasporan i 
Sverige och de småskaliga gemenskaperna inom den. Det är alltså inte frågan om en 
världsomspännande jättegemenskap baserad på samma etniska ursprung eller religion utan de 
flesta aktiviteterna sker i det rum som bildats mellan det nya hemlandet och Finland, frånsett 
några undantag.         
 
Lagar, statliga/mellanstatliga mekanismer och andra regelverk spelar stor roll för det sociala 
rummets expansion då dessa kan både förenkla och hindra gruppens såväl utbyten, 
transaktioner som aktiviteter.211 Den finska gruppens identifierade gränsöverskridande 
aktiviteter och verksamheter verkar dock vara av sådan karaktär att dessa, enligt min tolkning, 
inte påverkas i någon större omfattning av befintliga mellanstatliga överenskommelser, såvida 
man inte sträcker sig till mer övergripande avtal såsom överenskommelsen om t.ex. fri 
rörlighet inom Norden. De nationella reglerna och lagarna i Sverige har däremot spelat desto 
viktigare roll för diasporans utveckling och etablissemang eftersom det är just dessa regelverk 
som möjliggjort och gett legitimitet åt den finska friskoleverksamheten, 
hemspråksundervisningen, det organiserade föreningslivet, den finskspråkiga vården etc. Utan 
svenska statens acceptans, tolerans och medföljande stöd hade gruppen knappast klarat av att 
generera en så vid diasporisk verksamhet som studien återkastar. Å andra sidan krävs det 
också ett engagemang och glöd från diasporans sida; en passiv diaspora kan omöjligen 
åstadkomma lika mycket som en aktiv sådan. 
 
Huruvida eller till vilken utsträckning resultatet av denna studie kan appliceras på andra 
diasporor och deras verksamheter är, för att citera Alinia åter igen, ”en fråga av empirisk 
karaktär”.212 Trots att varje diaspora är unik möjliggör deras gemensamma kännetecken att 
studiens resultat kan med fördel sättas i en bredare kontext.  
 
Då föreningsliv av andra grupper inte har undersökts i den här studien går det inte att fastslå 
vare sig deras exakta omfattning, aktivitetsutbud eller utveckling. Men eftersom studiens 
resultat indikerar ett märkbart dalande intresse för det finska föreningslivet ibland de yngre 
generationerna bl.a. för att konceptet har blivit föråldrat, kan det emellertid antas att detta inte 
enbart gäller de finska föreningarna utan föreningar i största allmänhet. Att träffas fysiskt har 
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blivit mindre viktigt tack vare olika chattforum, facebook och andra virtuella mötesplatser 
som dagens ungdomar kan ”träffas” och ”umgås” i dag som natt. Samtidigt måste faktorer 
som gruppens tid i Sverige, graden av integration, migrationsmotiven samt kulturella/religiösa 
skillnader från och likheter med majoritetsbefolkningen också tas med i beräkningen då dessa, 
utan tvekan, har betydelse i sammanhanget. Den finska gruppen exempelvis har varit i          
Sverige i decennier och liknar majoritetsbefolkningen beträffande såväl kultur, religion som 
utseende medan den etiopiska gruppen t.ex. migrerade/flydde till Sverige under 1990-talet, 
skiljer sig markant från majoriteten i flera avseenden och tampas fortfarande med att hitta sin 
plats i samhället. Förutsättningarna för olika grupper ser således mycket varierande ut. Risken 
för socialt utanförskap och intresset för föreningsliv lär på så sätt, utifrån denna teoretisering, 
vara mer utbrett hos de grupper som (ännu) inte lyckats smälta in i samhället och som skiljer 
sig markant från majoritetsbefolkningen än ibland dem som har etablerat sig och blivit vad 
Esman kallar en del av ”mainstream”, såsom den finska gruppen. 
 
Det transnationella virtuella rummet som en mötesplats (se stycket ovan) skulle även kunna 
utgöra ett framtida forskningsämne, möjligen med utgångspunkt i kontaktskapande av 
ungdomar med invandrarbakgrund. Studien skulle kunna kretsa kring följande 
frågeställningar: Hur mycket styr etnicitet eller etnisk bakgrund i frågan vem eller vilka 
kontakter skapas med? I vilket syfte skapas kontakterna? Hur ser relationen mellan den 
virtuella och reella världen ut? Kan vi tala om två skilda världar? 
 
Det kan alltså konstateras att det har bildats ett transnationellt rum som ett resultat av alla de 
aktiviteter och verksamheter som den sverigefinska gruppen och troligen också andra 
utlandsfinländare ägnar sig åt. Det kan också fastställas att varje transnationellt rum är unikt 
bl.a. genom att relatera till Gustafsons teoretisering om hur transnationalism uttrycker sig på 
olika sätt i olika migrationsrörelser.213 Den finska diasporans verksamheter exempelvis är 
nästan enbart socialt och kulturellt betingade medan den kurdiska gruppen ägnar sig också åt 
politisk aktivism vid sidan av det kulturella och sociala. Grupper härstammande från 
utvecklingsländer och andra fattiga regioner kan i sin tur tänkas syssla med ekonomiska 
aktiviteter såsom remitteringar i en helt annan utsträckning än vad inomeuropeiska migranter 
gör, dock utan att underskatta deras verksamheter på andra områden. Som en övergripande 
slutsats måste således kontexten för analys av diasporisering och transnationalism betonas. 
 
Hur det transnationella rummet formar sig och vilka dimensioner aktiviteterna i detta uppvisar 
beror på diasporans karaktär (arbetskraft, offer, handel etc.), gruppens tid i utlandet, 
förhållandena i dess hemland (om sådant existerar), relationen till hemlandet (om sådant 
existerar), graden av integration i det mottagande samhället liksom dess säregna egenskaper. 
Det handlar om att fördjupa sig i de komplexa historiska, socioekonomiska, politiska och 
kulturella processer och händelseutvecklingar som bidragit till diasporisering för att kunna 
förstå komplexiteten och unikheten i de oändliga verksamheter och flöden som varje 
transnationellt rum består av.  

 

                                                
213 Gustafson (2007), s. 19-20 
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Informant 8: Anne Mattila Wass – Ständige sekreterare i Svensk-finska föreningen i 
Riksdagen. Muntlig intervju den 27 mars 2009 i Riksdagshuset, Stockholm. 
 
 
Bilaga 1. Intervjufrågor till finska föreningar 
 
 Minkä yhdistyksen jäsen/hallituksen jäsen olet? 
 Kuinka kauan olet ollut yhdistyksen jäsen/hallituksen jäsen? 
 Jäsenien määrä? 
 Milloin yhdistys perustettiin? 

 
1. Kuka perusti yhdistyksen ja miksi? Yhdistyksen tavoite? 
2. Miksi luulet, että tämän tapaista yhdistystä tarvitaan ja halutaan? 
3. Minkälainen on yhdistyksenne tyypillinen jäsen? 
4. Onko teillä toimintaa, joka ulottuu myös Suomen puolelle (esim. keräyksiä johonkin 

projektiin Suomessa, yhteisiä matkoja Suomeen)? 
5. Millä tavalla toimintanne liittyy Suomeen? 
6. Miltä yhteistyönne vaikuttaa muiden suomalaisten yhdistysten kanssa Ruotsissa ja 

ulkomailla? 
7. Minkälaista luulet toimintanne olevan 20 vuoden kuluttua? Entä jäsenien määrä 

tuolloin? 
8. Kuinka mielestäsi suomalaiset ovat sulautuneet/sulautuvat ruotsalaiseen 

yhteiskuntaan?  
9. Kaipaavatko suomalaiset ”kotiin”?   

 
(Svensk översättning) 
 
 Vilken förening är du medlem/styrelsemedlem i? 
 Hur länge har du varit medlem/styrelsemedlem i föreningen? 
 Antalet medlemmar i föreningen? 
 Hur länge har föreningen funnits? 

 
1. Vem grundade föreningen och varför? Föreningens syfte? 
2. Varför tror du att det finns behov av den här typen av förening? 
3. Vem är den typiska medlemmen i er förening? 
4. Anordnar ni aktiviteter som är gränsöverskridande (t.ex. kollektiva insamlingar till 

något projekt i Finland, gemensamma resor till Finland)? Ert engagemang i Finland? 
5. På vilket sätt har er verksamhet kopplingar till Finland?  
6. Hur ser ert samarbete med andra finska föreningar ut dels i Sverige, dels i utlandet? 
7. Hur tror du att er verksamhet och ert medlemsantal ser ut om ca 20 år? 
8. Hur tror du att finländarna överlag har integrerats i det svenska samhället? 
9. Längtar finländaren ”hem”? 

 
Bilaga 2. Intervjufrågor till Aatto Koivumäki 
 

1. Milloin useimmat suomalaiset aloittivat Alfa Lavalle ja mistä syistä?  
2. Mistä päin Suomea useimmat olivat kotoisin?  
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3. Keneltä tuli ehdotus seuratoimintaan, suomalaisilta vai Alfa Lavalta? 
4. Minkä takia oli tarvetta ”aktivoida” suomalaiset työläiset työajan ulkopuolella? 
5. Saivatko suomalaiset seurat rahallista tukea Alfa Lavalta seuratoimintaansa? Jos kyllä 

niin kuinka paljon ja millä perusteilla? 
 
(Svensk översättning) 
 
1. När började de flesta finländarna arbeta på Alfa Laval och varför? 
2. Var i Finland kom de flesta ifrån? 
3. Vem föreslog finsk föreningsverksamhet, de finska arbetarna eller Alfa Laval? 
4. Varför fanns det ett behov att aktivera de finska arbetarna utanför arbetstiden? 
5. Fick finska föreningar understöd från Alfa Laval för att kunna starta och driva sin 

verksamhet? Ifall ja, hur mycket och på vilka grunder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


