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Abstract 
This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with 
Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five 
indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s 
framework convention for protection of national minorities. The status was further strengthened 
in 2010 with law 2009:724 giving Sweden’s five national minorities right to preserve and promote 
their own cultures and languages considered to be endangered due to centuries-long 
marginalisation, discrimination and forced assimilation to the Swedish society. The law emphasises 
particularly children’s right to a cultural identity and the minority language. Majority of the Sweden-
Finnish children today are second or third generation decendants of the large group of work-related 
immigrants who migrated from Finland to Sweden during the 1960s-70s. Due to various socio-
political reasons, the Sweden-Finns have assimilated culturally and linguistically to the Swedish 
society and children are predominantly Swedish-speaking. The theoretical framework in this thesis 
is a constructionist view on identity and ethnicity as ever-changing and in a constant process of 
being reproduced. There is an aspect of hybridity in identity; one person can have different 
identities during his or her lifetime. By using qualitative group interviews as a research method this 
thesis studies how a group of eleven Sweden-Finnish children relates to and identifies with 
“Finnishness” or “Sweden-Finnishness”. The study focuses on how these identity categories are 
reproduced by children and how they are used to mark and symbolise different aspects of the 
children’s identities. According to the sociology of childhood, children are seen as active social 
actors. Therefore this thesis presents a child’s perspective and it is the children’s own stories, 
opinions and insights to identity construction that form the basis to the analysis. The conclusion 
drawn is that the Sweden-Finnishness is constructed through children’s relations to Finland and 
how they relate to their Finnish origin even though their lives are preconditioned in a Swedish-
speaking environment. Children describe Sweden-Finnishness as a relatively new identity category 
that is still under construction but a majority identify themselves as Sweden-Finns for their lives 
are in Sweden. Children have a limited access to other Finnish-speaking children and children’s 
cultures outside the group meetings where the interviews were conducted and Finnish language is 
mostly used with the Finnish-speaking parent or more seldom with relatives. The children consider 
their bilingualism as an advantage but the limited contacts to Finnish-speaking friends and the 
dominance of Swedish, and increasingly English, through social media in their daily lives decreases 
the possibilities to use Finnish in social relations. 
 
Keywords: Sweden-Finnish children, identity, Finnishness, Sweden-Finnishness, national minorities, 
minority language. 
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet skrivs inom barn och ungdomsvetenskap och handlar om sverigefinska 
barns identitetsarbete. Sverigefinnar är i Sverige bosatta personer med finsk härkomst och en av de 
fem nationella eller historiska minoriteterna som Sverige erkände i februari 2000. Lagen (2009:724) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk fastställer bland annat att allmänheten ska särskilt 
främja minoritetsbarns rätt till utveckling av en kulturell identitet och användningen av det egna 
språket. Majoriteten av dagens sverigefinska barn och unga tillhör den andra- eller tredje 
generationen av den stora arbetskraftsinvandrargruppen som emigrerade från Finland till Sverige 
under 1960-70-talet. Dåtidens minoritetspolitik och bristen på finsk kulturell- och språklig kontext 
i vardagen har gjort att inte bara en, utan flera generationer sverigefinska barn saknar idag 
kunskaper om den finska kulturen samt kunskaper i det finska språket. Studiens teoretiska 
utgångspunkt utgörs av begreppen identitet, etnicitet och kultur. Studien använder sig av ett 
konstruktionistiskt perspektiv, att identiteter konstrueras hela livet i olika korsade och även 
motsatta diskurser. Identitetens hybriditet betyder att en och samma person kan uppleva och 
anamma olika identiteter under sitt liv. Inom barndomssociologi anses barn vara aktiva aktörer 
som själva konstruerar sin verklighet och det är därför att barnens egna funderingar och berättelser 
får företräde i redovisningen av den insamlade empirin. Med kvalitativ gruppintervju som 
forskningsmetod har en grupp av 11 sverigefinska barn i åldersgrupp 9-14 år intervjuats i syfte att 
kunna presentera ett sverigefinskt barns perspektiv som belyser hur barnen själv upplever och 
uppfattar sin identitet samt hur den kan kopplas till sverigefinskhet eller finskhet. Självidentifikation 
är en strategisk positionering som görs i relation till andra människor och att identifiera sig som 
finsk eller sverigefinsk är därmed en högst individuell uppfattning eller upplevelse om vem man är. 
Forskningsresultaten fastställer att sverigefinskhet skapas genom barnens relationer till Finland och 
den finska härkomsten trots att barnens levnadsmiljö huvudsakligen är svenskspråkig. De flesta 
kan identifiera sig med sverigefinskhet även om den uppfattas som en relativ ny identitetskategori 
som håller på att utvecklas och fyllas med innebörd. Barnen upplever att det finns få möjligheter 
att skapa sverigefinska kamratkulturer utöver den fritidsverksamheten där intervjuerna 
genomfördes och det finska språket används nästan uteslutande med den finskspråkiga föräldern 
eller mer sällan med släktingar. Flerspråkighet anses som en resurs som gynnar barnen i olika 
livssituationer men kompisrelationer är till stor del svenskspråkiga och användning av social media 
på engelska minskar tillfällena och möjligheterna till att använda finska. 
 
Nyckelord: sverigefinska barn, identitet, finskhet, sverigefinskhet, nationell minoritet, 
minoritetsspråk 
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Inledning 

Under senaste sex åren har jag arbetat med frågor som rör den sverigefinska minoriteten, en av 
Sveriges fem nationella minoriteter (i den här studien hänvisar begreppet nationella minoriteter till 
de fem erkända historiska minoriteterna sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar som 
är en väsentlig del av Sveriges kulturarv). Under den här tiden har jag träffat många fina och trevliga 
sverigefinska barn och unga som i våra diskussioner har visat ett stort intresse och nyfikenhet för 
frågor om identitet och ursprung. Jag har även träffat ett flertal sverigefinska föräldrar samt mor- 
och farföräldrar och diskuterat med dem om hur de tänker om sina finska rötter samt uppmuntrat 
dem att fortsätta använda det finska språket med sina barn och barnbarn. Både i mitt privata och i 
arbetslivet stöter jag regelbundet på okunskap om nationella minoriteter samt en ren likgiltighet till 
minoritetsfrågor eller varför just de fem grupperna har en särställning i Sverige. Att sätta barnets 
bästa i främsta rummet ifrågasätts alltmer sällan i samhället men när det gäller minoritetsbarns rätt 
till sin egen kulturidentitet eller till sitt eget språk blir frågan mer komplex. Vem får bestämma 
villkor för barnets bästa när det gäller kulturell identitet, etnisk härkomst eller rätten till att lära sig 
ett minoritetsspråk? Under 2015-16 representerade jag sverigefinska barn och unga i olika 
samrådsmöten med statsråd och myndigheter och var oftast den yngsta i rummet, trots att jag 
nyligen fyllt 40 år. Det var tydligt att den viktigaste gruppen, sverigefinska barn och unga, saknades 
där beslut som direkt påverkar dem fattades. Om barn och unga inte inkluderas i frågor som rör 
dem kan man ifrågasätta om vuxna verkligen främjar barnets bästa eller använder sig av ett 
barnperspektiv. Vissa framsteg har uppnåtts i och med att lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk upprättats vilket förutsätter att förvaltningsmyndigheter ska 
särskilt främja sverigefinska barns och ungas möjligheter till inflytande i frågor som rör dem (från 
2019-01-01 gäller den nya paragrafen 5 a i lagen specifikt barns och ungas delaktighet).  

Detta examensarbete handlar om barns uppfattningar och erfarenheter om hur det är att vara 
en person med finsk bakgrund i Sverige idag. Hur upplever barn sin delaktighet i frågor kring 
identitet och ursprung och finns det möjligheter till ett sverigefinskt identitetsarbete? De barn som 
deltar i min studie är i åldersgruppen 9 – 14 år och insamlad empiri består av 11 barns egna 
berättelser och uppfattningar om identitet, kultur och språk. Alla deltagare bor i Sverige och har 
minst en förälder eller en far- eller morförälder med härkomst från Finland. Det gemensamma med 
deltagarna är att de har lärt sig finska i hemmet men har begränsade möjligheter att använda språket 
i sin vardag och med sina kompisar i synnerhet. För att förstå sverigefinska barns livsvillkor idag 
är det nödvändigt att sätta deltagarnas identitetsskapande i ett historiskt perspektiv och förklara 
hur det har varit för den sverigefinska minoriteten i det svenska samhället. Den andra generationens 
(med detta hänvisas vanligtvis till de sverigefinnarna som är födda under 1970-80 talen) 
identitetsarbete har behandlats i ett flertal avhandlingar samt i skönlitteratur (såsom Latvalehto 
2018, Wickström 2011, Åberg 2006 eller Borg 2016, för att nämna några). Det gemensamma temat 
som framställs i alla är hur den andra generationen ofta känt sig kluven i sin identitet och att det 
varit svårt att identifiera sig som antigen finsk eller som svensk, för att inte tala om sverigefinskhet. 
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Många känner heller inte igen den finskheten som den första generationen tagit med sig till Sverige 
(Latvalehto 2018:60, Ågren 2006:50). Innan minoritetslagstiftningen trädde i kraft 2010 har den 
sverigefinska minoriteten ofta blivit marginaliserats i det svenskspråkiga samhället och försöken att 
bevara och lyfta fram sin identitet och sitt språk har misslyckats (se till exempel Lainio och Wande 
1996, Orama 2011, Huss och Spiliopoulou 2005). Följaktligen har många sverigefinska barn, unga 
och vuxna assimilerats, vilket lett till att det finska språket gått förlorat.  

Idag, nästan tio år efter minoritetslagstiftning trädde i kraft, blåser nya vindar och intresset för 
en sverigefinsk identitet ökar, särskilt bland unga sverigefinnar (se till exempel projektet 
#stoltsverigefinne, framtaget av Sverigefinska Ungdomsförbundet). Betydelsen av de finska 
rötterna eller att ta tillbaka språkkunskaper i finska, att revitalisera språket, kan bli en kraftig och 
stärkande upplevelse som förankrar sverigefinskhet till en individens identitet på ett nytt sätt som 
inte går att definiera av föräldrar, samhället eller lagstiftningen. Det är alldeles viktigt att låta barnen 
berätta hur de själv upplever sin sverigefinskhet för att förstå hur och med vilka verktyg 
identitetsarbete genomförs idag. Den här studien syftar till att utforska vilken betydelse 
sverigefinskhet har till just de här barnen. Med de 11 barnen som informanter och i kontroll av 
sina egna beskrivningar om identitet sätter jag barnen som subjekt i min studie (såsom ungdomar i 
Moinian 2007 eller Kasselias Wiltgren 2014) och söker efter barnens erfarenheter utifrån dem själva 
(Aspán 2015:11). På så sätt uppmärksammas barnen som aktiva aktörer i konstruktion av den egna 
sociala verkligheten (som i James, Jenks & Prout 1998).  

Detta examensarbete handlar om en grupp av sverigefinska barn som visst är unik i sin 
sammansättning. Barnen har en möjlighet att träffas i en finskspråkig fritidsverksamhet och de talar 
finska. Följaktligen har de en möjlighet att på ett aktivt sätt utöva sina rättigheter till eget språk och 
egen kulturidentitet. Detta gäller dock inte alla sverigefinska barn. Jag är medveten om att resultatet 
kunde ha varit annorlunda om jag hade intervjuat barn som inte fått lära sig finska eller har tappat 
bort en del av sitt identitetspussel och distanserat sig från sin finska härkomst. Med mitt 
examensarbete vill jag lyfta fram ett positivt exempel på sverigefinskt identitetsarbete och 
synliggöra vilka effekter eller vilken skillnad det kan göra i sverigefinska barns liv om de har 
möjligheter till språkanvändning och får konstruera sin egen relation till den finska härkomsten. 
Den här studien erbjuder således ett perspektiv till vilka tankar och funderingar som en grupp av 
sverigefinska barn har kring sin identitet och syftar till att komplettera den befintliga kunskapen 
om hur en sverigefinsk identitet görs med ett barns perspektiv till sverigefinskt identitetsskapande 
idag.  
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Bakgrund  

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter samt den Europeiska språkstadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Samtidigt 
erkändes de fem nationella minoriteterna samt de nationella minoritetsspråken finska, samiska, 
meänkieli, romani chib och jiddisch (mer om nationella minoriteter och minoriteternas rättigheter 
finns på uppföljningsmyndigheten Länsstyrelsens och Sametingets officiella webbsida 
www.minoritet.se). För att ytterligare förstärka minoriteternas ställning fattade Sveriges riksdag år 
2009 ett beslut om lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt den nya 
språklagen (2009:600) som inte bara fastställer svenskan som Sveriges huvudspråk utan också de 
fem nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket och ger det allmänna ett särskilt 
ansvar för att skydda och främja dem. Med hänsyn till barn och unga är det paragraf 4 i lagen 
2009:724 som fastställer nationella minoritetsbarns rätt till utveckling av en kulturell identitet och 
användningen av det egna språket. Detta går i linje med FN:s Barnkonvention, och i artikel 30 i 
synnerhet, som fastställer barns universellt godkända rättigheter och som kommer att inkorporeras 
i svensk lagstiftning från 2020. Sverige har för upprepade gånger blivit kritiserat av Europarådets 
rådgivande kommitté för att det inte följer minoritetslagstiftningen, särskilt gällande 
minoritetsbarns rättigheter till eget språk och trots förbättringsförslag från kommittén har Sverige 
inte kunnat efterleva ramkonventionens och språkstadgans åtaganden (se SOU 2017:60 och 
Council of Europe 2017:4-5). Från och med januari 2019 förstärktes minoritetslagen vidare, särskilt 
med hänsyn till barns och ungas rättigheter och delaktighet. Sverigefinska barns rätt till en 
förskoleverksamhet där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska fastställs nu i 
skollagen (2010:800, kap. 8, 12 a §). Dessutom ska förvaltningsmyndigheter särskilt främja barns 
och ungas möjligheter till inflytande i frågor som rör dem i former som är anpassade till deras 
förutsättningar (enligt lagen 2018:1367, paragraf 5 a). Detta hänvisar till frågor gällande just kulturell 
identitet och minoritetsspråk och sätter krav på att fånga in barns och ungas egna synpunkter till 
hur de kan bevaras, utvecklas och bibehållas. 

Hemspråk eller modersmålsundervisning, ett omdiskuterade tema 

Under 1980-talet var det möjligt att ett barn med finsk härkomst inte talade svenska vid skolstart 
eftersom barnomsorg och familjernas sociala kontakter var huvudsakligen finskspråkiga 
(Weckström (2011b:31). Idag utgör det svenskspråkiga samhället och skolväsendet till en stor del 
den diskursen där sverigefinska barns identitetsarbete görs, oavsett kopplingar till Finland eller ej. 
För de flesta sverigefinska barn idag är svenskan det självklara förstaspråket och det starkaste 
modersmålet även om en förälder talar finska. Som Gynne (2017:199) påpekar är det svenska 
skolväsendet fortfarande väldigt monokulturellt med normerande innebörder, samt att skolans 
förhållningssätt gentemot olika språk och kulturer hänger tätt ihop med samhällets ideologier och 
maktstrukturer. Gällande just den sverigefinska minoriteten har modersmålsundervisningen (upp 
till mitten av 1990-talet kallades undervisning i invandrade elevernas ursprungsspråk som 
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hemspråk), dess form och omfattning varit en hjärtefråga i minoritetsarbete men också ett mycket 
omdiskuterat tema i flera samhällsdebatter (Wingstedt 1998, Milani 2007). Hur minoriteter 
behandlas i samhällsdiskurser eller beskrivs i media påverkar attityder och hur minoriteternas status 
får ta form i samhället (se även Bhabha 2004:3). Mediediskurs är en stark opinionsbildare och 
minoriteter kan antigen synliggöras eller osynliggöras i den aktuella samhällsdiskussionen beroende 
på hur man väljer att lyfta fram den. Under 1970-talen genomfördes hetsiga diskussioner i 
dagspressen och på insändarsidor om det så kallade halvspråkighetsbegreppet (se Nils Erik 
Hansegård 1968, Tvåspråkighet eller halvspråkighet?) samt hur hemspråksundervisningen skulle 
egentligen bekostas. Diskussioner kring barns halvspråkighet, att ett barn kan varken ett eller ett 
annat språk på riktigt, och hemspråksundervisningen gick inte helt obemärkt förbi de då nyanlända 
finskspråkiga föräldrar som kämpade med språkval och anpassningsfrågor eller skolpersonalen som 
inte sällan ansåg finskspråkiga barn som ett problem i den svenskspråkiga skolan. Det var heller 
inte ovanligt att lotsa föräldrar till att börja använda svenska som det gemensamma språket i 
hemmet, oavsett föräldrarnas kunskaper i språket (Lainio & Wande 1996:336). Under 1980-talet 
uppstod en ny oro från forskningsvärlden om svenska språkets försämring och särskilt 
invandrarbarns, däribland sverigefinska barn och unga, bristande kunskaper i svenskan (om det så 
kallade ”rinkebysvenskan”, se Nygård 2002:14-15) vilket ledde till en ökad kritik mot 
hemspråksundervisningens ändamål samt de höga kostnaderna. Den kommunaliseringen som 
svenska skolväsendet genomgick under 1990-talet ändrade villkoren för modersmålsundervisning 
och för tvåspråkiga finska klasser som slutligen avskaffades (Gynne 2017:184, Lainio 2009:152). 
Från och med 1970-talen framhäver forskningsresultat dock att inlärning på och läs- och 
skrivkunnighet i det minoritetsspråket (modersmålet) stödjer lärandet i det majoritetsspråket samt 
främjar barns skolresultat i andra ämnen (Cummins 2017:131-132, Gynne 2017, Wingstedt 
1998:129). Men som Hyltenstam & Milani (2012:19) påpekar har flerspråkighet vanligen behandlats 
som ett problemområde i politiska diskussioner snarare än en betydande resurs som kan gynna ett 
samhälle ekonomiskt och i olika politiska handlingar samt ge framgång i kulturella och 
vetenskapliga utbyten med omvärlden. 

Många sverigefinska barn och unga har så småningom assimilerats både kulturellt och språkligt 
och blivit en del av det svenska samhället (Huss, 2010:11, Lainio 2009:145). Antal elever som är 
berättigade till modersmålsundervisning i finska har sjunkit kraftigt från siffrorna under 1980- och 
1990-talen, även om antal elever som deltar i undervisningen har stannat relativt stabila under 2000-
talet (se SOU 2017:91 som utreder förutsättningar till hur undervisning och revitalisering av 
nationella minoritetsspråk kan förbättras). Det finns nästan hälften så många elever som är 
berättigade till modersmålsundervisningen i finska i jämförelse med de som faktiskt läser ämnet 
(nyaste siffror finns i Skolverkets promemoria 2019:11-12). För att öka intresset för att läsa 
nationella minoritetsspråk som modersmål finns sedan juli 2015 inget krav på förkunskaper i 
språken, det vill säga, det finns numera möjlighet att läsa nationella minoritetsspråk som en 
nybörjare. Att modersmålsundervisning fortfarande är ett frivilligt ämne som undervisas utanför 
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ordinarie undervisningstid och kan väljas bort till förmån av andra fritidsaktiviteter reflekterar 
nationella minoritetsspråkens status samt hur de prioriteras inom skolväsendet. Idag finns det sex 
stycken sverigefinska friskolor som erbjuder tvåspråkig utbildning som syftar till att stärka elevernas 
tvåspråkighet och mångkulturalitet (Gynne 2017:185). Men att skolorna ligger i Stor-
Stockholmsområde är de tillgängliga som ett möjligt skolval till endast en bråkdel av sverigefinska 
barn (enligt Sisuradios undersökning från 2018).  

Trots att det finska språket används alltmer sällan i kommunikation mellan mor- eller 
farföräldrar och följande generationer finns det också sverigefinska föräldrar som anser finska som 
en väsentlig del av sin identitet och vill vidarebefordra språkkunskaper till sina barn, såsom de 
familjer som har anmält sina barn till den finskspråkiga verksamheten där jag fick genomföra min 
studie. För att uppnå goda språkkunskaper oavsett språk, krävs en medveten satsning på språket 
men också flera arenor för en aktiv användning av språket samt en kontinuitet i undervisningen 
genom hela skolgången. Som Lainio och Wande (1996:352) konstaterade redan 1996 är exempelvis 
möjligheten att kunna välja en finskspråkig förskoleverksamhet en viktig faktor för 
språkbevarandet. För många sverigefinska föräldrar, men även unga och andra vuxna, handlar detta 
numera om språkets revitalisering, att ta tillbaka och återuppliva det finska språket som gått förlorat 
i familjen. Det finns också en ideologisk och även politisk aspekt i den språkliga revitalisationen i 
och med att det handlar om minoritetsgrupper och minoritetsspråk som genom kolonialism eller 
segregation blivit marginaliserade och därmed genomgått en språklig assimilation till 
majoritetsspråk. Detta har i sin tur lett till att minoritetsspråk blivit hotat eller håller på att försvinna 
helt (Huss et al. 2003:1-2). Det är oftast aktivister inom en minoritetsgrupp som först börjar driva 
frågor och politik kring revitalisation vilket, som Huss et al. (2003:2) påpekar, är en förutsättning 
till en framgångsrik språkrevitalisation. Lingvister och experter kan inte rädda ett hotat språk om 
minoritetsgruppen själv inte engagerar sig i språkets återupplivande eller har inga möjligheter att 
använda och främja språket. 

Nationella minoriteter i Sverige 

Samtliga nationella minoriteternas historia är kopplat till Sveriges historia och utgör en väsentlig 
del av det svenska kulturavet. Från 1200-talet och fram tills 1809 var Sverige och Finland ett och 
samma land och en betydande del av rikets befolkning hade finska som modersmål men det finns 
arkeologiska fynd och tecken på finska kulturinflytelser på svensk mark väl innan korstågstiden 
(Tarkiainen 1990:13). Tornedalingar härstammar från den finskspråkiga befolkningen som var 
bosatta i Norrbotten och befann sig på den nya svenska sidan av Torneälven efter gränsdragningen 
mellan Sverige och Ryssland 1809. I den nationalistiska andan under 1800-talet och 1900-talets 
början konstruerades en hegemonisk svensk vithet som blev den legitima vitheten i Sverige på 
bekostnad av alla icke-vita (ifrån Hübinette 2017). Avvikandet från den svenska vithetsnormen 
ledde till ett systematiskt kränkande och förnedring av olika etniska minoriteter och förutsättningar 
för de nationella minoriteter var hårda på grund av ett assimilatoriskt förhållningssätt samt 
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idealiseringen av det svenska språket (Orama 2011:51; Lainio & Wande 1996:322, Huss & 
Spilipoulou Åkermark 2005:84). I 1800-talets historieskrivningar kopplades finskspråkiga och 
samiska befolkningen oftast samman och båda grupperna upplevde marginalisering och förtryck i 
form av till exempel försvenskning inom skolväsendet (Lainio 2009:145, Laskar 2017:73). För 
många barn lade erfarenheterna av det försvenskade skolväsendet grunden till självskam mot sitt 
eget språk och det egna kulturarvet som fortsatt i generationer (Persson 2018, Åhrén 2008; Huuva 
& Blind 2016). Idag skiljer sig nationella minoriteter från varandra i utmaningar men varje grupp 
har upplevt marginalisering, förtryck och diskriminering i det svenska samhället vilket har påverkat, 
och fortsätter att påverka, minoriteternas positionering i samhället samt identifieringen med den 
egna gruppen. För alla Sveriges nationella minoriteter är barns och ungas möjligheter till ett starkt 
identitetsskapande relevant och det anses som väsentlig för att kunna bevara och vidarebefordra 
det egna kulturarvet till kommande generationer (för barnrättsperspektiv gällande nationella 
minoriteter se Orama 2011). 

Vem är en sverigefinne? 

Med begreppet sverigefinnar menas personer bosatta i Sverige som har sitt ursprung från Finland, 
men som nödvändigtvis inte har kunskaper i det finska språket. Sverigefinnar utgör den största 
gruppen ur Sveriges minoriteter och ca 7 - 8% av Sveriges befolkning beräknas att ha finsk 
härkomst (ifrån Latvalehto 2018:33-36). Denna uppgift är dock inte precis, eftersom 
personuppgiftlagen (1998:204, §13) förbjuder all registrering av enskilda utifrån etnicitet och därför 
finns det heller ingen officiell statistik i Sverige om antalet modersmålstalare på olika språk (Parkvall 
(2015:10) uppskattar att ca 200 000 människor i Sverige talar eller förstår finska). Att det finns så 
många sverigefinnar i landet idag beror mycket på den arbetsrelaterade invandringen från Finland 
till Sverige under 1960-70-talen även om det har tidigare också invandrat folk från Finland, till 
exempel de nästan 80 000 finska krigsbarnen under den andra världskrigen eller de så kallade 
skogsfinnar under 1500- och 1600–talen. Enlig Lainio (2009:150) började Sveriges finnar närma sig 
en självidentifiering som sverigefinnar under 1970-talet även om själva begreppet kom till bruk i 
ett senare skede i början av 1980-talet.  

Dagens sverigefinnar är ingen homogen grupp. En person som vill identifiera sig som en 
sverigefinne kan både vara född i Finland och tillhöra den första generationen eller vara född i 
Sverige och ha en förälder eller en mor- eller farförälder som är född i Finland och tillhöra den 
andra eller den tredje generationen (mer i Latvalehto 2018:45-46). Sverigefinländare är ett begrepp 
om alla i Sverige bosatta personer som härstammar från Finland oavsett vilken språkgrupp de 
tillhörde i Finland. Det finns nämligen även svenskspråkiga finländare, finlandssvenskar, som är 
bosatta i Sverige och tillhör inte den sverigefinska minoriteten. Även om man teoretiskt har finska 
som modersmål kan en sverigefinne sakna kunskaper i det finska språket eftersom man av olika 
anledningar inte fått lära sig det. Man måste ta hänsyn till att det också finns personer som inte har 
något intresse för eller en aktiv koppling till sin finska härkomst även om man statistiskt sett skulle 
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kunna kategoriseras som en sverigefinne. Ett resultat i Ågrens (2006:62) studie var att 
informanternas känslor av närhet eller distans till den finska härkomsten relaterade oftast till besök 
Finland i barndomen och hur mycket kontakt de hade haft med släkten där. Som Lainio (2009:163) 
påpekar lever finsk kultur, finska traditioner och det finska språket oftast kvar i sverigefinnarnas 
personliga (barndoms-)minnen och när nationen Finland gör framgång på olika internationella 
arenor, som till exempel i teknologi, spelindustri eller i sport, såsom ishockey VM, men även kultur 
och musik förstärks och lyfts även den sverigefinska minoritetens självkänsla.   
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Forskningsöversikt  

Den tidigare forskningen som kan anses vara relevant för sverigefinska barns och ungas 
identitetsarbete är de fåtal avhandlingar som behandlar sverigefinsk identitet eller livsvillkor och 
förutsättningar för identitetsarbete. I forskning gällande just yngre sverigefinnarnas identitet har 
målgruppen oftast varit den andra generationen (det vill säga personer som är födda i Sverige under 
1960–80-talen med en eller två föräldrar med finsk härkomst) och studierna har genomförts när 
informanterna redan blivit unga vuxna. Den andra generationens erfarenheter återspeglas vanligtvis 
till den första generationens invandraridentitet från 1960-70 -talen och det kommer upp ett visst 
utanförskap i dem i relation till både Sverige och Finland. Detta kan associeras med ett mellanförskap, 
att den andra generationen inte tillhör till en eller annan kultur utan står utanför både kulturer och 
känner sig icke-autentisk i var än de befinner sig (Hübinette et al. 2012:37). I min studie ges 
deltagarnas generationstillhörighet en mindre betydelse för alla är sverigefinska barn. Intresset 
riktas däremot åt barnens resonemang kring sverigefinskhet som en dimension av deras identiteter 
samt vilken relation eller koppling den har till finskhet och en finsk härkomst.  

Sverigefinsk identitet och identitetsarbete i forskning  

Ågrens (2006) etnografiska avhandling behandlar kollektiva berättelser om förutsättningar, 
erfarenheter och villkor som personer med finsk bakgrund har upplevt under sin uppväxt i Sverige. 
Ågrens informanter tillhör den andra generationen och har intervjuats genom kvalitativa intervjuer 
om vilken betydelse en finsk härkomst har för informanternas identiteter och vardagsliv; vad 
innebär ”det finska” för dem (Ågren 2006:17). Informanterna beskriver hur de känner sig kluvna i 
sina identiteter – som barn ville de vara så lika som andra och inte stanna ut som annorlunda (ibid. 
2006:176-177). Identitetsskapande anses som en dynamisk process där olika identitetskategorior 
vävs in i varandra genom att man observerar och bearbetar vem man är och vilken betydelse den 
egna bakgrunden faktiskt har. I sin slutsats menar Ågren (2006:181) att identitetsarbetet är en aktiv 
handling som pågår under en människans hela liv i olika rumsliga, sociala och tidsliga sammanhang. 
Detta är i enlighet med Wiltgren Kasselias (2014:5), som har forskat om invandrarungdomarnas 
identitetsarbete i Sverige, och beskriver unga människors identiteter som flytande men att även 
etniciteter iscensätts hela tiden i samspel med andra och borde därför också behandlas som aktiva 
handlingar. När Ågrens informanterna berättar om sin ”finskhet” blir de också medvetna om vilka 
personliga och kollektiva komponenter som de har byggt sina identiteter med (Ågren 2006:181). 

I sin undersökning, som ingår i lingvistik, intervjuade Weckström (2011a, 2011b) unga 
sverigefinska vuxna om identiteter och identifiering och även en majoritet av hennes informanter 
hade det svårt att hitta ett ord eller en kategori som definierar eller beskriver dem; de kände sig för 
finska för att vara svenskar, men det var ingen naturlig känsla att identifiera sig som sverigefinnar 
heller (Weckström 2011b:105). För dem görs identitet genom någonting mer än bara 
språkkunskaper i det finska språket, den ärvs som en etnicitet i blod från föräldrar (ibid. 2011a:92). 
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Även Ågrens informanter uttrycker sin tillhörighet med termer som har en koppling till en fysisk 
plats eller ett medborgarskap eller blodsband (Ågren 2006:45). Det verkar som att i både Ågrens 
och Weckströms studier handlar identitetsarbetet mer om informanternas relation till Finland och 
finskhet och att identitetskategoriseringen görs inom en svensk – finsk polarisering. 
Självidentifikationen låter sig beskrivas i informanternas relationer till finskhet samt vilken 
betydelse den har till personer med finsk härkomst i Sverige.  

Latvalehtos avhandling från 2018 har också den andra generationens identitet som 
forskningsobjekt och vilka strategier som den andra generationen har använt i skapandet av en 
kulturell identitet. Enligt Latvalehto (2018:48) har många i den andra generationen anammat en 
inställning gentemot sina egna rötter som liknar den inställningen och den likgiltigheten som finns 
i det svenska majoritetssamhället när det kommer till den sverigefinska minoriteten och det finska 
språket; att det inte behövs en särbehandling i Sverige eftersom de flesta sverigefinnar har hunnit 
anpassa sig eller assimilerats i det svenskspråkiga samhället. Vad är det då som sätter igång ett 
sverigefinskt identitetsarbete eller varför vill en person glömma bort sin ursprungsidentitet? Den 
första generationens identitet är fortfarande starkt förankrade i staten Finland och identifikationen 
kopplas till en idealiserande finskhet som skiljer sig helt från andra generationens identitet, en 
uppväxt som ofta förknippas med upplevelser av förtryck och skam under 1970-80-talets förortsliv 
i Sverige. Latvalehto (2018:271) ser att en anledning till varför en kollektiv sverigefinsk identitet 
inte tilltalats eller attraherat den andra generationen går utanför en språklig definition. Det finska 
språket kan inte vara den enda gemensamma nämnaren om sverigefinskhet inte fylls med en positiv 
innebörd. Jag nämner antologin Finnjävlar (Borg reds., 2016) här, även om den representerar 
skönlitteratur, eftersom boken tar upp många berättelser och personliga historier om invandring, 
assimilering, diskriminering och marginalisering i det svenska samhället, vilket känns som det mest 
kännetecknade för den andra generationens identitetsarbete. 

Identifiering med finskhet kan beskrivas som en subjektiv känsla av tillhörighet till den etniska 
kategorin finsk som utgör den grunden på vilket sverigefinskhet senare byggs på (som i Weckström 
2011b:105). I Ågrens och Weckströms studier saknas dock en tydlig identifiering med en 
sverigefinsk identitet. Även Latvalehto (2018:59, 264) är kritisk mot urval i båda studier och anser 
att Ågrens informanternas ovilja att göra kategoriseringar eller identifiera sig med den egna gruppen 
är en svaghet i studien. Jag undrar om oviljan att identifiera sig med sverigefinskhet beror på vilken 
status finländare hade i det svenska samhället under informanternas ungdomsålder vilket inte kan 
jämföras med hur sverigefinnarnas position under de senaste tio åren har förstärkts genom 
lagstiftningen och att sverigefinskhet blivit en mer etablerad identitetskategori även inom 
minoriteten. Studierna kan anses som kollektiva berättelser om de erfarenheterna som 
informanterna har personligt upplevt under 1970, 1980- och 90-talen och hur de delar dessa 
sinsemellan. Studier erbjuder således ett perspektiv till de förutsättningar där andra generationens 
identiteter har skapats. Liksom Weckström (2011b:104) konstaterar även Ågren (2006:156) att en 
ny medvetenhet om det finska ursprunget skapas först i vuxenålder när man fått distans till egna 
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föräldrarnas bakgrund och genom en stärkare självkänsla om hur man själv vill leva sitt eget liv. 
Först då är en individ fri att göra sina egna val och beslut kring sin egen identitet och livsstil.  

Ågren (2006), Weckström (2011) och Latvalehto (2018) har alla använt kvalitativa intervjuer 
som forskningsmetod för att kunna uppnå en fördjupad insikt i identitetsarbetet samt för att kunna 
lyfta fram informanternas egna resonemang kring identiteter i analyser. I samtliga studier spelar 
urvalet en viktig roll i hur empiri samlats in; Ågren har en utomståendes perspektiv till den 
sverigefinska gruppen genom att hon själv är svensk. Weckström, med sin internationella 
forskningskontext, upplever sig själv nästan som en antropolog på fältet i bemötande av ”den 
andre” som hon vill lära sig mer om. Latvalehto däremot har själv upplevt känslorna av icke-
tillhörighet och att vara kluven i sin identitet, eftersom han växte upp som en finne i Sverige samt 
att familjen återinvandrade tillbaka till Finland under hans barndom. Som Descombe (2016:409) 
skriver är det omöjligt att generalisera resultat av en kvalitativ studie på samma sätt som en 
kvantitativ studie men alla ovannämnda forskningar, inklusive min egen studie, bidrar med mer 
kunskap om hur personer med finskt påbrå i Sverige upplever sina identiteter samt vilken betydelse 
de finska rötterna har för identitetsbildandet. Empiri från en kvalitativ studie är alltid en fördjupad 
insikt över personliga upplevelser och kompletterar således det kvantitativa materialet.  

Språk och språkanvändning 

Hur identiteter skapas i förhållandet till det finska språket kan framställas som ett centralt 
forskningstema i de flesta studier som berört den sverigefinska minoriteten. Även om min studie 
inte direkt handlar om språk är språkanvändningen tydligt kopplat till barnens identitetsarbete 
genom språkets olika funktioner och betydelser som barnen använder sig av i olika sammanhang. 
Finska språkets närvaro och diskussion om hur språket används av barnen blir således en 
oundviklig del i empirin (jmf. med Ågren 2006:179, Weckström 2011:92, Gynne 2017). Enligt 
Weckström (2011a:27) kan språk också användas som en diskursiv konstruktion för att skapa 
tillhörighet i en grupp genom att motsättningen mellan kategorier ”oss” och ”dem” synliggörs i 
vårt tal. Hon påpekar dock att hennes informanter inte är ense om huruvida kunskaper i det finska 
språket krävs för identitetsskapande eller ej. En del av hennes informanter anser kunskaper i finska 
inte väsentliga medan andra tycker att just språkkunskaper är en förutsättning till en finsk identitet 
i Sverige (ibid. 2011a:55). Detta cementerar min uppfattning om, i enlighet med Latvalehtos kritik 
(2018:59), att Weckströms studie snarare handlar om en språklig identitet än om etnisk identitet, 
likaså Ågrens (2006) studie. Under senaste åren har forskare visat mer intresse till sverigefinska 
barns flerspråkighet och deras sociala positionering (Gynne 2016) samt hur språkanvändning 
ändrar form i en alltmer globaliserande och multietnisk värld (mer om begreppet translanguaging, 
eller transspråkande, se Paulsrud, Rosén, Straszer&Wedin 2017). Tidigare forskning har också lyft 
fram att det finska språkets överlevnad i Sverige kräver revitaliserande insatser snarare än enbart 
främjande (Huss 2010). I Gynnes (2017:187) forskning lyfter hon fram hur språkliga aspekter görs 
relevanta i sverigefinska barns interaktioner och hur barns sammankomster skapar domäner där 
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olika språkliga resurser kan användas, utvecklas och bearbetas. I sin kommande avhandling syftar 
Vuorsola (se även Vuorsola 2018) till att utforska två sverigefinska språkaktivistgrupper som skapar 
en minoritetsdiskurs genom användning av temporala, spatiala och textuella strategier i olika fysiska 
miljöer. Vuorsola utforskar hur ett Instagram-konto används som ett verktyg att presentera hur 
dessa platser kan tas över genom minoritetsspråk.  

I den tidigare forskningen har olika forskare fokuserat mycket på minoritetsbarns modersmål 
och språkliga rättigheter (se till exempel Huss 2003, Tuomela 2001 eller Skuttnabb-Kangas 1994) 
men språk och tvåspråkighet har också forskats från andra perspektiv såsom Muhonens (2014) 
avhandling om humor och hur man alternerar humoristiskt mellan språk i olika finska och svenska 
radioprogram. Lahti (2011) gjorde en omfattande internetundersökning om sverigefinska ungas 
och vuxnas språkanvändning. För att undersöka språkkunskapers ekonomiska värden gjorde 
Lainio, Tryggvason & Gynne (2012) en studie om flerspråkiga sverigefinska ungas positionering på 
den nordiska arbetsmarknaden. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten i den här studien utgörs av begreppen identitet och etnicitet samt 
hur de synliggörs och representeras i informanternas sverigefinska liv. Det är barnens flerspråkighet 
och identitetens hybriditet samt hur den konstrueras i relation till härkomst och kulturarv som står 
i studiens fokus. Tillsammans utgör dessa begrepp det teoretiska ramverket till uppsatsen. 
Erfarenheter av att ”vara någonting” (vare det sig upplevelser av ålder, kön, etnicitet osv.) varierar 
inte bara mellan kulturer och tidsepoker utan även inom en kulturell kontext och i ett samhälle 
(Christensen & James 2008:157). Hur deltagarna i min studie utformar eller definierar 
sverigefinskhet baseras på individuella erfarenheter, barndomsminnen och mellanmänskliga 
relationer och utvecklas vidare under gruppintervjuernas gång.  

Identitet utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 

Enligt Hall (2000:16-17) blir en person aldrig ”färdig” med sin identitet, eftersom den inte är en 
konstant del av jaget från början till slut. Identiteter konstrueras hela tiden i korsade och motsatta 
diskurser och varierar mellan positioner som vi tar över i olika kontexter; en och samma person 
kan uppleva och bejaka olika identiteter beroende på sammanhang (ibid. 2000:17). Detta utger en 
utmaning till identitetsforskningen; hur definierar man egentligen en identitet när den är 
kontextuellt och relationellt konstruerade och i ständig förändring? (Hammarén & Johansson 
2009:90). Hall (2000:15) är ännu mer kritisk och frågar om det ens är nödvändigt att diskutera 
identitet, vad behövs identiteter för? Weckström (2011a:26) beskriver identitetens föränderlighet 
och pluralitet som ett kalejdoskop, att det alltid finns en förändrade vision och en ny 
sammanställning när man observerar identiteter. Det är forskare som i sin analys av empirin 
bestämmer hur den visionen och sammanställningen framställs och vilken tolkning som görs 
eftersom vetenskaplig kunskap alltid är en uppfattning om verkligheten. Vetenskapens centrala 
uppgift är att sträva efter en bättre förståelse om hur världen hänger ihop (Bjereld, Demker och 
Hinnfors 2002:49). Att undvika ett alltför psykologiserande eller ett enbart sociologiskt 
förhållningssätt till identiteter måste människornas livserfarenheter, tänkande och värderingar 
förankras i de samhällen och kulturer där människor lever (Hammarén & Johansson 2009:15). I 
mångfalden och valfriheten av olika identiteter idag har barnen en möjlighet att välja och skapa ett 
flertal identiteter och identifiera sig med olika grupper eller individer (se Moinians forskning 2007).  

Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv konstrueras identiteter i olika diskurser genom olikheter 
och de används för att markera skillnader i vad en individens sociala identitet innebär eller vad som 
saknas i den (Hall 2000:17). Hall (2000:18) beskriver identiteter som en mötespunkt där vi drar 
gränser kring vad vi identifierar oss med och utesluter det som inte passar oss. Olika, och till och 
med motstridande, identiteter kan samexistera genom att de presenteras i ett mellanrum (”in-
between” places) mittemellan kulturer där identiteter förhandlas och ifrågasätts hela tiden. I studien 
om unga samiska vuxna beskriver Åhrén (2008:14) identitetsarbetet för dem som någonting 
subjektivt, reflexivt och privat som definieras av individen själv i en inre dialog. Åhrén (2008:16-
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17) hänvisar till Bourdieus (1999) habitus som är ett system av dispositioner som en människa har 
tillgång till i sociala miljöer och hur detta betingar våra handlingsmönster i sociala relationer. 
Identitetsarbetet handlar om hur och på vilket sätt man ”pratar till sig själv om sig själv” men det 
handlar också om hur vi tillskriver attribut till andra människor för att kunna agera i socialt samspel 
med dem (ibid. 2008:16). Identifikation med en grupp blir följaktligen en strategisk positionering, 
ett val eller ett igenkännande av gemensamma egenskaper som exempelvis ett språk, etnicitet eller 
en kulturell tillhörighet.  

Det tredje rummet 

I postmodern tid har identiteter blivit ännu mer fragmenterade och föränderliga och karakteriseras 
av mångfald (Moinian 2007:35). Under 1990-talet framhävde Hall (1996) marginalisering av 
etniciteter på ett nytt sätt i sin kritik mot den vita hegemonin i estetiska och kulturella diskurser och 
hur dess representationer är politiskt betingade. Hall formulerade konceptet nya etniciteter som 
kulturellt och politiskt konstruerade egenskaper som grundar sig i otaliga historiska och kulturella 
erfarenheter och kan behålla flertalet subjektpositioner (Hall 1996:443, Hammaren & Johansson, 
2009:14 och Kasselias Wiltgren 2014:13). Halls banbrytande forskning öppnade upp möjligheter 
till ett nytt tänkande kring identitetens hybriditet som till exempel Bhabha (2004) utvecklade vidare 
i sin forskning om hur minoritetsidentiteter konstrueras och ges mening i det tredje rummet och 
genom manifestationer i språk som inte är förankrade i en homogen kulturell identitet. 
Postkoloniala teoretiker som Hall och Bhabha inledde en språklig maktaspekt om identitet och 
identitetsarbete för att synliggöra hur samhällens maktstrukturer påverkar genom kategorisering 
och definiering av andra, det vill säga hur vi tolkar andras tillvaro i tal och handling (Wikström 
2009:13, Kasselias Wiltgren 2014:9). Milani (2007:102) hänvisar till Bourdieus (1991) kulturella 
kapital, en individs ackumulerade kognitiva kunskap, och att identiteter är i själva verket komplexa 
diskursiva konstruktioner som bygger på vår personliga expertis och reproduceras ständigt genom 
språk. Diskursiva processer som är inbäddade i maktrelationer mellan individer och grupper 
påverkar hur vi positionerar och positioneras av andra människor i olika historiska och socio-
politiska kontexter (ibid. 2007:101). Den sverigefinska minoriteten är således beroende av hur den 
positioneras i det svenska samhället samt hur samhället agerar gentemot dennes existens.  

Postkoloniala teorier har skapat en ny medvetenhet om flera subjektpositioner utöver klass och 
kön som traditionellt använts som primära begrepps- eller organiseringskategorier och till exempel 
etnicitet, generation och ålder gör sitt anspråk till identitetsskapande (Bhabha 2004:2). Bhabha 
(2004:2) beskriver det mellantillståndet där våra identiteter förhandlas som ett tredje rum. Det är en 
grogrund för strategier om hur nya identiteter skapas och utvecklas. Identiteter kan förändra, 
försvinna eller återtas igen, de blir ett slags hybrider och får en ny kulturell dimension i våra 
interaktioner samt hur våra utsagor om vår identitet tolkas av andra (ibid. 2004:53).  
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“What is theoretically innovative, and politically crucial, is the need to think beyond 
narratives of originary and initial subjectivities and to focus on those moments or 
processes that are produced in the articulation of cultural differences. These ´in-
between´ spaces provide the terrain for elaborating strategies of selfhood – singular or 
communal – that initiate new signs of identity, and innovative sites of collaboration, 
and contestation, in the act of defining the idea of society itself.” (Bhabha 2004:2) 

 
Som Wikström (2009:85) skriver menar Bhabha att det inte finns enhetliga originella kulturer utan 
våra kulturella uttolkningar består av olika identifikationsprocesser som skapar hybriditet snarare 
än identitet. Hybriditet hänvisar till blandade ursprung och tillhörigheter och i dess uttryck 
behandlas kulturer och etniciteter som fenomen som alltid varit blandade därför att det aldrig har 
funnits någonting kulturellt helt eller komplett i början (Wikström 2009:15, 83).  

Etnicitet 

Etnicitet hänvisar till hur vi kategoriserar människor och människogrupper enligt deras ursprung 
eller tillhörighet. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv är det inte relevant vad man faktiskt ”är” 
utan som Wikström (2009:28) skriver definierar man sig själv eller sin grupp i relation till de som 
”inte-är”. En etnisk identitet är således en självidentifikation som konstrueras genom en gruppens 
uppfattning om sig själv i motsats till andras uppfattningar om gruppen. Etnicitet förutsätter en 
systematisk tillämpning av skiljandet mellan oss och dem, en kategorisering om hur vi relaterar till 
vår omgivning och skiljer oss från andra i den. Etniciteter produceras i en till oss vardaglig och 
lokal kontext men de påverkas alltid av samhällsdiskurser som är normerande och som innehåller 
en idealbild om tillvaron som vi vill åstadkomma (Kasselias Wiltgren 2014:14, 219, Hall 1996:443). 
Idag handlar etnicitet alltmer om rörelse och identifikation, inte längre om ursprung eller det 
förflutna (Wikström 2009:29). Det finns hybriditet även i etnicitet och hur vi formar våra etniska 
identiteter i relation till vår omgivning eftersom frågan om identitet och identifiering aktualiseras 
när vi måste definiera vår härkomst. Kasselias Wiltgren (2014:6-7) konstaterar att etniska skillnader 
och konflikter blir aktuella utifrån ideologier eller politik som betonar skillnader och etnicitetens 
betydelse särskilt i grupper som är språkligt nära eller vars traditioner och sedvanor liknar varandra. 
Sverigefinskhet konstrueras som en specifik kategori genom sociala interaktioner och processer där 
den sätts i relation till något annat, exempelvis, en finsk eller en svensk härkomst. Det blir alltså ett 
slags ställningstagande till en etnisk identitet som skiljer sverigefinnar från de som identifierar sig 
som finnar eller svenskar. Enligt Ågren (2006:163) kan etniciteter kategoriseras genom att de är 
statiska i sina specifika manifestationer. Det finska språket, finskt kulturarv och ett delat ursprung 
ifrån Finland är symboler som manifesteras i vårt identitetsarbete som pågår hela livet ut.  

Att vara stark i sin identitet kräver enligt Åhrén (2008:14) en positiv självbild samt en positiv 
bekräftelse från andra. En negativ bekräftelse leder till stigma och marginalisering eftersom identitet 
anses då som avvikande från normen (se även Latvalehto 2018:63). Åhrén (2008:14-15) använder 
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sig av Goffmans (1972) definition av stigma som en misskrediterande egenskap hos en individ som 
nedvärderar individen till det vad stigmat egentligen symboliserar, oavsett personliga egenskaper 
eller hur man identifierar sig. En individ påverkas av andras syn på individen och hur man blir 
definierade, det blir en individens sociala identitet. Latvalehto (2018:63) hänvisar till Österlund-
Pötzsch (2003) som har forskat kanadisk-finska barn och deras strävan efter att ”blandas in” i 
majoriteten så snabbt som möjligt för att inte bli retade på grund av sin etniska härkomst. 
Latvalehto ser en koppling till detta i finska barns upplevelser och erfarenheter i det svenska 
skolväsendet under 1970 – 80-talen. Dessa erfarenheter har enligt Latvalehto (2018:84) påverkat 
den andra generationens kollektiva identitetsarbete. Även i Weckströms (2011b:105) studie lyfts 
det fram hur informanterna inte vill identifiera sig själva eller sina föräldrar med en 
invandraridentitet på grund av det dåliga bemötandet och behandlingen av finnar i svenska media 
under 1970-80-talet. Om identitetsarbete berättar en av hennes informanter att ”jag är inte helt av 
någonting” (ibid. 2011b:103). De sverigefinska barnen som deltar i min studie representerar en helt 
annan generation av personer med finsk härkomst i Sverige och deras identitetsarbete sker under 
annorlunda omständigheterna idag. Därför är det viktigt att lyfta fram nutidens barns synpunkter 
och uppfattningar om identitet och identifiering.  

Kultur 

Med kultur menar jag en mycket bredare innebörd än etnicitet som betecknar olika samhälleliga 
sedvänjor, bruk och traditioner som är lokala, nationella eller globala och som förenar och åtskiljer 
människor i olika sociala sammanhang (ifrån Wikström 2009:29). Det är även viktigt att definiera 
skillnaden mellan finsk och finskhet eller sverigefinsk och sverigefinskhet. Wikström (2009:85) 
hänvisar till Bhabhas idé om hur det är omöjligt att definiera en enhetlig eller original kultur och 
således är finskhet eller sverigefinskhet alltid en översättning eller tolkning av någonting som vi 
framhåller som en originell kollektiv identitet, utan att vara en stereotypisk eller en normerande 
uppfattning. Jag behandlar identifiering med finskhet och sverigefinskhet som subjektiva 
tillhörighetskänslor till en kulturell och etnisk identitet (sverigefinsk och finsk) och de blir våra 
personliga tolkningar om identitet genom hur vi förhandlar vår identifikation till dem (Bhabha 
2004:3). Sverigefinskhet är en del av en individens essens som härleds från individens etniska 
ursprung, snarare än från ett medborgarskap i en nation, och reproduceras till en ny kulturell 
identitet i en svensk kontext.  

Analys av identitet, etnicitet och kultur utifrån det empiriska fyndet 

Min studie syftar till att ge barnen utrymme att berätta hur de konstruerar sin sverigefinskhet och 
hur den relaterar till eller särskiljer sig från identitetskategorien finsk. Jag utgår från identitetens 
autonomi och subjektivitet eftersom det är barnens egna uppfattningar om identitet som får 
framträda i analysen. Genom att låta barnen definiera vad ”vi” i motsats till ”dem” innebär för dem 
bearbetar de ett ställningstagande till hur en kulturell eller etnisk tillhörighet till kategorin 
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sverigefinsk definieras samt hur den relaterar till kategorier finsk(het) och svensk(het). Med barns 
agens som en utgångspunkt i analysen framställs barnen som aktiva sociala aktörer och delaktiga i 
sitt eget identitetsarbete i motsats till hur barn har traditionellt behandlats som objekt i forskning 
vars erfarenheter tolkas och förklaras utifrån ett vuxenperspektiv (James, Jenks & Prout 1998, 
Aspán 2015). Min studie koncentrerar sig på aspekter som barnen gör relevanta och tar upp 
tillsammans i gruppintervjuernas interaktionskontext. Det är i dessa interaktioner där tillhörigheten 
till den sverigefinska identiteten konstrueras och skapas genom att barnen bearbetar och delar med 
sig av erfarenheter som relaterar till det sverigefinska kulturarvet (mer om hur interaktionsanalys 
har använts i forskning kring sverigefinska barns språkanvändning se Gynne 2016). I analysen 
strävar jag efter att belysa hur det är för barnen att ta del av den finskspråkiga delen av sina kulturella 
och sociala identiteter och hur de upplever sin delaktighet i olika språkliga kontexter som till 
exempel en finskspråkig kamratkultur, finsk modersmålsundervisning eller den finskspråkiga 
verksamheten samt hur de här kontexterna bidrar till barnens identitetsarbete.  

Hammarén och Johansson (2009:14) placerar identiteter mellan samhällsförståelse och 
subjektiva erfarenheter; på det översta nivån ingår samhällets strukturer och institutioner som vi 
måste vänja oss till. På den individuella nivån tolkar vi och förhåller oss till samhället. Barnens 
förhållningssätt till det personliga eller det kollektiva i identitetsarbetet påverkas av den implicita 
statusen som finskhet och sverigefinskhet ges i den svenska samhällsdiskursen men det relaterar 
även till uppfattningar som barnen tar med sig från Finland eller den finska släkten om hur det är 
att vara en finsk eller sverigefinsk person i Sverige (se Moinian 2007:35 om Halls noteringar om 
identitetens differentiering). Virta (1994:29-30) konstaterade redan i 1994 i sin avhandling om 
sverigefinska barns identitetsskapande att tidigare studier som undersökt invandrarbarns etnicitet 
och identitet tvingade barnen till en valsituation mellan två etniska identiteter samt att visa 
sympatier för ett land framför ett annat land. En ”antingen finsk eller svensk” –dikotomi lämnar 
inget utrymme för en identitet som iscensätts i olika språkliga och kulturella domäner. Därför är 
det viktigt att låta barnen själva berätta och definiera de kontexter och sammanhang där en 
sverigefinsk identitet skapas. Idag är barn delaktiga i ett flertal sammanhang och i olika sociala 
kontexter samt att barns egna sociala nätverk har en alltmer större betydelse för sociala relationer 
och kamratkulturer. Barnen har tillgång till olika identiteter utöver familjens kulturarv och 
traditioner som också har inflytande i det sverigefinska identitetsarbetet. I analysdelen av mina 
empiriska fynd kommer det utforskas om barnens utsagor skapar ett tredje rum där de konstruerar 
en sverigefinskhet som existerar utanför vad de föregående generationer har insett som 
representation av finskhet eller ett finskt kulturarv i Sverige. 
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Syfte och frågeställningar 

Mitt examensarbete har som ett övergripande syfte att analysera sverigefinska barns 
identitetskonstruktioner. Sverigefinnar är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och 
enligt Sveriges minoritetslagstiftning ska minoritetsbarns rätt till egen kulturidentitet och eget språk 
främjas särskilt. Min studie syftar till att lyfta fram barns egna funderingar kring ursprung och 
identitet. Mer specifikt intresserar jag mig för hur barns föreställningar om sverigefinskhet förstås, 
används och förmedlas av dem själva. Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  
 

1.   Vilka föreställningar tillskriver barn i åldersgruppen 9-14 år sverigefinskhet? 
2.   Hur används dessa föreställningar i barnens berättelser om, och i skapandet av, sina 

identiteter? 
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Metod 

De grundläggande forskningsetiska reglerna på all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning i 
Sverige fastställs av Vetenskapsrådet. De fyra individskyddskraven som tillämpas på all forskning 
gäller information om forskningens ändamål, deltagarnas samtycke, att forskningen håller sig till 
konfidentialitet samt att personuppgifter och information inte används för icke-vetenskapliga 
syften (Vetenskapsrådet 2002:6).  

Urval, kontexter och forskningsfält 

Jag började med min studie genom att kontakta en sverigefinsk förening i en svensk mellanstorstad 
för att få åtkomst och kunna genomföra intervjuer med 9-12 åriga barn i den finskspråkiga 
fritidsverksamheten för barn och ungdomar som anordnas av föreningen. Via föreningen fick jag 
komma i kontakt med barnens familjer och bad dem om samtycke för deras barns deltagande i 
studien. Vetenskapsrådet (2002:7, 9) uppmanar till särskild försiktighet när det gäller samtycke från 
omyndiga personer och därför bad jag i brevet att föräldrar diskuterar samtycket med sina barn och 
förklarar vad deltagandet i min studie innebär för barnen. Jag fick ett samtycke från nio barn och 
deras föräldrar. När jag träffade barnen vid första intervjutillfället berättade jag om studiens syfte 
och att allting som barnen berättar under intervjuerna behandlas konfidentiellt och ingen förutom 
jag kommer att få tillgång till de material som jag spelar in eller som barnen producerar under 
intervjuerna (Vetenskapsrådet 2002:12). Vi diskuterade också deltagandets etiska regler, att det är 
frivilligt att delta och att barnen får avbryta sitt deltagande. Om min roll som en vuxen gentemot 
barnen var jag tydlig med att det är barnen som är experter och min närvarons syfte är att lära mig 
från dem.  

Den ursprungliga målgruppen för min studie var barn i 9 – 12 års ålder som går till en 
finskspråkig fritidsverksamhet. Det kom ändå två ytterligare barn med till gruppintervjuerna som 
är i 14 års ålder och hjälper vanligtvis till olika aktiviteter i den fritidsverksamheten (jag fick ett 
samtycke även från dem och deras föräldrar). Av de 11 barnen som deltog i intervjuerna var sex 
flickor och fem pojkar. Flickornas ålder är mellan 9 och 14 och pojkarnas mellan 9 och 11 år. Inget 
av de barnen som jag intervjuade är född i Finland och med undantag av två är alla födda i Sverige. 
De två barnen som inte är födda i Sverige är födda i ett annat europeiskt land och bor sedan tidig 
ålder i Sverige. Alla flickorna har finskspråkiga mammor. Tre av flickorna har en finsk pappa och 
tre har en svensk pappa. Fyra av pojkarna har finskspråkiga mammor och en pojke har en svensk 
mamma. Det finns mer variation när det gäller pojkarnas pappornas härkomst och språk; tre har 
en finskspråkig pappa, en har en svenskspråkig pappa och en pojkes pappa är från ett 
utomeuropeiskt land. Tre av barnen har en förälder som är född i Sverige till finska föräldrar, det 
vill säga minst en av deras mor- eller farföräldrar är finsk. Barnen har fått fingerade namn för att 
avidentifiera dem i materialet.  
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Kamratkulturer 

Under fritidsverksamhetens ordinarie sammankomster skapar barnen sin egen gemenskap som 
utformas utanför skolans, hemmets och familjens påverkan. Corsaro (2003:37) beskriver barns 
kamratkulturer som lokalt producerade och delade aktiviteter vilka barn skapar i interaktioner med 
andra barn för att kunna ta kontroll över sina liv. Genom tolkande reproduktion (interpretive 
reproduction, Corsaro 2018:18-19) producerar barn sina egna kamratkulturer där språk och kulturella 
rutiner utgör en väsentlig del av barns delaktighet och interaktion med varandra och bidrar till de 
offentliga och kollektiva vuxenkulturer.  
 

“The term interpretive captures the innovative and creative aspects of children's 
participation in society./…/ children create and participate in their own unique peer 
cultures by creatively taking or appropriating information from the adult world to 
address their own peer concerns. The term reproduction captures the idea that children 
are not simply internalizing society and culture but are actively contributing to cultural 
production and change. The term also implies that children are, by their very 
participation in society, constrained by the existing social structure and by societal 
reproduction. That is, children and their childhoods are affected by the societies and 
cultures of which they are members. These societies and cultures have, in turn, been 
shaped and affected by processes of historical change.” (Corsaro 2018:18). 

 
Enligt Corsaros definition om tolkande reproduktion skapar den finskspråkiga fritidsverksamheten 
en lokalt producerade kamratkultur där just den här gruppen av sverigefinska barn prövar och 
utvärderar sin relation till den finska kulturen och det finska språket i en svensk kontext och i 
samspel med andra barn med liknande ursprung. När barnen blir delaktiga i en sverigefinsk 
kamratkultur tar de kontroll över sitt identitetsarbete och kan definiera sin tillhörighet till kulturen 
själv. Samtidigt reproduceras en ny kamratkultur som utformar och bidrar till vad ingår i kategorin 
sverigefinskhet enligt barnen. Eftersom barnen kände varandra innan intervjuerna genomfördes 
kunde jag intervjua dem direkt utan att vänta tills relationer mellan barn eller en inre struktur i 
gruppen hade utvecklats. Barnen hade sina egna roller inom gruppen och det var tydligt att det 
fanns kompispar samt att vissa barn inte interagerar så mycket med varandra på grund av till 
exempel kön eller ålder. Barnen fick själva välja sin plats i rummet där intervjuerna genomfördes 
men för kompisparintervjuer föreslog jag att intervjua det barn som sitter bredvid. Under 
intervjuernas gång ifrågasatte barnen varandra och visade motstridande åsikter till andras utsagor 
utan att det kunde uppfattas som problematiskt av mig eller att det skapade spänning mellan barnen 
i gruppen.  
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Kvalitativa intervjuer med barnen  

Jag använde kvalitativa gruppintervjuer som forskningsmetod i min studie eftersom kvalitativa 
intervjuer möjliggör en samtalsliknande kontakt till de intervjuades tankar och funderingar och på 
så sätt kan olika teman utvecklas och fördjupas under intervjuns gång (Aspers 2011:141). Enligt 
Christensen & James (2008:3) ska forskningsmetoder och -frågor tillämpas till deltagarnas 
förutsättningar oavsett deras ålder. Forskningsmetoder med barn behöver inte skilja sig från 
metoder som används med ungdomar eller vuxna och även unga barn klarar sig av med intervjuer, 
kan fylla i olika typer av enkäter eller göra självuppskattningar (Christensen & James 2008:2, Lundy 
& McEvoy 2012:82, Corsaro 2018:58). Som Dell Clark (2011:84) påpekar kan yngre barn dock ha 
nytta av lekfulla och mer konkreta aktiviteter som till exempel ritning. Av den anledningen använde 
jag mig av en blandad forskningsplan i min studiedesign med olika aktiviteter, enkäter och 
kompisparintervjuer placerade mellan gruppintervjuerna (studiedesign hänvisar till hur en 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning byggs upp med tanke på att uppnå syftet; den hjälper 
till att utforma forskningsfrågor och bestämma vilken metod som ska används för att samla in 
empiri som belägger hypotesen; Loseke 2017:5).  

I kvalitativa intervjuer med barn görs barns sociala relationer betydelsefulla i sig, barn anses inte 
i relation till vad de blir i framtiden eller som en del av familj eller en annan institution (Moinian 
2007:31). Som Aspán (2015:14) påpekar skiljer sig barns erfarenheter från varandra även om de 
delar en gemensam bakgrund eller social position. I en gruppintervju måste hänsyn tas till relationer 
mellan barn och uppmärksamma faktorer som ålder, genus eller barns personlighet och fysiska 
hållning samt om det förekommer någon form av grupptryck mellan deltagare (O’Kane 2008:126, 
Dell Clark 2011:70). Till och med intervjuare, som vanligtvis är en vuxen, har påverkan på 
intervjuns flöjd och gruppens dynamik. Det finns alltid en maktaspekt mellan barn och vuxna och 
i formella platser som skolor, eller fritidsverksamheter, kan detta leda till att barn anpassar sina 
utsagor till vad de tänker att vuxna förväntar sig att höra (Dell Clark 2011:93). För att förebygga 
maktstrukturer mellan barn och vuxna föreslår Corsaro (2018:53) att genomföra gruppintervjuer 
med barn eller använda sig av flera forskningsmetoder som till exempel kamratparintervjuer. Dell 
Clark (2011:80) konstaterar att det är forskarens uppgift att ständigt reflektera över sin roll inom 
vuxen-barn maktkamp och förutsäga eventuella konflikter som kan härstamma utifrån 
maktobalans. Man delar makt med barn i en intervjusituation genom att lyfta fram barns expertis 
men även genom att barn har en möjlighet att avbryta intervjun när och om de vill (ibid. 2011:80). 
För att bli accepterat av barn och åstadkomma en deltagarstatus i barns aktiviteter måste en forskare 
försöka anpassa sig så gott som möjligt till barns förutsättningar och undvika att ta över en 
maktposition gentemot dem (Corsaro 2018:54). En ständig reflektion om forskarens position i 
forskningsfält och självrättelse i relation till forskningen är en väsentlig del av en kvalitativ och 
deltagande forskningsmetod (ibid. 2018:56). Forskarreflektion påverkar även studiens reliabilitet. 
Mitt förståelsesätt är således förankrat både i en vuxens position gentemot barnen men även i en 
forskarens relation till de intervjuade personer. 
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Genomförandet av intervjuer 

Jag genomförde gruppintervjuer vid tre olika tillfällen och på samma tider som barnen vanligtvis 
träffas i den fritidsverksamheten. För varje tillfälle hade jag bokat tre timmar med barnen i 
föreningens lokaler och varje träff hade sin egen struktur med olika aktiviteter, intervjuer och tid 
för att fördjupa diskussioner. Under den sista träffen besökte vi också en utställning om unga 
sverigefinnarnas identitetsarbete. Under den första sammankomsten deltog alla 11 barn. Gruppen 
har vanligtvis två vuxna som leder verksamheten och en av dem var på plats vid det första och det 
sista tillfället. Vid det första tillfället var ledaren inte med i gruppintervjuerna utan hade en 
stödfunktion med tekniken (att sätta upp datorn och högtalare för film) samt med fikat (att 
förbereda finsk mat för fikastund). Vid det sista tillfället var den andra ledaren med och lyssnade 
när barnen berättade om sina fotografier. Barnen är vana vid med ledarna, mycket mer än med mig, 
och ledarens närvaro var ingen distraktion i intervjusituationen. Gruppintervjuerna spelades in på 
en surfplatta med en app som inspelar endast ljud och ingen video för att inte kunna identifiera 
barnen på filmmaterial (det inspelade materialet är lösenordskyddat och tillgänglig endast för mig). 
Totalt finns det 145 minuter inspelade ljudmaterial. Intervjuerna har transkriberats för att jag kan 
lätt återkomma till diskussioner. Delvist var det svårt att höra i inspelningen vad barnen sade 
eftersom de talade samtidigt eller i en tyst röst. Men att inte kunna se vem som talar var inte 
problematiskt. Alla barnen kom inte till tals jämlikt, delvist på grund av att andra barn hann besvara 
först men även på grund av att vissa barn var mer pratsamma än andra. För att följa 
Vetenskapsrådets (2002:14) nyttjandekrav används inspelningar och alla material som barnen själv 
producerat under intervjuerna samt mina fältanteckningar endast för forskningsändamål i detta 
examensarbete. 

Teman för gruppintervjuerna hade förberetts i förväg. De övergripande huvudteman handlade 
om familj och släkt, tillhörighet, kultur och traditioner, matvanor samt språk och språkkunskaper. 
Jag använde mig av en semistrukturerade intervjuguide (finns i bilaga 2) med en lista av frågor med 
olika ämnen och teman kring identitet, härkomst och identifiering som jag tog upp vid olika 
tillfällen under gruppintervjuerna och som behandlades även i aktiviteterna. Jag var förberedd att 
vara flexibel med intervjuns struktur och hur teman utvecklades i själva intervjusituationer. Som 
Denscombe (2016:266) skriver möjliggör en semistrukturerade intervjuguide att de intervjuade kan 
utveckla sina idéer och uttrycka sina synpunkter mer utförligt när de har en möjlighet att fördjupa 
eller betona aspekter som de själv väljer inom intervjuteman. Intervjuguiden hade följaktligen en 
mer guidande funktion i intervjuerna och diskussionerna var öppna för funderingar som barnen 
själv inledde eller ville vila i en stund. Det första intervjutillfället inleddes men en kort film om ett 
sverigefinskt barns historia och identitetsarbete (se UR Skola 2018). Efter filmen började vi med 
den första gruppintervjun kring temat familj och egen härkomst. Vi diskuterade vilken position 
barnen har inom familj, släkt och familjens historia samt vilka känslor av tillhörighet de upplever i 
relation till sitt ursprung. Det andra intervjutemat handlade om matkultur och traditioner från 
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Finland och Sverige som kopplas till olika högtider. Den sista intervjudelen handlade om 
identifiering och vilken betydelse barnens härkomst och personliga historia har till dem. 

De aktiviteter som barnen fick göra mellan gruppintervjuerna användes först och främst som 
ett komplement till intervjuerna men också för att upprätthålla barnens engagemang och intresse i 
tre timmar. Som O’Kane (2009:130) påpekar möjliggör deltagande forskningsmetoder barnen en 
aktiv roll i forskningsprocessen och ger barnen mer kontroll över hur forskningsfrågor eller ett 
tema behandlas. I den första aktiviteten observerade jag hur barnen kategoriserade kulturella 
artefakter, begrepp och fenomen till kategorier svensk, finsk eller sverigefinsk. Barnen fick skriva 
ord, begrepp eller symboler på kom-ihåg-lappar och sätta lapparna på vägg inom en av de tre 
kategorierna. I den andra aktiviteten provade barnen på typisk finsk mat och smak och det var en 
rent kroppslig inledning till diskussionen kring mat och mattraditioner. I den tredje aktiviteten fick 
barnen positionera sig själva fysiskt på en identitetslinje, eller en termometer som det kallades, som 
jag hade förberett på golvet. Det fanns 20 begrepp eller påståenden kring svensk och finsk kultur 
och traditioner och barnen fick som uppgift att resonera varför de associerade med just den 
identitetspositionen som de hade valt på termometern. Det fanns ett mellanrum i mitten av linje 
om ett barn ville ta en sverigefinsk position. Barnen fick också fylla i en enkät om sina 
språkkunskaper (en självuppskattning) samt intervjua varandra i par om språkanvändningen. Syftet 
med aktiviteterna var att fånga in barnens perspektiv och synpunkter från flera olika håll och ge 
barnen mer utrymme att själv komma upp med idéer och möjligheter att resonera kring 
identitetsarbetet. I min studie anses barnen som aktiva sociala aktörer som själv konstruerar sin 
verklighet med sina egna erfarenheter och uppfattningar om omvärlden (James, Jenks & Prout 
1998, Qvortrup 1994).  

För det andra eller det sista intervjutillfället fick barnen som uppgift att fotografera någonting 
som handlar om finskhet eller sverigefinskhet och hur det synliggörs i barnens liv. Uppgiften var 
öppen för barnens egen fantasi, så länge foton handlade om någonting sådant som barnen betraktar 
som finskt eller sverigefinskt. Jag tog beslut att dela upp gruppen vid det andra tillfället eftersom 
jag fick en möjlighet att intervjua de två yngsta barnen vid ett separat tillfälle efter en veckas tid. I 
linje med Corsaros (2018:53) resonemang om att barns interaktioner sker i här och nu och att barns 
kulturer produceras i nuet ville jag höra hur de två yngsta barnen resonerade kring sina identiteter 
efter gruppintervjuerna och när de hade haft en möjlighet att fundera vilka objekt de vill 
fotografera. Med de resterande barnen genomfördes den sista intervjun två veckor efter den första. 
Till det tredje intervjutillfället kom slutligen sex barn. Ett barn hade fått förhinder och skickade 
sina foton med en beskrivning i skrift. Barnen hade inte bara fotograferat utan också gått genom 
en mängd av foton hemma för att hitta lämpliga bilder som berättade om relationer till finskhet 
och det sverigefinska. Jag fick en redovisning och reflektioner kring barnens egna foto vid två 
tillfällen från totalt av nio barn.  
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Språkval 

När jag träffades barnen för första gången inledde jag diskussionen på mitt modersmål finska. Att 
tala finska med barnen kändes som ett naturligt kommunikationsmedel för mig. Den 
fritidsverksamheten där barnen träffas grundar sig också på idéen att öka intresset och kunskap för 
finsk kultur samt ge barnen möjligheter att använda det finska språket med varandra. Språkvalet 
hade emellertid en betydande påverkan på intervjuerna som jag inte kan bortse ifrån. Jag 
tydliggjorde från början att barnen får välja fritt vilket språk de använder i intervjuerna men det var 
mitt val att tala finska som bestämde att diskussioner genomfördes på finska (här måste det påpekas 
att alla barn hade mycket bra muntliga kunskaper i finska). Genom mitt språkval använde jag en 
viss maktposition över barnen och det var inte barnen som var i kontroll av språkval. Ett annat 
språkval som jag har gjort gällande min studie är att jag har översatt barnens yttranden till svenska. 
Jag har försökt att vara ytterst noggrann med min översättning och välja ett sådant svenskt ord som 
på bästa sättet motsvarar ordet på finska och ändrar inte meningen som barnen har yttrat.  

Metodreflektion 

I Moinians (2007) etnografiska studie med barn riktades fokus på barnens egna kunskaper genom 
att uppmuntra dem att beskriva sina egna förklaringar och uppfattningar om sociala och kulturella 
aktiviteter. I forskning med barn ska forskaren alltid lyssna på barnen som deltagare i studie och 
förstärka deras delaktighetskänsla genom att låta de välja vilket kommunikationsmedel som 
används samt hur de vill kommunicera informationen (Grover 2004:87, 90). I aktiviteterna som 
genomfördes mellan gruppintervjuerna fick barnen mer utrymme för att utveckla sina egna tankar 
och funderingar men också röra sig fritt i rummet istället av att bara sitta vid bordet. Med 
aktiviteterna var barnen också i kontroll av intervjuns flöjd eftersom de kunde fortsätta med en 
aktivitet så länge som de kom upp med nya svar och idéer. Aktiviteterna var också en möjlighet att 
observera hur barnen tolkade och reproducerade den sverigefinska kulturen i sin egna kamratkultur 
(Corsaro 2018:18-19). Barnen förklarade olika begrepp till varandra, diskuterade orsaker till en 
beskrivning av ett fenomen eller varför ett föremål representerade ett tema. Barnen var inte 
enhetliga eller överens om allt utan ifrågasatte varandras utsagor och påståenden och skrattade 
tillsammans när någon kom upp med ett spännande eller klokt svar. I början av det andra och tredje 
intervjutillfället hade barnen en möjlighet till återkoppling och fick berätta vad de själva tänkte och 
tyckte om olika aktiviteter och gruppintervjuerna. Aktiviteterna och den möjligheten att prova på 
finska mat och smak ansågs tydligt som den mest omtyckta delen av intervjun. I den återkopplingen 
vid det sista tillfället berättade barnen att kunna själv intervjua sina kompisar gav dem en känsla av 
kontroll och självbestämmande. Även barn reflekterar över sina erfarenheter om hur deltagandet i 
en studie syns i deras liv och kan på så sätt påverka den forskningsprocessen (Christensen & James 
2008:7). Barn håller också koll på hur en forskning genomförs och kan visa sin delaktighet genom 
att exempelvis rita eller skriva i forskarens anteckningsbok (Corsaro 2018:56). Detta hände även i 
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min studie när Cecilia ritade ett Sverige som kramas av Finland i min anteckningsbok och berättade 
att hon ville visa hur mycket de två länderna gillar varandra. Enligt Corsaro (2018:52) betyder detta 
att en forskare blivit accepterats in i barns miljö och domän på barns egna villkor.  

Barn skiljer sig i personliga kommunikationsstil, och inte minst i sin kommunikationsförmåga, 
och det är naturligt att vissa barn är mer pratsamma och andra blygare även i en trygg 
kommunikationsmiljö. Jag försökte att ge rum och inkludera även de tystare barnen i diskussioner 
genom att fråga dem direkt om vad de tänker. I allmänhet fick jag alltid ett svar när jag tilltalade ett 
barn. Det är naturligtvis tänkbart att barnen inte ville yttra sina åsikter eller berätta om personliga 
erfarenheter vilket jag måste ta hänsyn till och respektera i linje med forskningsetiska regler 
(Vetenskapsrådet 2002:10). Ibland när ett barn talade med en tyst röst upprepade jag barnets svar. 
Det var inte någonting medvetet utan mer en bekräftelse att jag hade förstått rätt. Är det möjligt 
att jag på så sätt tolkade ett svar eller gav en mening till det? En del av aktiviteterna förutsatte att 
barnen skrev på papper. För några barn var det jobbigt att skriva på finska, en utmaning som jag 
inte hade funderat eller tagit hänsyn till i min studiedesign. Detta löste sig med att de två 14-
åringarna jobbade i par med de barnen som hade det svårt att skriva på finska. Vanligtvis är de två 
14-åringarna med i verksamheten som hjälpledare till yngre barn men de tog del i gruppintervjuerna 
och deras funderingar och berättelser blev en väsentlig del av min empiri. Både tog upp intressanta 
synpunkter och hjälpte till att utveckla intervjuteman vidare. Att låta barnen rita under den första 
gruppintervjun var kanske inget idealt upplägg, det tog barnens koncentration delvist bort från 
intervjufrågorna, och är eventuellt en anledning till varför de tystare barnen drog sig nedan i stället 
av ett aktivt deltagande i diskussioner. Vid senare intervjutillfällen hade barnen inga papper och 
pennor och då tog de aktivt del i diskussionen. 

Som Dell Clark (2011:80) konstaterar är intervjuare alltid en lärling och intervjuade personer 
experter i en intervjusituation. För min studie fungerade detta som en ingång i mötet med barnen; 
jag berättade att det är barnens egna funderingar och berättelser som står i fokus. Jag hade en 
möjlighet att besöka fritidsverksamhetens träffar redan innan de gruppintervjuerna genomfördes 
vilket underlättade tillgången till barnen och kan ha bidragit till att jag accepterades snabbt i barnens 
miljö. Med hänsyn till den begränsade tiden som man har inom ramen av ett examensarbete var 
det en fördel att jag inte var en främling som kom och begärde omedelbart tillit och information 
av barnen. I forskning med barn ska en forskare alltid reflektera sin relation till barnen. I 
intervjutillfällen finns det alltid ett specifikt samspel mellan intervjuare och intervjuade. I intervjuer 
med barn måste specifik hänsyn tas till att deltagare är med i den interaktionen som barn och som 
en vuxen (Dell Clark 2011:55). Man måste förehålla sig objektivt till forskningsfältet och ta hänsyn 
till att diskussioner med barn genomförs i en kontext där forskare är en del av kontexten och 
påverkar den, en så kallat forskareffekt. För att förminska min forskareffekt i gruppintervjuerna 
försökte jag vara lyhörd och förhålla mig öppen till barnens funderingar, utsagor och 
tankesformuleringar även om de ibland hamnade vid sidan av syftet med intervjuerna. Genom att 
visa respekt till barnens egna funderingar och formuleringar uppmuntrade jag en positiv och öppen 
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diskussion där alla åsikter var tillåtna. I en studie där forskaren själv tillhör den utforskade gruppen, 
såsom jag med min finska härkomst, utmanas forskaren ännu mer med ett objektivt förhållningssätt 
till ämnet. I Åhréns (2008:30) studie märkte hon hur hennes samiska ursprung var en tillgång; som 
en same tog hon sin historia och erfarenheter med sig till intervjuer. För mig fungerade tillhörighet 
till gruppen ”någon med finsk härkomst i Sverige” som en fördel, speciellt när jag sökte informanter 
till min studie genom mitt egna kontaktnätverk men även i diskussioner med barnen. En kvalitativ 
forskningsstudie genomförs alltid i en kulturell och en historisk kontext där forskarens tolkning av 
sociala fenomen är enligt Denscombe (2016:343) snarare ett subjektivt förståelsesätt kring de 
bakomliggande mönstren och reglerna än en objektiv sanning om verkligheten. Jag kan inte utesluta 
min forskareffekt på gruppintervjuerna, det är jag som genomförde dem och en annan forskare 
hade inte kunnat samla in densamma empiri som jag. Jag tog min identitet med mig till intervjuerna 
och min tolkning av empiri görs utifrån en vuxenposition samt min uppfattning om vad det är att 
vara en sverigefinne eller en person med finsk härkomst i Sverige.  

Jag gjorde mitt bästa för att bemöta barnen på deras villkor. När jag till exempel frågade barnen 
om hur de gjorde ett val mellan finska och svenska maträtt verkade barnen inte vilja ta ställning till 
min fråga; både smakar ju bra. Jag förväntade ett ställningstagande från barnen enligt min egen 
uppfattning om verkligheten och hade inte ens funderat att för barnen fanns det möjligtvis ingen 
skillnad eller samma betydelse. Det var ett ögonblick där jag behövde reflektera över mitt tankesätt 
och uppmärksamma att jag gör mina antaganden utifrån mitt (sverige)finska vuxenperspektiv, vilket 
är en subjektiv värdering om den sverigefinska verkligheten. Det kommer inte automatiskt ett 
inifrånperspektiv även om man har samma härkomst och barnen är också en heterogen grupp med 
olika livshistoria och möjligheter till identitetsarbetet. Om barnen ges en möjlighet att definiera sig 
själv som delaktiga i forskningen blir de mer än bara forskningsobjekt som definieras och beskrivs 
utifrån ett vuxenintresse (Grover 2004:83). Genom barnens egna berättelser skapar min analys 
förståelse för hur barnens sociala världar är sammansätta och hur identitetsarbete genomförs i dem 
(ifrån James, Jenks & Prout 1998).  

Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Det är svårt att generalisera resultat av en kvalitativ studie på samma sätt som i en kvantitativ studie, 
till exempel i omfattning eller forskningskvalitet, eftersom det inte alltid är möjligt att kunna 
upprepa forskningens sociala miljö (Denscombe 2016:409). Generaliserbarhet i en kvalitativ studie 
handlar mer om hur kunskap som har uppnåtts med intervjuerna kan överföras till andra liknande 
situationer. Kvale och Brinkmann (2014:310-311) delar upp kvalitativa studiens generaliserbarhet i 
naturalistiska, statistiska och analytiska generaliseringar där naturalistiska generaliseringar bygger på 
tyst kunskap utifrån personliga erfarenheter som genom intervjuerna blir explicit 
påståendekunskap. Den statistiska generaliseringen kan göras när intervjupersoner har valts med 
ett slumpmässigt urval och resultat kan således kvantifieras. En analytisk generalisering bygger 
däremot på en analys av likheter och olikheter mellan intervjuresultat och en annan, eventuell, 
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situation. Det är såklart omöjligt att genomföra en studie med alla Sveriges barn med finsk 
härkomst vilket sätter en begränsning till insamlade materialets omfång och utmanar 
studieresultatens generaliserbarhet och tillförlitlighet. Min empiri bygger på barnens personliga 
erfarenheter och funderingar och därför handlar studiens generaliserbarhet mer om hur den tysta 
kunskapen, barnens egna funderingar och tankar, kan överföras från barnen till en mer explicit 
påståendekunskap om sverigefinska barns identitetsarbete. Genom att lyfta fram barnens egna 
funderingar, uppfattningar och insikter om identitet och ursprung och hur de relaterar till 
sverigefinskhet kan min studie framställa ett nytt perspektiv som ökar kunskap om hur en grupp 
av barn uppfattar sin identitet och sin finska härkomst i jämförelse med tidigare generationernas 
uppfattningar om sverigefinskhet. 

Databearbetning och analysmetod  

Analys av mitt empiriska fynd görs med hänsyn till ett flertal identitetspositioner och identitetens 
olika innebörder vilka en individ kan ta till sig i identitetsarbetet (Hall 2000). Mitt forskningsintresse 
ligger särskilt i hur barnens upplevelser och uppfattningar om identitet relateras till kategorier finsk 
och sverigefinsk samt hur ett tredje rum skapas i deras berättelser om identitetsskapandet (Bhabha 
2004). Analysen fokuserar på aspekter kring finskhet och sverigefinskhet i synnerhet som barnen 
själva tar upp och gör relevanta i gruppintervjuerna. Det är möjligt att barnens beskrivningar skiljer 
sig åt vuxenbetingade kategorier och det är viktigt att vara transparent med hur forskningsmetod 
används i datainsamlingens olika faser samt resonera kring hur forskareffekt eller maktaspekt 
mellan barnen och mig, en vuxen, har påverkat insamlade material. Det är även viktigt att tydliggöra 
vilka är barnens egna uppfattningar och resonemang till skillnad från min analys eller min tolkning. 
Analysen av intervjuerna presenteras i följande tre teman: 
 

1.   Familj och egna rötter 
2.   Kultur och traditioner 
3.   Språk och språkanvändning 

 
Det första temat handlar om familjen och släkt som skapar ett ramverk för identitetsarbete där 
barnens kulturella och etniska identiteter bearbetas. Temat hänvisar till härkomst och hur de finska 
rötterna synliggörs i barnens berättelser; hur resonerar barnen kring en sverigefinsk identitet utifrån 
frågan ”Vem är jag?”, där barnens egna berättelser om identitet är i fokus. Det andra temat handlar 
om traditioner och sedvänjor som barnen anknyter till livet som sverigefinnar i Sverige. Detta 
hänvisar till känslor av tillhörighet genom familjens kulturarv och kopplingar till Finland men också 
till vilken representation sverigefinskhet får i barnens berättelser. Det tredje temat tar upp hur 
barnen uppskattar sina språkkunskaper samt hur de använder det finska språket i sin vardag. 
Språket anses ofta som en väsentlig del av en kollektiv sverigefinsk minoritetsidentitet (Huss och 
Spiliopoulou 2005:93); det är det särskilda och det karakteristiska även enligt 
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minoritetslagstiftningen (2009:724) som ska bibehållas för att en sverigefinsk identitet kan 
reproduceras igen. Barnens övervägningar om behov och nytta av att kunna finska belyser också 
på vilket sätt språket anses relevant i och för barnens liv.  
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Resultatredovisning och analys 

Det här examinationsarbetet handlar om sverigefinska barns identitetskonstruktioner i dagens 
Sverige och syftar till att öka kunskap om hur barnens identitetsarbete görs genom att analysera 
material som har samlats in i gruppintervjuer med 11 sverigefinska barn. I det här kapitlet redovisas 
studiens empiriska fynd som jag har valt att dela upp i tre huvudteman familj och egna rötter, kultur 
och traditioner samt språk och språkanvändning. De huvudteman har formulerats både utifrån den 
tematiska och semistrukturerade intervjuguiden som jag använde och kompletteras med tema och 
funderingar som barnen själv tog upp, diskuterade och fördjupade under gruppintervjuerna. 

Familj och egna rötter 

Jag började gruppintervjuerna med en diskussion om familj och vad familjen betyder till oss. Barnen 
fick fundera och definiera vem som tillhör en familj. Barnen visade vara öppna i sina beskrivningar 
om personer som ingår i en familj och svar varierade från föräldrar och syskonen till mor- och 
farföräldrar eller släkt och de som man är gift med. Man kan konstatera att enligt barnen är familjen 
de personer som är betydelsefulla i livet och positioneras nära till självet, som Isak säger: 
 

”För mig är familj alla de personer som är närmaste till dig. Man behöver inte vara besläktat 
med dem, de är bara nära. (Isak) 

 
Under diskussionen om en personens härkomst kom upp en fråga om hur kategoriseringskriterier 
fastställs och vilka krav som måste uppfyllas till exempel med hänsyn till födelseland. Med undantag 
av två deltagare är alla födda i Sverige vilket skapade en gemensam utgångspunkt i diskussioner. 
När jag frågade vilket land barns föräldrar är födda i svarade barnen antigen Finland eller ett utom-
europeiskt land och ingen nämnde Sverige. Jag var förvånad eftersom på grund av en småskalig 
förstudie som jag hade gjort visste jag att det fanns barn med Sverigefödda föräldrar i 
intervjugruppen. Jag ville inte ifrågasätta barnens svar vid detta tillfälle och undrar om det är möjligt 
att i början av intervjuer uppfattade barnen studiens syfte som att göra någon koppling till Finland. 
Barnens svar var alltså i linje med hur de tänkte att de förväntades att besvara min fråga (Dell Clark 
2011:93). Det var inte innan en liten senare och i en annan kontext när jag frågade om någon hade 
en förälder som är född i Sverige att barnen reagerade till frågan och Harry korrigerade sitt svar: 
 

”Oj just så. Mamma är svensk och pappa är född i Sverige.” (Harry) 
 
Barnen kunde återberätta familjernas historia och ange anledningar till varför föräldrar eller mor- 
eller farföräldrar ursprungligen hade flyttat till Sverige. I barnens berättelser kom upp typiska 
anledningar till invandring som förbättrade arbetsmöjligheter i Sverige, kärlek eller studier och det 
var tydligt att föräldrarnas eller tidigare generationernas berättelser diskuteras och återberättas i 
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familjer. I Weckströms studie (2011a:92) görs identitet genom någonting mer än bara 
språkkunskaper i finska, den ärvs som etnicitet i blod från föräldrar. I Ågrens studie (2006:45) 
uttryckte informanter också sin etniska eller kulturella tillhörighet med termer som har en 
anknytning till en plats eller genom medborgarskap (såsom födelseort eller att vara finsk) men även 
hur en individens rötter representeras i familjen genom blodsbandet. Finskhet är en egenskap som 
växer från inuti genom hur historier följer med i det egna kulturarvet (ibid 2006:180). När Isak 
funderar kring sin härkomst och berättar att hans föräldrar kommer från olika länder gör han en 
metaforisk förklaring hur familjens kulturarv fortsätter i honom framöver till framtiden, även här i 
Sverige: 
 

”Rötter är (.) när ett träd tappar en kotte på marken och utifrån den kotten blir det ett nytt 
träd. Då har det gamla och det nya trädet samma rötter. Det betyder att jag har rötter i både 
mammas och pappas land men jag växer upp i Sverige.” (Isak) 

 
När barnen återberättar sina familjehistorier handlar det inte om någoting essentialistiskt utan de 
blir relevanta till barnens egna identitetsarbete eftersom familjens historier är en del av barnens 
historia också, de kan användas för att bearbeta frågor om eget ursprung och egen identitet. 

Självidentifiering och kategorisering 

Genom att låta barnen bearbeta kategorier svensk – finsk – sverigefinsk kan man observera hur 
sverigefinnar positioneras i relation till finnar och svenskar samt utforska villkor som ska, enligt 
barnen, uppfyllas för att bli kategoriserat inom sverigefinskhet eller finskhet. Kategoriseringen 
möjliggör också en diskussion om självidentifiering utan att jag bestämmer för barnen vad ingår i 
var och en kategori eller vilken tillhörighet barnen har till dem. Det kom till en livlig diskussion om 
födelseortens verifiering efter Jonas förfrågade vad händer om en person födds i mitten av havet. 
Barnen funderade tillsammans en stund och kom till en slutsats att det kanske borde stå jorden i 
passet i sådana fallen: 
 

”Vad händer om man är född ombord en båt?” (Jonas) 
”Ju, vad händer om man är utanför ett landets territorialvatten?” (Isak) 
”Vad skriver man typ i (.) pass då?” (Alvis) 
”Skriver man jorden som födelseort?” (Isak) 
 

För barnen är det tydligen viktigt att födelseorten hänvisar till ett land för att inte hamna i ett 
ospecifikt mellantillstånd. Diskussionen visar också hur kategorisering hjälper oss att ordna den 
sociala verkligheten; en situation som den ovannämnda verkade vara helt rimlig till barnen och de 
oroade sig huvudsakligen om vilket land som skulle anges i pass som en personens födelseland. I 
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detta sammanhang visade härkomsten att ha en stark koppling till en stat och att man har någon 
anknytningspunkt till sin etniska härkomst, även om självidentifieringen går åt ett annat håll.  

Därefter gjorde vi en presentationsrunda i syfte att besvara frågan ”varifrån kommer du?”. 
Instruktionen var att berätta vad man själv vill, låtsas att presenterar sig till en person som man 
aldrig träffat förut. Bea började med att presentera sig själv som svensk men ändrade 
presentationens perspektiv när hon berättade mer om sin härkomst: 
 

”Jag föddes i Sverige men jag skulle säga att jag är svensk även om min mamma är finsk. Men 
min pappa är svensk och jag är född här. Juu (.) då är jag kanske (.) liksom sverigefinsk. (Bea) 

 
Självidentifiering är en subjektiv känsla av tillhörighet och som Wikström (2009:28) skriver är det 
inte relevant vad man faktiskt ”är” utan hur man definierar sig själv eller sin grupp i relation till de 
som ”inte-är”. Både Fanny, vars morföräldrar migrerade från Finland till Sverige, och även Kalle 
identifierar sig först och främst som sverigefinnar. Fanny motiverar sin självidentifikation med att 
hon är född i Sverige men härkomsten förankras i den finska släkten och den tiden hon har vistats 
i Finland: 
 

”Jag är sverigefinne för jag är född här.” 
[jag frågar] Hur kommer det till att du är en sverigefinne? 
”Eftersom jag bor i Sverige men har en stor släkt i Finland. Jag nästan bor i Finland på 
sommaren.” (Fanny) 
 
”Jag kommer från Sverige, jag är både svensk och finsk medborgare. Så jag är (.) liksom 
sverigefinsk.” (Kalle) 

 
För Kalle, däremot, förankras självidentifikation i medborgarskapet som han har från båda 
länderna. Kalles sverigefinskhet hänvisar både till födelselandet och den etniska härkomsten. Till 
och med Jonas, som är född i ett annat europeiskt land, kan relatera till sverigefinskhet men han 
kategoriserar sig själv som en sverigefinne utifrån livsförhållanden, som en diskussion med mig och 
Cecilia bevisar: 
 

”Jag vet vem en sverigefinne är. (.) Det är jag.” 
[jag frågar] Vad avgör det att du är en sverigefinne? 
”Jag bor i Sverige men jag är finsk” (Jonas) 
[Cecilia frågar] ”Är du född i Finland?” (Cecilia) 
”Nej, men (.) jag är en finsk person som bor i Sverige och kan finska.” (Jonas) 
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För Gabriel är det inte lika självklart med identifikation. I sin identifikation känner han sig mer 
svensk på grund av att mamman är född i Sverige och således har familjens distans till Finland blivit 
större under tre generationer: 
 

”Jag känner mig mer svensk. Min mamma kommer ju från Sverige men hennes pappa (.) 
morfar kommer från Finland.” (Gabriel) 
 

Harry tycker att språkkunskaper är en förutsättning för att kunna identifiera sig med en etnisk 
härkomst. Han verkar uppfatta det konstigt när någon föreslår att man kan ha medborgarskap utan 
att kunna landets språk: 
 

”Jag tänker nog att det är konstigt (.) det känns att om jag skulle vara rysk då borde jag kunna 
mycket ryska.” (Harry) 

 
Det är intressant att jämföra barnens identifiering med Weckströms (2011b:103, 105) informanter 
som hade det svårt att hitta en kategori som beskriver dem, en informant kände sig som inte helt av 
någonting. Weckström (2011b:104) föreslår att det hänger ihop med att sverigefinskhet möjligtvis 
inte ännu etablerat som en möjlig identitetskategori till informanterna. Weckström genomförde sin 
studie kring tiden när lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk diskuterades 
och fastställdes. Det har gått nästan 10 år och mina informanter har vuxit upp med lagens reella 
påföljder vilket kan observeras hur den sverigefinska kategorin finns med i barnens berättelser. 
Ibland är det medborgarskap eller en känsla om tillhörighet till det som används i konstruktion av 
en identitetskategori som Emma, Harry och Jonas berättar: 
 

”Jag är född i Sverige men jag är en finsk medborgare.” (Emma) 
 
”Jag är född i Sverige men jag känner mig finsk.” (Harry) 
 
”Jag är finsk för att jag har ett finskt pass även om jag inte är född i Finland och nu bor jag i 
Sverige.” 
[jag frågar] Så du har inget medborgarskap i ditt födelseland? Eller i Sverige? 
”Nej nej, jag behöver inte vara någonting för bara att jag är född där.” (Jonas) 
 

Jonas betonar orden att vara och bara för att förtydliga sitt ställningstagande till hur en person 
konstruerar sin självkänsla om tillhörighet. Medborgarskapet i födelselandet är inte aktuell eftersom 
han inte längre bor där. Harry instämmer med Jonas och konstaterar att ett födelseland inte 
nödvändigtvis fastställer en persons etniska identitet: 
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”Men om man bor i ett land och har aldrig varit i ett annat land, även om man är medborgare 
där, då kan man inte riktigt komma därifrån.” (Harry) 
 

Det handlar mer om att känna tillhörighet till den kulturella identiteten. Harry känner sig finsk även 
om han är född i Sverige. Det är möjligt att uppfylla kriterier för flera identitetskategorier och ha 
en tvådelad identitet, det hänvisar till identitetens hybriditet (som i Bhabha 2004, Wikström 
2009:15). Latvalehto (2018:305) beskriver detta med hur två hjärtan slår mer tillsammans än bara 
ett, att med två identiteter blir man mer än en person eller en identitet. Detta kan observeras även 
i Emmas identifiering, när hon visar hur identitet är två-delad mellan hemort och härkomst; 
betoningen i hennes berättelse är på ordet också: 
 

”Jag är född i Sverige och går i skolan här men jag är också finsk.”(Emma) 
 
För Alvis som är född i ett annat europeiskt land till finska föräldrar men bor i Sverige sedan en 
ung ålder är frågan om härkomst och identifiering mer utmanande. Hon känns nästan irriterade av 
min fråga om känslor av tillhörighet och verkar först vara motvillig att utveckla frågan vidare om 
hur finskhet relaterar till hennes födelseland eller till det nuvarande hemlandet Sverige. Först säger 
hon att hon kommer från jorden (detta hänvisar tydligt till tidigare diskussion om betydelsen att 
fastslå ett födelseland) men efter en kort tankepaus struntar hon idéen om härkomstens konstighet 
i relation till den egna identiteten och konstaterar att hon är vad hon är: 
 

” För att jag bara är så.” (Alvis) 
 
Här kommer identitetens hybriditet fram i hur de olika livserfarenheterna hon har tagit till sig 
förhandlas och iscensätts hela tiden i olika diskurser där Alvis konstruerar sin identitet (Hall 
2000:17, Bhabha 2004:2). Vad Alvis berättar om sin identitetskonstruktion handlar om de olika 
delarna av identitet som hon gör relevanta till sig i relation till vad är aktuellt för henne i 
identitetsskapande (Wikström 2009:16 och Hammarén & Johansson 2009:91). Det är intressant att 
Alvis gör ingen koppling till en sverigefinsk identitet under intervjuerna. Hon konstaterar vid ett 
annat tillfälle att hon snarare är finsk än sverigefinsk eftersom hon inte är född i Sverige: 
 

”Jag är mer finsk eftersom min hela familj är från Finland”.  
[jag frågar] Men du har ju aldrig bott där? 
 ”Nej, men jag har varit där många gånger 
[jag frågar] Och hur är det med sverigefinskhet för dig? 
”Inte så mycket (.) jag vet ju det men (.) 
[jag frågar] Men kanske blir det viktig för dig någon gång i framtiden? 
”Ju, kanske.” (Alvis) 
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När Isak, som har en icke-europeisk pappa, resonerar kring sin identitet berättar han att det är svårt 
för honom att bestämma till just vilket land han känner tillhörighet till. Det känns konstigt särskilt 
med hänsyn till språk eftersom han saknar kunskaper i pappas modersmål och för honom utgör 
språkkunskaper en väsentlig del av identitet: 
 

”Jag vill identifiera mig med pappas hemland även om jag inte kan språket. Men jag förstår 
det en liten (.) Men i Finland säger jag att, jag är finsk då”. (Isak) 

 
Han undrar om det är möjligt att ha olika identiteter samtidigt. Harry instämmer med Isaks 
fundering och även Alvis bekräftar identitetens hybriditet som framkommer i den följande 
diskussionen mellan barnen: 
 

[Harry frågar] ”Men kan du inte säga att du är både och?” (Harry) 
”Kan man vara både samtidigt?” (Isak) 
”Man kan ju.” (Alvis) 

 
För Ågren (2006:165) skapas tillhörighet genom delade erfarenheter med andra även om personliga 
upplevelser härstammar från olika tider eller platser; på så sättet utgörs skillnad mellan ”oss” och 
”dem” (se även Wikström 2009:28). För Ågrens informanter är det finska språket ett 
identitetsmarkör som kan appliceras flexibelt och när det behövs men som förutsätter kulturell 
kunskap och förståelse för innebörd av ”viet” (Ågren 2006:167). Med en eftertanke konstaterar 
Fanny, som tidigare gjort en koppling till en sverigefinsk identitet, att hon är också en liten finsk: 
 

”Om jag är i Finland under en längre tid då vet jag inte (.) då kanske känner jag mig också (.) 
en liten finsk (.) eller att jag är halv finsk och halv svensk.” (Fanny) 

  
Vad Fanny berättar refererar inte till någon form av mellanförskap (ifrån Hübinette 2012), att hon 
hamnar mellan identiteter i sin identifiering, eller att det är per definition svårt att definiera en 
sverigefinsk identitet som Ågren (2006:17) påstår. Fannys reflektion relaterar däremot till vad 
Hammarén & Johansson (2009:12) skriver om identitet som vårt personliga sätt att göra oss den 
som vi är i motsats till en kollektiv identitet som definieras och präglas av samhällen och kulturer. 
Fanny har olika delar av sin hybrida identitet i sig och varierar mellan dem beroende av kontext, 
situation och tillgänglighet. Hon konstruerar sin tillhörighet inte endast utifrån härkomsten utan 
identifiering sker också genom språkliga handlingar och i olika sociala relationer och kontexter som 
hon befinner sig i (se Wikström 2009:12-13).  

I sina studier framhäver både Latvalehto (2018:60) och Ågren (2006:50) hur sverigefinnar kan 
agera och existera som svenskar i Sverige idag. Den andra och påföljande generationer talar svenska 
utan brytning och har ett utseende som inte avslöjar den finska härkomsten i motsats till exempelvis 
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nyanlända minoritetsgrupper. Inte ens ett finskt namn betyder att man identifierar sig med eller 
tillhör den sverigefinska gruppen. I diskussionen om en person kan ha flertal identiteter tar Harry 
upp hur den finska delen av hans identitet kan fungera som en resurs: 

 
”Man kan också ha hemliga identiteter.”  
[jag frågar] Vad menar du med det?  
”Om jag skulle vara en detektiv så skulle jag kunna använda min finskhet och låtsas vara från 
Finland.” 
[jag] Så din finska identitet är en hemlig resurs för dig? 
”Ju, det skulle kunna vara en sån”. (Harry) 

 
För Harry är en finsk identitet ingen negativ egenskap som måste gömmas bort utan snarare en 
hemlig resurs och en del av identitet som sätter honom i en maktposition gentemot andra som inte 
har finskt påbrå. Det är någonting positivt och speciellt att kunna använda sig av sin finska identitet 
i Sverige. Harry är född i Sverige till föräldrar som är både Sverigefödda men den andra föräldern 
har finsk härkomst och finskhet är en väsentlig del av familjens tillvaro. Harry kan identifiera sig 
också med sverigefinskhet därför att finskhet presenteras som en positiv resurs gentemot svenskar 
som han liknar men som inte har densamma hemliga resurs som han har.  

Kultur och traditioner 

Ett andra temaområde, som utvecklas utifrån både forskningsplan och gruppintervjuerna, handlar 
om kultur och traditioner och hur de synliggörs i barnens liv. Temat inleddes med en aktivitet som 
syftade till att låta barnen själva fundera och kategorisera traditioner, begrepp och föremål som 
representerar svensk, finsk eller sverigefinsk kultur. På så sätt kan olika kulturella aspekter 
synliggöras samt vilket symbolvärde eller relevans de har i barnens liv. Att det fanns de tre 
kategorierna betyder förstås att ett förhandsval hade gjorts vilket påverkade hur barnen kunde 
föreställa sig till kategorisering. Barnen instruerades dock att välja en mittemellan-kategori om det 
inte var möjligt att hitta en lämplig kategori. Aktivitetens resultat kan delas i sju temaområden mat 
och maträtter, traditioner och symboler, kultur och media, staten, natur, sport samt familj och livet. 
Det är till stor del stereotypiska föremål som barn lyfte upp inom de tre kategorierna (såsom 
svenska köttbullar eller finska karelska piroger, Ericsson i motsats till Nokia mobiltelefoner eller 
kung och president). Det intressantaste är att de flesta svar placerades inom kategorin finsk, totalt 
35 svar (varav fyra nämndes flera gånger) i jämförelse med åtta föremål i den sverigefinska och 13 
i den svenska kategorin (varav två flera gånger). Det verkar att världsberömda finska företag såsom 
Marimekko och karaktärer som Julmannen och Mumintrollen som marknadsförs i och av Finland 
som finska kulturella artefakt har ett symbolvärde även för sverigefinska barn och de uppfattas som 
representationer av finskhet av barnen. Finlands internationella framgång i teknologi har inte gått 
obemärkt av barnen som tog upp finska dataspel som Angry Birds och Clash Royale eller företag 
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Supercell. Att barnen tog upp ett antal finska TV-program kan berätta om att den nya teknologin 
möjliggör en kontaktyta även i Sverige till finsk kultur och det finska språket från Finland.  

Sverigefinskhet 

Maziar Farzin berättar i en krönika på sidan Minoritet.se (2015) att en anledning till varför han vill 
kalla sig en sverigefinne är att det sätter ett namn på de faktiska erfarenheterna som han delar med 
en stor grupp av andra människor i Sverige som också har sina rötter i finskhet. Diskussion med 
barnen om hur de gör kategoriseringar mellan finsk och sverigefinsk visar att det inte är enkelt att 
definiera sverigefinskhetens innebörder. Som Alvis konstaterar är det en identitetskategori som är 
i en utvecklingsfas: 
 

”Det finns ju inte så många saker som är riktigt sverigefinska, det är någonting nytt.” (Alvis) 
 
Isak framhäver en koppling mellan traditioner som har tagits från Finland och hur de reproduceras 
till någonting speciellt sverigefinskt i Sverige: 
 

”De flesta sverigefinska saker är faktiskt finska, de har importerats från Finland till Sverige 
eller de finnarna som kommit från Finland har tagit de med sig till Sverige. Och de görs 
sverigefinska där.” (Isak) 

 
Sverigefinskheten är en aktiv handling enligt Isak, en process där ett föremåls innehåll eller ett 
fenomens innebörd transformeras genom migration från Finland till Sverige. I den termometer-
aktiviteten fick barnen välja en kategori och positionera sig fysiskt och intuitivt på en svensk, 
sverigefinsk eller finsk position. För den här aktiviteten hade jag valt slumpmässigt 20 begrepp och 
påståenden med tanke på att de kan lätt kopplas till en kultur eller ett land. Det fanns motsatspar 
som bastu eller sauna och påstående som ”jag läser böcker på…” eller ”språk jag talar mest…”. 
Det fanns en liten variation mellan hur barnen positionerade sig, förmodligen eftersom aktiviteten 
genomfördes i två grupper (flickor och pojkar). Men det kom tydligt fram en tendens i vad barnen 
föredrog eller vad var det mest omtyckta föremål i varje kategori. Inom kategorin svensk 
positionerade barnen sig mest på skola, innebandy, jultid, det språket man använder mest i skrift 
och i tal. Det är intressant att några barn valde kategorin sverigefinsk för påståendet ”språk jag talar 
mest”. Min tolkning är att barnen inte menar att de talar sverigefinska utan att de använder sig av 
båda språk i sin vardag som är tvåspråkig och sverigefinsk. Ett tydligt finskt föremål, enligt barnen, 
är däremot sauna (i motsats till bastu) och ishockey där man alltid flaggar för Finland om det är 
möjligt. För Cecilia kändes kategorin finsk som ett naturligt och självklart val i den här aktiviteten: 
 

”Den aktiviteten var lätt, jag fick sitta stilla på Finland hela tiden och behövde inte röra på 
mig” 
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[jag frågar] Du menar att alla föremål och traditioner var finska i den? 
”Nej, alla frågor var bara så att de var gällande Finland.” (Cecilia) 
 

Vad barnen associerade huvudsakligen med den sverigefinska kategorin var den 
fritidsverksamheten och den kamratgruppen där. Det är i den kontexten där barnen kan 
reproducera den sverigefinska kulturen till sin egen. Det är intressant att när årstiden sommar togs 
upp positionerade barnen sig på den sverigefinska kategorin i jämförelse med hur barnen vid andra 
tillfällen associerade sommaren med roliga minnen och familjens sammanvaro i Finland. I just den 
här kontexten associerade barnen sommaren förmodligen inte med roliga semesterminnen 
eftersom aktiviteten inte hade en direkt koppling till Finland. Det handlade mer om hur vardagen 
upplevs av barnen och att livet är i Sverige.  

I barnens berättelser kan man observera ett tecken på hur den svenska historian och 
samhällsdiskursen har utformat sverigefinnarnas identiteter, exempelvis när Cecilia och Jonas 
diskuterar sverigefinnarnas språkförhållanden: 
 

[jag frågar] Så kan ni komma på någonting som är sverigefinskt? 
”Ju, en sverigefinne är en typ som kan svenska.” (Cecilia) 
”Och finska.” (Jonas) 
”Det finns sverigefinnar som inte kan finska.” (Cecilia) 
”Vanligen de sverigefinnar som inte kan finska (.) det är kanske att deras pappa eller mamma 
är finsk.” (Jonas) 
”Ju, i deras barndom, det kom så många finnar till Sverige att (.) då sade någon att barn blir 
fel (sic) om ni pratar finska med dem.” (Cecilia) 
”Kanske har de lärt sig språket en gång men har de glömt bort det. Och sen vill de inte längre 
studera eller kunna språket.” (Jonas) 
 

Med hänsyn till sverigefinnarnas minoritetsstatus var det endast i en kommentar utifrån alla 
intervjuerna att den togs upp, även om jag presenterade minoritetslagstiftningen som en del av 
intervjuernas diskurs. Barnen är medvetna om sverigefinnarnas status som en nationell minoritet 
men lagstiftningen i sig är ett komplext och främmande koncept som verkar inte att ha någon direkt 
koppling till barnens identitetsarbete. 

Mat och maträtter  

En viktig aspekt i barnens berättelser om kultur och traditioner är hur upplevelser och utsagor om 
olika maträtter kopplas till matvanor i vardagen men även hur de förankras till högtider i den 
sverigefinska kontexten. Att barnen redovisar maträtter som pizza, sushi, tacos eller hamburgare 
som sin favoritmat är inget avslag på traditionell finsk mat utan berättar om barnens personliga 
matpreferenser och hur våra matvanor har blivit alltmer internationella. Enligt barnen lagar familjer 
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finsk mat hemma vilket betyder att finsk mat är ingen kuriositet som man äter endast i Finland. 
Genom finska maträtter återupplevs finska traditioner även hemma hos barnen: 
 

[jag frågar] Äter ni finskt mat hemma? 
”Ju vi äter köttsås med potatis. Det är mycket finskt” (Kalle) 
”Och korvsoppa eller ärtsoppa.” (Daniela) 
”Finskt julmat är också så bra, alla lådor man äter då.” (Fanny) 

 
Ågrens (2006:165) informanter ansåg mat som en manifestation av finskhet eftersom den relaterar 
starkt till kulturarvet; genom matrelaterade traditioner bevaras det finska kulturarvet i vardagen. 
Det är emellertid inte nödvändigtvis informanter själva som gör matlagning till en aktiv handling 
utan snarare deras föräldrar. Ågren (2006:165) beskriver sina informanter som medföljare av den 
aktiva handlingen, att traditionella maträtter tas som självklarheter utan ifrågasätta dem. Det är 
möjligt att upplevelser och traditioner som relaterar till finsk mat i nuet anses som manifestationer 
av finskhet men de får en mer sverigefinsk innebörd när de senare reproduceras i en sverigefinsk 
kontext av barnen själv.  

En mattradition som lyftes fram över andra och kom upp ett flertal gånger i olika kontexter var 
den finska karelska pirogen. Det kan konstateras vara maträtt som barnen äter ofta, både hemma 
och i Finland, och det finns vissa tillbehör som beskrivs som väsentliga av barnen för hur karelska 
piroger ska ätas. Barnen var enhetliga om vikten av att ha äggsmör (ett hackat ägg blandat med 
smör) som ett tillägg, som Isak framhäver: 
 

”Vad är karelska piroger utan äggsmör? Utan smöret är de inte bra.” (Isak) 
 
Karelska piroger är tillgängliga även i vissa butiker i Sverige men för barnen framställs skillnaden 
mellan finska och svenska piroger tydligt. Som Isak påpekar görs en ny namngivning i Sverige och 
med namnet ”rispirog” blir den finska karelska pirogen ett sverigefinskt föremål: 
 

”Vi äter inte karelska piroger i Sverige eftersom här köper man rispiroger i en butik.” (Isak) 
 
Det är intressant att diskussionen kring mattraditioner inte kom till någon motsättning mellan 
svenska och finska traditioner. Jultid med julmat var den enda årliga högtid som togs upp av barnen. 
Matupplevelser kopplas till personliga minnen och vissa maträtter, som till exempel siklöjor, äter 
man speciellt på semester i Finland som Gabriel berättar:  

 
”Jag vet inte om man får dem i Sverige men jag gillar att äta siklöjor i Finland. När man kokar 
dem på stekpanna är de jättegoda.” (Gabriel)  
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Att fiska eller plocka bär och svamp i skogen görs ofta just med familj och släkt. Jonas och Alvis 
berättar om fiske med morfar: 
 

”Vi har fiskat många gånger. Det är roligt.” (Jonas) 
”Ju, det är vår morfar som tar oss till fiske.” (Alvis) 
”Det finns mycket myggor där vi fiskar.” (Jonas) 
”Morfar är bra att fiska. Han fångar alltid fisk.” (Alvis) 

 
Att fiska med morfar eller plocka bär och svamp med familjen i Finland blir ett viktigt 
barndomsminne som kan också manifestera det finska kulturarvet i barns identiteter.  

Symboler  

Begreppet sauna, den finska bastun, nämndes ett flertal gånger under intervjuerna som en symbol 
för finskhet. För barnen representerar sauna en familjetradition som förknippas med roliga tider 
och sommarlov. Bastubadandet är en kulturellt delade handling, barnen njuter av det tillsammans 
med familj och släkt, helst i Finland men även hemma i Sverige med den finsktalande föräldern. I 
den aktiviteten där barnen kategoriserade olika traditioner, begrepp eller föremål placerades bastun 
inom kategorin svensk och sauna inom kategorin finsk men ingen koppling gjordes till kategorin 
sverigefinsk. Bastun förenar och skiljer åt mellan länderna: 
 

”Jag tänker att det är en liten konstigt att svenskar tänker att bastun är ett förråd.” (Alvis) 
”Ju, därför skulle jag helst bo i Finland. Bastun är mycket bättre i Finland än i Sverige” 
(Cecilia) 
”Ju, jag också. I en svensk bastu är det 70-80 grader men det känns faktiskt som bara tre 
grader.” (Jonas) 
”Och i en svensk bastu får man sällan kasta bad.” (Cecilia) 

 
Den här konversation mellan Alvis, Cecilia och Jonas visar att de känner till de olika kulturella 
regler och sedvänjor som kopplas till bastubadandet som till exempel hur och när bad får kastas. 
Den för sverigefinnar stereotypiska uppfattningen om den svenska bastun som ett kallt förråd kom 
upp även i barnens berättelser. Barnen var mycket enhetliga i sina beskrivelser om bastun i Sverige 
i jämförelse med bastubadandet i Finland och det var tydligt att barnen hade en viss stolthet över 
att ägna det kulturella konceptet ”sauna” på grund av sin finska härkomst; till och med barnens 
svenska kompisar vet om bastuns ursprung. Barnen diskuterade också semiotiken i orden bastu 
och sauna och varför det finska ordet används generellt i andra språk men inte i svenskan. När 
Harry påpekade att det finns ett ord i ryskan för bastu försvarade Jonas snabbt det finska 
ursprunget: 
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”Jag undrar varför ordet sauna används nästan överallt i världen men inte i Sverige?” (Kalle) 
”I ryskan finns det ju ett ord för bastu. Det kanske är att ryssarna tänker att bastun uppfunnits 
där och därför har de ett eget ord för det?” (Harry)  
”Nej det är finnar som uppfann sauna. Den har åtminstone inte uppfunnits av svenskar.” 
(Jonas) 
 

Under det andra och det sista intervjutillfället behandlades temat finsk härkomst och hur den 
synliggörs i barnens vardag. Barnen hade fotograferat kring temat och fick redovisa sina tankar fritt 
till gruppen. Syftet med uppgiften var att låta barnen själva beskriva och visa vilka symboler som 
representerar den finska härkomsten. Det är intressant att även om var och en hade sitt eget 
perspektiv till uppgiften och foton representerade olika berättelser och perspektiv fanns det dock 
gemensamma tematik och liknande mönster i varje barns val av bilder. Det är inte oväntat att 
familjen, och syskonen och kusiner i synnerhet, var ett återkommande tema i barnens fotografi. De 
flesta hade fotograferat den finskspråkiga föräldern (eller föräldrar) men även syskonen som oftast 
är just de personer som man talar finska med och på ett självklart sätt kan sägas representera det 
finska i barnens liv. Endast ett barn hade fotograferat sin morfar, ingen annan visade ett foto om 
mor- eller farförälder. Några barn hade fotograferat en kompis som talar finska. Bea och Alvis hade 
fotograferat varandra för att visa hur vänskap går utanför den fritidsverksamheten som Bea 
berättar: 
 

”Jag har tagit ett foto av min kompis eftersom det är viktigt att jag kan prata finska med 
henne.” (Bea) 
 

När de redovisar sin fotografi berättar Alvis och Fanny att de håller ständig kontakt till vänner i 
Finland med hjälp av social media och eftersom de inte kan svenska måste flickorna kommunicera 
på finska med dem: 
 

”Jag har ett foto om min finska kompis i Finland. Hon är jätteviktig till mig.” (Alvis) 
”Jag har ett foto om en kompis som är granne till vår sommarstuga i Finland. Jag måste prata 
finska med henne eftersom hon inte förstår svenska.” (Fanny) 

 
Den digitala mötesplatsen är en viktig kontaktyta till barnen som i viss mån kompenserar för en 
finskspråkig kamratgrupp som saknas i barnens liv. Agerande i den digitala världen kontrolls till 
stor del av barnen själva, utanför föräldrarnas påverkan, och ingen uppmanar barnen att de måste 
använda det finska språket i kommunikationen, det gör barnen självständigt för att upprätthålla 
kontakter till sina finska kompisar. Barnen hade också valt foton från semester där samvaro med 
familj och den finska släkten skapar en anknytning som förankrar Finland och finskhet till barnens 
identiteter. Det är i dessa sammanhang där det finska språket också görs relevant. Daniela visade 
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ett foto om den äldre syskonen som hon beskriver som en person som blir arg om hon inte talar 
finska. Det är i familjesammanhanget där det finska språket och det finska kulturarvet görs 
betydelsefulla för Daniela: 
 

”Vi träffas i vår sommarstuga i Finland varje år, hela släkt och alla kusiner kommer. Vi 
stannar där i sex veckor. Det är härligt.” (Daniela) 

 
Barnen kategoriserade familj, kärlek och liv inom den sverigefinska kategorin och resa, släktingar 
och land av tusentals sjön inom den finska. I Ågrens (2006:62) studie berättade hennes informanter 
att vuxenålders känslor av närhet och distans till Finland, och till finskhet i synnerhet, relaterade till 
besök till Finland och hur ofta de hade varit där. Har man få eller ingen kontakt med sin släkt eller 
om relationer inte görs betydelsefulla genom någon form av kontakt blir distansen större och 
betydelsen av den egna härkomsten börjar att ändras; livet fortsätter annanstans. För barnen är det 
roligt att åka till Finland på semester men Jonas sammanfattar barnens funderingar när han 
konstaterar att:  
 

”Livet och kompisar är här i Sverige men livet är bättre eftersom jag kan finska.” (Jonas) 
 

Andra återkommande föremål och symboler i barnens fotografi är bastu, finskspråkiga böcker 
och läromaterial som används i modersmålsundervisningen, finsk mat och choklad, högtider och 
finskt landskap i olika årstider. Det är intressant att även om barnen växer upp i en alltmer 
digitaliserade värld har endast Gabriel fotograferat ett dataspel (det världsberömda finska dataspelet 
Angry Birds med arga fåglar). Det finns ingen annan hänvisning i barnens fotografi till social media, 
dataspel eller till och med de finska teveprogram även om det gjordes flera hänvisningar till dem i 
den aktiviteten där barn kategoriserade olika traditioner, begrepp och föremål. I en gruppintervju 
skapas meningar tillsammans men val av tema för fotografi samt objekt som visas i det grundar sig 
på barnens egna inre känslor om vad anses som väsentlig till sverigefinskhet och en (sverige)finsk 
identitet. Cecilia hade en liten Finlandsflagga i varje foto för att markera innehållet som finsk. När 
jag frågar varför är flaggan med i alla foton svarar hon att: 
 

”Man måste ju ha en finsk flagga för att kunna lära sig finskan. Och om finska flaggan.” 
(Cecilia) 
 

Det finns ett stort symbolvärde i flaggan enligt henne, den markerar och synliggör finskhet i olika 
objekt hemma hos henne. Jag undrar om hon hade fotograferat andra objekt eller givit en annan 
betydelse till sitt fotografi om det hade varit en sverigefinsk flagga som syns i dem. Barnen hade 
tidigare och i en annan kontext bestämt sig att många saker som är sverigefinska är nya och det är 
möjligt att även den sverigefinska flaggan, som endast funnits i några år, införväntar ett större 
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symbolvärde och igenkännande i Cecilias liv. Harry hade flera bilder om familjens tidigare historia 
och äldre släktingar som hade varit med i krig i Finland. Det visar hur Finlands historia lever 
fortfarande i dagens unga sverigefinska generationer även om det är mor- och farföräldrar, eller 
deras föräldrar, som har upplevt de reella effekterna av vinter- och fortsättningskrig. Krigsminnen, 
erfarenheter av förlust och evakueringar men även invandring och anpassning kan förbli i oss i 
flera generationer genom familjens historier och hur de återberättas i familjer. Historians påverkan 
kan inte bortses i de yngre sverigefinska generationerna heller även om de har mer distans mellan 
sig och den finska historian.  

Språk och identitet 

Det finska språket anses ofta som en väsentlig del till en sverigefinsk identitet och fastställs även i 
minoritetslagstiftningen där barns rätt till eget språk och egen kulturidentitet nämns som en 
rättighet som ska särskilt främjas. En av de första diskussionsteman i intervjuer, i samband med 
familj och härkomst, var olika språk som används hemma hos barnen. Hur och i vilka sammanhang 
barnen använder finska diskuterades i olika kontexter under gruppintervjuerna. Barnen berättade 
vid flera tillfällen att den finskspråkiga föräldern är den som bestämmer att finska ska används som 
kommunikationsspråk mellan barn och föräldern. Om den finskspråkiga föräldern är närvarande 
används finska också i kommunikation mellan syskonen. I samtliga tvåspråkiga familjer används 
svenska med den föräldern som inte kan finska och svenska blir oftast familjens gemensamma 
språk för att den icke-finsktalande förälder kan följa med i konversationer. För de flesta är hemmet 
två- eller flerspråkig, även om hos de barnen vars både föräldrar har finska som modersmål används 
finska som familjens gemensamma språk. Bea beskriver sin språkanvändning så här:  
 

”Hemma pratar jag både finska och svenska. Med mitt syskon pratar jag också både språk. 
Om vi är med mamma pratar vi finska, om vi är med pappa då pratar vi svenska.” (Bea) 

 
Det finns en tydlig uppdelning mellan föräldrarnas språk även hemma hos Cecilia: 
 

”Vi har en mamma-saga och en pappa-saga. Mamma läser nästan alltid på finska. Men om 
pappa är bort en vecka då säger vi att vi vill ha en pappa-saga, då säger hon okej. Men bara i 
sådana fall läser hon på svenska.” (Cecilia)  
 

Det är den finskspråkiga föräldern som oftast uppmanar eller uppmuntrar barnen att kommunicera 
på finska, inte att barnen själv nödvändigtvis initierar konversation på finska som Fanny och Alvis 
berättar: 
 

”Om mamma är i närhet då måste vi alla prata finska och om vi är i en finskspråkig plats där  
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alla andra pratar finska då pratar jag finska med syskonen också. Men om vi är med pappa 
då pratar vi alla svenska.” (Fanny) 
 
”Pappa säger till mig ´säg samma på finska´ om jag pratar svenska eller engelska. Han lyssnar  
inte om jag inte säger det på finska.” (Alvis) 
 

Även om finska används i hemmet, särskilt hos de barnen vars båda föräldrar kommer från Finland, 
berättar barnen att de pratar både finska och svenska eller engelska med sina syskon. För Jonas är 
andra språk reserverade för kommunikation med syskonet och kompisar eftersom föräldrar 
föredrar finska som kommunikationsspråk i hemmet:  
 

”Jag pratar engelska bara med sin syster eftersom mamma och pappa vill att vi pratar finska. 
Med kompisar pratar jag svenska. Eller ibland engelska. Men mer sällan finska.” (Jonas) 
 

Den finskspråkiga föräldern kan också vara en inspiration för att fortsätta använda det finska 
språket som Gabriel berättar om hur han läser och gör biblioteksbesök med den finskspråkiga 
mamman: 
 

”Jag har en jätte bra bok som jag och min mamma läser tillsammans på finska” (Gabriel) 
 
Weckströms (2011b:59, 2011a:87-88) informanter beskriver hur språk har olika funktioner för dem 
i olika domäner. Den funktionella domänen hänvisar till hur vi använder språk i våra handlingar 
för att upprätthålla relationer till andra personer som familjemedlemmar eller kollegor. I den 
emotionella domänen är språkets funktion mer subjektiv, den tilltalar våra känslor om att vara trygg 
i språket. Weckströms (2011a:88) informanter beskriver hur ett emotionellt språk kommer direkt 
från hjärtat och att det är möjligt att vara stark i ett språk och använda det mer i en daglig 
kommunikation men att det inte är liknande till modersmål som tilltalar till en personens identitet. 
Weckströms informanter berättar dock att de använder finskan huvudsakligen med den äldre 
generationen (ibid. 2011a:86). Det är alltså inte nödvändigtvis så att den emotionella domänen 
sträcker ut till vardagliga kontakter och till de som inte är familjemedlemmar. Det saknas ofta en 
emotionell aspekt i språkanvändning i vardagen utanför den finskspråkiga familjen. För mina 
informanter kan släkten i Finland, eller de finska släktingarna i Sverige, anses som en viktig språklig 
resurs men som barnen redovisar i den intervjun som de gjorde i par med varandra finns det för 
de flesta ingen daglig kontakt med finska släktingar (huvudsakligen mor- och farföräldrar) eller de 
är också svenskspråkiga; kontakt till den finskspråkiga släkten är därför mer begränsade till 
semestertider.  

Barnen berättar att de använder både finska och svenska (eller eventuellt engelska) med sina 
syskon och är vana vid att byta språk beroende av kontext och sällskap, särskilt när man kommer 
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till kontakt med svenskspråkiga personer. Hur språkval görs med och mellan syskonen är 
betydelsefullt till hur syskonrelationer utvecklas. Som Fanny berättar använder hon svenska med 
ett syskon medan den andra syskonen vill kommunicera på finska: 
 

”Min yngre bror vill inte prata så mycket finska med mig, han bara spelar (.) Men min äldre 
bror pratar ganska mycket finska (.) och jag pratar finska med honom. Det är lättare att prata 
finska med honom när han pratar till mig.” (Fanny) 
 

När jag frågade vilket språk som används mest i hemmet är det intressant att de flesta svarade 
finska först. Den ordningen i vilken barnen besvarar reflekterar förmodligen mer intervjutillfällets 
finskspråkiga kontext än verklighet. Kasselias Wiltgren (2014:52-53) som har forskat ungas 
identitetsskapande i en multietnisk svensk kontext observerade i sin studie hur flerspråkiga 
ungdomar med invandrarbakgrund växlade mellan olika arabiska varianter för att underlätta 
konversationer med henne som inte behärskade en viss arabisk dialekt. Med andra ord, 
ungdomarna använde sina olika språkliga resurser för att underlätta kommunikation med forskaren. 
Jag associerades tydligt med det finska språket och det är möjligt att barnen redovisade finska som 
det språk som används oftast eller mest i hemmet för att intervjuernas kontext var finskspråkig. 
Man måste ta hänsyn till att språkval i hemmet kan avvika från barnens berättelser i 
intervjusituationer. Om man skulle till exempel observera i stället av att intervjua barnen eller 
jämföra barnens utsagor med föräldrarnas uppfattningar om sina barns språkanvändning skulle 
resultat eventuellt skilja sig åt varandra. Enligt barnen kan ingen av de icke-finsktalande föräldrar 
kommunicera på finska med flyt, även om de upp till viss nivå förstår eller kan följa konversationer 
på finska. En anledning till varför man väljer svenska som kommunikationsmedel är alltså att 
inkludera den icke-finsktalande förälder i konversation men det finns inget krav från den 
svensktalande föräldern att tala svenska. Harry tycker att det finns ett önskemål från den 
svenskspråkiga föräldern att satsa på och främja det finska språket:  
 

” Jag tänker att mamma vill också att jag kan finska.” (Harry) 
 
I diskussionen om finska i olika kontexter utanför hemmet diskuterar barnen om hur det är att byta 
mellan språk. Barnen berättar att de inte nödvändigtvis märker att de talar finska; att blanda språk 
är en norm för dem. Man använder finska idiom som ”no joo” även i svenskan, som Harry berättar, 
eller byter språk utan att ens själv notera som hände till Isak: 
 

”Det var en gång att en lärare i skolan frågade mig och utan att tänka svarade jag på finska. 
Då tittade alla på mig, de hade inte förstått vad jag sa. Det var då att läraren påpekade att jag 
hade svarat på finska.” (Isak) 
 



 

 49 

Språkets betydelse ändrar under tiden och i olika livsförhållanden; Weckström (2011b:64-65) påstår 
i sin studie att man oftast förstår språkets betydelse med ålder. Mina informanter ser dock nytta av 
sina språkkunskaper redan nu och förstår hur olika språk möjliggör en bättre kommunikation med 
andra människor. Språkkunskaper anses som väsentliga i olika kontexter och i livsviktiga funktioner 
såsom dessa påståenden visar: 
 

”Man behöver tala ett språk för att kunna leva och bo i ett land” (Daniela) 
”Och att man kan handla” (Jonas) 
”Om man kan olika språk kan man vara social och prata med andra människor” (Bea) 
 

Det är intressant att inget barn tar upp att det krävs kunskaper i finskan för att kunna kategoriseras 
inom kategorin sverigefinne medan kunskaper i svenskan anses som en självklarhet när man bor 
och lever i Sverige oavsett härkomst. Alvis, som flyttade till Sverige i fem års ålder, förklarar varför 
hon tycker att det är viktigt att kunna svenska: 
 

”Man måste ju kunna prata svenska för att få nya vänner. Och i skolan pratar man ju svenska 
(.) och överallt. Alla pratar svenska här så man måste helt enkelt kunna det.” (Alvis) 

  
Till och från letade barnen efter ord på finska men då använde de utan tvekan ett svenskt eller ett 
engelskt ord istället (den här typen av språkanvändning kallas i språkforskning som translanguaging 
eller transspråkande, se till exempel Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin 2017). Barnen konstaterade 
att ibland talar de själv ”sverigefinska” som definieras av barnen att ett svenskt ord eller begrepp 
görs betydelsefullt inom den svenska kontexten men det används på finska. Till exempel när man 
på svenska fixar någonting, säger man på sverigefinska att ”mä fiksaan sen” (jag fixar det) och inte 
”mä korjaan/hoidan asian” som på finlandsfinska (jag tar hand om det). Fanny berättar om hur 
hon använder olika språk i sin vardag: 

 
”Ibland om jag inte vet ett ord eller sånt då pratar jag (.) jag pratar liksom sverigefinska. Att 
jag har några ord på svenska och några på finska.” 
[jag frågar] Det kanske är så att många ord har en mening just här i Sverige? 
”Ju, just så.” (Fanny) 

 
Kasselias Wiltgren (2014:47-48) pekar på att flerspråkiga elevernas språkkunskaper är en resurs för 
Sverige och språkblandning kan användas som ett målmedvetet handlingssätt för att inkludera och 
skapa tillhörighet snarare än som ett tecken på elevernas bristande språkkunskaper. Språk kan även 
användas som en strategi som Cecilia berättar om hur hon till och med skojar med sin icke-
finsktalande förälder. Hon har bestämt sig att det är bättre att pappa inte lär sig finska eftersom 
med kunskaper i språket har hon själv en viss maktposition över pappan: 
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”Ibland pratar vi finska för att vi inte vill att pappa förstår oss (.) Om jag säger ”isi” då fattar 
han att vi pratar om honom. Jag borde säga gubbe då.” 
[jag frågar]  Vill du att din pappa lär sig finskan? 
”Nej nej, inte riktigt. Annars får han veta vad jag säger om honom.” (Cecilia) 

 
Deltagare i min studie har en annan tillvaro i jämförelse med till exempel dagens nyanlända 

invandrarbarn i Sverige vars positionering kan jämföras med finska barn under 1970-80-talen. För 
barnen, liksom för majoriteten av alla sverigefinska barn och unga idag, är svenska skolans och 
fritidens språk. Barnen agerar i samhället och i sina fritidsaktiviteter på mycket likanadana villkor 
som svenska barn, de blandas in och kategoriseras inte i en stigmatiserade kategori med finsk 
härkomst som tidigare. Detta skapar helt annorlunda förutsättningar och kontext till barnens 
identitetsarbete i jämförelse med tidigare generationer. Även om det vardagliga sker i en 
huvudsakligen svenskspråkig livsmiljö betyder detta inte att man bortser från sina finska rötter utan 
tvärtom, som barnens berättelser i min studie visar har de sin (sverige)finskhet med sig hela tiden 
och den används som en positiv och förstärkande faktor till identiteten. Som Jonas konstaterar är 
finskhet en positiv faktor som ökar hans välmående: 
 

” För mig blir livet bättre för att jag kan finska”. (Jonas) 
 
Det finns ingen problematik i barnens berättelser som relaterar till språk eller en sverigefinsk 
identitet i skolan. Den finska härkomsten kommer inte upp i barnens berättelser som en egenskap 
som definierar dem inom skolväsendet (av lärare eller andra elever). Alla går i vanliga svenska skolor 
och ingen blir utpekade eller särskiljs som finsk som finska barnen under 1970-80-talen. Alla deltar 
i modersmålsundervisning en gång i veckan och får upp till en timme undervisning ensamt eller i 
en grupp. Förutom föräldrar är det den modersmålsläraren som huvudsakligen uppmuntrar och 
stödjer barnens språkutveckling i det finska språket. Det svenska skolväsendet är mångkulturellt i 
en helt annan utsträckning än nånsin och det är inte ovanligt att flera elever har 
modersmålsundervisning som Alvis berättar: 
 

”Nästan hälften av mina klasskompisar går till modersmålsundervisning. Inte de som är 
svenska men alla andra. Ingen märker att jag går till finska lektion, det är ju efter skolan.” 
(Alvis) 

 
Men att delta i modersmålsundervisningen kan även kännas besvärligt, som Jonas berättar, 
eftersom den ges utanför skolans ordinarie undervisningstid och man missar lek och fritid med sina 
kompisar: 
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”Mina kompisar säger `varför måste du gå till finskan´. Jag vill leka med dem men jag måste 
gå och sitta inne under en hela lektion. Det vore bättre att ha finska under skoldagen, då 
missar jag ingenting.” (Jonas) 
 

Under det första intervjutillfället fick barnen göra en självuppskattning om sina egna 
språkkunskaper följt av en intervju i par om hur, när och med vem använder barnen det finska 
språket. Det var inte oväntat att de barnen som uppskattar sina språkkunskaper som mycket bra i 
skrift och tal är desamma som har de flesta tillfällen att använda språket. De barnen som tog upp 
svårigheter med det finska språket, och i synnerhet med skrivning och läsning, var däremot bland 
de som uppskattade sina kunskaper på mest negativt sätt och redovisade också att de har färre 
möjligheter att använda språket i olika kontexter (hemma, med släkt eller med kompisar). Det kan 
beskrivas nästan som en längtan efter att kunna finska bättre när Cecilia och Jonas pratar om böcker 
som både har läst på finska och Cecilia medger att hon har det svårt att läsa på finska: 
 

”Jag skulle också gärna läsa finska böcker själv. Jag gillar Asterix böcker (.) men det blir svårt 
för mig. Nu måste någon annan läsa böcker till oss.” (Cecilia) 
 

För den sista uppgiften hade de flesta fotograferat någon finsk litteratur eller läroböcker som 
används i modersmålsundervisningen. Barnen var enhetliga i att finskspråkiga böcker är konstiga 
och mindre omtyckta än svenska eller engelskspråkiga böcker, särskilt när det handlar om översätta 
böcker. Det är också mer sällan att barnen lyssnar finskspråkig musik och tittar på finskspråkiga 
teveprogram eller film (förutom på semester i Finland). Kan det finnas en kulturell eller språklig 
skillnad i finska böcker som gör att barnen upplever det svårt att relatera till berättelser eller 
fantasivärlden i dem? Detta är intressant eftersom det inte verkar vara ett problem med 
engelskspråkiga böcker. Min uppfattning är att det finska språket kan verka för komplicerade i 
böcker som innehållsmässigt kunde passa till unga sverigefinska läsare men att innehållet i böcker 
där språket är på lämplig nivå är för barnsligt. En populär finsk ungdomsbok som iscensätts i en 
kontext som känns bekant och relevant även till en svensk publik, eller eventuellt en bok med en 
sverigefinsk huvudperson, har inte slagit igenom och barnen kan inte dela sina finska läsupplevelser 
med svenska kompisar heller. Det är en internationell, engelskspråkig fantasivärld som de helst 
känner igen. Under senaste åren har det producerats olika sverigefinska barnprogram för Sveriges 
television som riktar sig mot just den här målgruppen men de konsumeras förmodligen 
huvudsakligen av minoriteten själv. Oavsett vilka möjligheter barnen har att använda finska vet de 
emellertid att man kan ha stor nytta av kunskaper i språket. Att vara flerspråkig i Sverige kommer 
med fördel och till och med ökar livskvalitet som Cecilia och Kalle konstaterar: 
 

”Det är bra att kunna två språk i Sverige. Jag säger att (.) inte så många kan finska.” (Cecilia) 
”Man kan få ett bättre jobb om man kan finska.” (Kalle) 
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Att kunna både språk och känna till både Sveriges och Finlands kulturer öppnar stora 
framtidsmöjligheter även i Finland, det vet Kalle som påstår att: 
 

”Man kan bli Finlands president, presidenten måste ju kunna både finska och svenska.” 
(Kalle). 

 
En fråga som kom upp utifrån barnens diskussioner handlade om möjligheten att vidarebefordra 
det finska språket till egna barn. Till den hypotetiska frågan om barnen skulle vilja prata finska med 
sina egna barn i framtiden svarar alla positivt men det finns också utmaningar i detta som Fanny 
och Alvis framhäver: 
 

”Jag vill att mina barn lär sig finska, men bara om de vill.” (Fanny) 
”Men då måste du också lära din framtidens make att prata finska.” (Alvis) 
[Fanny skrattar] 

Sociala relationer och kamratkulturer 

Att ha två finskspråkiga föräldrar ökar självklart tillfällen där det finska språket kan användas, men 
för de flesta sverigefinska barn idag är detta mer ett undantag än en norm. I stort sett kan man 
konstatera att barnens livsmiljöer är huvudsakligen svenskspråkiga eftersom skola, fritidsaktiviteter 
och sociala nätverk fungerar på svenska. Endast en minoritetsandel har en aktiv kontakt till vänner 
i Finland eller kommunicerar med dem via mobiltelefoner. Den enda hänvisningen i barnens 
berättelser till att social media används i kontakt med andra finskspråkiga barn gäller just kontakt 
med kompisar i Finland. De barnen vars både föräldrar är finskspråkiga redovisar att de använder 
mobiltelefoner på finska i kommunikation med sina föräldrar i jämförelse med de barnen som har 
en icke-finsktalande förälder och som redovisar att de sällan använder mobiltelefoner på finska. 
Majoriteten av barn redovisar att de använder finska i kontakt med sina mor- och farföräldrar men 
gör det mer sällan vilket hänger ihop med ett tidigare nämnt faktum att de flesta har ingen daglig 
kontakt med dem. Här måste det dock påpekas att begreppet ”sällan” var öppet för egen definition 
och barnen kan ha tolkat det på olika sätt beroende på vilken relation man har till mor- och 
farförälder.  

En övervägande del av barnen svarade sällan eller aldrig till min fråga om användningen av 
finska i skolan eller på fritid med sina kompisar. En förutsättning till skapandet (den tolkande 
reproduktionen) av en sverigefinsk kamratkultur är att det finns en miljö där den finska härkomsten 
utgör sammankomstens ramar för att barnen kan reproducera den finska kulturen till sin egen och 
skapa en sverigefinsk kamratkultur där både kultur och språk görs betydelsefulla på barns egna 
villkor (som i Corsaro 2018:53). Barnen lyfter fram i sina berättelser och redovisningar att de saknar 
finskspråkiga kompisar och kamratgrupper. Fritidsaktiviteter genomförs nästan helt på svenska och 
i skolan har man knappast en timme finsk modersmålsundervisning i veckan där man möjligtvis är 
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den enstaka eleven. En övervägande del av barnens språkliga miljöer är således svenskspråkiga och 
engelskan kommer att bli ännu mer dominerande i barnens fritid genom användning av social 
media, internet, filmer och böcker.  

Vid det sista intervjutillfället visar Gabriel ett foto av den finskspråkiga verksamheten där 
intervjuer genomförs och berättar att han ville fotografera sin finska modersmålslärare också. Han 
har tidigare definierat sig först och främst som svensk och berättar nu hur den verksamheten utgör 
en väsentlig finskspråkig miljö för honom och att den finska modersmålsläraren är en viktig 
finskspråkig vuxenkontakt. Tillsammans skapar dessa två en viktig dimension till hans 
identitetsarbete. För Gabriel betyder en sverigefinsk identitet att finskhet och svenskhet är i ett 
samspel i en svenskspråkig kontext där den finska härkomsten görs betydelsefull. Om man 
reflekterar mina informanters berättelser med Ågrens (2006:17) fråga om tillvaron för personer 
med finsk bakgrund i Sverige är per definition problematiskt kan man konstatera att för barnen 
finns det ingen stor komplexitet i identitet just på grund av hur sverigefinskheten manifesteras till 
dem genom en positiv anknytning till finsk härkomst. Som Fanny berättar är Finland nära till henne: 
 

”Jag känner min finska släkt mycket bättre än min svensk. Min morfar är en släktfrik som 
gillar att utforska vårt släktträd och vi får mycket information utifrån det, vi vet varifrån vi 
kommer.” (Fanny) 

Sammanfattning  

I detta kapitel har jag redovisat examinationsarbetens empiriska fynd genom de tre huvudteman 
familj och egna rötter, kultur och traditioner samt språk som har utformats utifrån intervjuguiden 
som jag använde i gruppintervjuerna och utvecklades i barnens egna berättelser om identitet, kultur 
och språk. För just de här 11 barnen får en sverigefinsk identitet utvecklingsmöjligheter inom 
familjer och genom vistelser och kontakt till Finland som förankrar finskhet och det finska 
kulturarvet till barnens identiteter. Det är viktigt att känna till familjens historier eftersom då blir 
de en del av barnens historia också och kan användas för att bearbeta frågor om eget ursprung och 
egen identitet. Att identifiera sig som finsk eller sverigefinsk är en individuell uppfattning och 
upplevelse om vem som man är. För de barnen som är födda i Sverige känns sverigefinskhet som 
en naturlig del av identitetens hybriditet.  

Alla 11 barn har fått lära sig och talar finska och kunskaper i språket utgör en betydelsefull 
dimension i barnens identitetsarbete. Flerspråkighet anses som en resurs i vardagen men också 
inför framtiden. Barnens livsmiljöer och sociala relationer utanför familjen är dock huvudsakligen 
svenskspråkiga och barnen saknar sverigefinska kompisar i sina vardagliga kontakter vilket påverkar 
hur och i vilken utsträckning barnen kan ta del av en egen sverigefinsk kamratkultur.  
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Diskussion 

För mitt examensarbete genomförde jag en studie om 9-14 åriga sverigefinska barns 
identitetskonstruktioner för att utforska hur en grupp av 11 sverigefinska barn relaterar till en 
sverigefinsk identitet och till sin finska härkomst. Studien syftade till att lyfta fram minoritetsbarns 
egna funderingar kring identitet, kultur och språk samt vilka föreställningar barnen själva tillskriver 
till sverigefinskhet. Empirin samlades in med kvalitativa gruppintervjuer med en grupp av barn som 
har minst en förälder eller en mor- eller farförälder som kommer från Finland. Barnen bor i en 
svensk mellanstorstad och träffas vanligtvis i en finskspråkig fritidsverksamhet vars ändamål är att 
förstärka barnens sverigefinska identiteter med andra jämnåriga samt utöka möjligheter att använda 
det finska språket. Med barnen som informanter och i kontroll av sina egna beskrivningar om 
identitet och identifikation satte jag barnen som subjekt i min studie och uppmärksammade dem 
som aktiva aktörer i konstruktion av sin egna sociala verklighet (som i James, Jenks & Prout 1998). 
Barnens egna tankar och funderingar har analyserats utifrån studiens empiriska fynd. I 
resultatredovisning strävade jag efter att presentera ett sverigefinskt barns perspektiv för att kunna 
besvara studiens syfte om hur barnen själva upplever och uppfattar sin identitet och på vilket sätt 
den kopplas till sverigefinskhet men även hur det finska kulturarvet synliggörs eller görs 
betydelsefulla av barnen själva. Barnens funderingar kring flerspråkighet och möjligheter till 
språkanvändning har också redovisats och kopplats till barnens identitetsarbete.  

Hur barnen i min studie identifierar sig bestäms och påverkas av flera faktorer såsom barnens 
medborgarskap eller familjens etniska härkomst men även vilken tillhörighetskänsla de har till 
gruppen sverigefinnar. Det handlar också om barnens identifikation med det finska språket och 
vilken relation var och ett har till sitt finska ursprung. I 2000 erkändes sverigefinnar som en av 
Sveriges fem nationella minoriteter. Trots den långa gemensamma historia som Sverige och Finland 
delade i århundraden har den finsktalande (sverigefinska) minoriteten diskriminerats i flera 
generationer av historiska och ideologiska anledningar såsom Sveriges nationalistiska 
nationsbyggande under 1800-talet eller ett assimilatoriskt tankesätt mot minoriteterna som fortsatte 
fram åtminstone tills Sverige fick den första integrationspolitiken under 1970-talet och 
minoritetslagstiftningens formulering under 2000-talet. Som jag visade i bakgrundskapitlet var en 
konsekvens av detta att sverigefinnar blivit marginaliserade i det svenska samhället och hamnat i 
en lägre samhällsposition vilket påverkade till exempel de möjligheterna som den stora 
arbetskraftsinvandrargruppen som migrerade från Finland till Sverige under 1960-70-talen hade för 
att behålla och främja sin sverigefinska minoritetsidentitet och bevara det minoritetsspråket finska 
(se Orama 2011, Huss och Spiliopoulou 2005, Lainio & Wande 1996). Det var inte innan 2010 när 
Sveriges minoritetslagstiftning gällande nationella minoriteter och minoritetsspråk först trädde i 
kraft att sverigefinska barns rättigheter fastställdes i en lagtext. Enligt lagen 2009:724 om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ska sverigefinska barns rätt till egen kulturidentitet och det eget 
språk främjas särskilt av allmänheten.  
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Det svenska samhället utgör diskursen till sverigefinska barns identitetsarbete och den utformar 
även kontexter där barnens sociala identiteter utvecklar. Identitetsarbete är en process som är alltid 
i förändring; vi blir aldrig färdiga med våra identiteter. Som Hall (2000:17) skriver intar vi olika 
positioner under vår livstid och en och samma person kan uppleva olika identiteter beroende på 
sammanhang och kontexter där vi befinner oss i. Vi bearbetar och konstruerar våra identiteter 
utifrån de erfarenheterna som vi upplever och i de sociala relationer vi har i alla livsfaser som vi går 
genom. Det är möjligt att ändra eller återta en identitet i en självpåtagen process men delar av våra 
identiteter kan också försvinna eller glömmas bort som en påtvingad handling under specifika 
omständigheterna (Hammarén och Johansson 2009:107). Enligt Bhabha (2004:2, 53) sker vår 
identifikation i vad han kallar ett tredje rum, ett mellantillstånd, där strategier om nya och hybrida 
identiteter skapas och utvecklas. Det är genom språk och i vårt tal hur vi uttrycker våra identiteter 
såväl som hur andra tolkar och uttalar dem. Vår identifikation är alltså beroende av hur vi får 
uttrycka våra identiteter och hur våra identiteter definieras av andra. Att känna tillhörighet till den 
sverigefinska minoriteten är en självidentifikation, man bestämmer själv om man vill, eller om man 
inte vill, definiera sig som sverigefinsk. Att bli tillskriven en minoritetsidentitet på grund av en 
etnisk härkomst tilltalar dock inte alla som statistiskt skulle kunna räknas som sverigefinnar. På 
grund av marginalisering och diskriminering i det svenska samhället och i det skolväsendet under 
1960, 70- och 80-talet hade många finska barn begränsade möjligheter till ett identitetsarbete där 
den finska härkomsten och det finska språket fick vara med. Följaktligen finns det en stor grupp 
av personer med finsk härkomst i Sverige idag som har inga kunskaper i det finska språket, känner 
ingen tillhörighet till den sverigefinska minoriteten eller har det svårt att identifiera sig som en 
sverigefinne (se Latvalehto 2018, Ågren 2006, Weckström 2011). Samhällets syn på minoriteter 
samt hur det finska språket och den sverigefinska kulturen värderas och uppskattas av 
majoritetssamhället påverkar de förutsättningar som minoriteten har till sitt identitetsarbete och att 
sverigefinska barns och ungas lagenliga rättigheter blir tillgodosedda. 

För de flesta av sverigefinska barn och unga idag har förutsättningar förändrats från tiden när 
deras föräldrars generation var unga, inte minst med hänsyn till svenskans dominans i barnens liv 
men även att sverigefinnarnas position nu fastställs i lagstiftningen. Lainio (2009:145) anser att 
friktionen mellan finnar och svenskar har reducerats på grund av att finnarna har assimilerats och 
smält in i det svenskspråkiga samhället genom ett kultur- och språkbyte men att det finns 
ambivalens i hur många sverigefinnar faktiskt känner sig kränkta på grund av assimileringen och de 
som så småningom har accepterat det som en del av livet. Latvalehto (2018:63) däremot konstaterar 
att många personer med finsk härkomst i Sverige har gömt bort sitt finska påbrå med avsikt att 
smälta in och i ett försök att bli lika de andra. Detta är en anledning till varför barnen i min studie 
berättar att de saknar tillgång till finskspråkiga arenor och kompisrelationer i vardagen där 
sverigefinska kamratkretsar och -kulturer är en naturlig del av barnens livsmiljöer. Barnens 
relationer till den finska härkomsten förstärks däremot på semester och på besök till Finland och 
genom kontakter till finsk släkt där. Med ny teknik och social media har barnen dock en ny 
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möjlighet att skapa sina egna kompisrelationer till vänner eller släkt i Finland och utöka sitt 
finskspråkiga sociala nätverk dit. 

Vad tänker barnen om sina identiteter i ljuset av min studie?  

Vad tänkte de 11 sverigefinska barnen om sina identiteter? Är deras identifiering med 
sverigefinskhet någonting nytt och annorlunda än hur sverigefinskhet beskrivs eller definieras av 
vuxna? Studiens resultat visar att sverigefinskhet skapas i en process där olika finska föremål och 
traditioner som tagits från Finland till Sverige görs om till någonting nytt och fylls med en 
sverigefinsk innebörd i en svensk kontext. För barnen görs sverigefinskhet också genom relationer 
och kopplingar till deras finska härkomst och till Finland även om ingen är född i Finland. Barnens 
livsvillkor är huvudsakligen svensk- eller flerspråkiga och bestäms av den svenska 
samhällsdiskursen men den finska härkomsten representeras som någonting mycket betydelsefullt 
av barnen. De barnen som identifierar sig först och främst som sverigefinnar kopplar sin 
sverigefinskhet till familjens anknytning till Finland men framhäver samtidigt att de är födda och 
växer upp i Sverige. För en del av barnen betyder sverigefinskhet att vara en finsk person som lever 
i Sverige; livet är bra när man kan finska i Sverige. Den finska härkomsten utgör en viktig del av 
barnens identiteter men finskhet definierar och kategoriserar inte med samma konsekvenser som 
till exempel den andra generationen vars berättelser om barndom på 1970-80-talen skapar en bild 
om upplevelser och känslor av att vara kluven i sin identitet eller i sin (sverige)finskhet (som i Ågren 
2006, Weckström 2011a/2011b och Latvalehto 2018). De barnen som deltog i min studie kan 
däremot vara starka i sina sverigefinska identiteter eftersom de inte upplever någon form av 
utanförskap eller marginalisering som tidigare kopplats till finskhet eller att vara finsk i Sverige 
(Latvalehto 2018:37). Att samtidigt vara svensk ingår i sverigefinskheten och den delen av identitet 
behöver inte problematiseras eller bekräftas av omgivningen. Att barnen får höra berättelser om 
familjens finska historia och kulturarv är relevant till barnens identitetsarbete eftersom det är en 
del av barnens historia också; kunskap om egna rötter kan användas för att bearbeta frågor kring 
ursprung samt att utveckla en egen relation till det och till sverigefinskhet. Att känna till familjens 
historia skapar en förklaring till varför man är en person som växer upp i Sverige men har 
egenskaper och kunskap som finländare vanligtvis har i Finland. För barnen visar det inte ingå 
någon stor problematik i sverigefinskhet, de har inte uppmanats att dölja sin finska härkomst eller 
upplevt assimileringstryck från samhället eller skolan eftersom de agerar på samma villkor som 
svenska barn inom dessa kontexter. Tidigare generationens mindervärdighetskänsla gentemot 
svenskar har inte förts över till de här barnen och det har ingen betydelse för barnens liv. 

Språkets betydelse till barnens identiteter 

För de barnen i min studie representeras det finska språket som en väsentlig del av identitet som 
anknyter barnens svenska tillvaro till den finska härkomsten; kunskaper i språket utgör en 
betydelsefull dimension i barnens identitetsarbete. För många sverigefinska barn idag är detta 
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oåtkomligt, oavsett hur mångkulturell och flerspråkig det svenska samhället har blivit, eftersom 
deras mor- eller farföräldrar inte lärde sina barn finska eller föräldrar inte ansåg det som viktigt eller 
ens möjligt att vidarebefordra språkkunskaper till sina barn. För mig var det en upplyftande och en 
väldigt positiv erfarenhet att observera hur barnen engagerade sig i finska under intervjuerna även 
om en del uppskattade sina språkkunskaper som bristande och hade möjligtvis haft det lättare att 
uttrycka sig på svenska. Ibland blandade barnen språk i sitt tal eller saknade ett ord i finskan men 
då förfinskade de ett svenskt ord eller kom upp med ett nytt sverigefinskt ord för att kunna 
kommunicera med varandra. Det bevisar hur barnens flerspråkighet fungerar i tal och lyfter fram 
vilka olika språkliga resurser barnen har till hands att använda i sina språkliga handlingar (om det 
så kallade transspråkande, se Paulsrud et al. 2017). Det finska språket har olika funktioner för 
barnen; utöver att vara ett kommunikationsmedel med den finskspråkiga föräldern och i kontakter 
till Finland kan finska också användas som en resurs i den vardagliga svenskspråkiga livsmiljön för 
att utmana den icke-finsktalande föräldern. För att inte tala om vilket kapital språkkunskaper kan 
vara inför framtiden – att man kan till och med bli Finlands president om man kan både finska och 
svenska, som ett barn konstaterade. Som Vuorsola (2018:1, 7) påpekar har Sveriges språkpolitik 
gentemot den sverigefinska minoriteten haft en positiv utveckling från mitten av 1990-talet, särskilt 
när det gäller etableringen av en rättslig status enligt internationella konventioner vilket i sin tur har 
förstärkt nationella minoriteternas position och positionering genom nationell lagstiftning. Under 
senaste åren har det uppfunnits ett nytt intresse även inifrån minoriteten, och bland unga 
sverigefinnar i synnerhet, för att förstärka den sverigefinska minoritetsidentiteten. Det finns flera 
som känner sig hemma i sverigefinskheten (som i Minoritet.se 2019, se även Minoritet.se 2015) 
även om många saknar kunskaper i finska. Det är just den här diskursen som möjliggör att barnen 
i min studie tog en väldigt positiv ställning till identifiering med sverigefinskhet. 

Språkets betydelse är inte nödvändigvist kopplat till hur bra (eller dåligt) man kan ett språk utan 
det handlar mer om vilken mening eller position ett språk får i en personens historia (som i 
Weckström 2011b:63). I barnens berättelser fanns det inget tydligt krav på kunskaper i finskan som 
en förutsättning till identifiering med sverigefinskhet. Det är intressant att jämföra min studie med 
Weckströms (2011:55) resultat. En del av informanterna i Weckströms studie ansåg att kunskaper 
i finska utgjorde en förutsättning för att vara ”en riktig finne”. Barnen i min studie är medvetna 
om olika anledningar till varför det finska språket gått förlorat i många sverigefinnarnas liv, men 
sverigefinskhet kan definieras utan språkkunskaper och tillhörighetskänslan och den kan också 
anammas genom en egen vilja att identifiera sig med sverigefinskheten (någonting som Weckströms 
informanter inte framhävde). Att barnen inte upplevde en ambivalens i sina identiteter eller i 
flerspråkighet beror såklart på att för de flesta är svenska det första och starkaste språket och den 
finskspråkiga delen av identitet är mer latent. I vardagen är man kanske mer svensk än sverigefinsk 
även om sverigefinskhet är en representation av barnens hybrida identiteter. På semester i Finland 
befinner man sig utanför den vardagliga svenska kontexten och identitetens hybriditet aktualiseras 
på nytt. Som barnen berättar förstärks känslan av finskhet i dem när de får en positiv bekräftelse 
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av omgivningen att de klarar sig av även på finska. Dessa upplevelser blir en del av barnens 
identitetsarbete genom att de förankrar finskhet och det finska språket i barnens identiteter. Med 
detta kan barnen identifiera sig med sverigefinskhet även i den vardagliga svenska kontexten. 

Hur sociala relationer påverkar barnens identitetsarbete 

I sina funderingar anknyter barnen sina identiteter med erfarenheter och upplevelser om och från 
Finland och konstaterar att sverigefinskhet är en relativ ny identitetskategori som utvecklas och 
fylls med innebörd hela tiden. Barnens beskrivelser om sverigefinskhet visar hur identiteter ändrar 
hela tiden och att barnen kan vara aktiva medskapare i sina identitetsarbeten när det finns en 
möjlighet till det. Att barnen gör en tydlig koppling mellan sverigefinskhet och en finsk härkomst 
kan naturligtvis tolkas att i just dessa barns familjer gör man så. Utan att också genomföra en studie 
hemma hos barnen och observera hur sverigefinskhet och finskhet behandlas där framställs min 
studiens resultat med barnens utsagor och berättelser om hur deras verkligheter ser ut. Det är 
barnens perspektiv till sina identiteter som jag har presenterat i min studie. Hur sociala relationer 
till andra sverigefinska barn eller personer med finsk härkomst utanför familjer presenteras i 
barnens berättelser är en blandning av semesterminnen från Finland, att ha få kontakter till andra 
sverigefinska barn och den korta tiden barnen träffas med modersmålsläraren i skolan. Som min 
studie visar saknar barnen kamratrelationer till andra sverigefinska barn i synnerhet och olika arenor 
där det finska språket kan användas i vardagen. Den finskspråkiga verksamheten där barnen träffas 
är mer sällsynt i Sverige (liknande finskspråkiga barnfritidsverksamheter är få i andra delar av 
landet). En utmaning till barnens identitetsarbete är således att hitta en balans mellan svenskans 
dominans och möjligheter att behålla och utveckla finska, att barnen upplever att både språk är 
betydelsefulla för livet.  

En förutsättning till ett sverigefinskt identitetsarbete är att skapa flera kontaktytor och 
möjligheter där barnens sverigefinskhet kan bearbetas och det finska språket användas. Genom sitt 
engagemang och uppmuntran har dessa barns föräldrar satsat på sina barns identitetsarbete och 
medverkat att barnen skapar en relation till den finska härkomsten. Därigenom blir även det finska 
språket betydelsefullt till barnen. För barnen finns det just nu den fritidsverksamheten som en 
möjlighet att förstärka den sverigefinska delen av identitet och utveckla sina språkkunskaper med 
andra finskspråkiga barn och vuxna men när de blir äldre och har andra hobbys där kompiskretsar 
är helt svenskspråkiga blir det mer krävande att utöka tillfällen där barnen faktiskt använder finska. 
Som Huss (2010:10) skriver för att bevara och utveckla sverigefinnarnas språkkunskaper i finskan 
ska användningsområden i språket på inga villkor inskränkas. Däremot behövs det flera kontaktytor 
och tillfällen som möjliggör språkanvändningen. För de flesta sverigefinska barn är möjligheter till 
ett sverigefinskt identitetsarbete inom en egen sverigefinsk kamratkultur begränsade i saknad av 
barn- och ungdomsverksamheter där barnen vill delta och som uppmuntrar och möjliggör 
kontakter till det finska språket och andra finskspråkiga barn. Möjligheter att bygga upp en 
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finskspråkig kompiskrets som senare i livet utgör den sverigefinska diskursen är marginella till de 
flesta sverigefinska barn. Livet blir helt enkelt mer svensk och svenskspråkig.  

Sverigefinskhet som identitet 

Min studie visar att barnen hämtar fortfarande delar av sin identitet ifrån Finland även om vardagen 
sker i en huvudsakligen svensk- eller flerspråkig livsmiljö. För barnen betyder detta inte att man 
bortser från sina finska rötter utan tvärtom, de har det finska med sig hela tiden och kan använda 
det som en positiv resurs i sitt identitetsarbete om de väljer så. Som Åhrén (2008:14, 16) skriver 
sker identitetsarbete i en inre dialog med sig själv om sig själv. För barnen håller den sverigefinska 
delen av identitet på att etableras. Identitetens hybriditet är möjligt om barnen får utrymme att 
konstruera sina identiteter med olika erfarenheter och upplevelser och omgivningen bekräftar 
identitetsarbetet på ett positivt sätt.  

Hade intervjuns upplägg påverkan på barnens svar och funderingar? Säkert, särskilt med hänsyn 
till forskareffekt och språkval. Att finska användes som huvudspråk i intervjuerna styrde barnens 
utsagor och förmodligen också påverkade hur barnen besvarade mina frågor. När det handlade om 
kulturrelaterade seder och innebörder av traditioner var begrepp och föremål som barnen tog upp 
mer tydligt kopplat till Finland än att de presenterades som någonting unikt sverigefinskt i Sverige. 
Det visar sig inte att finnas någon står problematik i barnens berättelser kring den finska 
härkomsten och att vara flerspråkig eller hur barnen bemöts i den svenska världen utanför hemmet. 
Till skillnad från tidigare generationer behöver barnen inte gömma bort eller skämmas för sin finska 
härkomst. Barnens identiteter och engagemang att delta i intervjuer hade också påverkan på 
resultat; var och en tog sin personlighet med och gav mig en tillgång till personliga tankar och 
funderingar. I kvalitativa studier görs alltid en tolkning om verkligheten. Det är barnens verkligheter 
som jag har beskrivit och mitt syfte har varit att vara så noggrann som möjligt i att framhäva barnens 
egna röster i resultatredovisningen. Sverigefinskhet som skapas i barnens berättelser utvecklas 
utifrån barnens egna berättelser och i ett tredje rum som formuleras utifrån den diskursen där 
barnens identitetsarbete sker. Det handlar inte bara om relationer eller kopplingar till ett land utan 
en sverigefinsk identitet är en konstruktion med egenskaper och innebörd som hänvisar till 
identifikation med konceptet sverigefinskhet och hur den får uttalas i samhällsdiskursen. En 
sverigefinsk identitet är som ett klädesplagg som barnen tar på sig när de vill och hur det på bästa 
sättet passar på dem i samspel med andra sverigefinnar. Som det ser ut i skrivande stund finns det 
en ny lyft för att förstärka identitetskänslan inifrån sverigefinska minoriteten och genom rättigheter 
som har förbättrat sverigefinnarnas status i det svenska samhället. Om flera barn och unga med 
finsk härkomst i Sverige blir intresserade av sina identiteter och rättigheter och vill främja, eller 
återta, sin sverigefinskhet återstår att se i framtiden. 
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Konklusion 

Det finns endast ett fåtal forskningsstudier om sverigefinska barns identitetsarbete och ett barns 
perspektiv i synnerhet saknas i dem. Antal deltagare i min studie är förstås för begränsade för att 
kunna erbjuda en representativ helhetsbild av alla sverigefinska barns identiteter och identifiering. 
Men att kunna komplettera den befintliga forskningen och öka både vetenskaplig och samhällets 
kunskap om nationella minoritetsbarns livsvillkor kan min studie bidra med en insikt till aspekter 
som just den här gruppen av sverigefinska barn anser som relevanta och betydelsefulla i sin 
identitetskonstruktion. Jag ville lyfta fram de positiva tankar och funderingar som barnen har kring 
sina identiteter och ursprung för att visa att ett sverigefinskt identitetsarbete är möjligt idag. I mån 
av tid och på grund av examensarbetens omfattning har det inte varit möjligt att inkludera en 
kontrollgrupp av sverigefinska barn i min studie som inte talar finska eller som har få eller inga 
kontakter till Finland. Utifrån ett vetenskapligt perspektiv skulle det vara relevant och mycket 
intressant att utforska icke-finsktalande sverigefinska barns identitetsarbete men det måste göras 
inom ramen av en annan studie eller avhandling.  

Jag själv är inte född i Sverige (även om jag inte bott i Finland sedan 1990-talet) och under 
studiens gång har jag vid flera tillfällen funderat min egen identitet och hur den har påverkat 
insamlingen av empiri eller min tolkning och analys av det empiriska fyndet (inte bara med hänsyn 
till forskareffekten). För barnen verkade mitt födelseland inte vara relevant, vi alla delade en finsk 
härkomst och använde det finska språket i gruppintervjuerna. Men jag undrar om jag saknar 
någonting som en forskare, en förståelse eller ett inifrån-perspektiv, i att jag inte har den 
sverigefinska historian i mig, att mina föräldrar till exempel inte blivit diskriminerat eller kränkt i 
arbetslivet på grund av sitt namn, sin finska brytning eller hamnat i en socio-ekonomisk marginal i 
det svenska samhället, liksom så många i deras generation som migrerade från Finland till Sverige 
under 1960-70-talen. När jag själv har fått höra här i Sverige att jag inte borde tala finska med mina 
barn eller att det vore bättre att tala svenska, mitt fjärde språk, med dem har jag kunnat hänvisa till 
forskning som bevisar flerspråkighetens fördelar. För mig har det inte varit svårt eller konstigt att 
vara stolt över min eller mina barns finska härkomst i Sverige. Hade jag istället av Finland födds i 
Sverige i mitten av 1970-talet kunde mina möjligheter att vidarebefordra min familjens kulturarv 
till mina barn vara helt annorlunda. Och det är möjligt att jag inte ens kunde tala finska med dem. 
Gamla stereotypier om finnar har haft den största påverkan på de 70-80-talisternas identitetsarbete 
(se Latvalehto 2018:63) men vad gör hopp för framtiden är att sverigefinska barn alltmer sällan 
möts och bedöms med stereotypiska uppfattningar. Som min studie visar verkar stereotypiska 
beskrivningar om finnar inte uppfattas som aktuella av barnen. 

Språkfrågan har varit och fortsätter vara centralt i det sverigefinska minoritetsarbete men ännu 
mer en hjärtefråga till en ny generation av unga sverigefinnar som vill återta sitt språk och själv 
definiera sin kulturidentitet. För skrivande stund införväntas ett beslut kring utredningen SOU 
2017:91 som handlar om nationella minoritetsspråkens förbättrade förutsättningar i skolväsendet 
samt vilka möjligheter som kan skapas i samhället för minoritetsspråkens revitalisering. Ett förslag 
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som ingår i utredningen är att öka undervisningstid i nationella minoritetsspråk upp till 3 timmar i 
veckan. Det måste finnas en konsistens i hur barnen får lära sig det finska språket genom hela 
skolgången. Men det är föräldrar som besluter om ett minoritetsspråk används i hemmet och som 
stödjer sina barn i språklärandet. Idag behöver många sverigefinska föräldrar stöd och information 
om hur man främjar flerspråkighet i hemmet. Hur man talar till sig om sin egen sverigefinska 
identitet vidarebefordras till barnen genom vårt tankesätt, antigen som en stolthet eller som 
likgiltighet mot egna rötter. Detta har en stor påverkan på sverigefinska barns identitetsarbete. Till 
sist kan man konstatera att det är barns subjektiva rättighet att ha tillgång till en kulturidentitet och 
till minoritetsspråk och allmänheten, den vuxenvärlden, måste respektera och tillgodose detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till föräldrar om samtycke om deltagande i undersökning  

 
Hej alla föräldrar!  
 
Jag heter Tuuli Uljas och under de senaste två åren har jag studerat Mastersprogrammet i barn och 
ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet med ett särskilt intresse för minoritetsbarns rättigheter 
och delaktighet och håller på att skriva mitt examensarbete under vårterminen 2019. För mitt 
examensarbete kommer jag att genomföra en studie där syftet är att belysa och analysera 
sverigefinska barns egna tankar och resonemang kring sin identitet(er). Alltså hur resonerar barnen 
om sina identitetsarbeten i relation till finskt, svenskt och/eller sverigefinskt kulturarv. Vilka 
begrepp och symboler använder barnen när de berättar om sin identitet? Vilka meningar ges till 
olika traditioner, språk eller föremål av barnen?  
 
För att samla in material skulle jag vilja genomföra gruppintervjuer med barnen i den finskspråkiga 
verksamheten. Fokusgrupp i min forskning är barn i 9-12 års ålder och jag ber om tillåtelse från 
både barn och föräldrar att få genomföra intervjuer under tre träffar i början av 2019. Föreningens 
styrelse samt gruppledare har givit sina samtycken till min forskning. Studien genomförs med 
hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att deltagande är frivilligt och 
kan avbrytas när eller om barnet vill. Deltagandet är helt konfidentiellt och anonymt, dvs. 
deltagarnas identitet och namn kommer ej att kunna identifieras i uppsatsen. Insamlade material 
kommer endast användas i undersökningssyfte och förvaras på en oåtkomlig plats för andra än 
mig. Resultatet av min undersökning presenteras i en masteruppsats vid Institutionen för 
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  
 
Du/ni som vårdnadshavare tillfrågas härmed om ett samtycke för att ditt/ert barn får delta i 
undersökningen. Jag hoppas också att ditt/ert barn vill ta del i min undersökning så prata gärna 
med barnet om deltagande och be dem att skriva under medgivandet. Om du/ni samtycker att 
ditt/ert barn får delta i studie ska ni skriva under förklaringen i detta brev. För vidare upplysningar 
är ni välkomna att kontakta mig på mail eller telefon.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Tuuli Uljas 
 
Uppsatshandledare:  
Hassan Sharif, universitetslektor i Barn och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Fråga Fråga Analys går utifrån: 
1 INTERVJU 

Hur upplever barn sin position inom: 
-‐   Familj 
-‐   Släkt 
-‐   Språk 
-‐   Historia (finnar i Sverige) 

Handlar om känslor av tillhörighet till 
familj/släkt dvs. egna rötterna  
Handlar om hur tillhörighet till finsk ev. 
svensk identitet skapas och hur tillhörighet 
till sverigefinsk kulturidentitet förhandlas 
genom dem? 

 2 AKTIVITET 
Hur tar barnen del i minoritetskultur? 
 
 
 
Hur kategoriserar barn olika tema/ 
kulturella handlingar/ föremål mellan 
de 3 kategorier? 

Handlar om synliggörande av finsk kultur/ 
sverigefinsk kultur i barnens liv och vilka 
aspekter/symboler är centrala i det. 
 
Handlar om skillnader som synliggörs 
genom kategorisering och positionering 
(finsk-sverigefinsk-svensk)  

3 
  
 

AKTIVITET/INTERVJU 
Hur mat, matkultur och olika 
näringsrelaterade kulturella traditioner 
kopplas till påminnelser/upplevelser, 
högtider och handlingar som är 
kulturellt förankrade. 

Handlar om hur barnen kategoriserar 
kulturella seder och vanor genom matkultur 
och vilka traditioner som barnen anknyter 
till mat och matvanor. 
 
 

4 AKTIVITET 
Termometer – positionering (med 
självuppskattning) inom kategorier 
svensk – finsk – sverigefinsk  

Handlar om känslor av tillhörighet (eller en 
eventuell icke-tillhörighet) mellan nationer 
(finnar och svenskar) och hur sverigefinnar 
positioneras i relation till dem 

5 INTERVJU 
Vad betyder det att ha ”finska rötter”? 
Hur besvarar man frågan ”vem är du 
och varifrån kommer du? 
 
Hur positionera sig en person som bor 
i Sverige, har finska rötter i Finland/ 
Sverige? 

Handlar om resonemang kring egen 
härkomst och personlig historia 
Handlar om självidentifiering. Hur definieras 
olika kategorier  
Vilka krav eller egenskaper behövs för en 
grupptillhörighet? 
 

6 SJÄLVUPPSKATTNING 
I vilka sammanhang använder barnen 
finskan (hemma, utanför hemmet, i 
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skolan, på fritid?). Med vem talar man 
finska? Har barnen finskspråkiga 
vänner? 
 
Om man en dag har egna barn vill 
barnen vidarebefordra kunskaper i 
finskan till dem? 

Handlar om språkets mening till 
kulturidentitet samt språkets betydelse 
(användbarhet) för barnen i vardagen. 
Handlar om sverigefinska/finskspråkiga 
kamratkulturer. 
 
Handlar om samt språkets betydelse i 
framtiden 

7 
 

INTERVJU 
Hur upplever barn sin kulturella, 
sociala eller etniska identitet i relation 
till sverigefinskhet?  
Hur relaterar sverigefinskhet till 
finskhet och svenskhet? 

 
Handlar om känslor av tillhörighet eller en 
eventuell icke-tillhörighet till den 
minoriteten sverigefinnarna vid sidan av 
finskhet och svenskhet 

 


