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Sammanfattning 

 

Sverigefinnar är den största nationella minoritetsgruppen i Sverige vilket ger vissa speciella 

rättigheter även till finska invandrare. Tidigare studier har fokuserat på första och andra 

generationens sverigefinnar och deras integrationsprocess, vilket innebär att det finns behov 

för kompletterande studier vad gäller finländare som har flyttat till Sverige efter 

millennieskiftet. Dessa kan per definition anses vara sverigefinnar, men de delar inte samma 

kultur och historia och saknar kopplingar till den sverigefinska minoritetsgruppen. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur finska invandrare identifierar sig etniskt samt hur de 

upplever sin integrationsprocess till det svenska samhället. Fokus ligger även på språkets 

inverkan på identitet och integration. Det empiriska materialet består av sex kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer samt 74 enkätsvar med finländare som har flyttat till Sverige 

från 2000-talets början och framåt. Materialet har analyserats med hjälp av olika 

identitetsteorier, som Brubaker & Coopers, Tajfel och Jenkins identitetsteorier. Resultatet 

visar att den etniska identiteten kan variera efter omständigheterna och beror på olika 

faktorer. På grund av sociala och kulturella faktorer känner finska invandrare sällan 

tillhörighet till sverigefinnar. Den huvudsakliga sysselsättningen, det sociala sammanhanget 

och språket anses vara de tre huvudfaktorer som bidrar till integration. Kunskap i svenska 

språket har en stor inverkan både på finländarnas etniska identitet och integrationsprocess. 
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1. Inledning 
 

Sverige och Finland har en lång gemensam historia vars rötter sträcker sig ända till 

senmedeltiden (Huss, 2021: s. 182–183). Från 1941 till 1945 kom det ca 70 000 krigsbarn 

från Finland till Sverige, varav många stannade i Sverige. Den stora finska invandringen, som 

skedde på 1960- och 1970-talet, kallas för arbetskraftsinvandring, eftersom invandrare 

flyttade till Sverige för att hitta arbete. Dessa finnar kallas för första generationens 

sverigefinnar – en grupp av finska invandrare, som sedan drabbades av diskriminering och 

det finska språket och kulturen blev starkt stigmatiserade (Huss, 2021: s, 183–184). Enligt 

den bredare definitionen är sverigefinnar individer som bor i Sverige men har finska rötter. 

Denna definition inkluderar även finlandssvenskar1 som en del av sverigefinnar. I den 

allmänna och smalare definitionen har man dessutom finska som modersmål. Enligt Sveriges 

minoritetspolitik avgör man själv om man räknar sig som sverigefinne (Minoritet.se, 2020). 

Sverigefinnar har genom historien blivit utsatta för diskriminering och fått kämpa för att bli 

accepterade i det svenska samhället (Sveriges radio, 2016; Huss, 2021: s, 183–184). I februari 

år 2000 förändrades Sveriges migrationspolitik och sverigefinnar fick en nationell 

minoritetsstatus i Sverige, vilket innebar en statushöjning samt en del politiska ageranden för 

att lyfta upp och skydda den sverigefinska minoriteten samt det finska språket (Huss, 2021: s. 

187–188). Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:742) reformerades 

2009 och enligt den har nationella minoriteter rättighet att behålla och utveckla sitt språk och 

sin kultur, exempelvis är vissa kommuner skyldiga att ordna förskola, äldreomsorg och 

kommunikation med myndigheterna på finska (Minoritet. se, 2020). Idag är sverigefinnar den 

största nationella minoritetsgruppen i Sverige (Fingal, 2021). 

 

I dagens Sverige smälter finländarna in i den svenska gatubilden. Utseendemässigt är det 

svårt att peka ut vem som har finska rötter, men det går inte heller att dölja, eftersom den 

finländska accenten ofta kommer igenom, oavsett om man är finskspråkig eller 

finlandssvensk. Tidigare studier har bekräftat att brytningen fungerar som ett lim som klistrar 

fördomar och stereotyper på en individ omedelbart när den finska bakgrunden avslöjas 

(Latvalehto, 2018 s. 36). Speciellt vid arbetskraftsinvandringen var bilden av en finländare 

 
1 Finland har två officiella språk: finska och svenska. De finländare som pratar svenska som sitt modersmål 
kallas finlandssvenskar och ordet finnar syftar på de finskspråkiga finländarna. I Finland registreras 
modersmålet i befolkningsdatasystemet. 
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kopplad till hårt arbete, supande och vredesutbrott, samt å ena sidan djup tystnad och 

introversion och å andra sidan för höga röster i ett hårt och aggressivt klingande språk 

(Weckström, 2011: s. 111). Sen dess har finländarnas status i Sverige höjts och en hög 

arbetsmoral och rättframhet ses bland annat som positiva egenskaper hos finländare 

(Korkiasaari & Tarkiainen, 2000: s. 434). Bilden om finländarna som invandrargrupp har 

också förändrats drastiskt sedan 1970-talet och nuförtiden anses finländarna vara mest lika 

svenskar efter norrmän. 

 

Största delen av nyare studier om sverigefinnar fokuserar på deras historia och på finska 

språket i Sverige (Weckström, 2011: s. 13). Även den andra generationens sverigefinnar, med 

andra ord första generationens sverigefinnars barn som är födda på 80- och 90-talet, har det 

forskats mycket om. Det är brist på nyare forskning om finländare som har flyttat från 

Finland till Sverige under de senaste åren. Det har hänt stora förändringar på samhällsnivå 

som har påverkat och formulerat om migrationen i Sverige. EU grundades och gränser mellan 

länder öppnades, vilket har förändrat invandringen mellan länder. Nuförtiden är det enklare 

för en finländare att flytta till Sverige, och de får även en minoritetsstatus och rättigheter som 

inte fanns på 1900-talet. På grund av de samhälleliga förhållandena och politiska förändringar 

ser den finska minoriteten annorlunda ut än under arbetskraftsinvandringen. Dessa finländare 

delar inte samma bakgrund som andra och tredje generationens sverigefinnar, men tillhör 

ändå samma minoritetsgrupp på grund av sin etniska identitet och sitt språk, och de får 

samma minoritetsstatus och rättigheter. Detta gör invandrarna från Finland till en speciell och 

unik grupp. Hur ser finländarnas integrationsprocessen till det svenska samhället ut idag? 

Tillhör alla finländare, även de som har flyttat till Sverige under de senaste åren, gruppen 

sverigefinnar och hur definierar de sig etniskt? Enligt kap. 1 § 5 diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) definieras etnisk tillhörighet som nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller 

annat liknande förhållande. Alla människor har minst en etnisk tillhörighet där de ses tillhöra 

en grupp av personer med samma etnicitet (DO.se, 2022). Eftersom den bredare definitionen 

av sverigefinnar är att alla som har finska rötter tillhör den nationella minoritetsgruppen 

sverigefinnar, har jag valt att använda uttrycket ”känsla av tillhörighet” istället för 

”samhörighetskänsla”. Detta för att fokusera på hur finländare i Sverige upplever sin etniska 

tillhörighet istället för samhörighet och gemenskap inom minoritetsgruppen. 

 

Denna studie kommer därmed belysa hur nyblivna invandrare från Finland upplever 

integrationsprocessen in i det svenska samhället, i ett led att komplettera den tidigare 
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forskningen om sverigefinnar och finländare i Sverige efter minoritetslagen började gälla. 

Dessa finländare delar samma etniska bakgrund och tillhör samma nationella minoritet som 

första och andra generationens sverigefinnar och delar möjligtvis även modersmålet. Därmed 

ligger fokus även på dessa finländares etniska identitet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här C-uppsatsen är att belysa hur invandrare från Finland upplever sin 

integrationsprocess och etniska identitet i dagens samhälle. Detta sker genom att undersöka 

hur invandrare från Finland, som har flyttat till Sverige efter millennieskiftet, identifierar sig 

och upplever sin integration till det svenska samhället. Avsikten är därmed att komplettera 

den tidigare forskningen om finska invandrare och sverigefinnar, vilken har fokuserat på 

första generationen som kom till Sverige på 60- och 70-talet, samt andra generationens 

sverigefinnar. Tidsavgränsningen dras vid de senaste 20 åren, efter Sveriges migrationspolitik 

förändrades och sverigefinnar fick sin nationella minoritetsstatus. 

 

Ett särskilt fokus kommer vara den etniska identifieringen i ett led att undersöka betydelsen 

av informanternas minoritetsstatus, identifikation och tillhörighet med gruppen sverigefinnar. 

Jag kommer också belysa modersmålets, svenska eller finska, betydelse för 

integrationsprocessen. 

 

Uppsatsens frågeställning kommer att bygga på tre forskningsfrågor: 

 

1. Hur upplever finländare som har flyttat till Sverige efter 2000-talets början sin 

integration? 

2. Hur beskriver dessa sin etniska identitet?  

3. Vilken inverkan har svenskt eller finskt modersmål på den upplevda integrationen och 

etniska identiteten?  

 

Huvudfokus ligger på fråga 1 på finländarnas integrationsprocess. Fråga 2 belyser hur nya 

invandrare från Finland identifierar sig i Sverige samt om de känner tillhörighet med den 

nationella minoritetsgruppen – sverigefinnar. Fråga 3 fokuserar på om det finns någon 

skillnad mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga finländarnas integrationsprocess på 

grund av modersmålet, samt hur det påverkar på den etniska identiteten. 
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1.2 Disposition 
I kapitel två presenteras tidigare forskning som handlar om sverigefinnar och integration. Det 

belyser också tidigare forskning som handlar om etnisk identitet i kontexten av integration 

och immigration. Därefter följer kapitel tre som beskriver det teoretiska ramverket för 

uppsatsen som består bland annat av Rogers Brubaker & Frederick Coopers (2000), Richard 

Jenkins (2014) och Henri Tajfels (1981) teorier om identitet. Även Halls (1999) teori om 

hybrididentitet och Ervin Goffmans (2020) teori om stigma behandlas här. Efter det redovisas 

uppsatsens kvalitativa metodansats i kapitel fyra. Här finns information om metod, urval, 

datainsamling, informanter samt analysmetod. I slutet av kapitlet belyses studiens reliabilitet 

och validitet samt etiska överväganden. Kapitel fem innehåller analys av materialet samt 

resultat. Analysen är strukturerad utifrån uppsatsens frågeställning. Det sjätte och sista 

kapitlet består av en sammanfattande slutdiskussion 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras en översikt av tidigare forskning om sverigefinnar och deras 

identitet och integration, som berör uppsatsens forskningsområde. Först presenteras forskning 

om sverigefinnar och deras integration till det svenska samhället. Därefter redogörs forskning 

som handlar om hur finländarna i Sverige upplever sin etnicitet och identitet. Till sist 

kommer en sammanfattning av tidigare forskning. 

 

Många utav tidigare studier är skrivna i slutet av 1900-talet. En stor del av nyare forskning 

som har fokus på sverigefinnar och deras identitet handlar om andra generationens 

sverigefinnar eller finländare som har flyttat till Sverige på 60- och 70-talet, det vill säga 

första generationens sverigefinnar. Eftersom Sveriges minoritetspolitik har förändrats sen 

slutet av 90-talet och finländarnas status i Sverige har höjts, befinner sig de nyanlända 

finländarna, som också kan ses som första generationens finländare, inte i samma position 

som första generationens sverigefinnar på 60- och 70-talet.  

 

2.1 Tidigare forskning om sverigefinnar och integration  
Förändringar på samhällsnivå påverkar invandrarnas integrationsprocess. Enligt Liimatainen 

(2013), som har undersökt sverigefinska identiteter samt relationen mellan minoritets- och 

majoritetsgrupper i Sverige i olika årtionden, har sverigefinnar integrerat sig mer i det 

svenska samhället efter de fick sin minoritetsstatus. Dessutom har majoritetsbefolkningens 

attityd mot finska invandrare blivit mer positiv (Liimatainen, 2013: s. 59). Bland annat 

Latvalehto (2018) bekräftar att sverigefinnars status har höjts (Latvalehto, 2018. s. 350). I 

Weckströms studie (2011) framkommer det att svenskarna ser bland annat hög arbetsmoral 

och mod som positiva karaktärsdrag hos finländare. Enligt Latvalehto (2018) behöver man 

inte gömma det finska språket eller sin finska bakgrund längre. Han lägger märke till 

faktumet att andra generationens sverigefinnar har växt upp bland majoritetsbefolkningen och 

därmed har de assimilerats bättre än första generationens sverigefinnar. 

 

Att ha ett utseende som skiljer sig från majoritetens utseende kan fungera som en 

referenspunkt i processen att definiera sig själv som annorlunda, men kan lika väl vara en 

indikator för andra att personen inte tillhör sin grupp (Weckström, 2011: s. 107). Finländare 

är utseendemässigt så pass lika svenskar att det inte är uppenbart vem som har finska rötter. I 
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Weckströms studie (2011) lyfts det upp hur finländare har haft lättare att integrera sig i det 

svenska samhället på grund av likheter i utseende, och delvis även kultur, gentemot andra 

minoritetsgrupper. 

 

Däremot hörs den finska bakgrunden oftast i form av brytning i svenskan, både av 

finsktalande och finlandssvenskar. Enligt Weckström (2011) upplevs accenten och 

brytningen hos finländare vara svår att dölja och kan leda till diskriminering av olika grad. 

Språket är en stor faktor i invandrarnas integrationsprocess. Finlandssvenskar, som har 

svenska som modersmål, har därför lättare att integrera sig till det svenska samhället än 

finskspråkiga finländare (Saarela & Finnäs, 2006: s. 550–552). En annan faktor som 

underlättar integration är arbete. På grund av sitt svenska modersmål är finlandssvenskarnas 

sysselsättningsgrad i Sverige högre än de finskspråkiga finländarnas. Enligt Saarela & Finnäs 

(2006) har finskspråkiga män svårare att integrera sig till det svenska samhället än kvinnor 

och svenskspråkiga män. Förutom ovan nämnda faktorer, språk och arbete, har sociala 

relationer, speciellt äktenskap och barn, en positiv påverkan i integrationsprocessen till det 

svenska samhället (Saarela & Finnäs, 2006: s. 550–552). 

 

Som en del i finländarnas integrationsprocess möter de även stereotyper som påverkar 

integrationen (Hägg-Lundvall 2017; Weckström 2011). Även om den här uppsatsens syfte 

inte är att undersöka stereotyper kommer de ändå nämnas, eftersom stereotyper kan påverka 

hur finländare blir bemötta av svenskar, vilket i sin tur kan ha inverkan på 

integrationsprocessen. Bland annat skriver Hägg-Lundvall (2017) i sin avhandling hur finska 

stereotyper presenteras offentligt i Sverige och hur de upplevs av finländarna som bor i 

Sverige. Med stereotyper syftar hon på generaliseringar som riktar sig till vissa grupper av 

människor. Stereotyperna i sig är inget negativt, men de blir problematiska när de visar sig 

som överdrivna generaliseringar eller förenklingar (Hägg-Lundvall, 2017: s. 19–20). De 

förekommande stereotyperna om finländare som framkommer i olika studier (Weckström 

2011; Hägg-Lundvall 2017; Latvalehto 2018) handlar oftast om hög alkoholkonsumtion, 

tystlåtenhet och hög arbetsmoral. En utmärkande egenskap hos finländarna är det finska 

språket som enligt den svenska majoriteten låter fult (Hägg-Lundvall, 2017: s. 26–27). Även 

deras sätt att tala svenska anses vara stereotypiskt vad kommer till brytning och uttalssätt. 

Beckmans avhandling, Vit men inte svensk (2018), fokuserar på diskrimineringen av 

sverigefinnar och deras rasifierade position utifrån etnicitet, klass och ras. Enligt henne har 

majoritetens attityd mot sverigefinnar förändrats mot det positiva, och en finsk bakgrund kan 
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inte längre ses som en belastning. Sverigefinnar har istället fått en mer självklar position som 

minoritetsgrupp i det svenska samhället än andra minoriteter (Beckman, 2018: s. 76). 

 

2.2 Tidigare forskning om etnisk identitet  
Att finländare inte har ett avvikande utseende från majoritetsbefolkningen i Sverige kan ses 

som en fördel i integrationsprocessen (Weckström, 2011: s.107–108, 110). När det gäller 

identitetsprocessen däremot, framställs den visuella och kulturella likheten mellan finländare 

och svenskar ibland som något försvårande för den etniska identiteten. Det skulle vara lättare 

att bygga upp sin etniska identitet om det var tydligare att man hör till en annan etnisk grupp. 

Det finns flera olika variabler och kombinationer av omständigheter, som ålder, uppväxt, 

bakgrund, modersmål, kön, klass och sociala kontakter, som påverkar individens 

identitetsprocess. (Latvalehto, 2018: s. 352; Levä, 2008: s. 90–92). 

 

Utifrån Leväs avhandling (2008), Ruotsinsuomalaisten suomalaisen identiteetin ulottuvuudet 

2000-luvun alussa (sv. Dimensioner av sverigefinnars finska identitet i början av 2000-talet) 

hittas fyra olika dimensioner av finsk identitet bland sverigefinnarna. De är; betydelsen av 

finskhet, längtan till Finland, finskan i Sverige samt upprätthållande av det finska språket. 

Dessa kombineras till tre olika typer av identiteter; de som är assimilerade till Sverige, 

finländare som längtar tillbaka till Finland, samt finländare som blivit integrerade i Sverige 

(Levä, 2008: s. 90–92). De relaterar alla till sin finskhet på olika sätt. De assimilerade lever 

inte ett finsklikt liv i Sverige, utan de lever förmodligen nöjda likt svenskar i det svenska 

samhället, och har nästan glömt sin finskhet helt. Många av dem är medvetna om sina finska 

rötter, men det har liten betydelse för deras identitet och livsstil. De som längtar tillbaka till 

Finland värdesätter sin finskhet och det finska språket högt och använder det aktivt. De som 

tillhör den här gruppen kan inte sägas ha integrerats i det svenska samhället. Snarare verkar 

det som att de har skilt sig från majoritetsbefolkningen och förblivit helt finska trots 

förändringen, vilket kan försvaga anpassningen till Sverige ytterligare. Den tredje gruppen 

lever som finländare i Sverige och har behållit sitt finska språk och sin finskhet, men till 

skillnad från den andra gruppen längtar de inte tillbaka till Finland. Därmed kan man dra 

slutsatsen att denna grupp är integrerad i det svenska samhället, eftersom invandraren 

förmodligen har accepterat värderingarna i sitt nya hemland och vill hålla sig till den 

ursprungliga befolkningen. Trots detta känner han sig som en medlem av sin egen etniska 

grupp och föredrar sin gamla kultur. Latvalehto (2018) påstår i sin tur i sin 
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doktorsavhandling, som presenterar andra generationens sverigefinnars upplevelser och 

kulturell identitet under 2010-talet, att andra generationens sverigefinnars identitetsprocess 

och koppling till sina finska rötter ser annorlunda ut än för första generationens sverigefinnar. 

Däremot vad gäller finskhet uppskattar både första- och andra generationens sverigefinnar 

samma saker i sin finska bakgrund (Weckström, 2011: s. 110–111). Sverigefinnar är stolta 

över det finska skolsystemet och levnadsstandarden i Finland. Även finsk sisu, en typ av 

ihärdighet, bedöms vara något som saknas hos svenskar, och är något som sverigefinnar 

gärna behåller (Weckström, 2011: s. 138–139). Positiva karaktärsdrag som hög arbetsmoral 

och sisu är en del av den kollektiva identiteten hos finländare. 

 

Weckström (2011) skriver i sin doktorsavhandling, Representations of Finnishness in 

Sweden, vad den finska bakgrunden och finskheten betyder för sverigefinnar. Hon har 

genomfört sin etnografiska studie genom att intervjua 10 andra generationens sverigefinnar. 

Weckström lyfter upp de språkliga aspekterna och fokus ligger på språkets betydelse i 

relation till den sverigefinska identiteten. Målgruppen i hennes avhandling är sverigefinnar 

som har vuxit upp i Sverige, vilket inte matchar den här studiens målgrupp. Dock är hennes 

forskningsresultat ändå relevant och aktuellt för den här studien eftersom forskningsfältet och 

syftet är likadana. Dessutom är hennes avhandling en av de nyare studier som gjorts om 

sverigefinnar, med 2011 som publiceringsår. I Weckströms studie (2011) kommer det också 

fram att den geografiska platsen påverkar hur man identifierar sig. Det finns även en nyare 

undersökning av Kujanpää (2022) som har ett liknande tema som den här studien, vilket gör 

den aktuell och relevant och därför värd att nämnas. Hon skriver om de samhälleliga 

faktorernas påverkan på andra generationens sverigefinnars relation till sin etniska bakgrund 

och identitetsprocess. I enlighet med andra forskare har även hon dragit slutsatsen att trots att 

samhället har en mer positiv syn på sverigefinnar idag, är deras relation till sin etniska 

identitet komplicerad. Andra generationens sverigefinnar kan uppleva diskriminering i 

sociala sammanhang på grund av deras etniska identitet, där det finska språket fungerar som 

ett avgörande drag som skiljer sverigefinnar från majoriteten. Trots detta upplevde 

informanter av Kujanpääs studie (2022) att de kan vara stolta och inte behöver skämmas över 

sina finska rötter som i barndomen. Stoltheten över finska rötter syns även i Weckströms 

studie (2011) där en av informanterna, som är 26 år gammal och född i Sverige, svarar på 

frågan om hon är finsk på följande sätt: 
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Jaa jaa minsann,  110%  [110%?]  joo,  alltid. Och det är lite diskussion, en del av 
mina svenska  kompisar  dom  kan  inte  förstå  att  jag  kallar mej själv finsk [mm] 
jag är svensk därför att jag är född här, tycker dom [joo] men håller inte  med,  jag  
känner  mej,  det  beror  på,  varje  människa  känner  sej  var  ens  rötter  kommer  
ifrån  - - jag  skulle  aldrig  vilja  vara  svensk!  (skrattar)  [skrattar]  [varför?]  
nää,  jag  gillar  faktiskt finnar bättre i regel. dom är raka, ärliga, dom är lite, 
speciella, antingen älskar man dom eller hatar dom. Så är det [mm] men dom 
flesta, jag bodde ju i Rinkeby förut [mm] och där bor ju mycke’ utlänningar och 
dom tyckte bättre om finnar  än  svenskar.  Finnarna  var  så  raka  och  ärliga 
dom sade vad de tyckte och that’s it. Och det var liksom bra. 

               (Weckström, 2011: s. 34–35) 
 

Flera forskare (bl.a. Levä, 2008, Weckström, 2011; Latvalehto, 2018) konstaterar att det 

finska språket har en stor påverkan och det är en av de viktigaste markörerna till 

sverigefinnars relation till sin etniska identitet. Liknande resultat framkommer även i Iskanius 

(2006) doktorsavhandling om de rysktalande invandrarnas språkliga identitet i Finland. 

Likaså visar hennes forskning att det finns en koppling mellan språk och etnisk identitet samt 

attityder mot själva språket och nationaliteten. Enligt Latvalehto (2018) varierar 

sverigefinnars inställning till finska. Den påverkas av samhällets syn på, och stöd av, 

flerspråkighet. Å ena sidan vill man föra vidare det finska språket till nästa generation, men å 

andra sidan är man orolig att ens barn kommer att bemöta problem i det svenska samhället 

om hen inte lär sig svenska ordentligt. Särskilt den första generationens sverigefinnar har 

upplevt skam på grund av sin etniska identitet och har därför valt att dölja sin finska identitet. 

Detta har lett till att många av den andra generationens sverigefinnar inte talar finska och 

känner sig distanserade från sin släkt, samt sin etniska och kulturella bakgrund. Trots att 

synen på sverigefinnar har förbättrats under 2000-talet, hävdar Latvalehto (2018) att synen på 

den etniska identiteten förändras långsammare, och att den sverigefinska historien med social 

utsatthet och skamkänslor delvis ligger kvar i minnet. 

 

Identitetsuppbyggandet är delvis en subjektiv, individuell process men samtidigt är det också 

kollektivt, en känsla av likhet med andra, dämpad av en stark känsla av hur de speciella 

identiteterna uppfattas av andra och den normativa kulturmajoriteten (Latvalehto, 2018: s. 

345). Det geografiska läget kommer sannolikt påverka individens förståelse och känsla av 

identitet, och ibland kan den påverkan vara avgörande. (Weckström 2011, s. 126). 

Omgivningen påverkar hur man identifierar sig och det kan förändras. Weckström (2011) 

lyfter upp denna problematik, som den andra generationens sverigefinnar ofta bemöter. De 

kan ha en stark finsk identitet i Sverige, identifiera sig som finländare eller sverigefinnar och 

känna sig avvikande från majoriteten (Weckström 2011, s. 126). När de däremot besöker 
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Finland känner de sig svenska bland finländare och den svenska identiteten betonas. 

Koskelainen (2017) har forskat hur andra generationens sverigefinnar upplever sin nationella 

och språkliga identitet. Även hon bekräftar att identitet varierar enligt omgivningen samt 

förstärks i kontrast med en annan kultur. I Sverige betonar andra generationens sverigefinnar 

att de finska rötterna och anknytningarna till Finland upplevs viktiga, men befinner de sig å 

andra sidan i Finland lyfter de upp sina svenska rötter. Den andra generationens sverigefinnar 

har en vidgad nationell identitet på grund av sin uppväxt i Sverige som leder till en starkare 

anknytning och tillhörighet till Sverige. 

 

Bland sverigefinnar finns det mycket variation när det gäller definitionen av den egna 

identiteten och finskheten (Liimatainen, 2013: s. 59). Vissa känner sig helt svenska och 

samtidigt längtar vissa fortfarande tillbaka till Finland. Flera forskare (Weckström 2011; 

Liimatainen 2013; Kujanpää 2022) har kommit fram till liknande resultat där de påstår att 

många sverigefinnar är stolta över sin egna speciella identitet, sverigefinskheten. Kujanpää 

(2022: 29–32) lyfter upp dubbelidentitet, som innebär att sverigefinnar kan uppleva att de har 

både en svensk och en finsk identitet, även om de ser sig själva som avvikande vad kommer 

till majoritetssamhället. Liimatainen (2013) kallar detta fenomen för hybrididentitet. 

Weckström (2011) påstår detsamma: hennes informanter har svårt att identifiera sig som 

antingen finsk eller svensk, de ser istället sig själva som en blandning av båda de etniska 

identiteterna. Ågren (2006) skriver i sin doktorsavhandling om identitet och den finska 

bakgrundens betydelse hos personer som är födda och uppvuxna i Sverige med finska 

föräldrar. Även hon kommer fram till att hennes informanter har en dubbelidentitet, de 

känner sig både finska och svenska. Den finska kulturbakgrunden, historien och språket är 

något som dessa personer bär med sig, men samtidigt vill de inte bli kategoriserade som 

enbart finsk eller svensk utan har accepterat sin identitet och bakgrund, och ser finskheten 

mer som en resurs (Ågren, 2006: s. 174–181). Weckström hävdar att den sverigefinska 

hybrididentiteten är en valfri karaktär, som innebär att man själv har en möjlighet att 

definiera sin etniska identitet, eftersom det inte finns något synligt avgörande karaktärsdrag 

mellan sverigefinnar och majoritetsbefolkningen. Med andra ord anses den sverigefinska 

identiteten vara socialt konstruerad då man lyfter upp kontraster och skillnader mellan 

grupper. En förutsättning för en sverigefinsk hybrididentitet kan bedömas vara en vetskap om 

att man kommer att stanna i Sverige (Liimatainen, 2013: s. 15). Hybrididentiteten anses 

ytterligare gälla för de finländare som är antingen assimilerade eller integrerade till Sverige, 

det vill säga att de är en del av det svenska samhället samtidigt som de bibehåller sina finska 
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rötter och spår av sin finskhet (Liimatainen, 2013: s. 14). Dessa kan exempelvis vara det 

finska språket och olika vanor, men när det gäller assimilerade sverigefinnar kan det vara till 

exempel endast för- eller efternamnet som visar spår utav individens finskhet. 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  
I detta kapitel har det presenterats tidigare forskning om sverigefinnar, deras integration till 

Sverige samt etnisk identitet. Det visar sig att majoritetsbefolkningens attityd mot finska 

invandrare har förändrats åt det positiva hållet under de senaste åren. Dock verkar den finska 

bakgrunden fortfarande leda till diskriminering. Även vissa stereotyper om finländare finns 

kvar hos svenskar. Tidigare studier har bevisat att kunskaper i det svenska språket är en av de 

största bidragande faktorerna vid integration till Sverige. I övrigt anses sverigefinnar som en 

minoritetsgrupp ha en mer positiv och stabil ställning idag jämfört med första generationens 

sverigefinnar. 

 

Vad kommer till finska invandrares etniska identitet visar tidigare studier att det finns 

variation i hur man relaterar till sin finska bakgrund och identitet. En del är helt assimilerade 

och lägger ingen vikt vid sin finskhet. Några längtar tillbaka till Finland och värdesätter sin 

finskhet och speciellt det finska språket högt. En del finska invandrare är integrerade i 

Sverige, har behållit sin finskhet och språket, men annars anpassat sig till det svenska 

samhället. Enligt tidigare studier upplever dagens sverigefinnar stolthet över sin finska 

bakgrund, som skapar en starkare etnisk identitet och grupptillhörighet. Det visar sig att det 

finns en koppling mellan språk och etnisk identitet, ju starkare relation sverigefinnar har till 

det finska språket desto starkare är deras finska identitet. 

 

Tidigare studier visar att invandrares identitetsprocess inte enbart är en subjektiv process utan 

även kollektiv. Kontakter och deras omgivning påverkar hur finska invandrare identifierar sig 

etniskt. Även den geografiska platsen påverkar hur man identifierar sig: man kan känna sig 

finsk i Sverige och som svensk när man besöker Finland. Flera forskare har kommit fram till 

att man kan uppleva sig ha två olika identiteter, både finsk och svensk samtidigt, så kallad 

dubbelidentitet eller hybrididentitet. En sverigefinsk hybrididentitet anses vara socialt 

konstruerad, och en förutsättning bedöms även vara vetskapen om att man kommer stanna i 

Sverige, vilket innebär att det kan gälla finländare som har assimilerat eller integrerat sig till 

det svenska samhället. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

De teoretiska utgångspunkter som används som ett teoretiskt ramverk för den här studien 

presenteras i det här kapitlet, samt att de centrala begreppen definieras. Fokus ligger på 

integration och etnisk identitet. I det första avsnittet, 3.1 Integration, presenterar olika synsätt 

och teorier gällande integration av Penninx & Garcés-Mascareñas (2016) samt Verkuyten & 

de Wolf (2002). I Avsnitt 3.2 Identitetsuppbyggande presenteras centrala teorier om 

identitetsskapande. Utöver Brubaker & Coopers (2000) används Tajfel (1981) och Jenkins 

(2014) identitetsteorier. Därefter fokuseras det på den etniska identiteten, bland annat med 

hjälp av Nagels (1994) och Liebkind & Henning-Lindbloms (1994; 2015) teorier. Sedan 

belyses Halls (1999) teori av hybrididentitet. Avsnitt 3.3 Stigma handlar om Goffmans (2020) 

teori om stigma, som kompletteras med Link & Phelans (2001) teori. Det sista avsnittet, 3.4 

Teoretisk diskussion och sammanfattning, innehåller en sammanfattning av olika teorier och 

hur de kopplas till studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

3.1 Integration 
Enligt Penninx & Garcés-Mascareñas (2016) syftar begreppet integration på processen där en 

invandrare anpassar sig och blir en accepterad del av det mottagande samhället, vilken formas 

av interaktion med samhället och de sociala förändringar som beror på invandringen. I den 

här uppsatsen används begreppet integrationsprocess för att beskriva själva processen som en 

invandrare går genom för att bli integrerad till samhället. Att integrera sig till det nya 

samhället som invandrare innebär att man behöver lösa många praktiska saker, till exempel 

att öppna ett bankkonto, för att få vardagen att fungera (Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016: 

s. 11–12). Dessutom måste man anpassa sig på det sociala och kulturella planet vilket är 

kopplat till interaktion med andra människor. Integration innehåller en inlärningsprocess av 

det nya samhällets normer och kulturella drag, samtidigt som man ska hitta ett sätt att behålla 

sin egen kultur och hur man navigerar mellan sin gamla och nya kultur. I samband med 

minoriteter och integration pratar man också ofta om assimilering. Det innebär att man 

anpassar sig till den dominerande kulturen utan att bevara sin egen kultur (Verkuyten & de 

Wolf, 2002: s. 371–373). Som ett motsatt alternativ kan man granska minoriteter från 

mångkulturell synvinkel då man hävdar att kulturupprätthållande och kulturell anpassning 

inte utesluter varandra utan ses som relativt oberoende processer. Verkuyten & de Wolf 

(2002) påstår att det kan resultera i bikulturell, alternativt mångkulturell, identitet där 
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individen behåller sin kultur och har anpassat sig till majoritetssamhället. På den här 

uppsatsen syftar begreppet integration på individens anpassning till det nya samhället utan att 

det utesluter förvarandet av den gamla kulturen eller tidigare bakgrund. 

 

Det finns en gammal, dominerande och enkelriktad syn på integration som hävdar att 

invandraren måste anpassa sig till majoriteten för att bli accepterad i det nya samhället 

(Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016: s. 12). Detta lägger ansvaret för integration enbart på 

invandraren. Integration sker inte enbart av invandrare, det mottagande samhället har också 

ett ansvar att ta emot invandrare och vidta nödvändiga politiska och praktiska åtgärder 

(Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016: s. 11–12). Som tvåvägsprocess behöver det 

mottagande samhället erkänna och acceptera invandrarnas kulturarv och bakgrund. 

Klarenbeek (2021) skriver i sin artikel att integration som en tvåvägsprocess är nyckeln till 

lyckad integration. Enligt Rafiqi & Frølund Thomsen (2021) förminskas diskriminering i 

kontakt mellan minoritets- och majoritetsmedlemmar, vilket i sin tur främjar 

integrationsprocessen. Detta bekräftar att integration inte enbart är beroende av invandrarens 

anpassning, utan struktur och öppenhet i det mottagande samhället har en stor inverkan. Med 

andra ord behöver både minoriteten och majoriteten investera i integrationsprocessen samt 

mötas i mitten. 

 

Integration innehåller tre olika dimensioner där en individ kan bli accepterad till en del av 

samhället; den rättspolitiska, den socioekonomiska och den kulturell-religiösa dimensionen 

(Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016: s. 14–16). Dessa är i interaktion med tre 

huvudfaktorer; staten, marknaden och nationen, som påverkar invandringen och 

integrationsprocessen. Integration sker främst genom en av dimensionerna som är starkare än 

de andra. Vilken dimension det blir varierar. Den rättspolitiska dimensionen hänvisar till 

invandrarens politiska rättigheter som en fullständig medlem i samhället. Den 

socioekonomiska dimensionen syftar på den sociala och ekonomiska positionen oavsett 

nationalitet, till exempel tillgång till olika områden vad kommer till specifika yrken, 

utbildning och bostad. Den kulturell-religiösa dimensionen innefattar både invandrarens och 

det mottagande samhällets uppfattningar, samt deras reflektioner och reaktioner på olikheter 

och mångfald. En finländare kan till exempel bli accepterad inom den rättspolitiska 

dimensionen genom att skaffa ett svenskt personnummer eller ett svenskt ID-kort, och på så 

sätt bli en fullständig medlem i det svenska samhället. Men samma person kan vara utanför 

det svenska samhället sett till den kulturell-religiösa dimensionen om hen blir diskriminerad 
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för sin finska bakgrund och blir exkluderad från det sociala sammanhanget. Hur integrerad 

individen känner sig vara beror på vilken dimension hen betonar och observerar. 

 

3.2 Identitetsuppbyggande 
Identiteten är något som formas i sociala situationer, med andra ord är den socialt konstruerad 

(Stier, 2021: s. 67, 72). Den grundar sig på självreflektion och den kan förändras och 

omformuleras under livets gång. Identitetsuppbyggandet sker genom socialisationsprocesser i 

olika omgivningar, vilket gör att det förändras i samspelet med andra samt vid förändringar i 

omgivningen. Jenkins (2014) hävdar att identitet skulle vara något som inte är utan han 

påstår att det är någonting som blir. Enligt honom representerar identitet de sätt på vilka 

individer och kollektiver särskiljs i sina relationer med andra individer och kollektiver. En 

identitetsprocess är det systematiska upprättandet och betydelsen av relationer av likhet och 

olikhet mellan individer, mellan grupper och mellan individer och grupper (Jenkins, 2014: s. 

19). 

 

Det finns flera olika teorier och mycket forskning inom socialpsykologi om 

identitetsskapandet. Identitet kan analyseras i tre olika nivåer (Liebkind & Henning-

Lindblom, 2015: s. 183–184). Psykologiska processer, som till exempel identifikation, står i 

centrum på den individuella nivån. Interaktionsnivån lägger märke till sociala kontakter och 

hur identitet konstrueras. På den samhälleliga nivån tar man hänsyn till bland annat de 

kulturella och politiska faktorer som påverkar identifikation. Enligt den rådande 

uppfattningen så är identitet något som alla människor har, och som de längtar och söker efter 

(Brubaker & Cooper, 2000: s. 10). Allmänt kan identitet sägas handla om individens 

uppfattning av sig själv (Liebkind & Henning-Lindblom, 2015: s. 183–184). Man kan 

undersöka identitet utifrån två olika komponenter; det personliga perspektivet – som 

innefattar individens egenskaper, och det sociala – som syftar på de sociala kategorier och 

grupper som individen anses tillhöra. Identitet innefattar både subjektiva och så kallade 

objektiva aspekter. Den subjektiva aspekten syftar på individens egna uppfattningar om sig 

själv och den objektiva aspekten består av andras syn på individen, hur hen identifieras av 

andra. I denna studie ligger fokus på individens egen uppfattning av sin identitet, det vill säga 

identitet undersöks utifrån den sociala komponenten och från den subjektiva aspekten. I 

analysen tas hänsyn till alla tre nivåer. 
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Ovan nämnda uppfattningar och definitioner gäller även grupper, gruppidentitet och 

grupptillhörighet (Brubaker & Cooper, 2000: s. 10). Henri Tajfel utvecklade en teori kallad 

social identitetsteori, vars utgångspunkt är att människor delar grupper i ingrupper, som de 

själva tillhör, och utgrupper som de inte tillhör (Helkama, Myllyniemi, Liebkind, 

Ruusuvuori, Lönnqvist, Hankonen, Renvik, Jasinkaja-Lahti & Lipponen, 2020: s. 182). En 

minoritet är ett exempel på en ingrupp där majoriteten anses vara en utgrupp. Enligt social 

identitetsteori jämförs grupperna sinsemellan och man vill se det positiva i sin egen grupp, 

vilket är typiskt speciellt för minoritetsgrupper (Helkama m.fl., 2020: s. 182–183, 298). 

Social identitet är den delen av personens självuppfattning som består av hens 

gruppmedlemskap eller -medlemskaper och det värde och den känslomässiga betydelsen som 

hen anknyter till sin grupp eller sina grupper. Individens sociala identitet är en kognitiv 

process, vars grund ligger på individens självmedvetenhet där hen speglar sig själv i sin 

omgivning, i den sociala miljön och dess beteende (Tajfel, 1981: s. 255; Turner, 1982 s. 21). 

Även Jenkins (2014) påstår detsamma. Enligt honom är alla identiteter om oss själva eller om 

andra alltid sociala identiteter, eftersom identifikation beror på dess mening som i sin tur 

involverar interaktion (Jenkins, 2014:18). En individ eller en grupp kan ha en identitet som de 

inte är medvetna om (Brubaker & Cooper, 2000: s. 10). När det gäller grupper och dess 

kollektiva identitet skapar det en stark tillhörighet inom gruppen som binder ihop 

gruppmedlemmarna. Identitet och likheter i gruppen skiljer gruppmedlemmar från icke-

medlemmar och skapar därigenom tydliga gränser för gruppen. 

 

Brubaker & Cooper (2000: s. 3) kritiserar användning av begreppet identitet i dagens 

samhälle. Alldeles för många faktorer och innebörder har anknutits till begreppet som leder 

till att det används på ett felaktigt sätt. Brubaker & Cooper (2000) föredrar en definition av 

identitet där det bedöms vara ett sätt att förstå sig själv i vardagliga miljöer, sina aktiviteter 

och hur man tar hänsyn till andra, eller vad det är som gör en annorlunda gentemot andra 

(Brubaker & Cooper, 2000: s. 4–5). Eftersom identitet är socialt konstruerad har stereotyper 

och maktförhållanden påverkan på identitetsprocessen (Liebkind & Henning-Lindblom, 

2015: s. 186). Brubaker & Cooper (2000: s. 7–8) listar fem olika sätt som olika forskare 

använder av begreppet identitet på. Det kan ses vara en grund och förklaring för ett socialt 

eller politiskt agerande hos individer eller grupper. Till exempel, den stereotypiskt höga 

alkoholkonsumtionen hos finländare skulle kunna ses bero på finskheten. Om identitet 

däremot anses som ett specifikt kollektivt fenomen, betecknar det en grundläggande och 

konsekvent likhet mellan medlemmar i en grupp och förstärker individens känsla av enhet 
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(Brubaker & Cooper, 2000: s. 7). Identitet kan också definieras som en djup och 

grundläggande del av ”jaget”. Till exempel etnicitet kan vara ett sådant identitetsdrag. 

Identitet kan också anses som en produkt av politiskt eller socialt agerande som har skapat en 

stark kollektiv gruppkänsla. Sverigefinnars minoritetsstatus kan ses som en produkt av 

politiska handlingar. Enligt det femte användningssättet uppfattas begreppet identitet som en 

föränderlig, ostabil produkt av konkurrerande diskurser (Brubaker & Cooper, 2000: s. 8). 

 

I denna uppsats anses identitet vara en blandning av ovannämnda; som ett kollektivt fenomen 

som kan vara en djup del av ”jaget” och individens självuppfattning, men även föränderlig 

under livets gång. Fokus ligger på den nationella identitet som kopplas till etnicitet, vilket är 

en del av den kollektiva användningen och definitionen av identitet som ett begrepp. 

Samtidigt läggs det märke till hur informanter reflekterar över sig själv, sin grupptillhörighet 

till sverigefinnar, sitt etniska jag och jagets utveckling under integrationsprocessen. 

 

3.2.1 Etnisk identitet 

I samband med nationell identitet hänvisar man till en nation av en enhetlig grupp av 

människor som bor på ett geografiskt definierat område (Liimatainen, 2013: s. 11). Ingen 

föds dock direkt utrustad med en nationell identitet, utan man växer in i den. Nationer är 

därför konstruerade och "föreställda" gemenskaper som bildas genom ett kulturellt 

representationssystem, kulturdiskurser. Etnisk identitet, som tillhör sociala identiteter, syftar 

däremot på individens, gruppens eller samhällets uppfattning och reflektioner som grundar 

sig i ett antagande om ett gemensamt ursprung (Helkama m.fl., 2020: s.185; Stier, 2021: s. 

66). Den handlar om individens subjektiva uppfattningar om sitt ursprung som i en 

gruppkontext kan leda till en djup känsla av samhörighet (Liebkind & Henning-Lindblom, 

2015: s. 188). Etnisk identitet är styrt av omgivningens definitioner och antaganden samt 

tidsandans ideologer och ideeal (Stier, 2021: 70). Det kan vara självdefinierad eller definieras 

utifrån, både individuellt och kollektivt. Etniska identiteter kan förändras under individens 

livstid (Liebkind, 1994: 22–23). Det finns olika faktorer som har inverkan på den etniska 

identiteten – till exempel språk, utseende, kultur, hemort samt historiska händelser (Liebkind 

& Henning-Lindblom, 2015: s. 188). Den etniska identiteten påverkar hur en individ relaterar 

till andra människor, till den gruppen hen själv tillhör samt samhället hen lever i och 

hemlandets samhälle (Stier, 2021: s.66). Invandrarens identitetsuppfattning påverkas av 

omgivningen och dess förhållanden, som är kopplad till integration i det svenska samhället. 
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Etnisk identitet undersökas från olika perspektiv: kronologiskt, pragmatiskt, fenomenistiskt 

och tematiskt perspektiv (Stier, 2021: s. 70–71). Det kronologiska perspektivet fokuserar på 

utvecklingen och rådande tidsanda vad kommer till den etniska identiteten. Pragmatiskt 

perspektiv fokuserar på själva begreppet inom olika ämnen och discipliner. När etnisk 

identitet undersöks som ett fenomen kallas det fenomenistiskt perspektiv. Tematiskt 

perspektiv har specifika grupper och individer och deras upplevelser i centrum. I den här 

studien används det tematiska perspektivet, eftersom syftet är att undersöka hur finska 

invandrare, som en specifik grupp, identifierar sig. Fokuset ligger på finländarna som en 

invandrargrupp och deras upplevelser om olika faktorer som påverkar deras identitetsprocess, 

vilket är kännetecknande för det tematiska perspektivet 

 

Det har visat sig att det kan finnas en viss problematik för invandrare när det gäller 

identifikation (Stier, 2021: 68). När en individ flyttar till ett nytt land uppstår det en ny 

situation när den nya omgivningen och samhället kanske tvingar hen att omdefiniera sig själv. 

Till exempel när en finskspråkig finländare flyttar från Finland, där hen som finskspråkig 

naturligtvis har tillhört majoriteten vad kommer till etnicitet, kommer nu in till Sverige och 

per automatik blir en del av den sverigefinska minoritet på grund av sin etiska bakgrund. 

Enligt Nagel (1994) strukturerar och förändrar de yttre sociala, politiska, ekonomiska 

processerna och aktörerna etniska grupper samt påverkar deras definitioner. Nagel (1994) 

påstår att etnicitet ständigt rekonstrueras. Etnicitet byggs på handlingar som etniska grupper 

skapar när de formulerar och omformulerar gruppens kultur och självdefinition. Språk, 

religion, kultur, utseende, förfäder och område är element som etnicitet formas av. 

 

3.2.2 Hybrididentitet 

På grund av globalisering har nationella identiteter blivit mer komplicerade och mångfaldiga 

(Liimatainen, 2013: s. 12). Istället för en fast och permanent identitet kan man tillägna sig 

flera identiteter som till och med kan vara motstridiga sinsemellan (Hall, 1999: s. 23, 39). 

Enligt Hall (1999) kallas sådana identiteter för hybrid- eller dubbelidentiteter. Dessa 

identiteter går aldrig tillbaka till sina rötter, men de försvinner inte heller i och med 

sammanslagningen. Hybrididentiteter består av människor som har lämnat sitt hemland 

permanent och bosatt sig i en främmande kultur (Hall 1999:58, 71–72). Dessa människor har 

dock en stark koppling till de traditioner och platser de kommer ifrån, men vill ändå inte 

återvända till det förflutna. Hybrididentitet är typiskt för minoritetsmedlemmar (Liebkind & 

Henning-Lindblom, 2015: s. 189–190). Den sverigefinska identiteten kan anses vara en 
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hybrididentitet. Hybrididentiteter bär spår av de kulturer, traditioner, språk och historia som 

format dem (Hall 1999:58, 71–72). De måste lära sig att bebo minst två identiteter, tala två 

kulturella språk och översätta och förhandla mellan dem. Hybrididentiteter är nya typer av 

identiteter som växer fram mer och mer i globaliseringens tidsålder. De är främst produkter 

av invandring, som har möjlighet att ta platsen för försvinnande nationella identiteter. 

 

3.3 Stigma 
Enligt Goffman är stigma något avvikande attribut, som en egenskap eller ett beteende, som 

är annorlunda och skiljer sig från det normala (Goffman, 2020: s. 8, 25). Det är också något 

som skiljer sig från det normala som gör att individen saknar ett socialt erkännande och hen 

uppnår inte de identitetsvärden som värderas i samhället. Stigma kan vara kroppsliga 

missbildningar, personliga karaktärsdrag eller så kallat gruppstigma, som till exempel ras, 

religion eller etnicitet (Goffman, 2020: s. 26–27). Den finska bakgrunden och finskheten kan 

ses vara stigmatiserande i Sverige. På grund av stigma kan en individ bli utesluten av det 

sociala samspelet trots att hen annars skulle ha blivit accepterad. Stigman skiljer individen 

från andra och det ses vara något negativt i andras ögon, vilket kan leda till diskriminering 

(Goffman, 2020: s. 26–27, 62). 

 

Om det finns något uppenbart och synligt avvikande hos en individ kallas den för en 

misskrediterad person (Goffman, 2020: s. 75). Ifall olikheten är något som inte kommer fram 

direkt, varken synligt eller bekant redan i förväg, kallas det för misskreditabelt och individen 

har större möjligheter att gömma sitt stigma. I detta fall är finskhet misskreditabelt, men 

finska språket blir istället misskrediterad stigma i interaktion med andra när brytningen hörs i 

tal. Personer med samma stigma har liknande erfarenheter och har gått igenom liknande 

perioder vad kommer till självuppfattning, vilket innebär att de bemöter liknande problem 

vad gäller anpassning (Goffman, 2020: s. 61). Detta innebär till exempel att finska invandrare 

i Sverige kan relatera till varandra på grund av liknande erfarenheter under sina 

integrationsprocesser. Link & Phelan (2001) kritiserar Goffmans teori om stigma och påpekar 

maktrelationernas betydelse. För att kunna stigmatisera krävs det någon form av makt; social, 

ekonomisk eller politisk (Link & Phelan, 2001: s. 375–376). Detta kan tillämpas gälla mellan 

majoriteter och minoriteter: majoritetsgruppen kan anses ha den sociala och även den 

politiska makten i samhället och kan därmed stigmatisera minoritetsgruppen. 
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3.4 Teoretisk diskussion och sammanfattning 
Ovan nämna teorier och begrepp skapar tillsammans en förståelse för integration och 

identitetsuppbyggande. De valda teorierna om identitet liknar varandra där de baseras på 

samma teoretiska utgångspunkt. Enligt den är identitet socialt konstruerad och den formas 

och omformuleras i sociala situationer under livets gång. Identitetsteorierna har olika 

perspektiv och de kompletterar varandra i analysen av finska invandrares etniska identitet. 

Tillsammans har de olika teorierna hjälpt till att definiera begreppet identitet och gett mer 

förståelse och möjlighet att analysera finländarnas etniska identitet från olika perspektiv. 

Enligt den valda metodologiska ansatsen (se kapitel 4) är dessa teorier utvalda efter 

datainsamlingen och kodningen som kan anses vara en svaghet. Detta innebär att det kan 

finnas teoretiska synpunkter som det inte har tagits hänsyn till utan lämnats utanför för 

analysen. 

 

Brubaker & Coopers (2000) och Jenkins (2014) identitetsteorier ger förståelse för hur 

individens identitet formas och hur den kan ändras. Detta ger förståelse för förändringar i 

finska invandrares identitet efter flytten till Sverige. Social identitetsteori av Tajfel (1981) 

kompletterar andra identitetsteorier och ger verktyg för att analysera och förstå 

gruppidentitet. Det ger också möjlighet att analysera grupptillhörighet, speciellt de finska 

invandrarnas tillhörighet till den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar. Liebkind & 

Henning-Lindblom (2015) samt Nagel (1994) förklarar begreppet etnicitet och 

identitetsprocessen kopplat till det. Halls (1999) teori om hybrididentitet bidrar med att förstå 

hur finska invandrare kan uppleva sin identitet och även tillägna sig flera identiteter. Med 

hjälp av deras teorier får man förståelse för vilken inverkan olika faktorer kan ha på finska 

invandrares etniska identitet, vilket ger färdigheter att analysera deras identitetsprocess. De 

olika perspektiven på identitetsprocessen belyser fenomenets komplexitet och ger mer 

kunskap och förståelse om den etniska identitetens uppbyggelse.  

 

Eftersom identitet är socialt konstruerad och invandrarbakgrund och minoritetsmedlemskap 

kan upplevas stigmatiserade av majoriteten i sociala sammanhang lyfts även Goffmans 

(2020) teori om stigma upp, som kompletteras med Link & Phelans (2001) teori. Det ger 

möjlighet att analysera finländarnas upplevelser vad kommer till integration till Sverige samt 

hur den möjliga stigman har kunnat påverka själva identitetsprocessen. Med hjälp av 
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Goffmans teori kan man få mer förståelse för grupptillhörighet och hur det kan påverka 

finländarnas tillhörighetskänsla till minoritetsgruppen och varandra. 

 
Penninx & Garcés-Mascareñas (2016) samt Verkuyten & de Wolfs (2002) teorier om 

integration ger en djupare insikt i vad integrationsprocessen innefattar. Det ger färdigheter att 

analysera de finska invandrarnas integration på olika dimensioner där individen kan bli 

accepterad till det svenska samhället. De olika synerna och perspektiven på integration ger 

mer förståelse för hur individen kan se på integrationsprocessen samt hur man relaterar till 

integrationen beroende på om man anser integration vara en enkelriktad- eller 

tvåvägsprocess. Dessa teorier ger möjlighet att definiera begreppet integration samt analysera 

det från olika perspektiv. 
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4. Metod och material 
 

Det här kapitlet belyser uppsatsens metod och material. I det första avsnittet 4.1 presenteras 

den metodologiska ansatsen följt av valet av metod som används i denna studie. Därefter 

kommer det andra avsnittet 4.2 Material som består av urval, datainsamling och presentation 

av informanterna. Avsnitt 4.3 belyser hur materialet har kodats och analyserats. I slutet 

kommer avsnittet Validitet och reliabilitet följt av ett avsnitt om de etiska övervägandena. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie med kvantitativa inslag, med fenomenologi 

som metodansats, eftersom det tolkar människans uppfattningar och tolkningar av den sociala 

världen och av fenomen (Bryman, 2018, s. 54–55, 61). Eftersom syftet med denna studie är 

att undersöka finländarnas subjektiva upplevelser och erfarenheter kring integrationen till 

Sverige, anses den fenomenologiska metodansatsen vara lämplig för studien. 

Fenomenologins fokus ligger på verklighetsuppfattningar från informantens perspektiv, 

därför passar den bäst för den här typen av undersökning där man vill undersöka hur 

integration och identitet upplevs av finländare (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008: s. 95). 

Med hjälp av fenomenologi försöker man förstå och beskriva fenomenets betydelse. 

Forskaren, som observerar och tolkar världen genom sina egna upplevelser och erfarenheter, 

har en stor roll. Inom fenomenologi kan man exempelvis forska i sociala rörelser, upplevelser 

eller grupper av individer som delar liknande upplevelser eller erfarenheter (Dahlberg m.fl., 

2008: s 102–109). Studien är delvis en induktiv studie där en tolkning, kodning och de 

teoretiska utgångspunkterna formas efter en datainsamling, men den har inspirerats av ovan 

nämnda teorier om identitet och integration (Bryman, 2018: s. 49).   

 

En av fenomenologins svagheter är forskarens subjektivitet (Dahlberg m.fl., 2008: s 102–

109). Forskaren behöver medvetet ta hänsyn till sin forskarroll och sin omvärld, hur  

de ser på världen samt hur hen ska gå tillväga metodologiskt. Utgångspunkten för 

fenomenologisk analys är forskarens öppenhet; syftet är att närma sig forskningsobjektet utan 

förutbestämda antaganden, definitioner eller teoretiska ramar (Koppa, 2015). Fenomenologi 

kräver försiktighet och öppenhet i attityd från forskaren (Dahlberg m.fl., 2008: s. 97–98). 

Som en förutsättning borde forskaren vara villig att se och lyssna samtidigt som hen 

respekterar fenomenet med känslighet och flexibilitet. Detta gäller även denna studie 
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eftersom jag har en naturlig anknytning till ämnet då jag själv är finländare. Jag behövde 

noggrant ta hänsyn till min roll som forskare för att undvika subjektivitet. Jag har försökt inte 

anta saker, även om de skulle ha varit uppenbara för mig utan förklarat eller ställt en fråga till 

informanterna. Jag har till exempel valt en passiv forskarroll under intervjuer där jag har låtit 

informanterna svara på frågor fritt utan att jag aktivt deltagit i diskussioner under 

datainsamlingen. Fenomenologisk ansats kräver tid, men samtidigt, på grund av den speciella 

forskarrollen och den nära relationen till själva fenomenet kan man nå unika 

forskningsresultat som bidrar till mer kunskap om fenomenet. Forskningen ger svar om 

tillvaron och betydelser som annars är svårt att förstå (Dahlberg m.fl., 2008: s. 116). Detta är 

en av fenomenologins styrkor, då forskaren kommer nära fenomenet och sina informanter 

och får tillgång till data som kan vara känslig och utmanande att få tag på. 

 

4.1.1 Intervju som metod  

Intervjuer genomfördes som semistrukturerade intervjuer, eftersom jag hade en intervjuguide 

(se Bilaga 1) av allmänt formulerade frågor och uppföljningsfrågor som jag följde, även om 

ordningen kunde variera (Bryman, 2018, s. 260–261). Semistrukturerade intervjuer används 

ofta inom kvalitativa undersökningar. En semistrukturerad intervju ger mer flexibilitet och 

frihet till informanten (Bryman, 2018, s. 563, 581–582). Detta kan resultera i att de mer 

komplexa och autentiska erfarenheterna kommer fram när informanterna mer flexibelt får 

berätta om det de upplever vara viktigt. Därför ansåg jag semistrukturerade intervjuer vara en 

lämplig metod för att nå uppsatsens syfte, då informanterna på ett friare sätt kunde berätta om 

sina upplevelser och reflektioner om integrationsprocessen. 

 

Intervjuerna följde en intervjuguide, som finns som Bilaga 1, med 9 huvudfrågor om 

integrationsprocessen och etnisk identitet med gott om utrymme för ytterligare följdfrågor 

under intervjutillfället. Intervjuguiden fungerade som en ram för intervjun, men ordningen på 

frågorna kunde förändras under intervjuns gång. Under intervjun följde jag de grundläggande 

råd och förberedelser som Bryman (2018, s. 565–568) har listat ut. Enlig honom ska 

intervjuguiden följa en tematisk ordning. Vid formuleringen av frågorna ska man fokusera på 

frågornas tydlighet genom att använda klarspråk och förklara vissa begrepp vid behov. 

Ledande frågor ska undvikas. Man ska också lägga märke till själva intervjusituationen 

genom att skapa en lugn och ostörd miljö och se till att eventuell teknik fungerar. Efter 

intervjun bör man reflektera över hur intervjun gick så att man kan göra förbättringar till 

nästa intervjutillfälle. 
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4.1.2 Enkät som kompletterande datainsamlingsmetod 

Jag valde även att genomföra en elektronisk enkätstudie vid sidan om intervjuerna för att 

komplettera undersökningsmaterialet. Enkäten kan ses som en typ av intervju där syftet är att 

få fram information som besvarar undersökningens forskningsfrågor (Barmark & Djurfeldt, 

2016: s. 33–34.). Detta är en standardiserad intervju där frågorna ställs på exakt samma sätt 

till alla informanter som deltog i enkätundersökningen. En fördel med enkäten är att man har 

lättare att samla in en större mängd data. I elektronisk form blir den lättillgänglig för 

informanter och forskaren behöver inte fysiskt befinna sig på samma ställe vilket snabbar upp 

datainsamlingsprocessen. En nackdel med enkäten är att man inte kan vara helt säker på att 

informanterna alltid har förstått frågorna rätt och att de svarar noggrant (Hirsjärvi m.fl., 2013: 

195). För att skydda identiteten av personerna som svarade på enkäten har alla enkätsvar 

mottagits anonymt via det elektroniska formuläret utan namn eller kontaktuppgifter. Data 

från enkäten har använts enbart för denna undersökning och analyserats enbart av författaren. 

 

Enkäten består sammanlagt av 17 både slutna och öppna frågor, eftersom kombinationen av 

båda frågetyperna ökar informationens tillförlitlighet (Gordon 1971: 56–57). Vissa frågor har 

färdiga svarsalternativ eller en skala för att underlätta analysen och för att kunna jämföra 

informanternas svar sinsemellan. Alla frågor och svarsalternativ finns både på svenska och 

finska, eftersom man inte kan anta att en finländare som har flyttat till Sverige kan svenska. 

Enkäten finns som Bilaga 2. Enkätfrågorna skapades efter intervjuguiden. De första 8 

frågorna handlar om informantens bakgrund för att säkerställa att informanten uppfyller 

urvalskriterierna2. Frågorna 9–12 handlar om språkkunskaper, som var nödvändigt för att 

kunna jämföra integrationsprocessen mellan finsk- och svenskspråkiga finländare. Därefter 

kommer de frågor som handlar om etnisk identitet och tillhörighet till den nationella 

minoritetsgruppen sverigefinnar. De sista tre frågorna var öppna och fokuserar på 

informantens upplevelser om integration. Eftersom sverigefinnarnas historia är färgad av 

fördomar och diskriminering valde jag att ställa fråga 15 om möjlig diskriminering som 

finländare upplever i dagens samhälle, även om studiens fokus ligger på integration. 

 

 
2 I efterhand insåg jag att jag borde har formulerat fråga 3 annorlunda (se Bilaga 3 Enkätfrågor). Genom att 
formulera ett svarsalternativ på “15–20 år”  istället för “15–22 år”, exkluderar jag personer som har flyttat till 
Sverige mellan 2000–2002, vilket är inom urvalets tidsintervall. 
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4.2 Material 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens material och urval. Materialet består av intervjuer 

samt en enkätundersökning, som en komplettering till intervjumaterialet. I enkäten ställdes 

det frågor till informanter om upplevelser och erfarenheter vad kommer till integration och 

flytten från Finland till Sverige, för att skapa en bild och bättre förståelse för finländarnas 

integrationsprocess. Delvis innefattade intervjun också frågor om den etniska identiteten och 

tillhörighetskänslan till den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar för att besvara 

frågeställningens andra moment. Det slutgiltiga materialet består av 6 intervjuer samt 74 

enkätsvar, det vill säga 80 informanter. 

 

4.2.1 Urval 

För att kunna besvara undersökningens frågeställning behövde informanterna fylla vissa 

kriterier. Hen måste vara från Finland och bo i Sverige, och hen har bott här högst 20 år. 

Detta för att kunna analysera och jämföra resultaten där alla informanter har en liknande 

bakgrund. På grund av forskningsetiska principer måste informanterna ha fyllt 18 år. De får 

inte ha några nära släktingar, som till exempel föräldrar, i Sverige sedan innan, med andra ord 

inte vara född och uppvuxen i Sverige. Detta på grund av att forskningen syftar på första 

generationens finländare som inte har någon direkt koppling till sverigefinnar före flytten till 

Sverige. Urvalskriterierna gällde informanter på både intervjun och enkäten. Enkäten 

innefattade frågor om informanternas bakgrund och därmed säkerställdes att alla 

urvalskriterierna uppfylldes. Samtliga frågor om informanternas bakgrund ställdes också i 

början av intervjun. Urvalet är ett kriteriestyrt urval som är en form av målstyrt urval 

(Bryman, 2018: 495–498). Detta innebär att informanterna valdes utifrån ovannämnda 

kriterier för att vara relevanta för syftet och forskningsfrågorna om finländarnas integrations- 

och identitetsprocess. Eftersom jag som finländare delvis befinner mig inom forskningsfältet 

blev urvalet också ett bekvämlighetsurval, eftersom informanterna valdes utifrån 

tillgänglighet (Bryman, 2018: s. 243–244). 

 

För att svara på frågeställningens tredje fråga inkluderades både finskspråkiga finnar och 

finlandssvenskar i studien för att kunna jämföra språkets påverkan på integrationen. Det var 

både finskspråkiga och svenskspråkiga finländare som deltog i undersökningen, det vill säga 

att alla informanter var finländare med antingen finska eller svenska som modersmål. På 

intervjun valdes sex personer, varav tre har finska som modersmål och tre har svenska som  
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modersmål. Enkäten gav 79 svar, där 74 svar accepterades och analyserades enligt 

urvalskriterierna. Fem enkätsvar valdes bort av två olika skäl, på två av dem hade 

informanterna svarat att de inte bor i Sverige (Bilaga 2, fråga 2) och 3 informanter hade bott i 

Sverige över 20 år (Bilaga 2, fråga 3), som faller ut ur urvalet 

    

4.2.2 Datainsamling  

Datainsamlingen skedde under våren 2022 genom intervjuer och en enkätundersökning med 

personer som har flyttat till Sverige inom de senaste 20 åren. Eftersom jag delar samma 

bakgrund som mina informanter har jag ett brett kontaktnät bland finländare som bor i 

Sverige. Jag gick tillväga genom att personligen kontakta människor, inom mitt kontaktnät 

och i den yttre bekantskapskretsen, som jag visste uppfyllde urvalskriterierna för intervjun. 

Jag hade ingen tidigare uppfattning eller kunskap gällande deras upplevelser och erfarenheter. 

Jag har även hållit mig i en forskarroll och gått in i intervjusituationerna utan egna 

föreställningar. Informanter till enkäten fick jag kontakt med genom sociala medier, först och 

främst på Facebook. Jag skickade mitt informationsbrev och länken till enkäten till olika 

Facebook-grupper, som jag hade tillgång till: Finländare i Sverige, Ruotsin Suomalaiset, 

Suomalaiset Ruotsissa, Fris – Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, GSN – Göteborgin 

suomalaiset nuoret och UPSO – Upsalan suomalaiset opiskeliijat. Alla dessa Facebook-

grupper är riktade till sverigefinnar och finländare, både finsk- och svenskspråkiga, som bor i 

Sverige. Enkäten fanns tillgänglig i 12 dagar. 

 

Utöver enkäten genomfördes sex intervjuer. Fem av intervjuerna genomfördes med ett 

videosamtal via Zoom, och en av intervjuerna på plats fysiskt. Två av intervjuerna 

genomfördes på finska på informanternas eget önskemål. Intervjuerna spelades in för senare 

transkribering, enligt informanternas samtycke. Informanterna bor i olika delar av Sverige 

vilket ledde till att intervjun valdes att genomföras som videosamtal, där man har möjlighet 

att se varandra, vilket gör det enklare att skapa en bättre och mer avslappnad stämning inför 

intervjun jämfört med ett vanligt samtal (Bryman, 2018, s. 583–583). Videosamtal bidrar till 

analysdelen med djupare och bredare tolkningar, eftersom den icke-verbala 

kommunikationen är med (Bryman, 2018, s. 593). Som nackdel kan forskaren inte säkerställa 

en lugn miljö för intervjun, vilket kan leda till störningar för informanten under intervjun. Det 

kan även uppstå tekniska problem under tiden. För att undvika detta genomfördes ett kort test 

av inspelningen innan den riktiga intervjun startades. Med detta säkerställdes att tekniken 



 

 26 

fungerade och att ljudkvalitén var tillräcklig för senare transkribering. Under intervjuerna var 

miljön i stort sett lugn och tyst för både informanterna och intervjuaren. 

 

4.2.3 Presentation av informanter 

I det här avsnittet presenteras informanterna och deras bakgrund. Sammanlagt resulterade 

datainsamlingen i 74 enkätsvar och 6 intervjuer som tillsammans blir 80 informanter vars 

svar analyserades. Alla informanter har flyttat till Sverige i vuxen ålder. De sex informanter 

som blev intervjuade är mellan 21–26 år gamla. Tre av dem är finskspråkiga och de andra tre 

har svenska som modersmål, det vill säga är finlandssvenskar. På grund av anonymitet har 

jag valt att namnge dessa informanter på följande sätt F1, F2, F3, S1, S2 och S3. Bokstäverna 

representerar informanternas modersmål F = finska och S = svenska. F2 har finska som 

modersmål, men hen definierar sig själv även som tvåspråkig. På den här studien kommer jag 

fortsätta definiera hen som finskspråkig för tydlighetens skull. I Tabell 1 sammanfattas 

informanternas modersmål. Lite drygt två tredjedelar, 54 informanter, har finska som 

modersmål, 18 svenska som modersmål och 8 informanter ser sig själva som tvåspråkiga med 

finska och svenska (se Tabell 1).  

 

Modersmål Informanter via enkät Informanter via intervju Sammanlagt 
finska 51 3 54 (67,5%) 
svenska 15 3 18 (22,5%) 
tvåspråkiga 8 (1) 8 (9) (10%) 
sammanlagt 74 6  80 (100%) 

Tabell 1. Sammanfattning av informanternas modersmål. 

 

Bakgrundsinformation om informanterna som deltog i intervjuerna är presenterad på Tabell 

2. Alla förutom S2 har flyttat till Sverige på grund av studier, men däremot jobbade alla när 

intervjuerna genomfördes. F2 och S2 har haft en partner i Sverige när de flyttade, alla andra 

informanter har flyttat ensamma. Vad kommer till kunskaper i det andra inhemska språket är 

både F1 och F2 flytande på svenska, F1 redan innan flytten. F3 beskriver däremot sina 

svenskakunskaper vara hjälpliga, hon pratar inte men förstår en del. S1, S2 och S3 har 

grundkunskaper i finskan så att de klarar sig hyfsat och förstår bra. 
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Informanter Ålder Har bott i 
Sverige Orsak till flytt Huvudsaklig 

sysselsättning 

F1 23 nästan 4 år Utbytesstudier Pluggar och jobbar 
som lärare. 

F2 23 4 år Mannens studier Jobbar på förskola. 

F3 21 2 år Studier Jobbar som 
städerska. 

S1 22 3 år Studier Jobbar på förskola. 

S2 26 nästan 1 år 
Ville flytta från Finland till 
Norge eller Sverige, fästman 
bodde i Sverige. 

Jobbar som 
speciallärare. 

S3 26 6 år Studier 
Jobbar som 
musikproducent och 
personlig assistent. 

Tabell 2. Presentation av informanterna som deltog i intervjuerna. 

 

Av de 74 enkätsvar som analyserades är 51 finskspråkiga och 15 svenskspråkiga (se Tabell 

1). Åtta informanter hade valt att beskriva sig som tvåspråkiga. Det finns informanter i alla 

ålderskategorier (se Tabell 3) – den yngsta är 18 år gammal och den äldsta över 60 år. Den 

största delen, 48,6%, av informanterna är 21–35 år gamla. 59 av informanterna jobbar, 19 

studerar och 1 är pensionär. 

 

Ålder Antal informanter 
18–20      1 
21–25      13    + F1, F2, F3, S1 
26–30      23    + S2, S3 
31–35      14 
36–40      10 
41–45      9 
46–50      2 
51–60      1 
60+      1 

  Tabell 3. Informanternas ålder. 

 

Det finns en stor variation gällande hur länge informanterna har bott i Sverige, se Tabell 4, 

som varierar mellan under 1 år till 20 år. 62 informanter, det vill säga 73,0%, har bott i 

Sverige 1–10 år. Den största orsaken till flytten har varit jobb, de andra mest förekommande 

orsakerna har varit studier, familj eller kärlek. Över 75% av informanterna flyttade till 
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Sverige ensamma och av eget val. Två av informanterna hade inte besökt Sverige före de 

flyttade. 

 

Har bott i Sverige Antalet informanter Sammanlagt 
under 1 år 2 S2 3 
1–5 år 25 F1, F2, F3, S1 29 
5–10 år 29 S3 30 
10–15 år 13  13 
15–20 år 5  5 

Tabell 4. Hur länge informanterna har bott i Sverige. 

 

4.3 Kodning och analys 

Efter intervjun transkriberades materialet, både inspelade intervjuer och enkätensvar, till en 

analyserbar text (Lindgren, 2014, s. 31). Eftersom denna studie fokuserar på informanternas 

erfarenheter lades mindre vikt vid själva språket i materialet. Enkätsvaren sammanställdes i 

ett Excel-dokument och kategoriserades efter frågor och informanternas modersmål. I 

analysen används Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Syftet med IPA är att i 

detalj utforska deltagarnas syn på ämnet som undersöks (Smith, Jarman & Osborn, 1999: s. 

218–2019). Tillvägagångssättet är fenomenologiskt genom att det handlar om ett försök att 

producera ett objektivt påstående om det subjektiva fenomenet, vilket i detta fall handlar om 

att förstå informanternas upplevelser om integration och etniska identitet. Samtidigt 

säkerställer IPA också forskningsutövningens dynamiska process. 

 

Enligt IPAs tillvägagångssätt läste jag igenom materialet flera gånger och gjorde 

anteckningar samtidigt (Smith m.fl., 1999: s 220–222). Jag markerade teman som upprepades 

samt nyckelord och svar som var av relevans med tanke på forskningsfrågorna. Därefter läste 

jag materialet och de preliminära anteckningarna igen och letade kopplingar mellan olika 

teman (Smith m.fl., 1999: s. 222). Med så kallad kodning reduceras data i olika kategorier 

som gör materialet mer hanterbart, vilket hjälper till i sökandet efter relevanta mönster och 

teman för analysen (Lindgren, 2014: s. 37). Figur 1 Orsaker varför finländare saknar 

tillhörighetskänsla till sverigefinnar visar ett exempel på kategoriseringen av svaren på den 

öppna enkätfrågan 14 (se Bilaga 3) som handlade om saknad av tillhörighetskänsla till 

sverigefinnar som en nationell minoritetsgrupp. Figur 1 är baserad på kodningen av 

materialet och analysen och kommer att tolkas mer i kapitel 5. Resultat och analys. Utifrån 
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kodningen färgkodade jag materialet som motsvarade det teoretiska ramverket och studiens 

frågeställning (Smith m.fl., 1999: s. 224). Analysen är strukturerad utifrån tre huvudsakliga 

teman: invandrarnas etniska identitetsprocess, upplevelser gällande integration, samt 

tillhörighet till sverigefinnar. 

 

 
        Figur 1 Orsaker varför finländare saknar tillhörighetskänslan till sverigefinnar. 
 

Utöver denna tematisering lyfts modersmålets inverkan upp. För att analysera språkets 

påverkan i finländarnas integration och etniska identitet har jag delat upp informanterna i tre 

grupper: finskspråkiga, svenskspråkiga och tvåspråkiga. Fokus ligger huvudsakligen på de 

två första grupperna för att kunna svara på den tredje forskningsfrågan om modersmålets 

inverkan på integration och etnisk identitet.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet syftar på att mäta och undersöka en studies kvalité, vilket används 

mest i kvantitativ forskning (Bryman, 2018: s. 465–466). Validitet inom kvalitativ forskning 

kan ses handla om sättet hur forskaren har undersökt det som ska undersökas, med andra ord 

resultatets giltighet, vilket är svårt inom kvalitativ forskning på grund av att den sociala 

miljön ständigt ändras (Kvale & Brinkman, 2014: s. 296). Reliabilitet handlar om i vilken 

utsträckning man kan upprepa eller replikera en undersökning (Bryman, 2018: s. 465). 

Känner inte 
tillhörighet till 
sverigefinnar

Identitet

Upplevs inte passa in 
på definitionen av en 

sverigefinne

Har inte bott i Sverige 
tillräckligt länge

Pratar inte finska

Identifierar inte sig 
själv som en 
sverigefinne

En stark 
finlandssvensk 

identiet

Identifierar sig själv 
som en finsk som bor 

i Sverige

Integration

Socialt

Saknar kontakt med 
andra finländare eller 

sverigefinnar

Kulturellt

Delar inte samma 
kultur, historia eller 

socioekonomisk 
status
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Kvalitativa undersökningar har fått kritik för sin subjektivitet (Bryman, 2018: s. 484–485). 

Resultatet beror ofta på specifika subjektiva situationer vilket gör det svårt att replikera 

undersökningen och att dra generella slutsatser. Detta i sin tur påverkar undersökningens 

validitet negativt. För att vara transparent och upprätthålla undersökningens validitet har jag 

beskrivit de olika tillvägagångssätten från datainsamling till resultat. Informanter från 

forskarens egen bekantskap kan ha metodologiska och forskningsetiska konsekvenser och 

påverkar studiens reliabilitet och validitet (Bryman, 2018, s. 465). Jag har även egna 

erfarenheter om integrationsprocessen till Sverige som kan ses både som en styrka och en 

svaghet för studien. Detta ger mig mer kunskap och förståelse för ämnet samt lätt tillträde till 

forskningsfältet. Däremot finns det en risk att den fenomenologiska undersökningen skulle bli 

mer subjektiv. Jag har tagit hänsyn till detta och genomfört intervjuerna med öppenhet och 

inte tillåtit min erfarenhet om integration styra diskussioner. Jag har ställt frågorna från ett 

objektivt perspektiv och undvikit ledande frågor och egna antaganden, istället har jag lämnat 

utrymme för informanterna att berätta öppet om sina erfarenheter och upplevelser. 

 

Enkäten bidrar med kvantitativa drag till studien. Validitet vid kvantitativ forskning handlar 

om att kunna säkerställa att ett mått verkligen mäter det begrepp som man vill mäta (Bryman, 

2018: s. 209–210). I den här studien kan det anses syfta på att alla frågorna är formade på rätt 

sätt för att nå undersökningens syfte samt att alla informanterna har förstått frågan på samma 

sätt. Eftersom enkäten genomfördes via internet utan kontakt med informanterna är det svårt 

att säkerställa att de har förstått alla frågor likadant, dock fanns mina kontaktuppgifter på 

informationsbrevet så att man hade en möjlighet att kontakta mig vid frågor och funderingar. 

Det fanns även ett tomt fält för kommentarer i slutet av enkäten. För att säkerställa att 

ytvaliditeten på enkäten var tillräckligt hög kontrollerades enkätfrågorna av andra innan den 

skickades ut (Bryman, 2018: s. 210). 

 

Alternativt kan man använda begrepp tillförlitlighet och äkthet inom kvalitativ forskning 

istället för validitet och reliabilitet (Bryman, 2018: s. 467–470). Tillförlitlighet består av 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Jag har 

använt två olika datainsamlingsmetoder, som ökar studiens trovärdighet. Under själva 

intervjusituationerna kunde jag även ställa kompletterande frågor för att säkerställa att jag 

hade tolkat deras svar korrekt. För att säkerställa studiens pålitlighet och transparens har jag 

skapat en redogörelse för forskningsprocessens alla faser; vilka forskningsfrågor jag har haft, 

hur datainsamlingen har skett, vilka urvalskriterier jag har använt och hur resultatet har 
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analyserats (Bryman, 2018: s. 467–470; Svensson & Ahrne, 2015: s. 25). För att uppfylla det 

sista kriteriet har jag varit medveten om den möjliga subjektiviteten i forskarrollen och 

medvetet försökt hålla mig objektiv, inte låtit mina personliga värderingar påverka resultatet 

och undvikit ledande frågor under intervjuerna. Jag har definierat de centrala begreppen för 

denna studie och i vissa fall även under intervjuer för att alla skulle ha en överensstämmande 

definition av begreppet. Jag har försökt motivera och redogöra varje delmoment samt tänkt på 

dess relevans för undersökningens syfte. 

 

4.5 Etiska överväganden 
Forskarrollen i fenomenologi kräver öppenhet och vaksamhet från forskaren (Dahlberg m.fl., 

2008: s. 97–98). Som forskare kommer man nära sina informanter, vilket leder till etiska 

funderingar som forskaren behöver ta hänsyn till, så att god forskningsetik följs (Dahlberg 

m.fl., 2008: s. 102). Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudprinciper vad gäller 

forskningsetik: konfidentialitetskrav, nyttjandekrav, informationskrav och samtyckeskrav. 

 

Det är viktigt att forskningsresultaten presenteras anonymt så att en utomstående inte kan 

identifiera informanterna (Svensson & Ahrne, 2015: s. 29). Det kallas för 

konfidentialitetskrav, som också innebär att personuppgifterna och materialet ska förvaras så 

att obehöriga inte har tillgång till det (Vetenskapsrådet, 2002: s.12). Det är speciellt viktigt 

när intervjuerna, som handlar om informanternas personliga upplevelser och erfarenheter, kan 

innehålla känsligt material. Det är viktigt att behålla informanternas integritet och 

anonymitet, därför kommer både intervjumaterialet och enkätsvaren analyseras anonymt 

(Bryman, 2018: s. 170–171). Nyttjandekrav innebär att materialet av datainsamling får 

användas endast för forskningsändamål, vilket jag meddelade informanterna i början av deras 

intervju (Vetenskapsrådet, 2002: s.14). 

 

Forskningen ska grunda sig på deltagarnas frivillighet. Informanterna fick ett 

informationsbrev, Bilaga 2, i samband med förfrågan om att delta i intervjun, med 

information om dess syfte och innehåll. Precis före intervjun började fick informanten även 

ytterligare information om vad intervjun kommer att handla om och riktlinjerna gicks genom. 

Jag förtydligade att resultatet kommer att presenteras anonymt och att man inte måste svara 

på alla frågor. Informanterna fick också veta att de kunde avbryta intervjun när som helst. 

Samma gällde enkäten, där det fanns ett informationsbrev i början samt mina 
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kontaktuppgifter för frågor och funderingar. Med detta moment ville jag se till att de 

forskningsetiska principerna om samtyckeskravet följdes (Kvale &Brinkmann, 2014: s. 322–

323; Vetenskapsrådet, 2002: s. 9).  
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Det har analyserats och tolkats med hjälp av det 

teoretiska ramverket om identitet och integration. Syftet med denna studie är att undersöka 

hur finländare som, har flyttat till Sverige under senaste 20 åren, identifierar sig etniskt och 

hur deras integrationsprocess till det svenska samhället ser ut. Detta har undersökts genom 

intervjuer och en enkätundersökning där 6 informanter deltog i intervjuerna och 74 

informanter svarade på enkäten. Informanternas svar kommer även jämföras utifrån deras 

modersmål för att svara på den tredje forskningsfrågan om språkets inverkan på integration. I 

samband med det ligger huvudfokus på de 54 finskspråkiga och 18 svenskspråkiga 

informanterna, vilket innebär att de 8 tvåspråkiga delvis har lämnats utanför analysen i vissa 

moment för att kunna analysera modersmålets inverkan på integrations- och 

identitetsprocessen. 

 

Resultatet och analysen är strukturerad utifrån denna studies två huvudsakliga teman. Den 

första delen belyser finländarnas integration till det svenska samhället, vilka utmaningar de 

har mött och vad de anser vara den viktigaste faktorn i integrationsprocessen. Den andra 

delen består av de finska invandrarnas uppfattning av sin etniska identitet. Till slut analyseras 

finländarnas syn på tillhörigheten i den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar. 

 

5.1 Upplevelser av integration 
Fri migration inom EU har gjort det lättare att flytta från Finland till Sverige, vilket 

underlättar integrationsprocessen eftersom en finsk invandrare får politiska rättigheter i 

Sverige utan problem (Minoritet.se). Detta innebär att finländare direkt blir integrerade sett 

till den rättspolitiska dimensionen (Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016: s, 12–16). Även om 

några informanter har svenskt medborgarskap och de som blev intervjuade antingen hade 

planerat att ansöka om det eller hade en positiv inställning till det, visade det sig inte vara en 

viktig faktor vad kommer till deras integrationsprocess. Även om medborgarskapet nämns 

som den största särskiljande faktorn varför en del av informanterna inte kände sig vara 

fullständiga medlemmar i det svenska samhället (enkätfråga 16), dryftas integration framför 

allt från den socioekonomiska eller den kulturell-religiösa dimensionen som till exempel 

sociala relationer och tillhörighet. F1 beskriver att integration innebär att man blir en del av 

svenska folket genom att lära sig deras vanor men samtidigt behåller sitt eget kulturarv. F3 



 

 34 

hävdar att man är integrerad när man inte saknar sitt hemland konstant. Sociala relationer, 

vänner och familj anses vara en viktig del i integrationen enligt S1. Enligt S3 är integration 

närmare assimilation där man lär sig att anpassa sig i den nya miljön, dess kultur och blandas 

in i majoriteten. 

 

När folk flyttade från Finland till Sverige på 60- och 70-talet var arbetet den största orsaken 

till invandringen (Huss, 2021). Nu, 50 år senare, har invandringen ändrat form och enligt 

denna studies material är studier den största faktorn bakom invandring från Finland till 

Sverige, se Tabell 5. 

 

Orsak Antal informanter Sammanlagt 
Jobb 16  16 
Studier 42 F1, F3, S1, S3 46 
Partner/ Familj 8 F2, S2 10 
Ville testa något 
annat / äventyr 2 S2 3 

Tabell 5. Orsak man flyttade till Sverige. 

 

De flesta, över 75%, av finländarna som har flyttat till Sverige har flyttat hit ensamma, vilket 

ger ett intryck av ett eget val att flytta och integrera sig till Sverige. Nästan alla har även 

besökt Sverige innan flytten, vilket kan ha haft en positiv påverkan till integration när man 

har bekantat sig med det mottagande samhället och dess kultur före flytten. Alla förutom två 

informanter konstaterar att de har blivit bättre på svenska språket sedan flytten. 34 av 51 

påstår sig även vara flytande på svenska, och en informant som har bott i Sverige 5–10 år 

beskriver att hens svenskakunskaper utvecklats från att vara någorlunda bra till modersmålets 

nivå. 

 

5.1.1 Upplevelser av stigmatisering och diskriminering 

Enligt Goffmans (2020) teori kan den finska bakgrunden, finskheten och finska språket, som 

avviker från majoritetsbefolkningens egenskaper, vara stigmatiserande. Enligt den tidigare 

forskningen har första och andra generationens sverigefinnar upplevt diskriminering på grund 

av sina finska rötter. Till följd av att minoritetspolitiken förändrades och finländarnas status i 

Sverige höjdes så har diskrimineringen minskat. 15 informanter av 80, både finsk- och 

svenskspråkiga, säger sig ha upplevt diskriminering och ytterligare 11 informanter svarade 

”vet inte” på fråga 15 (se Bilaga 3). Utav de 15 jakande svaren kan bara 9 svar tolkas som 
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diskriminering, då det framgår i den efterföljande öppna frågan att 6 av fallen snarare handlar 

om fördomar eller stereotyper som de bemött. Dessa handlar ofta om hög alkoholkonsumtion, 

men många av informanterna har också upplevt fördomar vad gäller språk och uttal, vilket 

kan anses vara en av de mest stigmatiserande egenskaperna hos finska invandrare i Sverige. 

Både de finskspråkiga och svenskspråkiga som intervjuades beskriver hur de gång efter gång 

får höra kommentarer om deras finska brytning. Finlandssvenskarna har fått anpassa sitt 

språk och behöver ofta förklara till majoritetsgruppmedlemmar att man pratar svenska även i 

Finland. De nio informanter som har upplevt diskriminering i Sverige beskriver den handla 

om språket eller att man lämnas utanför det sociala sammanhanget. Två av informanterna har 

upplevt att de blivit diskriminerade i anställningssituationer på grund av sin finska bakgrund. 

 

5.1.2 Integrationsprocessen till Sverige 

Under intervjuerna framkom att många av informanterna hade en enkelriktad syn på 

integration, vilket Penninx & Garcés-Mascareñas (2016) anser innebära att invandrare måste 

anpassa sig till majoriteten, dess normer, vanor och kultur för att kunna bli accepterad i det 

nya landet. Informanterna beskrev hur de skulle behöva förändras för att integrera eller 

snarare assimilera sig för att känna sig vara fullständiga medlemmar i det svenska samhället. 

Det är även nämnvärt att alla de tre finlandssvenskar som blev intervjuade själva nämnde att 

de inte vill sträva efter fullständig integration och bli svenskar, utan de vill behålla sina finska 

rötter, även den finlandssvenska accenten i viss mån 

 

Det finns ändå några tydliga mönster som framkommer utifrån kodningen som genomfördes. 

Integrationsprocessen sker i olika nivåer och områden: kulturellt, socialt och på det praktiska 

planet. Hur informanten identifierar sig har också betydelse för integrationsprocessen. 

Språket däremot, med andra ord kunskaper i svenska, har en stor betydelse och påverkan i 

integrationsprocessen inom alla områden. Därför presenteras resultatet i två olika grupper: 

finskspråkiga och svenskspråkiga. Fokus ligger på de sex informanterna som intervjuades, 

eftersom de med egna ord fritt kunde beskriva sina upplevelser om integration, vilket tjänar 

uppsatsens syfte bättre. Alla de sex kan anses vara integrerade, eftersom de har anpassat sig 

till det svenska samhället. 

 

De finskspråkiga informanternas integration och etniska identitet varierar. F1 och F3 ser sin 

integration vara kring nivå 9 och F2 mellan 7–8. En intressant detalj är att F3, som inte pratar 

svenska, upplever sin integration vara på den högsta nivån av de informanter som 
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intervjuades. Hen berättar också om de byråkratiska problem hen har upplevt under sin 

integrationsprocess. Detta kan tolkas som att hens integration till stor del har skett från den 

kulturell-religiösa dimensionen (Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016). F2 däremot har 

upplevt att det varit svårast att integreras i den kulturell-religiösa dimensionen där hen hade 

svårt att bekanta sig med majoritetsgruppmedlemmar och bli vän med svenskar. Istället har 

hen integrerat sig via sverigefinnar och hen använder även finska på jobbet. Hen påstår att om 

hen använt svenska på jobbet och därmed använt mindre finska i sin vardag skulle hen känna 

sig mer integrerad. F3 har en liknande situation där hen använder finska på jobbet och har en 

finskspråkig partner, vilket gör att hen lever bland sverigefinnar i en ”suomikupla” (sv. finsk 

bubbla). Hen beskriver sin integrationsprocess som tung, eftersom hen inte kunde språket och 

kände sig ensam. Detta vände när hen bestämde sig för att satsa på svenskan och började 

prata. En nyckel i hens integrationsprocess var en svensk vän som hen fick. Det hjälpte hen 

att lära sig språket och integrera sig till det svenska samhället. 

 

De tre finlandssvenskar som intervjuades upplever sin integrationsnivå vara sju på skala 1–10 

(se Bilaga 1 Intervjuguide, fråga 6). Detta kan bero på att de tillhör i en minoritet i Finland 

och därmed har en starkare etnisk identitet på grund av minoritetsmedlemsskap och därför är 

mer villiga att hålla fast vid den. S2 och S3 nämner även att de inte ens vill uppnå 

integrationsnivå 10: 

 

Jag kommer aldrig identifiera mig som svensk, och jag vill fortsättningsvis hålla 
kvar mina finlandismer - - jag vill ändå kopplas samman med Finland så att ja, 
jag tror inte att jag kommer sträva efter att integreras på nivå 10 (det vill säga. 
fullständigt integrerad).  
-S2 
 
På ett sätt vill jag ju inte integreras helt och hållet. Jag vill ju inte bli svensk.  
-S3  

 

S1 känner sig integrerad i Sverige men konstaterar att majoriteten, svenskar, ofta påpekar 

hens finska bakgrund och hens finlandssvenska uttal. Enligt Klarenbeek (2021) behöver 

integrationen ske från båda hållen, det vill säga från invandrarens och det mottagande 

samhällets perspektiv, för att integrationen ska lyckas. I S1:s fall kan man tolka att hen har 

anpassat sig till den nya kulturen, men majoriteten har inte inkluderat hen fullständigt. 

Liknande upplevelser har S3 som påstår detsamma: svenskar ser hens uttalssätt och språk 

som stigma. Annars upplever hen sig vara integrerad socialt och även i den rättspolitiska och 
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socioekonomiska dimensionen (Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016). Trots den lyckade 

integrationen känner S3 sig som en stolt finländare. S3 kan anses vara bikulturell enligt 

Verkuyten &de Wolfs (2002) definition där hen i sin kulturella anpassning har anpassat sig 

till det nya samhället, men samtidigt behållit sin kultur. S2 nämner att hens integration till 

Sverige har skett smidigt på grund av det sociala stödet hen har haft runt omkring sig. Hen 

har flera finländare i sin närhet, både på jobbet och i privatlivet, som har hjälpt henne att 

komma in i det svenska samhället. Under ett års tid har hen uppnått samma integrationsnivå 

som de två andra finlandssvenskar som intervjuades trots att de bott i Sverige längre än hen. 

 

Det är svårt att analysera hur invandrarens tid i Sverige påverkar integrationen då det enligt 

materialet inte finns något tydligt samband mellan dem. F3 som har bott i Sverige i knappt 

två år ser sin integrationsnivå vara 9–10, gentemot S3 som bott i Sverige i sex år och 

upplever sin integrationsnivå vara 7. Även från enkätsvaren kan man dra slutsatsen att 

integration är en komplex process. Det finns en informant som har bott i Sverige 15–20 år 

som ändå inte känner sig som en fullständig medlem i det svenska samhället. Likaså finns det 

en informant som bott i Sverige mindre än ett år, som känner sig mer integrerad i det svenska 

samhället än den som har bott i Sverige 15–20 år. 

 

5.1.3 Den viktigaste bidragande faktorn till integration 

Det finns olika faktorer som påverkar invandrarnas integration. På Tabell 6 har samlats ihop 

faktorerna som informanterna har nämnt under intervjun eller beskrivit med sina egna ord på 

enkätfråga 17 (se bilaga 3). Oavsett informantens modersmål nämns språkkunskaper i 

svenska vara en av de viktigaste faktorerna. Därefter anses det sociala sammanhanget och 

vänner påverka integrationen mest. Att skapa kontakter och relationer med 

majoritetsbefolkningen underlättar, vilket är starkt kopplat till den sociala aspekten av 

integration. Även jobb och studier anges vara en av de tre viktigaste faktorerna. 

Den viktigaste bidragande faktorn till integration 
Svenska språket 41 
Vänner, sociala sammanhang 25 
Kontakt och relationer med svenskar 9 
Jobb och studier 25 
Partner/familj 8 
Att förstå och omfamna den svenska kulturen 7 
Egen attityd 4 

                         Tabell 6. Den viktigaste bidragande faktorn till integration 
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Förutom det som nämnts ovan har några informanter beskrivit det som viktigt att känna andra 

finländare i samma situation och som har upplevt liknande integrationsprocesser. Att skapa 

en meningsfull fritid genom exempelvis hobbyer, samt praktiska saker, som till exempel att 

skaffa svenskt personnummer och bankkonto, underlättar också integrationsprocessen. Enbart 

två informanter har nämnt det mottagande samhällets ansvar i invandrarnas 

integrationsprocess och ser det vara en tvåvägsprocess (Klarenbeek, 2021). Enligt en av dem 

kan man känna sig integrerad när man ”känner sig välkomnad av svenskar och det svenska 

samhället”. Alla andra fokuserar på integration från subjektiva aspekter: hur de själva kan 

påverka sin integrationsprocess för att bli integrerade. 

 

5.2 Finska invandrares etniska identitet 
Identitet kan undersökas från det personliga perspektivet och från de sociala kategorier som 

individen anses tillhöra (Liebkind & Henning-Lindblom, 2015: s. 184–184). I denna studie 

sammanställs de perspektiven eftersom det personliga perspektivet kommer via 

informanternas egna iakttagelser och egenskaper genom intervjuer, men även det sociala där 

fokus ligger på den etniska identiteten och grupperingen. Utav de olika sätt som identitet kan 

analyseras på består denna analys av de psykologiska processerna, eftersom studiens syfte är 

att fokusera på finska invandrares upplevelser på individuell nivå. 

 

Vad kommer till informanternas reflektioner om sina etniska identiteter uppger den största 

delen av informanterna att de behållit sin ursprungliga etniska identitet som finsk eller 

finlandssvensk. Identitet kan variera beroende på den sociala omgivningen, och den är även 

socialt konstruerad (Stier, 2021: s. 71–72). Detta stämmer på de två finskspråkiga 

invandrarna som ser sin etniska identitet som svensk, se Tabell 7. Dessa informanter har 

förändrat sin etniska identitet från finsk till svensk efter flytten till Sverige. De båda har bott i 

Sverige mellan 5–10 år vilket bevisar att identitet är socialt konstruerad och kan inte förklaras 

med hur länge de har bott i Sverige. Det finns informanter som har bott i Sverige längre än 

dem och fortfarande ser sin etniska identitet vara finsk. Detta gäller även de 6 informanter 

som etniskt identifierar sig som sverigefinnar. Detta analyseras djupare i avsnitt 5.3. 

Tillhörighet med den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar. 
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        Modersmål: 
Etnisk 
identitet: 

Finska Svenska Tvåspråkiga Sammanlagt 

Finländare 43  1 S1, S3 2 48 
Finlandssvensk 2  15 S1, S2, S3 6 26 
Sverigefinsk 5 F1    6 
Svensk 2  1  1 4 
Nordisk  F2 1 S3  3 
Något annat 2 F3    2 

Tabell 7. Informanternas modersmål och etniska identitet. 

 

Resultaten av denna undersökning visar att finlandssvenska invandrare har en starkare etnisk 

identitet än finskspråkiga invandrare. Alla tre informanter som blev intervjuade uttryckte sig 

starkt vara finlandssvenskar i första hand, men även att de märkt att kopplingen till Finland 

och den etniska identiteten som finländare är starkare i Sverige än i Finland. Däremot 

identifierar sig ingen av de tre finskspråkiga intervjuinformanterna etniskt som finsk. F1 

säger att hen inte är ”bara finsk”, utan någonting mitt emellan. Hen är den enda som 

identifierar sig som sverigefinsk. Dock konstaterar även F2 att hen egentligen är sverigefinsk 

men vill inte erkänna detta. Hen ser sig framför allt mer som nordisk i sin etniska identitet. F3 

känner sig vara både finsk och svensk samtidigt. F1 och F3 konstaterade under intervjun att 

deras etniska identitet enbart var finsk när de flyttade, men det har förändrats sedan dess. I 

enighet med Stiers (2021) beskrivning om identitet i sin artikel, har deras identitet formats i 

Sverige i samspelet med andra och enligt förändringar som skett i deras omgivning. 

 

Enligt Tajfels (1981) sociala identitetsteori jämförs de sociala grupperna sinsemellan och den 

egna gruppens överlägsenhet över den andra gruppen förstärks. Detta kan tillämpas även på 

denna studie där F2, S1 och S3 påstår att deras stolthet över sina finska rötter har ökat sen de 

flyttade till Sverige. De nämner olika saker där de upplever Finland, den finska kulturen och 

finländare vara bättre än Sverige och svenskar, som till exempel hockey eller politik. Enligt 

Tajfel (1981) är det typiskt för minoriteter och det visar sig även i resultaten; 

finlandssvenskar, som är en minoritet även i Finland, har en starkare identitet som finländare 

än de finskspråkiga informanterna. Alla dessa 6 informanter observerar sin identitet från den 

subjektiva aspekten, förutom F2 som nämner majoritetsbefolkningens aspekt med uttrycket 

”jag kommer aldrig bli svensk”, där hen syftar på att det är omöjligt att bli svensk eftersom 

svenskarna aldrig kommer se henne som en del av den svenska majoriteten (Liebkind & 
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Henning-Lindblom, 2015: s. 183–184). Även en av Weckströms (2011: s. 34) informanter 

uttryckte sig på följande sätt: ”Jag vill aldrig bli svensk!” trots att hon är född och uppvuxen i 

Sverige. Detta kan bedömas vara ett tecken på en stark finsk identitet och stolthet över sin 

finska bakgrund, vilket förstärker skillnaden mellan majoritets- och minoritetsgruppen. 

 

Under intervjun och på fråga 13 (se Bilaga 3) kunde man ge flera svar på frågan om etnisk 

identitet, för att informanterna skulle ha en möjlighet att uttrycka sin möjliga hybrididentitet 

som enligt Hall (1999) innebär att man kan tillägna sig flera identiteter som varierar. Detta 

bekräftar även de tre finskspråkiga informanterna som identifierar sig både som finsk och 

svensk beroende på situationer där den etniska identiteten varierar. En av de svenskspråkiga 

informanterna har en hybrididentitet som enligt henne varierar mellan finländare, 

finlandssvensk, svensk och nordisk beroende på situation. Detta kan också tolkas bekräfta 

Jenkins (2014) identitetsteori där individen speglar sin identitet i relation till andra. Det är 

värt att notera att två informanter som har finska som modersmål etniskt identifierar sig som 

finlandssvenskar, vilket är motstridigt med definitionen av finlandssvenskar som är 

finländare med svenska som modersmål. Man skulle kunna anta att de har svarat fel, eftersom 

de båda senare konstaterar att de känner tillhörighet till gruppen sverigefinnar. Detsamma 

gäller en av de tvåspråkiga som etniskt identifierar sig både som finlandssvensk och 

sverigefinsk.  

 

5.3 Tillhörighet med den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar 
Enligt den smalare definitionen syftar begreppet sverigefinnar på finska invandrare som bor i 

Sverige och har kopplingar till det finska språket (Minoritet.se). Den bredare definitionen 

inkluderar även finlandssvenskar, vilket gör begreppet brett och komplext. Tabell 8 belyser 

hur modersmålet och tillhörighetskänslan till sverigefinnar uppdelas bland informanterna. De 

17, 21%, av informanterna som känner tillhörighet till Sverigefinnar är nästan alla 

finskspråkiga. Enbart en svenskspråkig informant upplever tillhörighet till sverigefinnar, de 

andra gör det inte. 
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                          Modersmål 
 
Tillhörighetskänsla 

finska svenska tvåspråkig Sammanlagt 

Ja 15 + F2 1 0 17 (21%) 
Nej 19 + F1, F3 12 + S1, S2, S3 3 39 (49%) 
Vet inte 17 2 5 24 (30%) 

Tabell 8. Informanternas tillhörighetskänsla till sverigefinnar. 

 

Orsaker till att känslan av tillhörighet saknas mellan den sverigefinska minoriteten och de 

finska invandrarna kan ses finnas i fyra olika kategorier enligt kodningen och tematiseringen, 

se Figur 1 Orsaker varför finländare saknar tillhörighetskänsla till sverigefinnar. Den första 

förklaringen är språket: sverigefinnar ses vara finskspråkiga finländare i Sverige, vilket 

exkluderar finlandssvenskar. Den andra allmänna förklaringen beror på definitionen av 

begreppet sverigefinne som hen inte passar i: en del informanter upplever sverigefinnar vara 

personer som antingen är födda eller uppvuxna i Sverige. Den tredje kategorin innehåller 

osäkerheten ifall informanten kommer att stanna i Sverige eller att hen inte bott i Sverige 

tillräckligt länge. Detta kan bero på att informanten inte vet om hen kommer stanna i Sverige 

eller att hen redan tänker flytta från Sverige. Detta är även en av förutsättningarna för en 

svensk hybrididentitet (Liimatainen, 2013: s. 15). Den sista orsaken som nämns är kopplad 

till sverigefinnarnas historia, kultur som informanten inte tillägnar eller hen saknar kontakt 

med andra sverigefinnar. Dessa fyra kategorier kan anses leda till två huvudaspekter varför en 

finsk invandrare inte känner tillhörighet till Sverigefinnar. 

 
Figur 1. Orsaker varför finländare saknar tillhörighetskänsla till sverigefinnar. 
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6. Diskussion 
 
Detta kapitel består av en avslutande diskussion där studiens syfte och frågeställning relateras 

till resultat. Därefter diskuteras tidigare forskning och det teoretiska ramverkets förhållande 

till resultatet. Vidare diskuteras det metodologiska valet. Slutligen kommer diskussionen om 

vilka slutsatser som kan dras och vilka frågor det har väckt för framtida studier. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur finländare som har flyttat till Sverige efter 

2000-talets början upplever sin integration och hur de beskriver sin etniska identitet, samt 

undersöka vilken inverkan modersmålet har på den upplevda integrationen och etniska 

identiteten. För att undersöka detta intervjuades 6 personer som har flyttat till Sverige från 

Finland, det genomfördes även en enkätstudie som gav 74 svar. 

 

Vad kommer till den första forskningsfrågan om integration kan man konstatera att det finns 

flera olika aspekter och nivåer som är kopplade till hur integrerad en finsk invandrare känner 

sig vara till det svenska samhället. Enligt informanterna anses de tre största bidragande 

faktorerna till integration vara svenska språket, en huvudsaklig sysselsättning – som jobb och 

studier, samt det sociala samspelet med vänner och i kontakt med svenskar. Gällande den 

andra forskningsfrågan kan identitetsuppbyggande anses vara en komplex process där det 

finns flera olika kategorier som påverkar individens identitet. Det finns variation bland de 

finskspråkiga invandrarnas etniska identitet. De flesta identifierar sig som finländare i stället 

för sverigefinnar i Sverige. De svenskspråkiga invandrarnas etniska identitet kan däremot 

anses vara mer sammanhängande: de flesta har en stark etnisk identitet som finländare eller 

finlandssvensk. Enligt informanternas svar kan språket anses vara den största orsaken varför 

finlandssvenska invandrare inte känner tillhörighet till den nationella minoritetsgruppen 

sverigefinnar. Sverigefinnar ses vara personer som har starka kopplingar till finska språket, 

vilket exkluderar svenskspråkiga finländare. Sammanfattningsvis kan man utifrån 

informanternas svar dra slutsatsen att modersmålet har en positiv inverkan på de finska 

invandrarnas etniska identitet och integration, som besvarar den tredje forskningsfrågan. 

 

Den aktuella studiens resultat har både likheter och skillnader i jämförelse med tidigare 

forskning även om många av dem har första eller andra generationens sverigefinnar som 

forskningsfält. Även om forskningsfältet inte är exakt samma som i den här studien har den 
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tidigare forskningen fungerat som en introduktion till ämnet och forskningsfältet i denna 

studie. Det teoretiska ramverket har gett djupare förståelse av informanternas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter både när det gäller etnisk identitet och integrationsprocess. 

 

I frågor gällande etnisk identitet framkommer det liknande resultat på denna studie om finska 

språkets betydelserelation till den sverigefinska identiteten som Levä (2008), Weckström 

(2011) och Latvalehto (2018) har konstaterat. En av informanterna i denna studie uttryckte 

sig med exakt samma ord som en av Weckströms informanter hade gjort. Detta bekräftar den 

etniska identitetsprocessens likheter hos finska invandrare. Däremot verkar inte nyanlända 

finska invandrare relatera till sin finska bakgrund på ett annorlunda sätt än andra 

generationens sverigefinnar i Leväs (2008) studie. Istället för att assimilera sig helt eller 

längta tillbaka till Finland, integrerar sig de nyanlända finska invandrarna till det svenska 

samhället och behåller sin finskhet. Likt Liimatainens (2013) och Ågrens (2006) 

forskningsresultat finns det mycket variation bland finländarnas etniska identitetsprocess och 

hur de relaterar till sverigefinnar. 

 

I denna studie hittades en liknande hybrididentitet till den som Liimatainen upptäckte bland 

sina informanter. Denna studie bekräftar Brubaker & Coopers (2000), Tajfel (1981) och 

Jenkins (2014) identitetsteorier om en socialt konstruerad identitet, där 

identitetsuppbyggandet sker i sociala sammanhang och i interaktion med andra. Enligt denna 

studie kan man anse finska invandrare ha en tendens att skaffa en hybrididentitet enligt Halls 

(1999) teori, där de kopplar samman de finska och svenska identiteterna utan att den ena 

utesluter den andra. Enligt resultatet kan man påstå att integration sker inom alla olika 

dimensioner, men att man integreras starkare inom en dimension än de andra, som Penninx & 

Garcés-Mascareñas (2016) beskriver i sin teori om integration. Vad kommer till 

stigmatisering och diskriminering verkar det ha förminskats jämfört med tidigare forskning 

gällande första och andra generationens sverigefinnars upplevelser och erfarenheter, vilket 

kan anses vara ett tecken på finländarnas statushöjning även i jämförelse med tidigare 

forskning. Däremot verkar fördomar och stereotyper vara liknande med tidigare studiers 

resultat, till exempel finländarnas höga alkoholkonsumtion som nämnts. Oftast gäller 

stigmatisering det finska språket i enighet med Goffmans teori om stigma. 

 

Den fenomenologiska metodansatsen valdes för att besvara studiens frågeställning och få en 

djupare förståelse för finska invandrares upplevelser om integration och den etniska 
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identitetsprocessen. Via semistrukturerade intervjuer skapades material som kompletterades 

med en enkätundersökning. De metodologiska valen har bidragit till att få en bild av finska 

invandrares integrationsprocess till det svenska samhället samt deras uppfattning av den 

etniska identiteten. Något som kan ses som en nackdel med metodvalet är dess subjektivitet 

eftersom fokuset ligger på enskilda individers subjektiva upplevelser. Detta leder till att det är 

svårt att dra några generella slutsatser från undersökningen. Även min egen bakgrund kan 

anses vara till både fördel och nackdel i min forskarroll. Som finsk invandrare har jag en 

naturlig tillgång till forskningsfältet och en viss förståelse för processen, vilket kan ses som 

en styrka. Samtidigt kan det vara en svaghet för studien, speciellt när de metodologiska valen 

kräver en viss typ av objektivitet, inte minst i intervjusituationer. Det var särskilt viktigt att 

bortse från mina egna föreställningar och antaganden och hålla mig i forskarrollen, eftersom 

några av informanterna var från mitt kontaktnät, vilket kan ses som en svaghet för studien. 

Att hålla mig i forskarrollen har jag haft i åtanke genom hela studiens gång för att sträva efter 

objektivitet. I efterhand upptäckte jag även att vissa begrepp kunde förklarats lite grundligare 

för informanterna för att undvika möjliga missförstånd, men samtidigt ville jag fokusera på 

informanternas egna uppfattningar om olika begrepp för att få fram deras egna upplevelser. 

 

Som det nämndes ovan kan det vara svårt att dra generaliserbara slutsatser vid kvalitativa 

studier, speciellt vid fenomenologiska studier som undersöker subjektiva upplevelser. 

Däremot kan man belysa några slutsatser som framkommit av denna studie. Finska 

invandrares etniska identitet är socialt konstruerad, kan variera efter omständigheterna och 

beror på olika faktorer. En stor del av de finländare som flyttat till Sverige efter 

millennieskiftet känner inte tillhörighet till sverigefinnar vilket beror på sociala och kulturella 

faktorer. Finlandssvenskar har en starkare identitet som finländare jämfört med de 

finskspråkiga. Integration är en mångsidig process som sker i olika nivåer och områden där 

språk, jobb och studier och det sociala sammanhanget anses vara huvudfaktorer som bidrar 

till invandrarens integration. Kunskap i svenska språket har en stor inverkan både på etnisk 

identitet och integration till det svenska samhället. 

  

Under studiens gång har det uppstått flera frågor som skulle vara lämpliga för framtida 

forskning. Det vore intressant att genomföra en liknande studie med större material som 

består av enbart finskspråkiga invandrare, men med större åldersvariation då invandrare 

befinner sig i olika sociala sammanhang och positioner i samhället. Med större datainsamling 

och möjligtvis med en kvantitativ metodansats skulle man kunna få fram en djupare analys 
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och ett resultat med tydligare mönster. Det vore även intressant att undersöka vilka likheter 

och skillnader det finns mellan fördomar och stereotyper som nyanlända finländare bemöter 

idag jämfört med dem som första generationens finska invandrare bemöttes med på 60- och 

70-talet. För att belysa hur den nya migrationspolitiken och finländarnas minoritetsstatus 

påverkar finländarnas integration vore det lämpligt att jämföra integrationsprocesser mellan 

nyanlända finländare idag och första generationens finländare. 
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8. Bilagor  
Bilaga 1 Intervjuguide 

 
BAKGRUND 

• Vem är du? (ålder, huvudsaklig sysselsättning, bor du i Sverige nu) 
• Vad är ditt modersmål? (kan du svenska/finska?) 
• Kunskapsnivå på svenska/finska? 

 
INNAN FLYTTET 

1. När flyttade du till Sverige?  
a. Hur gammal var du? 
b. Varför flyttade du? 
c. Hur var din livssituation, flyttade du ensam? Hur är den nu? (relationsstatus) 
d. Språket? relationen till svenska före flyttet? 
e. Hur länge du funderade på flyttet innan du bestämde dig? 
f. Hur var själva processen i praktiken? 

 
2. Hur mycket du visste om Sverige innan du flyttade? 

a. Vad visste du?  
b. Hade du släktningar i Sverige sedan innan?(isf vem) 
c. Hade du några fördomar? 
d. Har dom förändrats? 
e. Hade du besökt Sverige innan? 

 
3. Kunde du svenska innan flyttet? 

a. På vilken nivå?  
b. Hur skulle du beskriva dina svenska kunskaper idag? 

 
IDENTITET 

4. Hur identifierade du dig etniskt (i Sverige)? 
a. Känner du tillhörighet till den nationella minoritetsgruppen 

sverigefinnar? Motivera 
b. Vem inser du vara sverigefinnar? 

 
 
INTEGRATION - Vad är det för dig? 

5. Hur skulle du beskriva flyttet/integration till Sverige?  
a. Fanns det några överraskningar vad kommer till kultur, språket? 
b. Sociala relationer, har du fått svenska vänner? 

 
6. Hur upplever du din integration?  

a. Praktiskt?  
b. människor/socialt 
c. Känner du dig som en fullständig medlem i det svenska samhället? 

motivera 
d. Är du svensk medborgare? Har du tänkt att bli det? 
e. Hur integrerade du känner dig till det svenska samhället, 

integrationsnivå på det svenska samhället på skala till 1-10? motivera 
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7. Hur upplever du att vara finländare i Sverige? 

a. fördelar, nackdelar, utmaningar? 
 

8. Har du mött några stereotyper om finländare, eller fördomar?  
a. Hurdana isf? 
b. Hur hanterade du detta? 
c. Har du upplevt diskriminering på grund av din finska bakgrund? 

 
9. Vad anser du vara det viktigaste bidragande faktor vad kommer till integration till 

Sverige? 
a. Enligt din erfarenhet vad krävs av en finländare för att integrera sig till 

det svenska samhället? egenskaper, kunskap? 
b. Vad skulle ha underlättat / skyndat på integrationsprocessen? 
c. tips till några andra finländare som vill flytta till Sverige? 

 
- Har du några frågor eller kommentarer? 

 
TACK så mycket! 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 

Hej,  

Jag är en student från Uppsala universitet som läser socialpsykologi. Som en del av min C-

uppsats undersöker jag hur finländare har upplevt flytten och integrationen till Sverige. Syftet 

med undersökningen är att få mer kunskap och förståelse för hur integrationsprocessen ser ut 

för finländare som flyttar till Sverige, samt komplettera tidigare studier om sverigefinnar. Jag 

söker personer som är från Finland, bor i Sverige och har flyttat hit efter millennieskiftet. 

 

Alla deltagare kommer att förbli anonyma och undersökningens resultat kommer endast att 

analyseras av mig. Deltagandet är frivilligt och du kan avsluta deltagandet när som helst. Om 

du inte skickar in dina svar kommer de inte att sparas.  

Om du har några frågor eller funderingar kontakta 

enkätutgivaren: eveliina.stenroos@student.uu.se  

 

Tack för ditt deltagande! 

___________________________________________ 

Hei, 

Opiskelen sosiaalipsykologiaa Uppsalan ylipistossa. Osana kandidaatin tutkielmaani tutkin 

suomalaisten kokemuksia mitä tulee muuttoon sekä kotoutumiseen Ruotsiin. Tutkimuksen 

tavoitteena on saada lisätietoa ja ymmärrystä Ruotsiin muuttavien suomalaisten 

kotoutumisprosessista, sekä täydentää aikaisempaa tutkimustietoa ruotsinsuomalaisista. Etsin 

henkilöitä, jotka ovat Suomesta, asuvat Ruotsissa ja ovat muuttaneet tänne vuosituhannen 

vaihteen jälkeen.  

 

Kaikki osallistujat ovat anonyymejä ja vain minä analysoin kyselytutkimuksen tulokset. 

Osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin tahansa. Ellet lähetä 

vastauksia, niin ne eivät myöskään tallennu mihinkään.  

Jos sinulla on kysyttävää, niin ota yhteyttä kyselylomakkeen 

luojaan: eveliina.stenroos@student.uu.se  

 

Kiitos osallistumisestasi!  
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Bilaga 3 Enkätfrågor 

1. Hur gammal är du? / Kuinka vanha olet? 
� <18 
� 18-20 
� 21-25 
� 26-30 
� 31-35 
� 36-40 
� 41-45 
� 46-50 
� 51-60 
� 60+ 

 
2. Bor du i Sverige? / Asutko Ruotsissa? 

� Ja / Kyllä 
� Nej / En 

 
3. Hur länge har du bott i Sverige? / Kuinka kauan olet asunut Ruotsissa? 
under 1 år / alle vuoden 

� 1-5 år / 1-5 vuotta 
� 5-10 år / 5-10 vuotta 
� 10-15 år / 10-15 vuotta 
� 15-20 år / 15-20 vuotta 
� över 20 år / yli 20 vuotta 

 
4. Vad är din huvudsysselsättning? / Mikä on pääasiallinen toimesi? 

� Jobb / Työt 
� Studier / Opiskelut 
� Vill inte ange / En halua vastata 
� Annat / Muu:___________________________ 

 
5. Varför flyttade du till Sverige? / Mikä oli Ruotsiin muuton syy? 

� Jobb / Työt 
� Studier / Opinnot 
� Familj / Perhe 
� Annat / Muu:___________________________ 

 
6. Jag flyttade till Sverige... / Muutin Ruotsiin… 

� ... ensam. /... yksin. 
� ... med mina föräldrar. /... vanhempieni kanssa. 
� ... med min partner. /... kumppanini kanssa. 
� ... med min vän. / ... ystäväni kanssa. 

 
7. Hade du släktingar i Sverige innan flytten? / Oliko sinulla sukulaisia Ruotsissa ennen 
muuttoa? 

� Ja / Kyllä 
� Nej / Ei 



 

 54 

 
- Om du svarade "Ja", vem? / Jos vastasit "Kyllä", niin keitä? 

 
8. Hade du besökt Sverige innan du flyttade hit? / Olitko vieraillut Ruotsissa ennen 
muuttoasi? 

� Ja / Kyllä 
� Nej / Ei 

 
9. Vad är ditt modersmål? / Mikä on äidinkielesi? 

� Finska / Suomi 
� Svenska / Ruotsi 
� Tvåspråkig (finska och svenska) / Kaksikielinen (suomi ja ruotsi) 
� Annat / Muu:_______________________ 

 
10. Hur är dina kunskaper i finska? / Millainen on suomen kielen taitosi? 

� modersmål / äidinkieli 
� flytande / sujuva 
� mycket goda kunskaper / erittäin hyvä 
� bra / hyvä 
� någorlunda bra / keskiverto 
� hjälplig / välttävä 
� inga kunskaper i finska / en osaa suomea 

 
11. Hur var din svenska innan du flyttade till Sverige? / Millainen oli ruotsin kielen taitosi 
ennen kuin muutit Ruotsiin? 

� modersmål / äidinkieli 
� flytande / sujuva 
� mycket goda kunskaper / erittäin hyvä 
� bra / hyvä 
� någorlunda bra / keskiverto 
� hjälplig / välttävä 
� inga kunskaper i svenska / en osannut ruotsia 

 
12. Hur är dina kunskaper i svenska nu? / Millainen on ruotsin kielen taitosi nyt? 

� modersmål / äidinkieli 
� flytande / sujuva 
� mycket goda kunskaper / erittäin hyvä 
� bra / hyvä 
� någorlunda bra / keskiverto 
� hjälplig / välttävä 
� inga kunskaper i svenska / en osaa ruotsia 

 
13. Hur identifierar du dig etniskt? / Miten identifioit itsesi etnisesti? 

� Finsk / Suomalainen 
� Finlandssvensk / Suomenruotsalainen 
� Svensk / Ruotsalainen 
� Sverigefinsk / Ruotsinsuomalainen 
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� Annat / Muu:________________________ 
 
14. Känner du tillhörighet till den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar? / Tunnetko 
yhteenkuuluvuutta ruotsinsuomalaisten kansalliseen vähemmistöryhmään? 

� Ja / Kyllä 
� Nej / En 
� Jag vet inte / En osaa sanoa 

 
- Om du svarade "Nej", varför inte? / Jos vastasit "En", mikset? 
 

15. Har du bemött diskriminering på grund av din finska bakgrund i Sverige? / Oletko 
kokenut suomalaisesta taustastasi johtuvaa syrjintää Ruotsissa? 

� Ja / Kyllä 
� Nej / En 
� Jag vet inte / En osaa sanoa 

 
- Om du svarade "Ja" hur har det varit? / Jos vastasit "kyllä" millaista se on ollut? 
 

16. Känner du dig som en fullständig medlem i de svenska samhället? / Tunnetko olevasi 
täysivaltainen jäsen Ruotsin yhteiskunnassa?  
På skala / Asteikolla 1–5, 
     1 = Inte alls / En lainkaan   
     5 = Helt och hållet / Täysin 
 
     - Om du svarade "inte alls", varför? / Jos vastasit "en lainkaan", mikset? 
 
17. Vad anser du vara det viktigaste bidragande faktorn vad gäller integration till Sverige? / 
Minkä koet olevan tärkein edesauttava tekijä Ruotsiin kotoutumisen suhteen? 
 

- Något som du vill kommentera eller tillägga / Jotain, mitä haluat kommentoida tai 
täydentää? 

 


