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Abstrakt 

 

I uppsatsen redogörs för en statsvetenskaplig förstudie kring valdeltagandet bland sverigefin-

nar bosatta i Haparanda, vilken sverigefinnarnas sociala perspektiv är i relation till valdelta-

gande, och hur det kan tänkas påverka gruppens valdeltagande. Syftet för studien var att ana-

lysera en minoritets politiska deltagande i det kommunala beslutsfattandet. Problemet som är 

utgångspunkten är Haparanda kommuns låga valdeltagande, som är lägst i Sverige. 

Studien omfattade 38 intervjuer med sverigefinnar bosatta i Haparanda, tre intervjuer med 

sverigefinska riksdagsledamöter och två intervjuer med kommunala tjänstemän. Statistiskt 

material om Haparandas befolkning, med fokus på den sverigefinska befolkningen och dess 

valdeltagande, ur befintliga källor, användes. De teoretiska utgångspunkterna var dels grund-

läggande svensk teoribildning om valdeltagande och socialt perspektiv så som Iris Marion 

Young definierat begreppet.  

Det empiriska intervjumaterialet beskrevs dels som grupper av informanter som har lik-

nande relation till Haparanda och Tornedalen och dels som teman aktuella för studien. De 

teoretiska begreppen tillämpades på materialet för att skapa analytisk tydlighet.  

Ur intervjumaterialet identifierades tre huvudgrupper som kan anses representera tre olika 

varianter av sverigefinskt socialt perspektiv, det perspektiv första generationens immigranter 

har, den andra generationens perspektiv och det speciella perspektivet en gränsflyttare har. Ur 

dessa perspektiv skapades en idealtyp för Haparanda-sverigefinskt socialt perspektiv.  

Ur det samlade statistiska materialet kunde Sven Oskarssons förmodan, om en koppling 

mellan viljan att integrera sig i det Svenska samhället genom medborgarskap och rösträtten i 

olika val som ger en benägenhet att delta i val, ges stöd.  

Slutligen kunde ett antal idéer för arbetet att höja valdeltagandet i Haparanda presenteras 

som slutsatser. Studiens angreppssätt och dess ringa omfång begränsar möjligheten att dra 

säkerställda slutsatser om den sverigefinska befolkningens valdeltagande i stort men ger en 

relativt bred bild av vilka teman som är viktiga för att kunna attrahera gruppens intresse för 

svensk politik. 
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Förord  
 

Ett stort tack till alla haparandabor som bidragit till uppsatsens tillkomst genom intervjuer, 

tips på personer och annan relevant information. Utan er hade det inte blivit någon uppsats. 

Tack också till er som läst och kommenterat texten. Ni vet själv vilket stort värde er hjälp 

skapat. Tack också till Sofia Reinholdt som inspirerade till ämnet. 

I min uppsats använder jag konsekvent uttrycken finne och sverigefinne. I många samman-

hang, också officiella, har jag stött på uttrycken finländare och sverigefinländare vilka syftar 

till finska medborgare och på så sätt utesluter andragenerationens invandrare och medlemmar 

av de finskspråkiga minoritetsgrupperna som bott flera generationer i Sverige. I stället inklu-

deras finlandssvenskar bosatta i Sverige. Min målgrupp är dock uttryckligen finskspråkiga 

och ättlingar till finskspråkiga finländare i Sverige. Jag nämner detta på grund av att ”finne” 

har använts i nedvärderande syfte i Sverige och det finns, i min mening, en onödig försiktig-

het i användandet av det korrekta namnet på den finska minoritetsgruppen. 
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1. Haparanda en stad vid gränsen 
 

 

 

Haparanda kommun hade, enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistiska databaser, 10 198 

innevånare den första november 2006 (SCB, 2006a). Av Haparandaborna var 40 % utrikes-

födda år 2005 (SCB, 2006b). I kommunens minoritetspolitiska program från år 2004 anges att 

66 % av befolkningen antingen själva är födda eller har en förälder som är född i Finland 

(Haparanda stad, 2004). År 2003 blev det möjligt att bli finsk-svensk dubbelmedborgare (Ut-

rikesministeriet, 2003).  

Tornedalen har en egen språktradition, meänkieli, översatt till svenska ”vårt språk”, som 

har influenser från både finskan och svenskan, de som talar meänkieli kallas Tornedalsfinnar. 

Det finns också en tradition att hämta sin tillkommande från den andra sidan älven (Elenius, 

2006, s. 14-16). I Norrbotten är det allmänt känt att tornedalingarna i Finland och Sverige, 

genom alla tider har umgåtts med varandra, kommunicerat, bytt varor, varit släkt, flyttat över 

älven och handlat och smugglat med varandra.  

Haparanda drar nu, mitt i 2000-talets första årtionde, samhällsvetarnas uppmärksamhet till 

sig genom etableringen av IKEA, varuhuset Haparanda-Tornio och ytterligare ett köpcent-

rum invid svensk-finska gränsen. När portarna öppnades till dessa butiker i november 2006 

innebar det inte bara ett köpparadis för regionens innevånare utan också hundratals nya ar-

betstillfällen i ett slag, i en glesbygd med relativt hög arbetslöshet (SCB 2006b). Detta innebär 

en stor förändring för hela samhällsklimatet. Situationen ger tillfälle att undersöka hur en 

plötslig samhällsförändring kan påverka olika aspekter av livet i gränskommunen.  

Ett samhälle som smittas av framtidstro och ny entusiasm för exempelvis företagande, ut-

veckling och gemensamma utmaningar, kan tänkas utveckla den enskilda medborgarens in-

tresse för hur beslut fattas om de gemensamma angelägenheterna, det vill säga politiken. I 

Sveriges gränstrakter är valdeltagandet i allmänhet lägre än i landet i övrigt och Haparanda 

har länge haft Sveriges lägsta siffror beträffande valdeltagande i allmänna val (Jägare, 2006, 

s.23). Därför är det intressant att ta reda på hur en grupp haparandabor förhåller sig till politik 

och samhällsfrågor för att senare kunna återvända och se hur attityder förändras när samhället 

förändras. 
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Den sverigefinska befolkningsgruppen har fått status som nationell minoritet och finskan 

som nationellt minoritetsspråk med en särskilt stark ställning i Tornedalen (Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet, 2007). Minoriteters och invandrares deltagande i det politiska 

livet är en fråga som intresserar många statsvetare runt om i världen. Debatten berör bland 

annat frågor om demokratisk representativitet, inkludering av olika grupper i beslutsfattandet 

och rättvisa valsystem. Will Kymlicka är en känd debattör på området liksom exempelvis 

Abigail Thernstrom, Jan E. Leighley och nu avlidne Iris Marion Young, vars beskrivning på 

socialt perspektiv används i denna studie.  

Tidigare undersökningar om politiskt deltagande eller valdeltagande specifikt i Haparanda 

är inte många. Det politiska deltagandet i Haparanda är utrett till viss del år 2003 inför en an-

sökan som kommunen gjorde dels till Norrbottens länsstyrelse och dels till ett av departe-

menten för att få extra medel för demokratifrämjande arbete. Dessa ansökningar gav negativt 

resultat (Kommuntjänsteman B, 2006). Det riksomfattande projektet Deltagande Sverige be-

drevs i Haparanda inför valet 2006 under namnet ”Valinformationskampanjen” och produce-

rade en slutrapport vars författare Robert Jägare (2006) sammanställt en hel del statistisk ma-

terial om valdeltagandet bland den sverigefinska populationen. Det var de unga och de finsk-

språkiga som var målgrupper för kampanjen.  

Om det inte finns mycket material från Haparanda behövs ett litet tillskott ur ett svenskt 

riksperspektiv. Vem röstar och varför? Ds 2003:54 är en rapport i Departementsserien förfat-

tad av Sven Oskarsson, då doktorand vid Uppsala universitets statsvetenskapliga institution. 

Rapporten analyserar valdeltagandet i 2002 års allmänna val och baserar sig på en medborgar-

undersökning. Föga överraskande resultat av analysen är att de flitigaste valdeltagarna i 2002 

års val var: ”Äldre, infödda, gifta, och sammanboende, högutbildade samt bättre bemed-

lade…” och att ”…yngre, invandrade, ensamstående, lågutbildade och låginkomsttagare.”, var 

mindre benägna att delta (Oskarsson, 2003, s. 64). Resultatet speglar väl de resultat valforsk-

ningen kommit fram till i otaliga studier exempelvis Holmberg & Oscarsson (2004). Oskars-

son hittar bra statistiskt väl underbyggda orsaker till resultaten. För studien ter sig följande 

citat särskilt relevanta: 

Sannolikheten att rösta i kommunfullmäktigevalet är betydligt högre bland dem 
som också har rätt att rösta i riksdagsvalet. [...] Analysen antyder alltså att det i sig inte 
är invandrarskapet utan medborgarskapet som är avgörande för viljan att delta i de 
allmänna valen (Oskarsson, 2003, s. 53). 
 

Istället kan det vara så att de invandrade som förvärvat svenskt medborgarskap är mer 
benägna att integrera sig i det svenska samhället. Det vi i så fall mäter med 
medborgarskap är snarast integrationsvilja. Å andra sidan utesluter det ena inte det 
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andra. Det är fullt möjligt, och högst troligt, att både kopplingen mellan rösträtt i olika 
val och individens vilja att integrera sig i det svenska samhället har betydelse för be-
nägenheten att rösta (Oskarsson, 2003, S. 55) 
 

Oskarssons tankar, om invandrarens eget ansvar och vilja att integrera sig och engagera sig i 

samhället är viktiga för undersökningen. Denna vilja reflekteras naturligtvis någonstans i 

samhällssystemet. En konkret indikator i form av valdeltagande verkar som ett användbart 

mått som måste testas. Relationen mellan medborgarskap och valdeltagande återkommer i 

undersökningen. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att analysera en minoritets politiska deltagande i det kommu-

nala beslutsfattandet. Undersökningen utgår från två frågor: 

1. Hur ser Haparanda sverigefinska befolknings sociala perspektiv ut? 

2. Har det låga valdeltagandet i Haparanda kommun sitt ursprung i en stor andel sverige-

finska invånare?  

Analysen utförs med hjälp av Iris Marion Youngs tolkning av begreppet socialt perspektiv 

och verktyg från svensk forskning om allmänna val. 

 

 

1.2. Undersökningsmetod och avgränsningar 

 

I studien har främst kvalitativa metoder utnyttjats. Kvalitativ forskningsmetodik utmärker sig 

genom att ha en tolkande syn på kunskap och utgår från det studerade fenomenet i dess kon-

text. Kvalitativa metoder är särskilt tillämpbara i undersökningar där förståelse av ett fenomen 

är centralt. Den ontologiska utgångspunkten är konstruktivistiskt, det är människorna i sam-

hället som skapar sin egen verklighet (Bryman, 2002, s. 250). Det innebär också att forskaren 

påverkar det hon studerar genom att studera det. För att säkerställa forskningens tillförlitlighet 

används ofta olika metoder och källor för att ringa in resultaten från olika håll (Bryman, 2002, 

s. 258-260). I den här studien används till exempel både befintligt statistiskt material och 

färskt intervjumaterial kombinerat med två olika teoretiska utgångspunkter. Eftersom den 
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kvalitativa forskningens resultat inte är helt lätta att föra över på olika situationer, då det ofta 

rör sig om fallstudier eller små mängder av studieobjekt, rekommenderas att beskrivningen i 

avhandlingen skall vara ”tät”, det vill säga innehålla tillräcklig information för att göra det 

möjligt för läsaren blir att själv avgöra om resultaten är överförbara på andra fall (Bryman, 

2002, s. 260).  Pålitligheten av en kvalitativ undersökning kan ökas genom att alla steg och 

val i undersökningsprocessen redovisas för och står öppen för kritik från kollegor (Bryman, 

2002, s. 206-261). Här anser jag också att seminariebehandlingen och opponentens roll är 

särskilt viktig som kvalitetsbedömare. För att forskarens objektivitet ska kunna bedömas kan 

forskaren till exempel redogöra för sin egen utgångspunkt och förståelse för det studerade för 

att försäkra läsaren om att forskaren är medveten om sin förförståelse för det området som 

utforskas (Bryman, 2002, s. 261).  Av detta skäl bifogas en kort beskrivning av forskarens 

eget sociala perspektiv i bilaga 3. 

Källorna består av dels statistiska data ur befintliga källor, dels en litteraturstudie och in-

samling av empiriskt material genom både intervjuer med representanter för kommunens 

tjänstemän, sverigefinska rikspolitiker och den sverigefinska befolkningen i Haparanda. Data 

som sammanställs ur befintliga källor skall vara så färska att den så långt som möjligt speglar 

den verklighet som de intervjuade lever i vid intervjutillfället.  

Målet med intervjuerna har varit att genom de individuella berättelserna skapa en bild eller 

ett mönster av överensstämmande attityder, åsikter och sätt att tänka hos de intervjuade. För 

att få indikationer på gruppens relation till politiskt deltagande har jag genom dessa mönster 

försökt förstå det sverigefinska sociala perspektivet eller perspektiven, och den utsikt infor-

manterna har in i det svenska samhället och det politiska fältet. Analysen ska vidare lyfta fram 

motiv och drivkrafter som finns eller saknas för politiskt deltagande. Det handlar om dessa 

individers relation till Sverige, svenskhet, Finland och sverigefinskhet.  

I intervjusituationerna har valteorins begrepp varit vägledande för vilka frågor som ställts 

om valdeltagande och politiskt intresse i allmänhet. En tvåspråkig intervjuguide med de van-

ligaste frågorna finns bifogad som bilaga 5. Valet att för ändamålet använda Sören Holmbergs 

och Henrik Oscarssons Väljare Svenskt väljarbeteende under 50 år (2004) som introduktion i 

valteoretisk tänkande, är logiskt. Hela den ackumulerade kunskapen av den svenska valforsk-

ningen och slutsatserna av ett långt forskningsarbete på fältet, ur synvinkeln väljarbeteende, är 

sammanfattat i boken. Den svenska valforskningen utgår dessutom från det svenska valsyste-

met.  

Undersökningen begränsar sig till att söka information om den finska minoriteten som här 

definieras som finländska medborgare eller svenska medborgare som är födda i Finland eller 
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är barn till finska invandrare, har finska som sitt modersmål/hemspråk och en tydlig sverige-

finsk identitet. Det gäller så långt en sådan definition är praktiskt tillämpbar. Undersökningen 

omfattar inte Tornedalsfinnar som talar meänkieli och har en utpräglad tornedalsfinsk identi-

tet och tillhörighet. I sista hand måste den intervjuade själv beskriva sin grupptillhörighet i 

intervjusituationen. Den undre åldersgränsen för de intervjuade är 18 år, det vill säga röst-

rättsåldern, ingen övre åldersgräns finns. 

Beträffande ambitionen att identifiera ett sverigefinskt socialt perspektiv, avgränsas stu-

dien till aspekter som har relevans för politiskt deltagande och valdeltagande. En sådan av-

gränsning är inte enkel att definiera eftersom ett socialt perspektiv är ett holistiskt begrepp där 

alla aspekter av livet vävs i verkligheten ihop till en helhet. Tumregeln för avgränsningen är 

därför uppgifternas användbarhet i studien: Uppgifterna bör tillföra ny förståelse för sverige-

finnarnas valdeltagande. 

Studien har ringa omfång och dess funktion är ett brett fokus för att hitta mer preciserade 

studieområden att gå i djupet med i framtida studier, den är en förstudie. Det är inte möjligt 

att dra slutgiltiga slutsatser baserade på den mängd information som ingår i studien. 

 

1.2.1. Urval av intervjuade 

Jag har använt mig av en slags snöbollsurval för att kunna hitta en lämplig grupp finsksprå-

kiga informanter. Snöbollsurval är en vedertagen metod för att identifiera grupper som inte 

kan fås fram genom andra urvalsmetoder för att den exempelvis inte är ”registrerad” som 

grupp någonstans, vilket är fallet med sverigefinnarna i Haparanda. Metoden går ut på att hitta 

en person som passar in i den profil den aktuella undersökningen skall fokusera på och sedan i 

samband med intervjun be denna person rekommendera eller tipsa om någon annan som 

också kan passa in i samma profil eller beskrivning.  På så vis leder en kontakt till nästa och 

den till följande (Bryman, Alan, 2002, s. 313). Valet av intervjupersoner bland sverigefinnar 

bosatta i Haparanda har gjorts genom att i första fasen kontakta olika organisationer och in-

tervjua personer ur olika åldersgrupper med anknytning till organisationen eller ”förmedlade” 

genom den. I andra fasen har så gott som alla intervjuade blivit tillfrågade om de i sin tur kan 

föreslå någon sverigefinsk person som är mindre eller inte alls engagerad i samhällsfrågor, 

föreningsliv eller politik.  

På detta sätt har intervjupersoner som är engagerade i en verksamhet, och i många fall 

också relativt ”samhällsengagerade”, kunnat introducera intervjuaren till personer som i 

mindre utsträckning är aktiva. Att komma i kontakt med individer i kategorin ”inte samhälls-
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engagerade” var tidskrävande och en aning komplicerat. Särskilt som ambitionen samtidigt 

var att åstadkomma en någorlunda jämn fördelning av män och kvinnor i olika åldersgrupper. 

I bilaga 2 finns en översikt över urvalet. Några av de intervjuade har kontaktats på en sam-

lingslokal med en direkt förfrågan om de vill ställa upp på intervju. 

Tre sverigefinska riksdagsledamöter har intervjuats. De har helt enkelt identifierats genom 

att från riksdagens hemsida söka finskklingande namn och med en kontroll på motionernas 

innehåll bekräftats som politiker som driver sverigefinska frågor. Två kommunala tjänstemän 

intervjuades främst om arbetet runt projektet Deltagande Sverige med vilket dessa arbetat. 

 

1.2.2. Intervjumetod  

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade intervjuer som bandats på MP3-spelare 

och sedan överförts till dator. Dessa har skrivits ut som en relativt kompakt fråga – svardia-

log. I några enstaka fall har tekniken havererat och anteckningar från intervjun och kor-

respondens via e-post har då fungerat som dokumentation. Två av intervjuerna är telefonin-

tervjuer med skriftliga anteckningar. I fyra fall gjordes gruppintervjuer med två, respektive 

tre, personer. Av dessa gruppintervjuer har dock likadana fråga – svarintervjutexter skapats 

vid renskrivningen. Nästan alla intervjuade har fått välja om de under intervjun ville tala 

svenska eller finska. De två tjänstemännen vid Haparanda kommun som förmodats ha 

svenska som främsta tjänstgöringsspråk har blivit tilltalade på svenska. Övriga intervjuade har 

i första hand blivit tilltalade på finska, två personer ur hela urvalet valde att tala svenska, en 

av riksdagsledamöterna och en person i åldersgruppen 18-29 år.  

Längden på intervjuerna varierar mellan ungefär en kvart till en dryg halvtimme och för 

gruppintervjuerna från fyrtio minuter till närmare en timme.  

Intervjuerna med riksdagsledamöterna är samtliga telefonintervjuer. Då har noggranna an-

teckningar förts under samtalet. Den senare av intervjuerna med Haparanda kommuns tjäns-

temän är inspelad och därefter renskriven. 

De intervjuade har fått den renskrivna intervjun hemskickad som e-brev eller vanligt brev 

för kontrolläsning för att få tillfälle att reagera om de hittat fel i den skrivna versionen. Den 

allra första intervjun med kommunens tjänsteman tjänade som ett orienterande samtal som 

hjälpte till att göra en god planering för projektet och gav uppslag och hjälp i fråga om mate-

rial för undersökningen, denna intervju är inte renskriven och dokumenterad på samma sätt 

som de följande.  
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1.3. Forskningsetik 

 

Genom undersökningsprocessen har de forskningsetiska principerna tillämpats så som de be-

skrivs av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 1990). Det forskningsetiska informationskravet 

har uppfyllts genom att informanterna fått muntlig information om undersökningens karaktär, 

vilken roll de lämnade uppgifterna spelar i helheten och var eller hur de kan få del av den fär-

diga uppsatsen. Information har givits i samband med initial kontakt eller vid intervjutillfället 

samt skriftligt i samband med att en utskrift av intervjun sänts ut till genomläsning. Alla med-

verkande har fått kontaktuppgifter för eventuella frågor om undersökningen. Medverkan har 

varit fullständigt frivilligt och informanterna har kunnat korrigera uppgifterna i intervjun om 

de inte ansett att något varit korrekt återgivet i utskriften. Härmed anser jag att samtyckeskra-

vet är uppfyllt. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet efterlevs genom att alla person-

uppgifter är konfidentiella, inga namn eller andra uppgifter på informanter ges vidare och 

intervjumaterialet återges på ett sådant sätt att läsaren inte kan identifiera enskilda personer ur 

texten.  

 

 

1.4. Källkritik 

 

Att några 17-åringar intervjuades, trots målet med en undre åldersgräns på 18 år, har med 

metoden snöbollsurval att göra. Jag har varit beroende av att personer jag bett om hjälp av, för 

att identifiera möjliga informanter, känner till deras ålder och minns vilka mina kriterier är. I 

det här fallet kan jag inte påstå att inblicken i den inte ännu röstberättigades liv och sociala 

perspektiv varit negativt för undersökningen.  

Den yttre intervjusituationen varierade mellan de olika intervjuerna. Vissa utfördes på ar-

betsplatser under någon grad av tidspress medan andra har utförts med stora tidsramar. För 

vissa intervjuer har jag haft ett avtalat möte, andra har skett genom relativt spontant tilltal 

direkt på ort och ställe efter en intresseförfrågan. De olika omständigheterna har dock inte 

beaktats vid bearbetningen av materialet.  

Viktigt är att påpeka att alla de intervjuade är bosatta i Haparanda centralort, ingen repre-

senterar kommunens byar, vilket är en följd av metoden för att välja informanter. Samtidigt 

bor också en majoritet av sverigefinnarna i de centrala delarna av Haparanda, vilket framgår 
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exempelvis ur uppgifterna i avsnitt 4.2. om valdeltagandet i Haparanda. Jag har utgått från 

lokaler och organisationer som finns i Haparanda centralort och stadens centrum. Eftersom 

jag reste till och från Haparanda för intervjuerna har få intervjuer skett på kvällstid och några 

potentiella informanter har därför uteslutits från urvalet. Av 38 intervjuade är 21 kvinnor och 

bara 17 män, vilket i ett relativt litet urval ger en viss skevhet. 

Då intervjuerna till största delen följt en relativt fri samtalsform har vissa svar blivit tol-

kade när de systematiserats, här kan missförstånd ha skett. Tyngden hos ett positivt eller ne-

gativt svar kan också i vissa fall ha överdrivits. 

Det statistiska materialet kommer ur vedertagna källor som exempel Statistiska centralby-

rån, Valmyndigheten i Sverige samt Statistikcentralen i Finland.  

För att säkra jämförbarheten för data ur olika befintliga statistiska källor har kontakt tagits 

med Haparanda kommun för en bekräftelse 

 

 

1.4. Uppsatsens disposition 
 

Efter det inledande första kapitlet, där också urval och metod för intervjuer och källkritik in-

går, följer i kapitel två en genomgång av det teoretiska ramverk som används i uppsatsen, det 

vill säga en kombination av grundläggande valteoretiska begrepp och begreppet socialt per-

spektiv så som Iris Marion Young beskriver det. I kapitel tre presenteras empiriskt material 

som ger en bild av Haparandas befolkning dels ur ett statistiskt perspektiv och dels genom två 

sammanfattningar av innehållet i intervjumaterialet från mina 38 intervjuer med Haparandas 

finskspråkiga befolkning. Intervjumaterialet är omfattande och presenteras under flera rubri-

ker, både i kapitel tre och fyra indelat enligt de intervjuades relation till Tornedalen, olika 

relevanta teman i ett sverigefinskt liv och som ett stycke om de intervjuades valdeltagande i 

kapitel fyra. Kapitel fyra behandlar valdeltagande och politiskt deltagande ur olika perspektiv 

med fokus på den sverigefinska minoritetens valdeltagande. Det femte kapitlet omfattar mate-

rialet och en första analys av det presenterade empiriska materialet. Diskussion och slutsatser 

av studien återfinns i det sjätte och sista kapitlet där också några konkreta förslag ges. 
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2. Två teoretiska utgångspunkter 

 

 

 

Valteoretisk forskning har producerat en stor mängd begrepp som beskriver valdeltagande 

och kunskap om sannolikheter och mönster för valdeltagande. Denna begreppsvärld utnyttjas 

för att analysera den intervjuade gruppens valdeltagande.  

I valteorin förekommer institutionella, kontextuella och individuella förklaringar för val-

deltagande, dessa berörs i nästa stycke. Förutom valteoretiska förklaringar används begreppet 

socialt perspektiv, så som Iris Marion Young definierat det, för att ytterligare komma närmare 

förklaringen till hur en grupp människor med gemensam kulturbakgrund och gemensamt 

språk kan tänkas se på sitt eget deltagande i det svenska politiska livet? Finns det gemen-

samma värderingar, erfarenheter och identitet? Young använder sitt begrepp socialt perspek-

tiv främst i kontexten politisk representation. I den här undersökningen används den för att 

närmare förstå den position gruppen sverigefinnar bosatta i Haparanda har i det svenska poli-

tiska fältet och vilken utsikt de har från sitt sociala perspektiv. 

 
 

2.1. Valteori 
 

Inom valforskningen används olika nivåer av förklaringar till varför en individ röstar. Här 

presenteras de viktigaste begreppen som används i undersökningen. 

 

Institutionella förklaringar – Institutionella åtgärder som ökar valdeltagandet innebär ex-

empelvis att valen för kommun, landsting och riksdag arrangeras samtidigt och att valdagen är 

en söndag, då fler är lediga från arbete. Orsaken till att valdeltagandet höjs, då val för olika 

nivåer sker samtidigt, är att intresset för kommun- och landstingsvalen ökar då de paras ihop 

med det mer intresseväckande riksdagsvalet, vilket motiverar fler att gå till vallokalen (Holm-

berg och Oscarsson, 2004, s.30).  De institutionella faktorerna har visat sig vara de allra kraft-

fullaste instrumenten om ett land vill höja valdeltagandet för att de undanröjer hinder för indi-

viders valdeltagande. I Sverige är de institutionella förutsättningarna för högt valdeltagande 

mycket goda (Ibid.). 
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Kontextuella förklaringar – Orsaker utanför individen som kan förklara intresse eller 

ointresse för val. Med en politisk kontext som motiverar till deltagande menas faktorer 

som:  

 

• om valet upplevs som viktigt och spännande exempelvis när ett eventuellt 

fruktat eller efterlängtat maktskifte är möjligt. Det senaste svenska valet i sep-

tember 2006 är ett gott exempel på ett sådant val på riksnivå.  

• om valet visar en hög ideologisk polarisering där exempelvis höger- och 

vänsterblocket har tydligt motsatta argument. 

• om skillnader mellan politiska alternativ är tydliga för väljaren.  

• om valkampanjen lyckas engagera väljarna, med eller utan kampanjer som 

Valinformationsprojektet som genomfördes i Haparanda.  

• om valkampanjen uppvisar en hög grad av partisammanhållning (Holmberg & 

Oscarsson, 2004, s.18).  

 

En social kontext som motiverar till deltagande innebär faktorer som:  

 

• ett högt valdeltagande i en individs nära sociala omgivning.  

• stora politiska resurser och hög grad av motivation i den kontext en individ le-

ver i (Holmberg och Oscarsson, 2004, s.18). till exempel om mina föräldrar är 

partipolitiskt engagerade eller om jag arbetar med frågor som kan få genom-

slagskraft genom politiken (Holmberg & Oscarsson, 2004, s.18).  

 

Individförklaringar – Varför väljer vissa individer att rösta medan andra inte väljer det?  

 

Med resursförklaringar för högt deltagande menas sociala resurser som:  

 

• hög social status vilken jag kan få om jag är man eller har en högre utbildning eller 

om jag kan räkna mig till en högre social klass på grund av min familjebakgrund, 

tillhör en respekterad yrkesgrupp eller har en högre lönenivå 

• stark social integration vilken har samband med hur gammal jag är om jag är född 

i Sverige eller är inflyttad. Gifta och sammanboende brukar vara bättre integrerade 

i ett samhälle än ensamstående och individer med ett stort socialt nätverk är bättre 

integrerade. Till sist om jag är förvärvsarbetande är jag oftast bättre integrerad i 
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samhället än om jag är arbetslös och om jag har politisk kunskap på hög nivå är 

jag införstådd i samhällets politiska system och aktuella frågor (Holmberg & Os-

carsson, 2004, s.18).  

 

Motivationsförklaringar för högt deltagande har i sin tur att göra med fenomen som:  

 

• om jag som väljare är sympatisör med ett visst parti eller tycker att ett visst parti 

står för mina värderingar är jag också benägen att delta i valen för att stödja ”mitt” 

parti. 

• ett stort intresse för politik i allmänhet och mängden information till exempel i 

form av nyheter jag tar del av motiverar till att delta i valet och därigenom delge 

min åsikt.  

• om jag som väljare är anhängare av en extrem politisk ideologi är jag oftast 

angelägen om att rösta. 

• känslan av att valdeltagandet är en plikt gör mig också med stor sannolikhet till en 

samvetsgrann röstare (Holmberg & Oscarsson, 2004, s.18). 

 

Enligt Holmberg spelar de individuella motiven och det politiska intresset en stor roll för om 

en person väljer att rösta (Holmberg & Oscarsson, 2004, s.23).  

Politikermisstro, eller politikerförakt om man ska använda ett mer populärt begrepp, hör 

till individförklaringarna. Man kan se ett samband mellan dels intresse för politik och dels 

kunskap om politik och förtroende för politiker. I en väljarundersökning i samband med 2002 

års val insamlades data om politikermisstro. En väljare som både har kunskap om politiken 

och förtroende för politiker kallar Holmberg och Oscarsson (2004) systembärare. Någon som 

har kunskaperna men saknar förtroendet kallar de skeptiker, och det motsatta, en person med 

förtroende för, men inga större kunskaper om politik, kallar de förtröstansfulla. Sist kommer 

de som är utanförstående som varken har kunskaper om politik eller förtroende för politiker. 

De utanförstående är en grupp väljare som alla politiskt insatta önskar skall vara så liten som 

möjligt i ett samhälle. Denna grupp består till största delen enligt Holmbergs och Oscarssons 

statistik av kvinnor, unga, studerande, arbetslösa, arbetare och personer med utländsk bak-

grund. Skeptikerna hör till en medborgargrupp som anses idealisk för det politiska livet. Sta-

tistiskt sett består denna grupp främst av män, högutbildade, äldre, högre tjänstemän och poli-

tiskt intresserade (Holmberg och Oscarsson, 2004, s. 254-255).  
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Holmberg och Oscarsson målar upp två typer av väljare, två ytterligheter som ställts sam-

man av statistiska uppgifter om valdeltagande i Sverige.  

 

[…] en svagt partiidentifierad politiskt icke intresserad manlig invandrad ensamstå-

ende industriarbetare med lägre inkomst och som saknar högskoleutbildning ha 

mycket lägre predicerad sannolikhet för att dyka upp vid valurnorna […]. En karikatyr 

av den andra ytterligheten är en svenskfödd gift högskoleutbildad höginkomsttagande 

kvinna som identifierar sig med ett politiskt part, är politiskt intresserad samt intar en 

extrem ideologisk position på vänster-högerdimensionen […] (2004, s. 25). 

 

Dessa ytterligheter kallas inom samhällsvetenskapen för idealtyper. De är förenklade beskriv-

ningar eller modeller av beteende, och/eller egenskaper hos människor som kan användas för 

att kategorisera och jämföra. En idealtyp är inte en existerande person eller ett ideal utan ett 

sätt att tydliggöra och underlätta analys (Boglind, Elaeson och Månson, 2003). 

Analysen av det empiriska materialet skall kunna ge någon eller några beskrivningar av 

den förenklade idealtypen för sverigefinska väljare i Haparanda.  

 

 

2.2. Socialt perspektiv 

 

Iris Marion Youngs bok Inclusion and Democracy (2000) innehåller begreppet socialt per-

spektiv. Begreppet innebär att en individ med en viss social tillhörighet upplever en situation 

utifrån en specifik synvinkel och därför uppmärksammar vissa saker i ett sammanhang. En 

person med en helt annan social tillhörighet fäster inte samma vikt vid dessa saker exempelvis 

för att konsekvenserna av situationen inte oroar denna (Young, 2000, s.141–148).  

Det är vanligt att social grupptillhörighet associeras till vissa egenskaper eller normer som 

individerna tillskrivs genom sin, ibland bara förmodade, grupptillhörighet. Det finns en upp-

fattning att grupptillhörigheten är avgörande i individens identitetsskapande, och att de egen-

skaper gruppens medlemmar har är avgörande för gruppens sammansättning. På det sättet 

måste alla gruppmedlemmarna ha vissa gemensamma egenskaper, i annat fall hör de inte rik-

tigt till den aktuella gruppen. Detta kallas för begreppsbildning1 (conceptualization), att grup-

pen definieras som ett begrepp ”romerna” eller ”bönderna”.  En syn på sociala grupper som 

                                                
1 Egen översättning med hjälp av Macmillan Englich Dictonary, Norstedts svenska ordbok och   
Nationalencyklopedin.  
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definierade begrepp eller koncept skapar mer problem än nytta enligt Young. Dels utesluts 

människor som inte av sig själva eller av andra upplevs ha de rätta attributen, dels stöter ett 

sådant synsätt bort människor som inte vill bli associerade med en förenklad och karikerad 

bild av en identitet som inte nödvändigtvis upplevs som egen. Ett sådant identitetsbaserat sätt 

att se på sociala grupper får också till följd att gruppmedlemmar antas ha liknande politiska 

uppfattningar vilket inte är korrekt. En grupp kvinnor kan alla ha gemensamma erfarenheter 

av diskriminering som baserar sig på kön och enas om att den diskriminering de utsatts för 

bör upphöra. De kan ändå sedan ha väldigt olika uppfattning om hur man skall gå till väga för 

att uppnå målet. Medan den ena tror på statens agerande kan den andra tro på privata insatser. 

Sociala grupper baseras i verkligheten på relationer, inte på identitet. Hur människor interage-

rar med varandra definierar en social grupp (Young, 2000 s.87-89). Young urskiljer kulturellt 

sociala grupper och strukturella sociala grupper (Young, 2000 s.82). 

 

Cultural groups are differentiated by percieved similarity and dissimilarity in langu-

age, everyday practices, conventions, and the aestetics and objects associated with 

food, music, buildings, the organisation of residential and public space, visual images 

and so on (Young, 2000, s.91). 

 
I studien behandlas sverigefinnarna som en kulturellt social grupp.  
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3. Haparandas befolkning 

 

 
 

Om man studerar demografin eller befolkningspyramiden för Haparanda kommun och jämför 

den med rikets är det lätt att konstatera att andelen 20 till 50-åringar är avsevärt mindre än i 

riket i övrigt. Andelen 50 till 65-åringar är högre än i riket, och 45 till 65-åringarna är den 

absolut största åldersgruppen i kommunen. Den utgör 31 procent av hela populationen jämfört 

med samma åldersgrupp i riket som omfattar 26 procent (SCB 2006b). Andelen barn som 

föds i kommunen är mindre än i riket i allmänhet.  

Kommunen har en hög andel förtidspensionärer i alla åldersgrupper, av alla Haparandabor 

mellan 20 och 64 år är 20 procent förtidspensionärer, motsvarande siffra för riket som helhet 

är 10 procent. Vid en närmare granskning är 55 procent av alla mellan 60 och 64 år och 38 

procent av alla mellan 55 och 59 år förtidspensionerade (Ibid.). Inte bara är andelen äldre Ha-

parandabor högre än i de flesta andra kommuner i landet, de är i stor utsträckning pensione-

rade som relativt unga. Ingen offentlig statistik publiceras exempelvis från Försäkringskas-

sans sida om sjukersättningsmottagarnas, det som förut kallades sjukpensionärer, modersmål 

eller nationalitet.  

 

 

3.1. Arbetsliv, utbildning och bistånd 

 

Av alla Haparandabor mellan 20 och 64 år räknas 57 procent som förvärvsarbetande. Vi kan 

jämföra siffrorna med länets 74, respektive rikets 76 procent. Drygt hälften av de åldersgrup-

per som förväntas befinna sig i arbetslivet är i arbete, enlig uppgifter om år 2004, medan tre 

fjärdedelar av samtliga svenskar i samma åldersgrupp är anställda samma år. År 2004 var en 

större andel kvinnor i förvärvsarbete än andelen män. Ovanligt för svenska förhållanden är att 

en större andel kvinnor i barnafödande och småbarnsförälder ålder 25 – 44 åringar är i arbete 

än män i samma åldersgrupp, 68 respektive 59 procent. En enkel förklaring till fenomenet kan 

vara att det finns färre kvinnor än män i den åldersgruppen bosatt i kommunen. Överhuvudta-

get är kvinnorna i alla åldersgrupper i större utsträckning i arbete än männen (SCB 2006b).  



   

 20 

Av de arbetande kvinnorna i kommunen är 35 procent anställda inom vård och omsorg. 

Vård och omsorg är den absolut största branschen vad gäller antal anställda. Av hela kommu-

nens arbetskraft finns 20 procent inom vård och omsorg, vilket är logiskt när man tar hänsyn 

till vilken stor andel äldre som bor i kommunen (Ibid.).  

År 2004 var det 212 personer fler som pendlade ut ur kommunen för arbete än in (Ibid.). 

Med tanke på undersökningens fokus är det intressant att veta hur många kan tänkas pendla 

över gränsen till Finland? År 2005 pendlade samanlagt 533 finska medborgare bosatta i Sve-

rige till Torneå för arbete (Kangasniemi, 2006). Enligt flyttningsstatistiken för 2005 flyttade 

42 personer flera från kommunen till utlandet än in från utlandet, ingen definition på vilka 

länder som är aktuella i statistiken finns att tillgå (SCB 2006b). 

Den allmänna utbildningsnivån är lägre i Haparanda än i länet och riket, allra vanligast är 

det med en utbildning på medelhög nivå motsvarande gymnasium eller folkhögskola i Sverige 

och olika yrkesskol- och instituts- och gymnasieutbildningar i Finland. Relativt få har en hög-

skoleutbildning. Kvinnor är oftare högre utbildade än män. Sammanlagt är det 18 procent Ha-

parandabor som har en högskoleutbildning, jämfört med alla Norrbottningar, av vilka 30 pro-

cent har studerat på högskola.  

En högre andel ensamstående Haparandabor får ekonomiskt bistånd än i riket i stort, me-

dan en något mindre andel hushåll med barn behöver bistånd i Haparanda än i riket (SCB, 

2006b). Det förra kan ha samband med den dåliga arbetsmarknaden och eventuellt den låga 

utbildningsnivån, medan det senare kan ha samband med att boendekostnaderna tenderar att 

vara låga i Norrbotten jämfört med storstäderna. 

 

 

3.2. Samtal med haparandabor  

 

För presentation av det samlade intervjumaterialet har intervjuerna delats in på olika sätt för 

att underlätta upptäckandet av mönster i materialet. Indelningen i grupper, enligt relationen 

till Tornedalen, är mycket rudimentär, syftet med den är att illustrera att gruppen sverigefin-

nar som är bosatta i Haparanda är mycket heterogen. En del har flera generationer av familje-

historia på orten eller i Tornedalen. För andra är valet av bostadsort en i raden av mer eller 

mindre logiska och praktiska. De flesta individers liv är förmodligen en kombination av några 

grupper. Denna gruppering är ett steg mot att identifiera gemensamma erfarenheter och värde-

ringar, se bilaga 4 för att få en översiktlig bild av gorupperna och deras relation till varandra. 
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Eftersom gruppindelningen är grov så är det viktigt att tänka på att den framförallt tjänar 

till att underlätta analysen. Det finns ingen orsak till att exempelvis medlemmarna i en grupp 

har identiska åsikter, däremot är det intressant och mödan värt att analysera om vissa åsikter 

kan vara gemensamma för någon av grupperna.. 

 

3.2.1. Relation till Tornedalen 

Grupp 1. Tornedalsfinnar med en eller två föräldrar födda i svenska Tornedalen. Gruppens 

språkidentitet är meänkieli och svenska och den kulturella tillhörigheten i den tornedalsfinska 

kulturen. Antingen svenskt eller finskt medborgarskap. Tornedalsfinnar som talar meänkieli 

är inte målgrupp för undersökningen. 

 

Grupp 2. Tornedalsfinnar med en eller två föräldrar födda i finska Tornedalen. Språkidenti-

teten är finska och/eller svenska och medborgarskapet svenskt eller finskt. Det gemensamma 

för den här gruppen är tillhörigheten till Tornedalen genom uppväxt och familj, tvåspråkig-

heten och att de är födda och uppvuxna i Sverige. Alla i gruppen råkar också ha svenskt med-

borgarskap, en är dubbelmedborgare. De är fyra var av en eventuellt kan höra till grupp 1 på 

grund av sina mor- och/eller farföräldrar som talar meänkieli. Ingen i gruppen har bott i Fin-

land, men dock utanför Tornedalen. Två i gruppen har en förälder från respektive land och två 

har helt finska föräldrar. De har en stor del av sin släkt i och runt Tornedalen. 

  

Grupp 3. Andra generationens sverigefinnar uppvuxna i svenska Tornedalen/Haparanda eller 

dit flyttade med sina föräldrar i tonåren. De har en eller två föräldrar från Finland, de flesta 

båda föräldrarna. Modersmålet är finska och/eller svenska och medborgarskapet är svenskt 

och/eller finskt. Det här är den yngsta gruppen med lägst åldersmedeltal och högsta ålder i 

gruppen är 37 år. Två i den här gruppen anger planer på att skaffa sig dubbelt medborgarskap 

medan en redan har det. De flesta yngre i undersökningen har inte bott i Finland i vuxen ålder 

men i gruppen ingår en ”återflyttad återflyttare” som bott ett antal år i Finland och flyttat till-

baka till Sverige igen. Erfarenheterna från Finland inkluderar konstaterandet att den egna upp-

fostran varit väldigt ”finsk”. En i gruppen väljer att göra intervjun på svenska, det språk som 

känns starkare. 

Flera av dessa unga är uppvuxna i Marielund, ett område med en stor andel sverigefinnar 

strax utanför centrala Haparanda. De har som barn haft många finskspråkiga vänner och ofta 

lärt sig svenska vid skolstarten. När de väl erövrat svenskan har de flesta både finsk och 
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svenskspråkiga vänner, umgängesspråket bestäms av vänkretsens sammanställning och intres-

sen. Några uttalar en stolthet över sitt språk och vill gärna leva ett finskspråkigt liv. En i 

gruppen anser sig vara svensk. De allra flesta är stolta över sin kulturella bakgrund men få 

tänker sig ett liv i Finland. Det finns en uppfattning att livet i Finland på många sätt är tuffare. 

Det upplevs som betydligt svårare att komma in på en högskoleutbildning än i Sverige, det 

anses viktigt att behärska finskan väl för att klara sig på den finska arbetsmarkanden och ex-

empelvis bilar och boende är betydligt dyrare i Finland än i Sverige. 

 

Grupp 4. Sverigefinnar inflyttade från andra orter i Sverige till Haparanda tillsammans med 

sin familj. Modersmålet är finska och medborgarskapet finskt eller svenskt. I den här gruppen 

är alla födda i norra Finland och åtminstone tre av dem har emigrerat till Sverige tillsammans 

med sina respektive i unga år och de har alla flyttat till Haparanda med sina familjer för 15 till 

26 år sedan. Genom att bosätta sig i Haparanda har möjligheten att hålla kontakt med släkten i 

Finland blivit enklare och barnen har fått bättre möjligheter till att lära sig finska. 

 

Grupp 5. Sverigefinnar inflyttade från framförallt Mellansverige, i en ålder när eventuella 

barn flugit ut, alternativt när de själv eller deras maka/make gått i pension. Deras modersmål 

är finska och medborgarskapet är finskt eller svenskt. De är, med några få undantag, födda i 

norra Finland eller landets västra kuststräcka. Det här är den största gruppen i undersökningen 

med den högsta medelåldern och de äldsta deltagarna i undersökningen.  

Det gemensamma i gruppens historia är att de är vuxna emigranter som haft ett, i många 

fall långt, arbetsliv i Sverige. De har bott med sina familjer i Mellansverige, ofta på orter med 

en koncentration av sverigefinnar vilket innebär att det funnits gott om arbete.   

 

Grupp 6. Finnar från Tornedalen med omnejd som emigrerat till svenska Torneda-

len/Haparanda. Modersmålet är finska och medborgarskapet finskt och/eller svenskt. I den här 

gruppen ingår vuxna emigranter som själv beslutat sig för att flytta från ena sidan Torneälven 

till den andra, alla är de inte födda i norr men de har flyttat från Torneåtrakten till Torneå älv-

dal på svenska sidan utan en omväg i andra delar av Sverige. Intrycket av livet i Sverige base-

ras alltså på perspektivet från gränstrakten.  

Av dessa fem personer är en politiskt aktiv och den enda som egentligen ser sig själv som 

sverigefinsk. Att vara politiker tvingar till att ta ställning till vem man är och vad man står för. 

De övriga i gruppen säger att de är finnar som bor i Sverige eller att de egentligen blivit 

svenska med tiden. De känner sig inte bekväma med begreppet sverigefinne, möjligtvis bero-
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ende på i vilken ålder de emigrerat och om de har en finsk eller svensk partner och liknande 

aspekter. Jag uppfattar en ambivalens runt den kulturella tillhörigheten eller identiteten. Det 

verkar som om gränsbor är gränsbor och det präglar livet på ett helt eget sätt.   

 

Grupp 7. Eurocityfinnar från Torneå som flyttat in till Haparanda främst på grund av för-

månliga bostadspriser. Deras modersmål och språkidentitet är finska och medborgarskapet 

finskt. De intervjuade i denna grupp har alla flyttat till Haparanda med familj inom de senaste 

5 åren. Två av dem arbetar i Finland och en i Haparanda. Medflyttande barn är i praktiken 

tvåspråkiga nu. En i gruppen känner sig inte som sverigefinsk utan finsk med ännu väldigt 

starka rötter till Finland medan de två andra härleder logiskt ”eftersom jag är finne som bor i 

Sverige är jag väl sverigefinsk”. 

Genom att kalla gruppen finnar som bosatt sig i Haparanda på grund av att de hittat en 

passande bostad, för Eurocityfinnar vill jag ge en positiv klang till en grupp som egentligen 

ur undersökningens synvinkel kan verka som ett problem. Dessa moderna EU-medborgare 

beter sig precis som dels EU som kollektiv uppmuntrar oss alla till, dels enligt Tornio-Hapa-

randa gemensamma Eurocityprojekts tankegångar med ett gemensamt centrum, och delvis 

gemensam samhällsservice. De kombinerar det bästa från båda sidor gränsen, plockar ihop ett 

paket som passar deras familj och gör egna medvetna val. Konsekvensen av valet kan natur-

ligtvis vara att de förlorar rösträtten i den stad där de arbetar, har vänner och släkt i och får 

rösträtt i en kommun där de, till en början, har föga anknytning till eller intresse för. 

 

3.2.2. Teman i sverigefinskt liv 

Arbetsliv – I ett antal intervjuer, med informanter som nu är i aktivt arbete, har arbetslivet 

kommit på tal på olika sätt. En åsikt som nästan samtliga, som arbetat främst i Sverige, har är 

att det vore svårt att ägna sig åt ett arbete i Finland och smälta in på en finsk arbetsplats. Fack-

språket upplevs som ett hinde,r men också kulturen, eftersom finskt arbetsliv är mer hierar-

kiskt och ”ordergivande”, medan svensk arbetskultur innebär en ”dialogkultur” där arbetslag 

kommunicerar och planerar tillsammans.   

Ett gott exempel på olikheterna i arbetskultur är en av de relativt nyligen inflyttade som 

haft ett arbetsliv i Finland, före flytten till Sverige, och som på motsvarande sätt har svårt att 

smälta den svenska kulturen där diskussioner har en så central roll. Ur en finsk synvinkel är 

det märkligt att inte genast kunna sätta igång och agera, diskussionskulturen framstår som ett 
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onödigt ältande och framskjutande av själva arbetsmomentet, inte som en del av arbetsproces-

sen.  

Yrkestillhörigheten bland de intervjuade är mångskiftande: vård och omsorg, skogsarbete, 

metallarbete, andra tekniska yrken, humanistiska yrken, administrativa arbeten, servicearbe-

ten, konstruktionsarbeten och så vidare. Några i gruppen har arbetat och/eller arbetar med den 

finskspråkiga befolkningen som målgrupp. Flera av de intervjuade männen har uttryckt sig på 

ett sätt som ger mig intrycket av att arbetslivet varit en mycket central del av deras liv i Sve-

rige. Några av kvinnorna har också talat om stoltheten över den finska arbetsmoralen eller 

erkännandet att sverigefinnar i allmänhet gör ett bra jobb. 

De som tillhör första generationens sverigefinnar flyttade till Sverige för att arbeta, hitta ett 

bättre betalt jobb eller bättre förhållanden på andra sätt. Några enstaka i gruppen intervjuade 

har stannat kvar efter studierna. Arbete och välfärd har förmodligen varit viktiga faktorer för 

beslutet att emigrera och beslutet att stanna kvar. 

 Frågan om pensionering, återflyttning efter pensioneringen, och äldreomsorg på det egna 

språket, är viktiga frågor för den sverigefinska emigrantgruppen. Några framställer att fin-

narna tagit sig an jobb som svenskar inte ville utföra, många har blivit utslitna som följd av 

tunga arbeten. Jag förstår att de förväntar sig att skall bli omhändertagna på ett värdigt sätt när 

ålderns skröplighet omöjliggör det självständiga liv de önskar leva.  

 

Pension – 12 av de intervjuade är pensionärer och av dem är nio ålderspensionärer, och tre 

förtidspensionärer eller uppbär sjukersättning. Några av ålderspensionärerna har varit förtids- 

eller sjukpensionärer innan de fyllt 65år. 

 

Fritid – Jag ställde inga direkta frågor om fritiden, förutom om medlemskap och aktiviteter i 

någon förening, men får en del information ändå. Många i gruppen har varit aktiva i det sveri-

gefinska föreningslivet på olika håll i Sverige, och de har haft ett nätverk av sverigefinska 

vänner, arbetskamrater och bekanta. Ett par har varit aktiva inom kyrkan. Några av de inter-

vjuade har amatörteater som hobby, några sysslar med folkdans och/eller folkmusik. En av de 

yngre har skateboard som hobby. Fyra är partipolitiskt aktiva och en del är aktiva i andra 

”samhällsnyttiga” föreningar. Några anger att de varit partipolitiskt aktiva förut på en tidigare 

bostadsort. Relativt många är medlemmar i någon av de organisationer/föreningar som har 

finskspråkig verksamhet i Haparanda. Vidare finns det körsångare, handarbetsintresserade, 

idrottsutövare, lagspelare, motionärer och flera av de intervjuade är stugägare.  
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Möten med den finska samhällsapparaten – ”Byråkratiskt” är ett begrepp som väldigt 

många använder om Finland i fråga om skillnader i samhällsapparaten mellan Finland och 

Sverige. De som själv upplevt till exempel ett försök till återflyttning, eller tagit del av vän-

ners upplevelser av skillnaden mellan den svenska och den finska samhällsservicen, har lik-

nande uppfattningar. Finland upplevs som byråkratiskt krångligt, stelt och i jämförelse dåligt 

på att informera medborgarna. Någon bland de intervjuade karaktäriserade finska tjänstemän 

som tjänsteivrare och stelbenta, i jämförelse med svenska förhållanden. Det kan naturligtvis 

finnas stora skillnader i bemötandet och i kraven på uppvisande av dokument i den finska 

samhällsservicen och den svenska. Antagligen är upplevelserna ett bevis på att återflyttarna 

socialiserats in i ett svenskt system och i en offentlig kultur vars logik man har lättare att följa 

efter många år i landet. 

Enligt en del intervjuade skulle många sverigefinska pensionärer vilja återflytta men hind-

ras av en finsk skattepraxis för pension från utlandet. På grund av en avgift som uppfattas som 

dubbelbeskattning försvinner mycket av en redan anspråkslös inkomst och de flesta ser sig 

inte ha råd att flytta tillbaka. Situationen försvåras av att det inte är möjligt att göra ett grupp-

klagomål i Finland, utan varje enskilt ärende måste behandlas för sig. Synbarligen likvärdiga 

situationer kan få mycket olika utgång efter den juridiska behandlingen. Konsekvensen är att 

de potentiella återflyttarna stannar vid gränsen, vissa verkar ställa in sig på en ålderdom i Sve-

rige. En av de intervjuade hade bestämt sig för att återflytta och kontaktat bostadsförmed-

lingen i den gamla hemkommunen i Finland. 

 

Tvåspråkighet – Språket är inte problemet för de unga, de klarar sig på båda språken, men 

det finns stora skillnader i hur mycket undervisning i finska de fått i skolan. Det språk dessa 

unga förväntas behöva i samhället har de förvärvat genom skolgång och umgänge med 

svenskspråkiga vänner. Det svenska samhället upplevs inte premiera kunskaper i finska. Fins-

kan ger inte högre lön eller fördelar på arbetsmarknaden utanför Haparanda, där den stora 

andelen finskspråkiga innebär att service på finska förväntas i många arbeten. 

Första generationens sverigefinnar har ett självklart modersmål i finskan och svenskan är 

ett förvärvat språk. För den äldre generationen har problemet för många varit föga eller inga 

språkstudier och därmed en ofullständig behärskning av svenskan. Några av de intervjuade 

kommenterar detta med ungefär: ”Vi kom hit för att jobba, det fanns ingen tid till att gå på 

språkkurser.” Inte alla struntade i språkkurserna och många som emigrerat som unga upplever 

sig idag tala ett fullständigare språk på svenska än finska då arbetslivet kräver ett bredare ord-
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förråd än vardagslivet. Flera av de intervjuade uttrycker en stor kärlek till det nyansrika finska 

språket. 

I Haparanda är det vanligt att tala en slags blandspråk, det är svårt att veta vilken influens 

Meänkieli har och vad som är resultatet av ett vanligt immigrantliv. Två samhällsaktiva jag 

talar med lyfter fram vikten av att i ett sådant samanhang odla ett rent och korrekt språkbruk 

på båda språken. De båda och också andra jag talat med förespråkar främjandet av tvåsprå-

kigheten och kopplar tvåspråkigheten till tillgången till två kulturer och sätt att se på världen. 

Två språk är en personlig och samhällelig tillgång som bör odlas på en språkligt privilegierad 

ort som Haparanda.  

En av de politiskt aktiva säger att Ingvar Kamprad, med etablerandet av IKEA varuhuset 

och erkännandet av konkurrensfördelen med en språkkunnig personal, har gjort mer för sveri-

gefinnarna i Haparanda än någon politiker någonsin.  

 

Att bo vid gränsen - Att bo vid gränsen mellan två olika språk och kulturer innebär att ha en 

ymnig reservoar av vardera kulturen alldeles inom räckhåll. TV, radio och tidningar från båda 

länderna är tillgängliga för många, likaså båda ländernas matkultur. Som Haparandabo behö-

ver man inte välja, man kan som konsument få både och. Eftersom det finns fler kaféer och 

pubar i Torneå än Haparanda har det blivit en tradition att fika och gå ut i Torneå. Man kan ha 

ett fast telefonabonnemang i Sverige och ett mobiltelefonabonnemang i Finland. Man blir 

som finne inte trängd av majoritetskulturen, som en av dem som uppflyttat från södra delarna 

av Sverige formulerade det. Man behöver inte längta efter att få prata sitt språk eller äta sitt 

favoritbröd, och man kan fortsätta läsa nyheter på finska trots att man flyttat till den andra 

sidan gränsen.  

Om man inte hittar ett jobb på den sida man bor kan man söka ett på andra sidan gränsen. 

Kulturintresserade dras till Torneå där något mer arrangeras och händer men då givetvis en-

bart på finska. Om man intresserar sig för idrott och lagsport finns det troligen ett lag eller en 

förening på någondera sidan gränsen som man kan bli medlem av. Om man som ung är modig 

nog och söker något speciellt av sin gymnasieutbildning kan man utnyttja utbildningsutbudet i 

bägge kommunerna. En av de intervjuade ungdomarna har gått sin gymnasieutbildning i Tor-

neå, en annan övervägde möjligheten men valde gemenskapen med kamraterna i Haparanda. 

Torneå och Haparanda kommuner arbetar kontinuerligt på att utvidga möjligheterna för sina 

kommuninnevånare att utnyttja det bästa i vardera kommunens utbud. 
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Kultur – Av de intervjuade är det en del som spontant tar upp kulturella skillnader mellan 

Sverige och Finland. Dessa uppfattningar är häpnadsväckande lika. Man upplever att svenskar 

är vänligare och ”vardagsartiga” genom att exempelvis hälsa på grannar och personer de mö-

ter i grannskapet, medan man i Finland kan bo i samma portgång eller gata i åratal utan att 

hälsa på sina grannar. Svenskar upplevs också ha lättare att kramas vilket man inte anser hör 

till vanorna i Finland. Finnar anses vara betydligt mer reserverade mot nya människor än 

svenskar. Ungdomarna beskriver sina möten med finska ungdomar och tycker att de verkar ha 

svårt att slappna av och vara sig själva, de spelar till att börja med en roll. Ett par av de unga 

damerna anser sig lätt kunna känna igen en finsk och en svensk på klädsel och smink. 

Det finns också skillnader i hur massmedier rapporterar om samhällsfrågor.  Exempelvis 

påpekar en av de intervjuade att finska tidningar skriver om redan fattade politiska beslut me-

dan de svenska tidningarna deltar aktivt i debatten innan beslutet fattas. Finska mediers 

nyhetsrapportering uppfattas av många som mindre granskande och kritiska gentemot politi-

ker och personer i offentlig ställning, men bättre på faktaunderlag och fördjupning, och de 

svenska uppfattas som ledigare i stilen och mindre respektfulla mot hierarkier i samhället. 

Relativt många har en uppfattning om att finska media rapporterar mer om svenska nyheter än 

de svenska om finska nyheter, men uppfattningen om att det är tvärtom uttalades också. 

 

Viktiga politiska frågor – Språkfrågorna är de viktigaste sverigefinska frågor som de flesta 

nämner i intervjuerna. Äldreomsorg på finska, sjukvård som fungerar för finskspråkiga och 

möjligheten till hemspråksundervisning i skolan. Ett antal av de mer politiskt och samhälleligt 

aktiva, bland de intervjuade, pläderar för mera uppmärksamhet för helheten språk, kultur och 

Finlands historia för de sverigefinska barnen så att de får en helhetsbild av sin bakgrund, inte 

bara språkundervisning som erbjuder ett språk ryckt ur sin kontext. De säger också att målet 

bör vara tvåspråkighet vid gränsen, det medför smidigare samvaro, kommunikation, handel 

och kulturellt samarbete. En informant nämner Utlandsfinländarnas parlament i Finland. 

Parlamentet finns till för att upplysa och hjälpa den finska regeringen med frågor som berör 

utlandsfinnarna och återflyttarna. Parlamentets röst verkar vara svag med tanke på återflyttar-

nas situation. Ett exempel är pensionsfrågan, som inte har förbättrats trots parlamentets ar-

bete.  

En grupp, främst inflyttade män, uttrycker en stark misstro mot sverigefinska politiker som 

upplevts engagera sig i politiken för att kunna ”klättra på samhällstrappan” i stället för att 

förbättra sverigefinnarnas ställning i det svenska samhället. Jag uppfattar att deras upplevelser 

och intryck baseras på den tid de bott längre söderut, inte i Haparanda. Men det finns också 
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ett antal personer som själva är eller har varit politiskt aktiva på lokal nivå. Dessa har uttryck-

ligen i olika sammanhang försökt lyfta fram frågor som främjar den sverigefinska gruppens 

situation, särskilt språkfrågor.  En hel del av de intervjuade tyckte inte att det finns några spe-

cifika ”sverigefinska” politiska frågor. De yngsta och förmodligen minst politiskt kunniga hör 

till den här gruppen. 

Alla intervjuade rikspolitiker har hört till vänsterblocket likaså de lokalpolitiker som fun-

nits bland informanterna. Däremot har det bland de få informanter som uttalat tydliga parti-

sympatier funnits både sympatisörer till vänster och till höger på den politiska skalan. 

 

 

3.3. Sammanfattning 
 

Haparanda har en ”topptung” åldersfördelning bland sina medborgare. Det finns fler medelål-

ders och unga pensionärer än unga, och en stor andel haparandabor är förtidspensionärer och 

arbetslösa. Vård och omsorg är den största sektorn som ger arbetstillfällen och den vanligaste 

utbildningsnivån är gymnasieutbildning. Av de finska medborgarna i Haparanda pendlar 17,2 

procent till Finland för arbete.  

De intervjuade har olika relation till sin nuvarande bostadsort beroende på om de är födda i 

Haparanda och/eller har sin släkt i Tornedalen eller om de har flyttat in från annat håll. De har 

en diversifierad yrkesmässig tillhörighet och av gruppen är 12 personer ålders- eller förtids-

pensionärer. Arbete och välstånd har varit viktiga motiv för att emigrera.  

Den finska samhällsapparaten upplevs i jämförelse som byråkratisk och stel. Det främsta 

problemet för återflyttare har varit den finska beskattningen av en utländsk pension. 

Fördelarna av en tvåspråkig befolkning tas inte tillvara i Haparanda däremot kan en Hapa-

randabo njuta av båda ländernas kulturutbud, matkultur och medier och på så sätt leva i båda 

kultursfärerna samtidigt. 

Frågor med koppling till det finska språket har varit de viktiga politiska frågorna. En ny 

utveckling verkar gå mot arbete för tvåspråkighet och en omsorg om den finska kulturens 

fortlevnad i Sverige. 
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4. Väljare, valdeltagande och politiker 

 

 

 

För att få en inblick i det valsystem förstagenerationens finska invandrare upplevt i sitt hem-

land, hur valdeltagandet ser ut i Finland och hur utlandsfinländare deltar i de finska valen gör 

undersökningen en liten avstickare till grannlandets förhållanden. Det är också viktigt att för-

stå hur valdeltagandet i Haparanda ser ut så att informanternas åsikter, attityder och valdelta-

gande får ett sammanhang. 

 

 

4.1. Valdeltagandet i Finland 

 

Rekordåren av finländskt valdeltagande i kommunal- och riksdagsvalen infann sig, föga 

oväntat, under 1960-talets starkt politiskt influerade samhällsklimat. Presidentvalen fick en 

naturlig höjdpunkt när den långa eran under president Urho Kekkonen tog slut då han tvinga-

des lämna sitt ämbete på grund av sjukdom år 1981 och de första ”post Kekkonen – valen” 

hölls 1982 (Utrikespolitiska institutet, 2006 och Statistikcentralen, 2006). 

Det är tydligt att presidentvalen är de intressantaste valen för finländarna, med kontinuer-

ligt högre valdeltagande än i riksdagsvalen, som kommer som tvåa i popularitet, med betyd-

ligt högre deltagande än i kommunalvalen. EU- parlamentsvalen har efter första omgången 

1996 inte ens lockat hälften av de finska röstberättigade till vallokalerna (Justitiedepartemen-

tet, 2006). 

I sammanhanget vill jag påpeka att det är viktigt att förstå att det finska valsystemet bygger 

på personval och kandidaternas möjlighet att synas och bli kända bland väljarna, är förknippat 

med pengar i kampanjkassan. En omständighet som gynnar val med få tydliga kandidater som 

kan samla på sig en ansenlig summa för sin kampanj och missgynnar val av kommunvalska-

raktär med många ”små” kandidater.  

De finska valen är inte samordnade till samma tidpunkt utan sker i olika takt olika år och 

vid olika datum (Justitiedepartementet, 2006). Presidentvalet är ett ”vinterval” vilket enligt 

valforskningen är mindre gynnsamt ur valdeltagande synvinkel, inte desto mindre är det Fin-

lands populäraste val. Också bland utlandsfinländare är presidentvalet mycket populärt. Sär-
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skilt sedan valreformen som gav ett direktvalssystem för presidentvalet, har det utlandsfinska 

valdeltagandet ökat gradvis för att i valet år 2006 vara uppe i 74 procent i den andra valom-

gången (Statistikcentralen, 2006 och Justitiedepartementet, 2006). Detta trots att det inte alltid 

är särskilt enkelt eller tillgängligt att delta i valen i utlandet vilket både jag och ett antal av 

informanterna kan bekräfta. Utlandsfinländarnas deltagande har ökat i alla val som denna 

grupp har rösträtt i (Justitiedepartementet, 2006), vilket jag anser kan vara en följd av att in-

formationsteknologin gjort det enkelt att hålla sig informerad om samhällsdebatten och valrö-

relsen oberoende av boningsort. En annan förklaring kan också vara att en ny generation ut-

landsboende finländare, enligt min erfarenhet, främst verkar vara högutbildade som arbetar i 

utlandet och eventuellt planerar att återflytta inom en begränsad tidrymd. I bilaga 1 en tabell 

över valdeltagande i de olika valen i Finland och när tillämpligt uppgifter om utlandsfinlän-

darnas valdeltagande i procentenheter.  

 

 

4.2. Valdeltagandet i Haparanda 

 

Eftersom utländska medborgare har rösträtt2 i kommun- och landstingsvalen men inte i riks-

dagsvalen redovisar jag här för valdeltagandet i kommunvalen, statistiken för valdeltagande i 

landstingsvalen skiljer sig marginellt från kommunvalets. Valdeltagandet i alla val har sjunkit 

stadigt sedan 1985 i Haparanda. Deltagandet i valet för kommunfullmäktige har sjunkit från 

något under 80 procent år 1998 till 2002 års lägsta notering 57,77 procent (Jägare, 2006b, s. 

26 och Valmyndigheten, 2002). Samtidigt har andelen röstberättigade utländska medborgare 

bosatta i Haparanda stigit från införandet av rösträtt för utländska medborgare i kommunvalet 

år 1976 då 701 personer hade rösträtt i Haparanda till år 2006 då 2347 personer hade rösträtt 

(SCB, 2006d). Valdeltagandet har alltså sjunkit och andelen bosatta utländska medborgare 

stigit under samma period.  

Tabell 3 visar att antalet röstberättigade utländska medborgare är betydligt färre i vissa 

valdistrikt än antalet finska medborgare. För ett bostadsområde som Marielund beror detta 

eventuellt på de barn och unga under 18 år som är finska medborgare. Siffrorna för valdi-

striktet Grankullen skulle kunna innebära att det bor familjer med flera barn eller att många 

                                                
2 EU medborgare och medborgare i alla nordiska länder, och om man varit folkbokförd i Sverige tre år i följd 
före valdagen, har rösträtt i Svenska kommun och landstigsval (Valmyndigheten, 2006b). 
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valt att bli dubbelmedborgare. I så fall syns det finska medborgarskapet i SCB:s statistik över 

utländska medborgare bosatta i ett område men inte i Valmyndighetens statistik över ut-

ländska röstberättigade. Ytterligare en förklaring är att många nyinflyttade eurocityfinnar, 

som ännu inte har rösträtt i Sverige, bor Grankullens valdistrikt. Det kan naturligtvis också 

finnas en större skillnad i den geografiska indelningen av valdistriktet och SCB:s gränser till 

de områden befolkningsstatistiken anger än jag, och den medarbetare på Haparanda kommun 

som jag kontaktat, räknat med. De sverigefinnar som valt att byta medborgarskap, innan möj-

ligheten till dubbelmedborgarskap öppnades, syns inte i statistiken. Det ser ut som om ett rätt 

stort antal utlänningar, som samtidigt inte är finska medborgare, bor i de två mest centrala 

valdistrikten, Haparanda norra och södra. 

 
 
Tabell 1.  Valdistrikt inom Haparanda kommun 2006, röstberättigade, röstberätti-

gade utländska medborgare, bosatta finska medborgare och valdistriktets 
valdeltagande i procent 

 
valdistrikt bosatta finska 

medborgare* 
Röstberättigade 
i kommunvalet 

röstberättigade 
utländska medbor-
gare** 

valdeltagande i 
kommunvalet*** 

Grankullen 648 852 171 72,98% 

Haparanda 
Norra & 
Södra 

852 3258 1026 N 59,78% 
S 60,11% 

Karungi 142 931 144 74,10% 

Marielund 1027 1779 789 62,01% 

Nikkala 145 882 162 72,62% 

Seskarö 60 439 55 76,71% 

 
Källa: SCB (2005) och Valmyndigheten (2006b). På grund av SCB:s indelning av områden för statistik av folk-
mängd är valdistrikten Haparanda norra och södra sammanslagna i tabellen för att kunna jämföras med Valmyn-
dighetens statistik. Indelning av byar och bostadsområden som ingår i valdistrikten är ungefärlig, några personer 
från SCB:s befolkningsstatistik över finska medborgare kan ha sin rösträtt inom intill liggande valdistrikt.  
*2005-12-31, **2006-08-18, *** 2006 
 
I inledningen citerar jag Sven Oskarssons rapport Vem röstar och varför? (2003) ”Analysen 

antyder alltså att det i sig inte är invandrarskapet utan medborgarskapet som är avgörande för 

viljan att delta i de allmänna valen.” Vad Oskarsson säger är att en del invandrare känner en 

angelägenhet för att få påverka och bli en aktiv del av det svenska samhället och blir svenska 

medborgare vilket ger dem bland annat rösträtt i riksdagsvalet. Andra känner eventuellt en 
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osäkerhet inför att ta avstånd från sitt hemland genom att helhjärtat bejaka möjligheten att bli 

medborgare i ett annat land. Detta är säkert vanligt bland många som ursprungligen kommit 

till Sverige som ”gästarbetare” och planerat att återflytta. En annan del av citatet: ”Det är fullt 

möjligt, och högst troligt, att både kopplingen mellan rösträtt i olika val och individens vilja 

att integrera sig i det svenska samhället har betydelse för benägenheten att rösta”. Jag tolkar 

citatets innebörd för sammanhanget jag undersöker så här: De sverigefinnar som klagar över 

att de inte har rösträtt i riksdagsvalet, och därmed är omotiverade att delta i de mindre 

spännande kommunvalen, känner antingen inte till hur enkelt det är att bli svensk medborgare 

eller dubbelmedborgare3, eller använder detta som ett svepskäl om de behöver en förklaring 

till sitt bristande engagemang i det svenska samhället.  

Inspirerad av Oskarsson rangordnade jag Haparandas valdistrikt, från tabell 1, enligt val-

deltagandet år 2006 och jämför i tabell 2 valdeltagandet med andelen röstberättigade ut-

ländska medborgare av det totala antalet röstberättigade i valdistriktet. Resultatet är intressant 

eftersom det i detta fall ser ut som om valdeltagandet konsekvent skulle sjunka ju flera ut-

ländska medborgare som är bosatta i ett valdistrikt. Innehållet i min tabell verkar bekräfta 

Oskarsson. Det brott av mönstret som kan ses när man jämför de sammanslagna valdistrikten 

Haparanda norra och södra som hamnat längst ner på rankingen för valdeltagandet och Ma-

rielund, som har en högre andel utländska medborgare men rankas näst lägst på listan, kan 

eventuellt förklaras med att projektet Valinformationsprojektet bedrev en stor del av sin kam-

panj för att höja valdeltagandet i Haparanda 2006 just i Marielund, och valdeltagandet i di-

striktet höjdes också med tre procentenheter jämfört med det föregående valet. 

 
 
Tabell 2. Andel röstberättigade utländska medborgare i förhållande till valdelta-

gande angivna i procentenheter i valet 2006 
 

Källa: SCB (2005) och Valmyndigheten (2006b).En bearbetning av uppgifterna i tabell 2. 
Alla tal är för tydlighetens skull avrundade till hela tal.  
*Andel röstberättigade utländska medborgare av det totala antalet röstberättigade i valdistriktet. 

                                                
3 Det enda som krävs för en nordisk medborgare är en anmälan till länsstyrelsen, nordbor behöver inte ansöka 

om medborgarskap. 

Valdistrikt Andel röstberättigade ut-
ländska medborgare* 

Valdeltagande i valdistriktet 

Seskarö 13 76 
Karungi 16 74 
Nikkala 18 73 
Grankullen 20 72 
Marielund 44 62 
Haparanda Norra & Södra 31 60 
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4.2.1. Valdeltagandet bland de intervjuade 

Av de 38 intervjuade sverigefinnarna anger ungefär hälften att de i princip röstar i alla val de 

har rösträtt i. Efter att ha lyssnat på informationen i alla intervjuerna ”mellan raderna”, verkar 

det sannolikt att flera av de intervjuade inte tänker på att de har rösträtt i det finska riksdags-

valet4 och har därför eventuellt inte har deltagit i detta val. Däremot nämner så gott som samt-

liga av dem, som tar upp de finska valen, presidentvalet och några verkar främst använda sin 

röst i de finska presidentvalen.   

Flera av dem som i princip alltid röstar känner tydligt en plikt att rösta, de berättar exem-

pelvis hur de ärvt pliktkänslan av någondera föräldern. Rösträtten som plikt beskrivs som nå-

gonting positivt, till exempel som en ära. Ännu flera anger som motiv till att rösta att det är 

det enda sättet att få rätten att kritisera det politiska livet och politikernas beslut. Bland de 

intervjuade är det mer än dubbelt så många kvinnor, än män, som i princip alltid röstar. Där-

emot finns de flitigt röstande i alla åldersgrupper. Två av de intervjuade kvinnorna berättar att 

de blivit betydligt mer engagerade i de allmänna valen sedan de fått barn.  

En majoritet av de intervjuade följer med båda ländernas tv och tidningar i någon mån, en 

del är tydliga med att de inte är särskilt intresserade av just politiska nyheter men det är tyd-

ligt att de inte har några problem att följa med svensk- och finskspråkiga media. Det finns 

några som anger att de föredrar tidningar på finska. Det finns också sverigefinska tidningar 

som behandlar nyheter från ett svenskt perspektiv på finska, ett par av de intervjuade som har 

problem med svenskan föredrar att läsa dessa tidningar. 

En viss partisympati fungerar enligt valteorin som motiverande faktor för valdeltagande. I 

gruppen är det 16 personer som anger att de brukar rösta på samma parti eller upplever att ett 

visst parti står för de värderingar de själv har.  Dessa personer representerar alla åldersgrupper 

och är relativt jämt fördelade mellan könen. En av dessa röstar inte, två röstar ibland eller 

sällan och resten i princip alltid. Tio personer anger tydligt att de inte har någon bestämd par-

tisympati. Två av tio röstar i princip alltid, fem ibland eller sällan och en anger sig rösta ex-

klusivt i finska val. Två informanter röstar enligt egen utsago inte alls. Det är alltså fler bland 

partisympatisörerna som röstar ofta än bland dem som inte har någon partisympati. Vilket 

bekräftar uppgifterna från den valteoretiska forskningen. 

Det är bara en bland de intervjuade som verkligen aldrig har röstat, däremot är det relativt 

vanligt att man röstar ibland eller har gjort det några gånger under sin livstid. Det är en dryg 

                                                
4 Se tabell 1 för utlandsfinländarnas deltagande i riksdagsvalen. 
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fjärdedel som ibland röstar och ibland inte. I intervjuerna framgår inte många exempel på var-

för man väljer att rösta de gånger man gör det, men ett riktigt tydligt exempel på valteorins 

kontextuella förklaringar på valdeltagande finns i intervjumaterialet. En intervjuad, i ålders-

gruppen 40-49 år, röstade för första gången i sitt liv i 2006 års svenska val. Förklaringen till 

det nya engagemanget var att rösten gavs mot det borgerliga blocket ”Alliansen” som blev så 

stark i valets slutskeden. Vid det laget hade valsedlarna som kommit på posten, av gammal 

vana, redan en gång kastats i soporna. Samma person berättade att det egna intresset för poli-

tik är obefintligt och livet mellan två kulturer gör det svårt att bestämma sig för i vilket land 

engagemanget skall ske. 

Av de sällan eller ibland röstande är en övervägande del lågutbildade och resten har en ut-

bildning på medelhög nivå. Bland de flitiga röstarna finns en lågutbildad och resten har minst 

gymnasieutbildning eller motsvarande och de högutbildade hör så gott som alla till den här 

gruppen.  

Två i gruppen ”Eurocityfinnar” anger att de inte riktigt hittat till det svenska politiska livet 

än, de vet helt enkelt inte vem de ska rösta på, men de röstar i de finska val de har rösträtt i 

precis som innan de flyttade över älven. En stor del av de informanter som angett någon slags 

engagemang i föreningslivet tillhör också till den grupp som i princip alltid röstar. 

Fem av de intervjuade har problem med det svenska språket. De är alla äldre och har efter 

att de flyttat till en ort där de kan klara sig på finska börjat glömma bort svenskan vilket är ett 

ganska vanligt problem bland äldre invandrare. En av dessa säger sig aldrig riktigt ha lärt sig 

svenska trots alla år i Sverige. Ingen av dessa fem hör till den grupp som alltid röstar. 

Flera av de intervjuade anger att de inte vet vilka av Haparandas lokalpolitiker är sverige-

finnar eftersom många har finskklingande namn.  

 

 

4.3. Politiker och tjänstemän om politiskt deltagande  

 

Riksdagspolitiker och kommunens tjänstemän som arbetat med frågor kring den sverigefinska 

minoriteten har stor erfarenhet av olika ärenden och situationer där gruppen är på något sätt är 

involverad. De har också insikt i problemet med det låga valdeltagandet och tillför undersök-

ningen sina perspektiv på sverigefinnarnas politiska deltagande. 
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4.3.1. Tjänsteman   

Den intervjuade tjänstemannen (tjänsteman B) på Haparanda kommun berättar att Haparanda 

kommun har sverigefinska politiker på lokal nivå både i kommunfullmäktige i kommunstyrel-

sen och även i arbetsutskottet. I praktiken talar en stor del av både politikerna och personalen 

i kommunhuset både svenska och finska. Kommunen har beslutat att kommunmedborgarna 

ska få service på båda språken och vissa tjänster behöver då också besättas med personal som 

behärskar dem båda. Skriftlig information och blanketter av olika slag skall så småningom 

också bli helt tvåspråkiga, det är ett pågående projekt att organisera kommunen så att detta 

skall kunna fungera väl.  

Språkfrågan är en känslig fråga både i stadshuset och på andra arbetsplatser eftersom det 

också bor helt svenskspråkiga i Haparanda som kan uppleva att de hamnar utanför när omgiv-

ningen i allt större omfattning talar finska. Flera av mina andra informanter berättar att de haft 

diskussioner om språket i fikarummet på sina arbetsplatser. De som inte förstår finska kan 

känna sig utfrysta om det sociala språket blir finskan. Samtidigt kan de som talar finska ut-

göra en majoritet på arbetsplatsen varför krav på att det sociala språket enbart skall begränsa 

sig till svenska känns absurt för dem.  

Eftersom tjänstemännen i kommunen varit medvetna om det låga valdeltagandet i kommu-

nen välkomnades Justitiedepartementets Deltagande Sverige projekt inför valet 2006. Pro-

jektet kallades Valinformationsprojektet i Haparanda (Jägare, 2006). Enligt tjänsteman B har 

erfarenheterna av arbetet med projektet givit henne insikter om hur kommunen kan arbeta 

vidare med att ta reda på hur fler kan stimuleras till att delta i valen. Hon önskar att kommu-

nen skall beställa en enkät där tvåspråkiga intervjuare ringde till ett urval Haparandabor och 

samtalade djupare om politiskt deltagande för att få reda på varför så många väljer att inte 

delta i valen. Informations- och motivationsarbetet före nästa val borde börja redan ett par år 

innan för att verkligen få synliga effekter. En konkret idé som föddes var att vallokalerna kan-

ske borde ha tvåspråkig skyltning och att det behöver vara tydligt att det finns finskspråkig 

hjälp att få i alla vallokaler. Under perioden för förhandsröstning kunde man rösta i stadshuset 

och hon såg att det fanns osäkra väljare som inte kände till det svenska valsystemet. Det är 

viktigt att känna sig välkommen och trygg i valsituationen så att det blir en vana att rösta och 

inte en obehaglig erfarenhet (Tjänsteman B, 2006). 
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4.3.2. Intervjuer med riksdagspolitiker 

Jag har intervjuat två socialdemokrater och en vänsterpartist som alla är sverigefinnar och har 

drivit politiska frågor som direkt angår den sverigefinska minorieten. De tre 

riksdagsledamöterna anger tydligt att det inte är möjligt att enbart driva minoritetsfrågor som 

politiker, man måste vara bredare som politiker, minoritetsfrågorna är ett för smalt område. 

Sverigefinska väljare hade inte heller ensam haft tillräcklig styrka att välja in dem i 

Riksdagen.  

Ingen av politikerna tror på en idé om kvotering av minoriteter till de beslutande försam-

lingarna och ett sverigefinskt parti verkar inte realistiskt. Dels för att det inte skulle bli till-

räckligt stort dels för att finnarna, enligt deras erfarenheter, har så svårt att enas om hur olika 

frågor skall drivas.  De har alla tre samarbetat med varandra och med andra sverigefinska 

riksdagsledamöter i frågor som berör minoriteter, språkfrågor och sverigefinnar.  

När politikerna får frågan, om hur de uppfattar attityden som finns bland sverigefinnar som 

intervjuats, att sverigefinska politiker inte drivit sin egen grupps frågor, ger de tre svar med 

liknande innehåll. Två av dem ser det som en del av det allmänna politikerföraktet i Sverige 

medan den tredje anser att människor är otåliga och har en uppfattning om att politiskt re-

formarbete är snabbare än vad det i verkligheten är. Hon säger också att andra invandrar- och 

språkgrupper i Sverige är betydligt bättre på att ta sig fram i svensk politik och konstaterar att 

sverigefinnarna troligen är sämst bland invandrargrupperna på att överhuvudtaget använda sin 

röst i de allmänna valen. Hon avslutar med: ”Sverigefinnarna skulle kunna vara lite stolta 

över sina egna folkvalda, jag är ju också bara en vanlig mamma…” 

Av dessa tre politiker får den som flyttat till Sverige som barn associationer till riket Fin-

land när jag frågar om sverigefinnar, han tar inte upp den andra generationens sverigefinnar, 

och deras specifika situation, trots att han egentligen själv hör till den gruppen. En av riks-

dagsledamöterna uppmärksammar att återväxten bland yngre sverigefinska politiker är skral, 

hon tror att hennes egen generation inte lyckats engagera nästa led. Den tredje riksdagsleda-

moten efterlyser personligheter som skulle kunna hjälpa skapa en sverigefinsk identitet hos 

andra generationens sverigefinnar. Alla ser de behovet av sverigefinska politiker på alla ni-

våer (Riksdagsledamot Y, 2006 och Riksdagsledamot X, 2006 och Riksdagsledamot Z, 2006).  
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4.4. Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att presidentvalet är det populäraste finska valet bland 

finnar bosatta både inom landet och utomlands. I Haparanda var valdeltagandet i 2006 års val 

desto lägre ju fler utländska medborgare det bodde i valdistriktet med undantag för Marie-

lunds valdistrikt där var en stor del av Valinformationsprojektets insatser skedde inför valet 

och valdeltagandet höjdes. De intervjuade sverigefinnarna i Haparanda beter sig i stora drag 

som valteorin förutspår: Valdeltagandet är högre ju högre utbildning de har eller om de är 

engagerade i till exempel i föreningsverksamhet. Kvinnorna röstar i högre grad än männen 

och de som har en tydlig partisympati har högre benägenhet att rösta än de som inte har det. 

De sverigefinska rikspolitikerna säger att sverigefinnarna förmodligen är den invandrargrupp i 

Sverige som har det lägsta valdeltagandet. De berättar också att det är typiskt för sverigefin-

nar att inte kunna komma överens om hur problem bör lösas. Kommunens tjänsteman tror på 

bättre information på finska i vallokalerna och fortsatt informations- och inspirationsarbete 

inför nästa val. 
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5. Socialt perspektiv och politiskt deltagande  
 

 

 

i undersökningen utgår jag ifrån att den sverigefinska gruppen är en kulturellt social grupp. 

Vem kan vi anse vara sverigefinsk och också ha det sverigefinska sociala perspektivet? Det 

bör vara den som har möjligheten att avkoda kulturen och har tillräckliga kunskaper om den, 

exempelvis språkkunskaper, kunskap om historiska händelser och myter men också minnen 

som förknippas med finskhet, Finland eller ett sverigefinskt kulturellt liv. Det är minnen som 

korresponderar med andra sverigefinnars minnen och upplevelser. Dessutom krävs interaktion 

med andra som tillhör gruppen. 

När upphör en person att tillhöra en kulturellt social grupp som sverigefinnarna? En per-

sons barndom, språkkunskaper och relation till föräldrar är svåra att utplåna men de kan igno-

reras och kulturtillhörigheten kan lätt närapå svältas ihjäl om man inte är intresserad av att 

underhålla sitt ”medlemskap”. Detta kan till exempel ske genom att inte utsätta sig för nya 

upplevelser som är förknippade med den kulturella sociala gruppen. Jag kan tänka mig att nå-

gon som heter Erkki eller Vappu och talar svenska på ett typiskt finskt sätt, av svenskar och 

andra sverigefinnar kommer att betraktas som sverigefinsk. Däremot behöver följande gene-

ration inte alls identifieras som sverigefinsk om föräldrarna eller denne inte själv väljer det, 

och nästa generation kan vara helt omedveten av sin finska bakgrund, och har därmed också 

förlorat det sverigefinska sociala perspektivet.  

När försvinner då det sociala perspektivet? En sverigefinne upphör ganska snart att ha ett 

finskt socialt perspektiv efter emigrationen. De historiska händelser och vardagliga upplevel-

ser som är gemensamma för en kulturell grupp upplevs inte längre i Finland med andra fin-

ländare utan tunnas ut och blandas med nya upplevelser och erfarenheter från Sverige. Under 

ett besök i Finland är det uppenbart att en helt ny vokabulär uppstått under den tid då man inte 

befann sig i landet. Människor refererar till berättelser och händelser som är obekanta och 

skrattar åt saker man inte förstår. Samtidigt ger de nya erfarenheterna av livet i Sverige nya 

ögon som uppfattar nya nyanser i det finska samhället. På samma sätt bör ett sverigefinskt 

perspektiv kunna tunnas ut om det inte förmedlas av en generation till nästa. Interaktionen 

mellan individer ur samma kulturella grupp förmedlar värden, kunskaper om händelser, 

språklig utveckling och fungerar som bekräftelse på tillhörighet. Massmediernas budskap av 

och till den specifika gruppen har samma funktion. 
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5.1 Socialt perspektiv bland sverigefinnar 

 

Enligt min erfarenhet, nu förstärkt med materialet från intervjuerna, finns en invandrares in-

ställning till livet i det nya landet någonstans på en skala vars yttersta ändar kan representeras 

av två idealtyper. I ena ändan finns en individ som vill smälta in i det nya samhället så fort 

och fullständigt som möjligt och bli ett med det nya landet och kulturen, vi kan kalla den här 

typen för kameleonten. I den andra ändan har vi en individ som vill se sig själv som en bit av 

sitt hemland och försöka bevara sin gamla identitet, sitt sätt att leva och sin normvärld så in-

takta som möjligt utan att påverkas alltför mycket av den omgivande kulturen. Vi kan kalla 

den här typen för albatrossen, fågeln som sällan landar. Jag antar att de flesta invandrares 

inställning finns någonstans nära mitten på skalan så att fenomenet kan illustreras med en 

normalkurva. 

Den utsikt albatrossen har på det land hon flyger över präglas av vad hon söker efter, om 

motivet för en flyttning är bättre möjligheter till arbete och högre materiell levnadsstandard är 

det naturligtvis det som är viktigt, inte att bygga bo för evigt. Om man inte har ett motiv att 

stanna i evigheter har man också färre orsaker till att påverka sin omgivning, det kan vara 

naturligare att flyga vidare tills man hittar nästa gynnsamma plats att stanna till på.  

Kameleonten kan ha olika motiv till att flytta på sig, mat, kärlek, äventyr eller en trevlig 

miljö. Det gemensamma kameleonterna har är att de anser att det är enklare, intressantare, 

klädsammare eller respektfullare att anpassa sig efter sin omgivning än att inte göra det. Om 

motivet för flyttningen är ett bekvämare liv, kan det vara intressant att försöka påverka 

aspekter av omgivningen som man inte anser är värda att anpassa sig till, eller som man ser 

bristerna i.  

De sverigefinnar som har mer av kameleont än albatross i sig, ser ett land som tar emot 

grannar utan större krångel, men anser inte att de kan bete sig precis som de gjorde hemma. 

De ser att det är generöst att ge möjligheten till påverkan genom val snarare än motsatsen. De 

litar på att om de uppför sig hyfsat och städat så är det nya landet också i fortsättningen gene-

röst när det verkligen gäller viktiga saker, som till exempel att efter ett långt arbetsliv få möj-

ligheten till en värdig ålderdom med äldreomsorg på ett språk man klarar av. I konsekvensens 

namn är de besvikna om deras arbetsinsats inte belönas. Vissa kameleonter kan också tycka 

att det är besvärande med den blåvita svansen som hela tiden signalerar till andra att man en 
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gång faktiskt vandrade in från grannträdet. Det vore bekvämare om alla kunde vara individer 

på sina egna meriter oberoende av färg, så att säga.  

Den som ser världen mera ur ett albatrossperspektiv kan anse att den inte vill anstränga 

värdlandet, de tycker att de ska klara sig själv så långt det är möjligt och inte lägga sig i hur 

andra sköter sitt land. Albatrossen tänker nämligen att hon då själv får leva sitt eget liv i fred 

på motsvarande sätt och bli respekterad för den hon är. Det kan bli knepigt när en albatross 

upptäcker att hon inte kan eller vill flyga vidare, är strandad och av en eller annan orsak be-

höver anpassa sig till att sätta bo trots allt. En sådan situation har säkert många råkat i, som 

stött på problemet med beskattningen av utländsk pension i Finland. 

Finland är för många ett kärt semesterland där man byggt sig en stuga eller besöker släk-

ten. Det är viktigt att barnen lär sig finska för att kunna kommunicera med sin släkt och 

eventuellt bo i Finland om de väljer det. När föräldrarna i Finland är borta och de egna barnen 

bygger upp ett liv i Sverige, försvagas kontakten till Finland. Att vara sverigefinsk är ett helt 

eget perspektiv, det är varken ett finskt eller ett svenskt perspektiv. Flera intervjuade vittnar 

om en upplevelse av rikedom när de har tillgång till två kulturer, två språk och på grund av 

det två sätt att se på tillvaron. Ett tvåkulturellt liv ger ett bredare spektrum av möjligheter för 

att skapa sig en egen livsstil. Naturligtvis finns här också en motsatt upplevelse av att varken 

höra till den finska eller den svenska majoritetskulturens sfär. 

Det ovan beskrivna kan tillämpas på den första generationens invandrade sverigefinnar. 

Hur kan man förstå andra generationens perspektiv på Sverige och Finland? 

Andra generationens bild av Finland grundar sig främst på semestererfarenheter, kontakt 

med släkten och föräldrarnas berättelser. Min association till deras relation till finskhet och 

Finland är ungefär som djurparksdjurens i den animerade filmen Madagaskar: Zebran Marty 

har en fondvägg med en målad vy över naturen på Madagaskar i sin inhägnad. Han drömmer 

sig dit och längtar till ”naturen” men har ingen aning om hur livet i naturen fungerar. När 

Marty och djurvännerna, bland dem lejonet Alex, hamnar på Madagaskar på riktigt blir det 

alltför tydligt att deras bild av ”naturen” var förenklad och romantisk. Frågan om hur rovdju-

ret Alex ska förhålla sig till sina vänner som i naturen förvandlas till bytesdjur blir mycket 

dramatisk. ”Naturen” precis som en kultur eller ett land är en komplex verklighet. 

Andra generationens relation till Sverige är den till hem, trygghet och ett samhälle de kan 

läsa av, de är svenskar men också litet finska.  

De flesta av de sverigefinska ungdomarna har gått i skolan i Sverige och många har fått 

undervisning i sitt hemspråk. Men språket kan sakna djup kulturell och historisk koppling om 

inte föräldrarna haft möjlighet att erbjuda kunskap och erfarenheter som skapar dessa 
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kopplingar hos barnen. Jag räknar med att majoriteten av de unga sverigefinnar som bor i Ha-

paranda är helt tvåspråkiga och i stor utsträckning tvåkulturella genom tillgången till finska 

medier, kulturutbud och möjligheten till många finska kontakter. Ungdomarna jag talat med 

vittnar om att de, precis som föräldragenerationen ibland möts av fördomar både från finska 

och svenska ungdomar. Däremot är det möjligt för ungdomarna att välja att ”försvenskas”, att 

inte medvetet odla språket och hålla de finska sederna vid liv utan assimilera sig med majori-

tetskulturen. Tvåspråkigheten premieras inte av det svenska samhället och finskan upplevs ha 

litet nyttovärde förutom om man vill stanna i Haparanda. Samtidigt finns det en del unga med 

en ärvd patriotism gentemot Finland som förpliktar dem att till exempel genomgå finsk värn-

plikt. Dessa kan vara undantaget som bekräftar mönstret, det finns säkert gott om unga män 

eller deras mödrar som föredrar att byta nationalitet framom finsk värnplikt. Men de flesta jag 

talat med är stolta över sitt språk och sitt ursprung. 

Till skillnad från många som bott geografiskt långt borta från sin släkt, vänner och gamla 

hemtrakter, har de som flyttat från finska Tornedalstrakten lättare att behålla den nära kon-

takten med sitt ursprung. De har färre orsaker till att omdefiniera sin identitet än någon som 

levt isolerad från sin ursprungliga kultur. Det är till och med något av en tradition att Torne-

dalingar flyttar över älven och släktbanden går av hävd tvärsöver älven. Däremot förändras 

samhället runtomkring. De finskspråkiga grannarna är inte uteslutande Tornedalingar. Hapa-

randa och Torneå bygger ett gemensamt centrum och EU-medlemskapet underlättar rörlig-

heten och handeln över gränsen. Andelen finskspråkiga inflyttade från olika delar av Sverige 

verkar ha stigit de senaste åren. Både finskan och meänkieli är erkända minoritetsspråk i Sve-

rige i dag. Tvåspråkighet verkar vara så vanligt att det håller på att bli norm i Haparanda och 

både finsk, svensk och Tornedalsk kultur finns representerad. Det finns kanske ingen uppen-

bar orsak för gemene man att göra ett aktivt val att ”odla” en av dessa kulturer på ett specifikt 

sätt för att den känns utrotningshotad eller förtryckt. Så som det vore fallet för en minoritets-

grupp som är en ö mitt i majoritetskulturen. Det finns ett eget ”gränsflyttar perspektiv” som 

kan kopplas till tvåspråkigheten och gränstraktens specifika livsvillkor där man kan gynnas av 

”det bästa från båda världarna” men eventuellt också kan ”hamna mellan stolarna”. 
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5.3. Politiskt deltagande bland sverigefinnar i Haparanda 
 

Samhällsengagemanget bland sverigefinnar verkar ha fått ett starkt uttryck genom de finska 

föreningarna som är anslutna till Sverigefinska riksförbundet som länge drivit sverigefinnar-

nas frågor på riksnivå. Riksförbundet är i sin tur medgrundare till Sverigefinländarnas dele-

gation som idag driver frågor som specifikt berör den finskspråkiga minoriteten. Riksförbun-

det samarbetar också med det finska Utlandsfinländarnas parlament och andra instanser som 

kan främja sverigefinnarnas situation (Sverigefinska riksförbundet, 2007). Flera av de inter-

vjuade berättar om engagemang i sverigefinskt föreningsliv eller kyrklig verksamhet som är 

och har varit det främsta samhällsengagemanget. En del kopplar detta engagemang till ett 

partipolitiskt engagemang, andra är inte alls politiskt intresserade. I ett par berättelser framgår 

engagemang för att få till stånd ett sverigefinskt äldreboende, projekt där föreningsliv till-

sammans med kyrkliga grupper drivit frågan. Sådana projekt har säkert haft draghjälp också 

från lokala politiker men det verkar som om organisationerna varit den främsta motorn.  

Intressant är de många vittnesbörden om sverigefinnarnas dåliga samarbetsförmåga. Också 

misstron mot specifikt sverigefinska politiker som ”försvinner in i partiet” utan att de upplevs 

främja den egna gruppens villkor tycker jag är värt att notera. Samtidigt berättar de aktiva 

politikerna om gruppens otacksamhet och svaga lojalitet gentemot sina egna politiker. För-

vånansvärt många av de intervjuade verkade vara ovetande om att det finns sverigefinska po-

litiker i riksdagen, vilket säkert hänger ihop med att så få av dem har rösträtt i riksdagsvalen. 

Relativt få bland de intervjuade har bytt nationalitet, av de i Finland födda är det åtta per-

soner. De som berättar om orsakerna till bytet anger främst praktiska orsaker till det, medan 

rösträtten i riksdagsvalet är bonus, inte själva orsaken. Däremot anser en del att det vore rim-

ligt att en invandrare efter ett antal år fick rösträtt i riksdagsval utan att ha tagit ställning för 

att stanna i landet, vilket man kan påstå att man formellt gör genom att bli medborgare. 

I stycket om valteori 2.1. redovisar jag kort om de olika typerna av väljare: Systembärare, 

skeptiker, förtröstansfulla och de utanförstående. Här under analyserar jag i vilken mån de 

sverigefinska väljare jag intervjuat kan likna dessa idealtyper. Jag har grupperat de intervju-

ade enligt hur de individuellt liknar de fyra idealtyperna. Sedan har jag jämfört gemensamma 

drag i hur de intervjuade i en grupp förhåller sig till politik och samhällsfrågor.  

Åtta personer passade in i min tolkning av idealtypen skeptiker. Det gemensamma för 

dessa individer är att de tänkt ingående på språkets, kulturens och identitetens plats och funk-

tion i samhället och specifikt det samhälle de bor och verkar i. De är aktiva på olika sätt och 

påverkar det samhälle de lever i. Man kan säga att de ”tar saken i sina egna händer” och dri-
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ver något, exempelvis genom en ideell organisation och/eller politiskt på något sätt. De är av 

den typen som i föreningssammanhang tar på sig styrelseansvar. Dessa skeptiker har alla en 

egen analys av samhället och verkar vara noga med vem de ger sin röst till i ett allmänt val.  

De är välintegrerade i samhället och de flesta har en högre utbildning. 

De tretton personer som fått plats i gruppen systembärare har det gemensamt att de bär på 

känslor av röstningsplikt eller har erfarit någon slags uppvaknande till politisk/samhällelig 

medvetande i vuxen ålder, till exempel när de fått barn. Majoriteten av dessa systembärare är 

medlemmar i någon eller flera föreningar där de hänger sig åt sina intressen, de verkar vara 

nyktert medvetna om politikens och politikernas begränsningar samtidigt som  de inte kan 

anses ha full insikt i alla mekanismer i det politiska systemet. I gruppen tar man relativt flitigt 

del av nyhetsflödet, många också genom finska medier. Utbildningsbakgrunden varierar. 

I gruppen förtröstansfulla har jag placerat sex personer som kan karakteriseras av att de 

har en positiv attityd till det svenska samhället och är välintegrerade i den, men saknar in-

tresse för politik och nyheter. De verkar ha en ambivalent attityd till valdeltagande eller 

eventuellt en röstpliktkänsla utan koppling till intresse för politik. De flesta är unga och alla 

saknar högskoleutbildning. 

I den sista gruppen med de utanförstående ingår tio personer som i större eller mindre grad 

misstror politiker eller inte har satt sig in i det svenska politiska livet och använder sin röst i 

de finska valen. Flera av dessa individer är ointresserade av politik men till skillnad från 

gruppen förtröstansfulla har de en kritisk eller avståndstagande attityd till det svenska sam-

hället alternativt till politiker, och i synnerhet sverigefinska politiker. Flera av dessa intervju-

ade ger mig en känsla av att flera i deras bekantskapskrets också är ointresserade av politik 

eller kritiska mot politiker. Utbildningsbakgrunden varierar men en stor andel har en lägre 

utbildning och flera i gruppen kan ses som mindre väl integrerade.  

Det är svårt att alltid dra rätt slutsatser om hur insatta i svensk politik samtliga i gruppen 

är, eller hur nyanserad den individuella misstron eller kritiken är. Trots det anser jag att det är 

intressant att försöka analysera hur dessa idealtyper ter sig bland sverigefinnarna. 
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5.4. Sammanfattning 
 

I kapitlet kan jag alltså urskilja tre sociala perspektiv bland de intervjuade: Första generatio-

nens sverigefinnars perspektiv, andragenerationens perspektiv och gränsflyttarnas perspektiv. 

Det gemensamma hos dem är främst att de varken är ”svenska” eller ”finska” och att de från 

ett utomstående perspektiv kan uppfattas som ”varken eller” medan de i verkligheten är ”både 

och” det vill säga de står för ett tredje perspektiv som varken är svenskt eller finskt. Det ver-

kar som om en del har gjort ett aktivt val och verkligen upplever sig som ”både och”, det vill 

säga sverigefinnar, vilket pekar på en mer eller mindre lyckad integration i det svenska sam-

hället medan andra kan känna sig ”varken eller” och kan hamna i ett utanförskap.  

Sverigefinnarna har varit aktiva och påverkat det svenska samhället genom ett eget före-

ningsnätverk och en riksförening. De är inte alltid bra på att samarbeta. Det finns bland sveri-

gefinnarna både politiskt aktiva men också de som misstror politiker, särskilt ur de egna le-

den. 

I nästa kapitel gör jag en kortfattad analys av sverigefinnarnas sociala perspektiv i form av 

en idealtyp för en sverigefinsk haparandabo och analyserar vad som kan öka gruppens moti-

vation att delta i de allmänna valen. 
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6. Slutdiskussion och slutsatser  

 

 

 
Uppsatsens syfte, att analysera en minoritets politiska deltagande i det kommunala besluts-

fattandet, är en ambitiös föresats. Min inställning till uppgiften har varit att göra en förstudie, 

något av en skiss, som lyfter fram mer detaljerade frågeställningar för fortsatta studier. I den 

föresatsen kan jag anse att jag lyckats väl, jag har betydligt fler frågor nu än då jag började 

sätta mig in i ämnet. Senare i kapitlet nämner jag en del av de frågor som jag själv anser vara 

intressanta för fortsatta studier. 

Två frågor har väglett mig under studiens gång: 1. Hur ser Haparanda sverigefinska be-

folknings sociala perspektiv ut? 2. Har det låga valdeltagandet i Haparanda kommun sitt ur-

sprung i en stor andel sverigefinska invånare? Nu är det dags att försöka knyta igen påsen och 

besvara frågorna. Till den första frågan, om det sociala perspektivet, har jag samlat materialet 

i föregående kapitel. Här vill jag precisera analysen och hitta essensen till vad som ingår i det 

sverigefinska sociala perspektivet.  

I stycke 2.2. om socialt perspektiv konstaterar jag att sverigefinnarna är enligt Iris Marion 

Youngs definition en kulturellt social grupp vilken definieras genom de relationer som finns i 

gruppen, och genom gemensamma erfarenheter, seder, berättelser, historia och värderingar i 

gruppen. Jag utgår ifrån att sverigefinnarna är en kulturellt social grupp som kommunicerar 

med varandra dels konkret fysiskt genom möten och direkt interaktion, genom medier av 

olika slag som tidningar, radio- och tv-program eller exempelvis föreningsutskick och genom 

en gemensam kultur som gestaltas genom sverigefinska författare, konstnärer, artister och 

liknande.  

Det är mycket svårt att säga när en person upphör att höra till en kulturellt social grupp 

men jag anser att en person som aldrig haft den samling erfarenheter och kunskaper, som är 

typiska och gemensamma för gruppen, som exempelvis språket, inte kan ha gruppens sociala 

perspektiv.  

Erfarenheterna i den sverigefinska gruppen i Haparanda skiljer sig något åt beroende på 

om individen är förstagenerationens invandrare eller barn till invandrade sverigefinnar. Vissa 

erfarenheter skiljer sig också om individens erfarenhet av sverigefinskhet baseras uteslutande 

på livet vid gränsen eller om den intervjuade bott på helt svenskspråkiga orter i Sverige med 

någonslags sverigefinsk gemenskap. 
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Vilka gemensamma erfarenheter har kunnat skapa ett gemensamt perspektiv för sverige-

finnarna och därigenom också i gemensamma värderingar som skulle kunna resultera i en 

gemensam syn på politiskt deltagande och valdeltagande? Själva invandrarskapet, uppbrottet 

från den egna kulturen och etableringen i en ny kultur med delvis andra värderingar är en så-

dan gemensam erfarenhet. Upplevelsen, hur medveten eller omedveten den än är, att de egna 

värderingarna med tiden förändras genom majoritetskulturens påverkan och det sociala per-

spektivet skiftar från det finska till det sverigefinska. För en invandrare med ett typiskt ”alba-

trossperspektiv” är upplevelsen en annan än för någon med ”kameleontperspektiv”. Det lo-

giska för någon med ett albatrossperspektiv5 kan vara att uppleva integrationsprocessen som 

något negativt som berövar individen en del av hans eller hennes karaktär eller identitet, sär-

skilt om det drabbar relationen till finnar i Finland som i sin tur upplever den utvandrade sve-

rigefinnen som något annat än finsk. En individ med kameleontperspektiv skulle däremot 

förmodligen välkomna en process där mer av den nya kulturen öppnar sig för denne och ska-

par en känsla av att tillhöra den nya kultursfären. Individer med kameleontperspektiv kan 

också tänkas gå igenom en sorgeprocess när det blir tydligt att sverigefinskheten dominerar 

över finskheten i andra finnars ögon. Däremot är det mera troligt att upplevelsen av att både 

ha kvar nycklarna till den finska kulturen och erövrandet av den svenska är positiv för kame-

leonten. 

Invandrarskap inkluderar också beslut som påverkar nästa generation. Hur ofta besöker 

familjen Finland, vilka beslut om hemspråket tas och vad prioriteras i fråga om val av bo-

stadsort eller skola. Språket är mycket centralt i sverigefinskhet, erövrandet av svenskan, ett 

språk ur en helt annan språkgrupp, som fungerande vardagsspråk, glädjen och enkelheten i att 

uttrycka sig på finska och viljan att ge språket vidare till nästa generation. Gemenskapen i 

sverigefinska föreningar har varit en mycket omfattande och stark kraft också till att påverka 

samhället trots att man inte alltid har kunnat enas. Arbetet, som något centralt i livet och den 

finska arbetsmoralen är ett annat tema för den sverigefinska kulturen. Vi har konstaterat att 

synen på arbetsplatskulturen förändras, likaså uppfattningen om hur det offentligas service 

och uppdrag skall fungera. 

Vilka värderingar verkar vara gemensamma i gruppen? Det som nämnts är en ”finsk” ar-

betsmoral, eftersom jag själv är finsk och påstår mig förstå vad man syftar på har jag inte bett 

någon beskriva vad man menar med detta6. Samtidigt finns en uppskattning för den svenska 

                                                
5 Se stycke 5.1. för en förklaring av albatross- och kameleontperspektiv. 
6 Min tolkning av begreppet finsk arbetsmoral lyder så här: Om jag lovar någon att utföra en uppgift så gör jag 
det till punkt och pricka, om det så kostar mig mitt liv, jag gör det på det bästa sätt jag kan och ges möjlighet till, 
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arbetskulturen som beskrivs som mer kommunikativ och mindre ordergivande. En uppskatt-

ning för en mer avspänd attityd mellan okända människor i Sverige har också uttryckts. 

Andra värderingar som kommit till utryck är en viss patriotism, unga män som ser det som 

självklart att göra sin militärtjänst i Finland, det finska presidentvalets popularitet, och det 

motstånd mot att byta nationalitet som tycks finnas. Likaså det faktum att många av dessa 

människor beslutat sig för att bosätta sig så nära sitt hemland som det är möjligt och att det är 

relativt vanligt att äga en stuga i Finland.  

Ett antal män har uttryckt en misstro mot ”klättrare” d.v.s. individer som målmedvetet för-

söker stiga i samhällshierarkin, i det här fallet genom att utnyttja det politiska systemet. En 

sådan värdering kan jämföras med exempelvis den berömda ”jantelagen” som påbjuder indi-

viden att hålla sig på sin plats i samhället och inte sticka upp huvudet för att den då blir mål-

tavla för diverse avund. Gruppen är delvis identisk med gruppen utanförstående (se stycke 

5.3.). Denna grupp är dock en minoritet. De yngre som representerar andra generationen vär-

derar Sverige som ett enklare ställe att leva i jämfört med Finland. Många värderar möjlighe-

ten att använda sitt eget språk högt. Vilket reflekteras i att språkfrågorna är den främsta sveri-

gefinska politiska frågan. 

Ett annat sätt att se på värderingar är att försöka lista ut vilka politiska sympatier som är 

vanliga i gruppen. Alla intervjuade politiker har råkat vara socialdemokrater eller vänsterpar-

tister, utan att något urval med hänsyn till partitillhörighet gjorts. Socialdemokraterna är Sve-

riges största parti, och har en mycket stark ställning i Haparanda kommun. Det är därför lo-

giskt att en stor andel av de intervjuade kan tänkas vara sympatisörer till vänsterblocket. Men 

eftersom vi också vet att andra politiska sympatier finns i gruppen är det inte möjligt att fast-

ställa en gemensam politisk inriktning för den. 

 

6.1.1. Idealtypen av en sverigefinsk Haparandabo 

Idealtypen av en sverigefinne i Haparanda, med relation till valdeltagandet, är tvåspråkig, och 

ser språkfrågorna som de viktigaste politiska frågorna som berör den egna gruppen. Hon eller 

han anser att det är rimligt att Sveriges största minoritet kan erövra respekt för sitt språk och 

sin kultur genom att under lång tid ha bidragit till den svenska ekonomin genom sin arbetsin-

sats. Ett typiskt drag är också lojaliteten gentemot Finland och viljan till ett visst engagemang 

                                                                                                                                                   
jag ställer inte besvärliga frågor utan löser de problem jag stöter på under vägen och slutligen är jag en 
pålitlig leverantör som är klar när jag lovat vara det. Jag vet när jag gjort ett bra jobb, ingen behöver 
överösa mig med lovord och jag vet också när jag inte klarat mina egna standarder och har vett att skämmas. Det 
är väl möjligt att det beskrivna kan ha någon koppling med det kända finska begreppet sisu. 
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för ursprungslandet. Detta samtidigt som livet i Sverige har format förstagenerationens in-

vandrare till att uppskatta mycket av det svenska samhällets normer och värden. Deras barn 

som vuxit upp i Sverige känner sig hemma i Sverige men känner också en lojalitet och en viss 

stolthet för sitt ursprung och sitt språk.  

 

 

6.2. Motiv och drivkrafter för politiskt deltagande 

 

De valteoretiska begrepp jag introducerade i kapitel två ska nu tillämpas på det empiriska 

materialet för att sålla fram sverigefinnarnas motiv och drivkrafter antingen för att i någon 

form delta i det svenska politiska livet, eller alternativt avstå från det.  

Av de institutionella förklaringarna kan främst kopplingen mellan kommun-, landstings- 

och riksdagsvalet tillämpas. Enligt teorin ökar valdeltagandet när val på kommunnivå sker 

samtidigt som val på riksnivå för att riksval är mer dramatiska och får stort utrymme i media. 

Eftersom en stor del av sverigefinnarna inte blivit svenska medborgare går de miste om ef-

fekten av det svenska arrangemanget att dessa val hålls samma dag. Missnöjet med att inte, 

som långvarigt bosatt i landet, kunna få privilegiet att rösta i riksdagsvalet utan medborgar-

skap kan inte vara annat än brist på information om möjligheten till dubbelt medborgarskap.  

Detta arrangemang har till en del tillkommit för att tillfredställa detta behov.  

De kontextuella förklaringarna är delade i dels en politisk kontext, som till stor del handlar 

om hur valrörelsen utvecklar sig och drar uppmärksamhet till sig, dels en social kontext, vilket 

innefattar de motiverande omständigheter som finns eller saknas i väljarens sociala omgiv-

ning. Ur en kontextuell synvinkel kan man tänka sig att sverigefinnar kan avstå från att delta i 

det politiska livet för att de upplever att inget parti tar upp de frågor som mest berör deras liv 

eller den grupp de känner sig tillhöra, framförallt språkfrågorna som tagits upp i studien. 

Språket kan naturligtvis också vara ett konkret hinder för den som har bristfälliga språkkun-

skaper och har svårt att ta del av nyheter och valinformation på svenska. Andra orsaker kan 

vara uppfattningen att det inte är partipolitiken som är rätt väg att driva frågor som upplevs 

som viktiga, utan att det är föreningslivet eller exempelvis en kyrklig verksamhet som är ett 

direktare och snabbare sätt att påverka samhället. De som misstror sin egen grupps politiska 

företrädare har naturligtvis föga motiv att rösta på dem. Om partiernas information till väl-

jarna inte tydligt anger att det finns sverigefinska politiker i lokalavdelningen eller att parti-
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gruppen driver ”sverigefinska” frågor blir det svårt för nyinflyttade eller politiskt nyväckta 

väljare att identifiera politiker som kan tänkas driva frågor som är intressanta för dem. Att 

sprida politisk och samhällelig information på finska kan också uppfattas som respekt för en 

stor språkgrupp och kännas välkomnande oberoende av om väljaren kan svenska eller inte. 

Eftersom den svenska politiken är particentrerad och den finska personcentrerad är det troligt 

att en väljare som är van att personrösta, som till exempel en eurocityfinne, vill veta mer om 

de individuella politikernas åsikter än en typisk svensk väljare. 

Flera av de ovan nämnda orsakerna kan ses från motsatt håll och blir då motiverande ur 

valdeltagandets synvinkel. Något parti kan ha en aktiv sverigefinsk grupp eller politiker som 

det är självklart att rösta på. Effekten av många invandrare i kommunen kan ha lyft upp språk-

frågorna på dagordningen. Väljarens motiv är kanske mindre kopplade till invandrarskapet 

och mera till klasskänslan. Som exempel kan nämnas den intervjuade som bestämde sig för 

att delta i valet för första gången när 2006 års riksdagsval blev en så spännande och jämn 

kamp mellan höger- och vänsterblocken. Att Valinformationsprojektet i Haparanda förmodli-

gen lyckades motivera flera Marielundbor att rösta kan också räknas till den politiska kontex-

ten. 

Till den sociala kontextens sfär kan man räkna situationer där man hamnat på en arbets-

plats, förening eller i ett bostadsområde där den politiska diskussionen är livlig och alla för-

väntar sig att man deltar i valet kan man bli motiverad av detta. En sådan påverkan fungerar ju 

också tvärtom. När föräldrar och andra vuxna i omgivningen inte bryr sig om den svenska 

politiken eller litar på politiker finns inga positiva och inspirerande förebilder för nästa gene-

ration. Det här kan vara en delorsak till det låga valdeltagandet i Haparanda. De intervjuade 

rikspolitikerna är medvetna om bristen på politiskt engagerade andragenerationens sverige-

finnar i hela landet.   

De såkallade individförklaringarna till valdeltagande är delade i resursförklaringar och 

motivationsförklaringar. Resursförklaringarna inkluderar social status som härrör från exem-

pelvis utbildningsnivå och familjebakgrund. Då de inflyttade sverigefinnarna förmodligen i de 

allra flesta fall inte har någon släktkoppling till den svenska välbärgade eliten eller någon an-

nan familjekoppling kan vi utgå ifrån att de snarare fått en social status som kopplas till be-

greppet sverigefinne. Det kan inte ha varit en särskilt positiv koppling i alla sammanhang och 

har knappast på 60-, 70-, och 80-talen höjt individens sociala status. Idag har sverigefinnarna 

som grupp en hög social status i jämförelse med andra invandrargrupper i Sverige. Få av den 

intervjuade gruppen hade en högre utbildning när de flyttade till Sverige, en utbildning i me-
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delhögnivå är vanligast bland de intervjuade och en del har studerat i Sverige och på så sätt 

höjt sin egen sociala status.  

De kvinnor som berättat att de blivit mer motiverade att delta i valen när de fått barn be-

skriver en integrationsprocess. Genom barnens liv och framtid i Sverige får de motiv att ta 

ställning till hur samhället fungerar. En stark integration räknas också som en faktor som kan 

motivera till valdeltagande. Eftersom många av de intervjuade förstagenerationens invandrare 

verkar ha emigrerat tillsammans med sin partner eller med hela familjen, och många har sökt 

sig till fritidssysselsättningar tillsammans med andra inflyttade finnar,  har de säkert haft färre 

tillfällen att på ett naturligt sätt bli introducerade till det svenska samhället genom ”familjen” 

eller nära svenska vänner. För de tornedalingar som flyttat över älven och hittat sin partner i 

Haparanda kan denna fungera som inkörsport i det svenska samhället eller alternativt i det 

speciella tvåspråkiga och tvåkulturella samhälle som Haparanda är, vilken inte har en helt 

okomplicerad koppling till riket Sverige. Det senare fallet kan mycket väl skapa en situation 

där svensk politik känns ovidkommande för egen del. Som ”den finska föräldern” kan ansva-

ret för att vara den som skapar familjens koppling till Finland bli en viktig del av identiteten. 

Av motivationsförklaringarna, som ofta har en koppling till individens relation till ett parti 

eller till politik som fenomen, är det en som beskrivs av många i studien, valdeltagandet som 

plikt, oftast i kombination med viljan att med rent samvete kunna kritisera beslut som tas på 

politisk nivå. Det är också tydligt bland de intervjuade att de som har en tydlig partisympati är 

mer motiverade att rösta. Mitt försök att ta reda på de intervjuades medievanor, vilka som är 

storkonsumenter på svenska respektive finska nyheter till exempel, har inte givit något tydligt 

svar.  

Det samband, som Sven Oskarsson pekar på, mellan invandrarens motivation att påverka 

det svenska samhället och valet att bli svensk medborgare och valdeltagandet, vilket min 

sammanställning i tabell 2 styrker tycker jag är ett viktigt resultat i uppsatsen. Jag kopplar 

sambandet till den ovilja många sverigefinnar visar att avstå från sitt finska medborgarskap, 

och en eventuell brist på information om dubbelmedborgarskapet, och får en bild av att loja-

liteten gentemot Finland i praktiken kan hindra en del sverigefinnar från att fullt ut delta i de 

allmänna valen i Sverige. 
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6.3. Slutsatser 
 

Mina slutsatser baserar sig på en liten grupp intervjuade sverigefinnar bosatta i Haparanda. 

Gruppen är divers men några gemensamma drag kan redovisas. Jag formulerar, efter slutsat-

serna, konkret i form av förslag för hur valdeltagandet kan höjas i Haparanda i det fall det 

verkligen är gruppen sverigefinnar som är orsaken till det låga valdeltagandet. Det är nämli-

gen mycket svårt att bevisa ett dylikt sammanhang och underlaget jag använder mig av räcker 

definitivt inte till att dra sådana slutsatser. Som jag nämner i början av kapitlet bör flera olika 

slags undersökningar följa på denna för att få tydligare resultat i de olika frågor som väcks av 

min studie.  

Ett samband mellan andelen utländska medborgare i ett valdistrikt och det totala valdelta-

gandet i distriktet kan skönjas. Vilket bekräftar Oskarssons resultat i Vem röstar och varför? . 

Frågan om det är specifikt den sverigefinska gruppen som är orsaken till det låga valdeltagan-

det i Haparanda är inte möjlig att svara på eftersom gränsbons speciella villkor berör alla som 

upplever sig vara gränsbor. Om gränsbon upplever att politikerna inte driver specifika frågor, 

som är viktiga i gränstrakten, kan denne bli omotiverad till att delta i val precis som vilken 

annan minoritetsgrupp som helst i samhället. 

Vidare redogör jag för vilken effekt jag tror att det sverigefinska sociala perspektivet har 

på valdeltagandet. Hur det finska språkets ställning i olika politikområden, exempelvis social- 

och skolpolitiken, lyfts fram och debatteras kan vara avgörande för hur intressant den poli-

tiska debatten upplevs av den som motiveras av ett tilltal som sverigefinne eller finne bosatt i 

Sverige. Eftersom den här studien inte inkluderar en genomgång av vilken slags samhällsin-

formation som är vanlig i de sverigefinska medierna, eller i medlemsinformationen från sve-

rigefinska föreningar, konstaterar jag att det är viktigt att information om de sverigefinska 

politikernas insatser för den egna gruppen når sverigefinnarna så att de inte lever i en tro att 

det inte lönar sig att rösta på sverigefinska politiker eller överhuvudtaget delta i svenska val 

för att det inte berör dem. De reformförslag som de sverigefinska organisationerna för fram 

måste i slutändan falla i god jord hos politikerna. De sverigefinska rikspolitikerna som inter-

vjuats har alla arbetat för frågor som berör den sverigefinska gruppen och uppfattar sig själv 

som gruppens politiska företrädare. Också de intervjuade lokalpolitikerna ser gruppens behov 

som viktiga frågor att driva.  

Bejakandet av det tvåspråkiga och tvåkulturella som något positivt och specifikt för Hapa-

randa kan ge fler svenskspråkiga Haparandabor intresse för att lära sig finska och tvärtom. 
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Tvåspråkigheten som motor för samhällsutvecklig, företagsamhet, handel och kulturens ut-

veckling, skulle bekräfta den yngre generationens kunskaper i finska som inte bara som vik-

tiga utan som vitala kunskaper som ska tas på allvar. En ökad tvåspråkighet minskar natur-

ligtvis också fördomar och konflikter mellan svenskspråkiga och tvåspråkiga eller helt finsk-

språkiga och stärkandet av kunskaperna i finska hos Haparandaborna skulle utvidga möjlig-

heterna att utnyttja Torneås kulturutbud, service och utbildningsmöjligheter. En ännu större 

obehindrad rörlighet över gränsen skulle bli möjlig.  

 

6.3.1. Förslag 

Medveten om att bland annat kommunen redan arbetar med åtgärder för att höja valdeltagan-

det i Haparanda påstår jag inte att mina förslag är helt nya eller revolutionerande men de kan 

eventuellt bekräfta att kommunen är på rätt väg eller inspirera till nya idéer.  Här följer några 

konkreta förslag på hur valdeltagandet bland sverigefinnar i Haparanda skulle kunna höjas.  

Kontinuerlig finsk- eller flerspråkig information, om hur den politiska processen fungerar i 

Sverige och vilken roll gränsbon själv kan ta för att utveckla den speciella region de bor i, kan 

vara nyckeln till ett ökat intresse för de svenska valen. Detta gäller både för nyanlända euro-

cityfinnar och andra finska inflyttare. I denna information bör också ingå en del om dubbel-

medborgarskapet. En möjlighet skulle kunna vara att i samband med en ny valinformations-

kampanj erbjuda hjälp för att författa en anmälan om dubbelmedborgarskap till länsstyrelsen.  

Det är mycket viktigt att tilltala andragenerationens sverigefinnar som företrädare för den 

sverigefinska gruppen och intressera dem också för politik med en specifikt sverigefinsk te-

matik. Det vill säga om det är angeläget att andra generationen kommer att identifiera sig som 

en del av en minoritetsgrupp med egna intressen. Eftersom sverigefinnarna nu är en nationell 

minoritet med geografisk hemvist i Tornedalen borde det vara angeläget att arbeta aktivt med 

frågor som berör minoritetens framtid på lång sikt. 

I de tvåspråkiga kommunerna i Finland får alla barn undervisning i ”det andra inhemska 

språket”, ett sådant arrangemang borde kunna gynna en gränskommun i Sverige där drygt 

hälften av innevånarna som redan talar finska. I förlängningen skulle man kunna tänka sig att 

Torneå följer Haparandas exempel och utvecklar tvåspråkighetstanken i sina skolor. 
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6.3.2. Vidare studier  

Som avslutning nämner jag ett antal idéer för studier som jag, utan att ta reda på vad som re-

dan undersökts med tanke på dessa teman, tycker vore en intressant fortsättning på min upp-

satts. Naturligtvis får jag oändligt många nya idéer varje gång jag bläddrar tillbaka i uppsat-

sen, detta är ett urval.  

En större undersökning som sträcker sig över flera val och olika svenska orter och regioner 

skulle kunna bekräfta sambandet mellan dels viljan att vara med och påverka i det svenska 

samhället och förvärvat medborgarskap och dels valdeltagande, bland invandrare.  

Rörligheten över den svensk-finska gränsen är ett intressant studieobjekt. Det är frågor 

som hur konjunkturer, de bägge ländernas lagstiftning och praxis påverkar flyttströmmarna 

och hur ett förmodat bättre välstånd i Haparanda kommun i framtiden, med exempelvis högre 

villapriser, påverkar eurocityflyttströmmen. Kommer man i framtiden i större omfattning att 

flytta från den svenska till finska sidan för ett bättre eller mera lämpligt boende?  

Den andra generationens sverigefinnar, deras samhällsengagemang, upplevelse av politisk 

tillhörighet och politisk socialisation väcker mitt intresse. Detta är en stor minoritet i Sverige 

som eventuellt inte alls upplever sig själv som en enhetlig minoritetsgrupp med specifika mi-

noritetsfrågor att driva, de har ju inte de språkproblem så som den inflyttade generationen 

upplevt dem. 

Hur har den finska efterkrigspolitiken påverkat emigrationen till Sverige och hur har den 

fiska politiska kulturen påverkat sverigefinnarnas politiska deltagande i Sverige? Kan mot-

sättningarna mellan höger och vänster i Finland och rädslan och respekten för Sovjetunionen 

ha gett eko i hur sverigefinnarna dels engagerat sig i politiska frågor och dels vilket parti de 

kommit att sympatisera med i Sverige? 

Det finns många intressanta aspekter att studera hos den finskspråkiga befolkningen i 

gränstrakten förutom frågor runt valdeltagande och politisk aktivitet, exempelvis om finsk-

språkig service skapat en speciell arbetsmarknad. Också specifika konsumtionsmönster för 

samhällsservice vore intressanta att studera. 

Svensk policy i invandrarfrågor och språkfrågor är ett stort område som jag gärna skulle ta 

itu med. Hur har svensk policy kring skolans hemspråksundervisning eller uppfattningar om 

två- eller flerspråkighet påverkat andragenerationens invandrare, deras livsval, språkgrupper-

nas ställning på arbetsmarknaden eller i svensk politik? Hur har språkkunskaperna gått i arv i 
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olika svenska språkgrupper? Är vissa grupper bättre på att ge vidare sitt språk och vad beror 

det på om det inte beror på svensk skolpolitik? 

Slutligen är sverigefinnarnas ovilja att byta nationalitet och eventuella långsamma reaktion 

på möjligheten att bli dubbelmedborgare intressant. Hur ser det ut i andra länder med stora in-

vandrargrupper från Finland, hur påverkar geografisk placering och landets lagstiftning ten-

densen att önska bli medborgare i det nya landet? Det vore också intressant att utröna om det 

finns motsvarande tendenser hos andra invandrargrupper i Sverige? 
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      Bilaga 1 
 

Valdeltagande i finska val per typ av val, årtal och valdeltagande i procentenheter 

 

 

 

Källor: Finlands officiella valstatistik, justitiedepartementets val sidor www.vaalit.fi och Lauri Tarasti (Helsinki 

1998). *Källa: Statistikcentralen. Förklaring av symboler: E = val med hjälp av elektorer,  D = direkt val,  

I = första valomgången, II = andra valomgången, Utlandsfinländare: anger andelen i utlandet bosatta finländare 

som röstat i valet. 

   
 

Typ av val 
 
Valtillfälle  

 
Kommunal 

 
Riksdag 

 
President 

 
EU-parlament 

 
Första valet 
för val typen  

 
1918  
24,5  

 
1907 
70,7 

 
1925 
E 39,7 

1996 
60,3 
utlandsfinländare: 
2,9 

 
Högst andel 
röstande för  
valtypen  

 
1964 
79,4  

 
1962 
85,1 

1982 
E 86,8 
utlandsfinländare: 
E 9,9 

 
 
1996 

 
Lägst andel 
röstande för 
valtypen 

 
1918 
24,5 

 
1913 
51,1 

 
1925 
39,7 

 
1999 
31,4 

 
4 val tillbaka 

 
1992 
70,9 

1991 
72,1 
utlandsfinländare: 
5,3 

1988 
D 82,7  E 82,3 
utlandsfinländare: 
D 21,3  E 21,1 

 

 
3 val tillbaka 

 
1996 
61,3 

1995 
71,9 
utlandsfinländare: 
6,1 

1994 
I 82,2  II 82,3 
utlandsfinländare: 
I 42,0  II 46,2 

 

 
2 val tillbaka 

 
2000 
55,9 

1999 
68,3 
utlandsfinländare: 
6,4 

2000 
I 76,9  II 80,2 
utlandsfinländare: 
I 42,2  II 47,0 

1999 
31,4 
utlandsfinländare: 
2,7 

 
Senaste valet 

 
2004 
58,6 

2003 
69,7 
utlandsfinländare: 
8,5 

2006 
I 73,9  II 77,2 
utlandsfinländare: 
I 70,8  II 74,0 *  

2004 
41,1 
utlandsfinländare: 
3,7 

http://www.vaalit.fi
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 Bilaga 2 
 
 
 
 
En översikt över informanterna indelade i åldersgrupper.  
Antal individer som passar in i åldersgrupp/annan egenskap. 

 
 
. *Ett antal 17 åringar ingår i åldersgruppen 

åldersgrupper 18-29* 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Sammanlagt 
Kvinnor 4 2 4 5 2 3 1 21 
Män 4 3 1 4 3 2 0 17 
Finska medborgare 6 2 3 7 3 4 0 25 
Svenska medborgare 1 3 2 1 2 1 1 11 
Dubbelmedborgare 1 0 0 1 0 0 0 2 
Född i Finland 3 3 4 9 5 5 1 30 
Född i Sverige 5 2 1 0 0 0 0 8 
Låg utbildning 0 0 0 1 3 3 1 8 
Medelhög utbildning 8 3 3 4 0 2 0 20 
Hög utbildning 0 2 2 4 2 0 0 10 
Sammanlagt 8 5 5 9 5 5 1 38 
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      Bilaga 3 
 

Författarens sociala perspektiv 

 

Eftersom undersökningens fokus är en befolkningsgrupp till vilken jag som undersökare 

har anknytning till är det på sin plats att jag redogör för mitt personliga sociala perspek-

tiv i förhållande till denna grupp och undersökningen som sådan. Min förförståelse har 

tydliga positiva men förmodligen också negativa influenser till hur jag tolkar det mate-

rial jag samlat och naturligtvis valet av material och tillvägagångssätt. 

Jag är född och uppvuxen i södra delarna av Finland med en finsktalande mor och en 

svensktalande (finlandssvensk) far. I min barndom talade jag främst finska och trots att 

jag förstått mycket av den svenska som talats omkring mig har jag blivit aktivt svensk-

talande först när jag börjat i en svenskspråkig skola. Jag anser att jag har två hemspråk. 

Jag kommer från en medelklassbakgrund och har emigrerat två gånger, först till Ne-

derländerna och därifrån till Sverige. Som utlandsfinsk, sedan 1988 har jag levt som 

immigrant i praktiskt taget hela mitt vuxna liv och haft en vänkrets, studiekamrater och 

arbetskamrater bestående av både infödda och immigranter med vitt skilda bakgrunder. 

Jag anser mig vara en utpräglad ”kameleont” (se stycke 5.1. i uppsatsen). 
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Bilaga 4 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppering av sverigefinnar i Haparanda efter gemensamma drag i 
relationen till Haparanda /Tornedalen och sverigefinskhet. 

 1. 
Tornedalsfinnar med en  
eller två föräldrar födda 
i svenska Tornedalen.  
Språkidentitet meänkieli/ 
Svenska, kulturell tillhörig- 
het tornedalsfinsk, med- 
borgarskap svenskt eller  
finskt. 

                        2. 
Tornedalsfinnar med en eller två 
föräldrar födda i finska Tornedalen, 
kulturell tillhörighet i Tornedalen, 
språkidentitet finska/svenska 
medborgarskap svenskt eller finskt. 
 
 
 
 
 
 
                        3. 
Sverigefinnar uppvuxna i 
Tornedalen/Haparanda med 
en eller två föräldrar från Finland, 
modersmål finska/svenska, 
medborgarskap svenskt eller 
finskt. 
 

          
 
     4. 
Sverigefinnar 
inflyttade från andra 
orter i Sverige till 
Haparanda med familj 
(barn), modersmål 
finska, medborgarskap 
finskt eller svenskt. 
 
 
                        5. 
Sverigefinnar inflyttade 
från framförallt 
Mellansverige 
förmodligen efter att 
barnen flugit ut, alt.  
som pensionär, 
modersmål finska, 
medborgarskap finskt 
eller svenskt. 

 
                       7.                          
”Eurocityfinnar” från Torneå som 
flyttat in till Haparanda främst på 
grund av förmånliga bostadspriser, 
modersmål och språkidentitet finska,  
medborgarskap finskt.  
 

                                                   
6. 

Finnar från Tornedalen med omnejd som emigrerat till 
svenska Tornedalen/Haparanda, modersmål finska, 
medborgarskap finskt eller svenskt. 
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      Bilaga 5 

Intervjuguide 

Kön, sukupuoli: 

Ålder, ikä: 

Nationalitet, kansalaisuus: 

Född i, syntymäpaikkakunta:  

Flyttat/bott i Haparanda från och med inflyttad varifrån, muuttanut Haaparannalle mistä, mil-

loin?: 

Utbildningsbakgrund, opinto tausta: 

Sysselsättning, toimi: 

 

• Sverigefinsk identitet, ruotsinsuomalainen identiteetti? 

• Vad betyder Sverige för dig, mitä Ruotsi sinulle merkitsee? 

• Vad betyder Finland, mitä Suomi merkitsee? 

• Vad betyder finskan som språk och kultur för dig, mitä Suomen kieli ja kulttuuri 

merkitsee sinulle? 

• Torneå/Tornio – Haparanda/Haaparanta? 

• Röstar, äänestää? 

• Aktiv i förening, politik el. dyl., aktiivi yhdistyksessä, politiikassa tai vastaavassa? 

• Följer nyheter – finsk och svensk, seuraa uutisia – suomalaisia ja ruotsalaisa? 

• Finns det skillnader i nyhetsrapporteringen i finska och svenska medier, onko 

suomalaisessa ja ruotsalaisessa uutisraportoinnissa eroja? 

• Valinformation på finska – från lokala partier, vaalimateriaalia suomeksi - paikallisilta 

puolueilta? 

• Är det viktigt att det finns sverigefinska politiker lokalt regionalt och i rikspolitiken, 

ruotsinsuomalaiset poliitiikassa onko se tärkeää, paikallispolitiikassa, länissä ja edus-

kunnassa? 

• Borde sverigefinnarna/minoriteterna ha en garanterad representation, pitäisikö ruotsin-

suomalaisilla/vähemmistöillä olla taattu poliittinen edustus? 

• Litar du på att svenskapolitiker tar hänsyn till de speciella problem minoriteterna har, 

luotatko ruotsalaisten poliitikkojen ajavan vähemmistöjen asioita? 

• Har du röstat på en sverigefinsk, oletko äänestänyt ruotsinsuomalaista? 

• Finns det typiska sverigefinska frågor, onko olemassa tyypillisiä ruotsinsuomalaisia 

poliittisia kysymyksiä? 




