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Abstract  

 

The aim of this study has been to explore what kind of religious directions are to be found 

among Sweden Finlanders today and what religious background they have. Another aim has 

been to find out if religion has a primary or a secondary role for the identity compared to cul-

ture and language among Sweden Finlanders, and if there are differences in religious identity 

between the first, the second and the third generation and how these assumed differences can 

be explained. Another purpose with this study has been to explore how religiosity among 

Sweden Finlanders of the first, the second and the third generation is shown through religious 

practice. 

The theoretical framework consists of Nancy T. Ammerman’s and Lori Peek’s theories 

about religious identity and Thomas Hylland Eriksen’s and Fredrik Barth’s theories about 

boundary making processes. 

This study shows there is a great diversity in religious directions among Sweden Finland-

ers and their religious background is also shifting. According to the results of this study, reli-

gious faith seems to be more important for the identity for religious Sweden Finlanders of the 

first generation compared to the second and the third generation. One of the explanations 

could be that Sweden Finlanders of the second and the third generation are more assimilated 

in the secular, Swedish society and also because second and third generation immigrants’ 

identity is less clear and in some cases they become an ethnic or a religious anomaly. 

This study also shows that although there are differences between the religious directions, 

similarities also exists, especially between Sweden Finlanders of the first generation. The first 

generation seems to be more conservative when it comes to Bible interpretation and religious 

values, for example. One of the reasons might be that Finnish speaking priests from Finland, 

who work within Church of Sweden, have a background in the religious revival movements 

which has had a strong influence on the Evangelical Lutheran Church of Finland. This study 

also shows there is a living and active religious life among Sweden Finlanders today, even 

though the pressure to assimilate has been strong. 

 

Keywords: Religiosity, culture, language, national minorities, diversity, anomaly, genera-

tions, Swedish Finlanders, Sweden Finns, assimilation, revival movements, Nancy T. Am-

merman, Lori Peek, Thomas Hylland Eriksen, Fredrik Barth 

   

English title: ”Sometimes the boundless break the boundary – Religious identity among 

Sweden Finlanders of the first, the second and the third generation”  
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka olika religiösa inriktningar som finns 

bland sverigefinländare idag och vilken religiös bakgrund de har. Ett annat syfte har varit att 

ta reda på om religionen spelar en primär eller en sekundär roll för identiteten jämfört med 

kultur och språk hos sverigefinländare, och om det finns skillnader i den religiösa identiteten 

hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare, samt hur dessa förmodade skill-

nader kan förklaras. En annan målsättning med denna studie har varit att undersöka hur reli-

giositet uttrycks hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare genom religiös 

praktik. 

Det teoretiska ramverket består av Nancy T. Ammermans and Lori Peeks teorier om reli-

giös identitet and Thomas Hylland Eriksens and Fredrik Barths teorier om gränsdragnings-

processer. 

 Denna studie visar att det finns en stor mångfald vad gäller religiösa inriktningar bland 

sverigefinländarna och att även deras religiösa bakgrund skiftar. Resultatet av denna studie 

visar att religiös tro tycks vara viktigare för identiteten för första generationens sverigefinlän-

dare jämfört med andra och tredje generationen. En av förklaringarna skulle kunna vara att 

sverigefinländare av andra och tredje generationen är mer assimilerade i det sekulära, svenska 

samhället och även att andra och tredje generationens invandrare har en mer otydlig identitet 

och att de i vissa fall kan bli etniska eller religiösa anomalier. 

 Trots mångfalden vad gäller religiösa inriktningar, visar studien att det även finns likhet-

er, i synnerhet bland första generationens sverigefinländare. Första generationen tycks vara 

mer konservativ vad gäller bibeltolkning och religiösa värderingar, exempelvis. Ett av skälen 

kan vara att finsktalande präster från Finland, som arbetar inom Svenska kyrkan, har en bak-

grund inom väckelserörelsen, som har haft stark påverkan på Evangelisk-lutherska kyrkan i 

Finland. Denna studie visar också att det finns ett levande och aktivt religiöst liv bland sve-

rigefinländare idag, trots att assimilationstycket har varit stort.  

 

Nyckelord: Religiositet, kultur, språk, nationella minoriteter, mångfald, anomali, generation-

er, sverigefinländare, sverigefinnar, assimilering, väckelserörelser, Nancy T. Ammerman, 

Lori Peek, Thomas Hylland Eriksen, Fredrik Barth   
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1. INLEDNING 

 

I slutet av december 2016 bodde drygt 720 000 personer med finsk bakgrund i Sverige, vilket 

motsvarar 7,2 % av landets befolkning, enligt Statistiska Centralbyrån.1 I samband med rati-

ficeringen av Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter år 2000 erkände Sverige 

de nationella minoriteterna sverigefinnar, judar, romer, samer och tornedalingar, för att 

skydda dessa minoriteters fortlevnad.2 Enligt ramkonventionen gäller bland annat detta: 

 

● De stater som undertecknat konventionen ska vidta åtgärder för att främja fullständig 

jämlikhet mellan personer inom nationella minoritetsgrupper och majoritetsbefolk-

ningen.  

 

● De nationella minoriteterna ska kunna utveckla sin kultur och bevara sin religion, sina 

språk, sina traditioner och kulturarv. Staterna ska främja detta arbete. 

 

● Nationella minoriteter ska skyddas från diskriminering, fientlighet och våld, deras 

mötes-, förenings-, yttrande-, tanke-, samvets- och religionsfrihet ska respekteras och 

uppmuntras.3 

 

Då Sverige har förbundit sig till att följa ramkonventionen, är det intressant att undersöka om 

de nationella minoriteterna har möjlighet att utveckla sin kultur och bevara sin religion, sitt 

språk, sina traditioner och sitt kulturarv i Sverige. Denna studie fokuserar på sverigefinlän-

darnas religiösa identitet i dess skiftande former, då den nationella minoriteten sverigefinnar 

inkluderas i begreppet sverigefinländare.4 

 

1.1  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sverigefinsk religiositet, för att få en klarare bild 

av de olika religiösa inriktningar och religiösa praktik som går att finna hos sverigefinländare 

i Sverige idag, för att kunna se om den nationella minoriteten sverigefinnar, som inkluderas i 

begreppet sverigefinländare, kan utveckla sin kultur och bevara sin religion, sitt språk, sina 

                                                
1 Sveriges Radio Sisuradio, ‘Nu har var fjortonde person i Sverige finländskt påbrå’, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6638363, 2017-05-01. 
2 Länsstyrelsen i Stockholms län, Från erkännande till egenmakt, från ord till handling: Rapport från konferens 

om den minoritetspolitiska reformen, maj 2010, s. 3. 
3 Ibid. 
4 Statens Offentliga Utredningar, SOU 2005:040, Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetsskydd, 2005, s. 40. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6638363
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traditioner och sitt kulturarv i Sverige efter ratificeringen av Ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter.5  

 

1.2 Frågeställningar 

Denna studie kommer att försöka besvara följande frågeställningar: 

● Vilka religiösa inriktningar går att finna bland sverigefinländare idag? 

● Vilken religiös bakgrund har sverigefinländare (föräldrars samt mor- och farföräldrars 

religiösa bakgrund)? 

● Är den religiösa identiteten hos sverigefinländare underordnad eller överordnad andra 

identitetsskapande faktorer, såsom kultur och språk?  

● Finns det skillnader i religiös identitet hos första, andra och tredje generationens sve-

rigefinländare och hur kan man förklara eventuella skillnader? 

● Hur yttrar sig religiositet hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare 

genom religiös praktik? 

● Har den sverigefinska minoriteten en möjlighet att utveckla sin kultur och bevara sin 

religion, sitt språk, sina traditioner och sitt kulturarv i Sverige? 

 

1.3 Tidigare forskning om sverigefinsk och finländsk religiositet 

Veikko Wright har skrivit licentiatavhandlingen Migration och religion: Religionens bidrag 

till finländska invandrares integration i det svenska samhället - en inledande undersökning i 

religionshistoria vid Göteborgs universitet.6 Materialet som används i studien är två enkäter 

gjorda 1985 (i Eskilstuna, Katrineholm och Göteborg)7 och 1993 (i Eskilstuna, Göteborg, 

Strängnäs och Jönköping).8 Frågorna i båda enkäterna handlade bland annat om trostillhörig-

het, trons uttryck, religiöst deltagande samt livet i Sverige. Förutom enkäterna intervjuades 

28 personer under perioden 1985-86.9 Avhandlingen handlar bland annat om religiös identi-

tet10 och religiösa organisationer.11 Dock nämns enbart kristna organisationer i studien:  

 

                                                
5 Ibid. 
6 Veikko Wright, Migration och religion: Religionens bidrag till finländska invandrares integration i det 

svenska samhället - en inledande undersökning, licentiatuppsats i religionshistoria, Institutionen för religionsve-

tenskap, Göteborgs universitet, 1999. 
7 Ibid. s. 8. 
8 Ibid. s. 9. 
9 Ibid. s. 7. 
10 Ibid. s. 55. 
11 Ibid. 65. 
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Majoriteten av de inflyttade finländarna tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan 

[statskyrkan] i Sverige. En minoritet av de finska invandrarna är medlemmar i den 

grekisk-ortodoxa kyrkan, frikyrkor, samt Jehovas Vittnen. De ortodoxa är anslutna till 

Finska Ortodoxa församlingen i Sverige”.12 

 

Det finns dock även andra religiösa inriktningar representerade bland sverigefinländarna, 

exempelvis islam.13  

 

Anette Malinen (2002) har gjort en studie om Svenska kyrkans finskspråkiga församlings-

verksamhet i Borås på 1960- och 1970-talen, där bakgrunden för den finska församlingsverk-

samheten beskrivs och hon ger även en mer generell beskrivning av situationen i Finland un-

der efterkrigstiden och arbetskraftsinvandringen till Sverige.14 Irma Lampinen (2001) har 

gjort en studie om Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Mariestad och dess när-

het gällande deras 30-åriga verksamhet.15 

 

Harri Heino har skrivit Mihin Suomi tänään uskoo (Vad tror Finland på idag), där olika nu-

tida religiösa inriktningar i Finland finns beskrivna.16 Peter Nynäs, Ruth Illman och Tuomas 

Martikainen har redigerat On the Outskirts of ‘the Church’ – Diversities, Fluidities and New 

Spaces of Religion in Finland,17 som bland annat handlar om mångfalden inom nutida religi-

ositet i Finland och om hur finländare identifierar sig religiöst. 

 

1.4 Tidigare forskning om sverigefinsk identitet 

Lotta Weckström har skrivit en språksociologisk avhandling med namnet Representations of 

Finnishness in Sweden (2016), som handlar om sverigefinsk identitet bland andra generation-

ens sverigefinnar i mellersta Sverige.18 I avhandlingen finns passager som på något sätt berör 

religiös identitet: 

 

                                                
12Ibid. s. 65 
13 Amina Kardirsson (Anoo Niskanen), Kvinnor som konverterar till islam - en anomali i det svenska sam-

hället?,  kandidatuppsats, Göteborgs universitet, höstterminen 2003, s. 11. 
14 Anette Malinen, Boråsin suomenkielinen seurakuntatyö 1960- ja 1970-luvulla, Diakonia Ammattikorkeakou-

lu, Järvenpään yksikkö, 2002. 
15 Irma Lampinen, Kirkko siirtolaisen tukena - kirkon suomenkielisen työn 30-vuotistaival Mariestadin  ja sen 

ympäristön suomenkielisessä seurakuntapiirissä, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diakoniyrkeshögskolan), 

Järvenpään yksikkö (enheten i Järvenpää), hösten 2001. 
16 Harri Heino, Mihin Suomi tänään uskoo, 1997. 
17 Peter Nynäs, Ruth Illman & Tuomas Martikainen, On the Outskirts of ‘the Church’ – Diversities, Fluidities 

and New Spaces of Religion in Finland, Nordic Studies in Religion and Culture, Vol. 3, 2015. 
18 Lotta Weckström, Representations of Finnishness in Sweden, Helsingfors: Finnish Literature Society, 2016. 
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Having arrived at my destination I was picked up by the vicar of the local Finnish 

congregation, and he drove me to the family who had offered me a room for the 

fieldwork period. I want to note here that the Church of Sweden has Finnish speaking 

congregations in many cities, and these congregations have a strong social function 

for many Finnish speakers. They are often an important part of everyday life for many 

first generation Finns in Sweden, and the Finnish vicars have an equally important 

role for the community. It was my impression that religion or Sunday service, per se, 

did not play any great role in many Finnish speakers’ lives, but the congregation had a 

significant social function for the communities. In many fieldwork areas the Church 

of Sweden’s facilities had clubrooms for activities in Finnish, even preschools and af-

ter hours care for older children.19 

 

Both of the mothers, Pia and Katariina, were active members of the family club that 

was organized by the Church of Sweden, the Finnish congregation in Västerås. The 

meeting took place at the clubhouse of the church. Both had two similar aged chil-

dren, and had become friends through the family club. Both women described the 

club as a place to which they looked forward to coming, and to meet other Finnish-

speaking parents, mainly mothers, who had become important friends. Bi-weekly the 

club meetings offered them and their children Finnish-speaking company and activi-

ties. The mothers sat, drank coffee and conversed while the children were taken care 

of by a Finnish-speaking child and youth worker. At the end of the 2–3 hour club 

meetings the mothers and their children sang Finnish children’s songs and played 

games together. The playing language of the children was mainly Swedish, as far as I 

could follow them, but the mothers told me that the children always started to play in 

Swedish with one another but switched to Finnish after half an hour or so. All the 

mothers present described the club as something crucial for their children’s language 

development and were grateful for the social network the club created for them.20 

 

Marja Ågren har skrivit avhandlingen ”Är du finsk, eller-?”: en etnologisk studie om att växa 

upp och leva med finsk bakgrund i Sverige (2006), som beskriver betydelsen av finsk bak-

grund för ett antal personer som tillhör andra generationen sverigefinländare. Studien fokuse-

rar på deras vardagsliv, deras positioner i samhället och deras upplevelser av identifikation 

och tillhörighet. Dessa personer är födda och uppvuxna i göteborgsområdet och deras föräld-

rar flyttade till Sverige från norra Finland under sextiotalet.21 

 

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist har skrivit avhandlingen Tiden har haft sin gång: Hem och till-

hörighet bland sverigefinnar i Mälardalen (2006),22 som handlar om identitet och tillhörighet 

bland första generationens sverigefinnar. Studiens syfte är att studera hur personer som mi-

grerat i unga år och som har bott i det nya landet i årtionden identifierar sig, var de känner sig 

                                                
19 Ibid. s. 46f. 
20 Ibid. s. 50. 
21 Marja Ågren, ”Är du finsk, eller-?”: en etnologisk studie om att växa upp och leva med finsk bakgrund i Sve-

rige, 2006. 
22 Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Tiden har haft sin gång: Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen, 

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Tema Äldre och åldrande, 2006.  
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vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren till den gamla hemorten och till 

den nya hemorten. Studien fokuserar på personer som flyttade från Haapajärvi i Österbotten 

till Sverige när de var unga under 1950-, 60- och 70-talet och har varit bosatta i Eskilstuna i 

många år. Studien fokuserar således på en mycket liten grupp individer som alla kommer från 

samma ort i Finland och som alla har bosatt sig på samma ort i Sverige. 

 

År 2000 färdigställde Pekka Suutari avhandlingen ”Götajoen jenkka” (2000)23 om dansmu-

sikens betydelse för den sverigefinska identiteten. Samma år inleddes det treåriga bilaterala 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsprojektet “Svenskt i Finland – finskt i Sve-

rige”, som på finska heter “Kahden puolen Pohjanlahtea”.24 “Programmets syfte är att 

granska samexistensen mellan svenskt och finskt i såväl Sverige som Finland, samt att titta på 

den samverkan och de spänningar som funnits och finns mellan dessa två länder (och tidigare 

rikshalvor).”25 Ett av programmets sjutton olika delprojekt var “Växelverkan och identitet. 

Kyrka och religion i Finland och Sverige 1809-1999”, som samordnades av professor Ingvar 

Dahlbacka vid Åbo Akademi.26 Fyra tryckta volymer med namnet Kahden Puolen Pohjan-

lahtea har utgivits på finska efter projektet slut, och i första delen beskrivs bland annat kyr-

kans roll i Finland och Sverige sett ur ett historiskt perspektiv.27 En av texterna som har an-

knytning till detta stora bilaterala projekt är Växelverkan och identitet: kyrka och religion i 

Finland och Sverige 1809-1999, som redigerats av Ingvar Dahlbacka och André Swan-

ström.28 

 

2 METODER 

 

I detta kapitel redogörs för de metoder som har använts i denna studie. 

 

2.1 Blandade undersökningsmetoder 

I denna studie har blandade undersökningsmetoder använts, både kvalitativa och kvantitativa. 

Enligt Creswell och Clark kallas detta för “mixed methods”: 

                                                
23 Pekka Suutari, Götajoen jenkka, Suomen etnomusikologinen seura, 2000. 
24 Niklas Erlin, ‘Samexistens och spänningar, Storprojekt synar svenskt och finskt, i Finland och Sverige’, 

http://web.abo.fi/meddelanden/forskning/2002_03_svefifisve.sht. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Kahden Puolen Pohjanlahtea I, Historiallinen arkisto 123:1, Helsingfors: Hakapaino OY, 2006. 
28 Ingvar Dahlbacka och André Swanström (red.), Växelverkan och identitet: kyrka och religion i Finland och 

Sverige 1809-1999, Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akademi, 2006. 

http://web.abo.fi/meddelanden/forskning/2002_03_svefifisve.sht
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Mixed methods research is a research design with philosophical assumption as well as 

methods of inquiry. As a methodology, it involves philosophical assumptions that 

guide the direction of the collection and analysis of data and the mixture of qualitative 

and quantitative approaches in many phases in the research process. As a method, it 

focuses on collecting, analyzing, and mixing both quantitative and qualitative data in 

a single study or series of studies. Its central premise is that the use of quantitative and 

qualitative approaches in combination provides a better understanding of research 

problems than either approach alone.29 

 

Det finns tre olika sätt att blanda data på, och dessa är att slå ihop data (merge), att koppla 

ihop data (connect) eller att bädda in data från ett set till ett annat (embed), så att en typ av 

data stödjer en annan typ av data.30 I denna studie har kvantitativa och kvalitativa data kopp-

lats ihop. 

 

 

Bilden är från boken “Designing and Conducting Mixed Methods Research”.31 

 

Det finns fyra olika huvudtyper av design för den blandade metoden, enligt Creswell och 

Clark, och dessa är trianguleringsdesignen, den inbäddade designen, den förklarande desig-

nen och den utforskande designen. Den vanligaste och mest välkända är trianguleringsdesig-

                                                
29 John W. Creswell & Vicki L. Plano Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research, 2007, s. 5. 
30 Ibid. s. 7. 
31 Creswell & Clark, 2007, s. 7. 
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nen, vars syfte är att få olika, men kompletterande data om samma ämne. Det är en enfasde-

sign där kvalitativa och kvantitativa data implementeras inom samma tidsram och med lik-

värdig vikt och den kallas också för “concurrent triangulation design”.32 

 

 

FIGURE 7: CONGRUENT MIXED METHODS ADOPTED FROM CRESWELL (2012) 

 

Bilden är från “Multiple Approaches and Triangulation”.33 

 

Det finns även andra varianter av trianguleringsmodellen, men i denna studie har data samlats 

in parallellt och ges samma vikt och därför används “concurrent triangulation design”. De 

metoder som har använts i denna studie är enkät, deltagande observation och intervjuer. Re-

sultatet från datainsamlingen presenteras och analyseras i resultatdelen av uppsatsen, varefter 

jämförelser och tolkning av materialet görs i diskussionen. 

 

2.2 Kvantitativa metoder – enkät  

Enkäten har gjorts med hjälp av Google Formulär, då detta program är gratis och enkelt att 

använda. Enkäten har sedan skickats till ett antal respondenter som antas ha sverigefinsk bak-

                                                
32 Ibid. s. 62ff. 
33 Multiple Approaches and Triangulation, https://jl00282.wordpress.com/dissertation-part-1/mixed-

methodology-2/multiple-approaches-and-triangulation/, 2017-04-30 

 

https://jl00282.wordpress.com/dissertation-part-1/mixed-methodology-2/multiple-approaches-and-triangulation/
https://jl00282.wordpress.com/dissertation-part-1/mixed-methodology-2/multiple-approaches-and-triangulation/
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grund och koppling till någon religiös organisation eller grupp. Den har även lagts ut på en 

sluten diskussionsgrupp på Facebook för att kunna nå en viss målgrupp. Eftersom alla inte 

har kunnat svara på enkäten på svenska och en översättning till finska har efterfrågats, har en 

tvåspråkig enkät gjorts i efterhand med samma innehåll. Resultatet från den svenskspråkiga 

enkäten och den tvåspråkiga enkäten kommer att presenteras separat. 

 

När den tvåspråkiga versionen gjordes, översattes första frågan “Ser du dig själv som tro-

ende?” till “Koetko itsesi uskovaiseksi?” på finska. Då ordet “uskovainen” (troende) kan upp-

fattas som ett mer värdeladdat ord på finska, och därför ombads jag att ändra ordet till “us-

konnollinen” (religiös). Ordet “uskonnollinen” har dock också väckt reaktioner hos en del 

respondenter. När jag gjorde deltagande observation i Borås 18-19 mars 2017, kom två med-

lemmar ur Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Borås fram till mig och sa att de 

inte kan svara på enkäten, eftersom ordet “uskonnollinen” (religiös) används i den. “Jag är 

inte religiös, jag är troende!”, sa en av dem och även den andra var uppenbart upprörd över 

ordvalet. Andra har dock tyckt att ordet “uskonnollinen” är ett bättre ord i sammanhanget. 

När jag frågade Markku Kanniainen om ordvalet i enkäten, tyckte han att ordet “uskon-

nollinen” var att föredra, då det var mer neutralt. Kanniainen, som har bakgrund inom gam-

mallaestadianismen i Finland, är nyanländ i Sverige och har nyligen tillträtt som präst inom 

Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Borlänge. En del har således tyckt att “us-

konnollinen” är ett bättre ordval, medan andra har tyckt att “uskovainen” hade varit bättre. 

Oavsett vilket ord som hade varit bättre, blev formuleringen inte en exakt översättning, då det 

står “troende” (uskovainen) i den svenska versionen av enkäten, medan det står “uskon-

nollinen” i den finska översättningen, vilket betyder religiös. Detta ord användes i flera av de 

övriga frågorna i enkäten, vilket möjligen har påverkat resultatet mellan dem som svarade på 

den helt svenska versionen av enkäten och dem som svarade på den tvåspråkiga. En lärdom 

av detta är att avvakta med att skicka ut en enkät om den ska översättas. 

 

Enligt Gillham är det viktigt att i förhand testa enkäten så att frågorna förstås på rätt sätt.34 

Innan enkäten skickades ut till några respondenter fick en person testsvara på frågorna och 

likadant gjordes innan översättningen till finska skickades ut.  

 

                                                
34 Bill Gillham, Developing a Questionnaire, 2nd Edition, Continuum International Publishing Group, 2007, s. 

35. 
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Det fanns sammanlagt 25 frågor i enkäten. Vissa av frågorna var obligatoriska att svara på 

(nr. 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21-25) och övriga frågor var frivilliga att svara på. En del 

av frågorna var slutna och där var respondenterna tvungna att välja ett svarsalternativ. En del 

av frågorna var öppna och då fick respondenterna skriva fritt. Syftet med de öppna frågorna 

var att få mer djupgående svar vid dessa frågor, exempelvis vid fråga 20: “Om din religiösa 

tro är viktig för din identitet, på vilket sätt är den det?”. Vid en sådan fråga hade olika svars-

alternativ kunnat utelämna viktiga svar. Enligt Gillham används öppna frågor mer sällan, 

eftersom svaren blir svårare att analysera och de är också svårare att svara på, men öppna 

frågor har ändå vissa fördelar: 

 

I argue below that open questions can lead to a greater level of discovery but that their 

number and kind has to be restricted to justify the “cost”.35 

 

I en enkät om tro och identitet har det känts befogat att ha med flera frågor där respondenter-

na har kunnat skriva öppna svar, eftersom det hade varit svårt att tänka ut tillräckligt många 

relevanta svarsalternativ. Fråga tre var en frivillig sluten fråga med olika svarsalternativ “Om 

du ser dig själv som troende, hur har du fått din tro? Du kan kryssa i fler än ett alternativ”. 

Vid den frågan har 34,6 % (9 av 26 som svarade på frågan) valt alternativet “Övrigt” i den 

svenskspråkiga enkäten och 45,2 % (28 av 62 som svarade på frågan) i den tvåspråkiga enkä-

ten, vilket innebär att svarsalternativen inte har varit tillfredsställande. Alternativen var:  

 

Jag har fått min tro av min förälder/mina föräldrar 

Jag har fått min tro genom mina vänner 

Jag har fått min tro genom min partner (maka/make/sambo/särbo) 

Jag har varit en religiös sökare och har funnit min tro genom sökande 

Övrigt 

 

Detta visar hur svårt det kan vara att hitta relevanta svarsalternativ vid denna typ av under-

sökning och därför anser jag att det är befogat att ha ett antal frågor där respondenterna kan 

skriva ett svar själva, i stället för att välja mellan olika alternativ. 

 

Då denna studie fokuserar på sverigefinländares religiösa identitet, har enkäten skickats ut till 

personer som har sverigefinsk bakgrund och som antas ha en koppling till någon religiös för-

                                                
35 Gillham, 2007, s. 5. 
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samling, förening eller grupp. Den har skickats ut till medarbetare inom Svenska kyrkans 

finska församlingsverksamhet i de stift (Skara och Göteborgs Stift) som är inom det finska 

förvaltningsområdet i Västra Götalandsregionen (Skövde, Mariestad, Trollhättan, Borås, Gö-

teborg och Uddevalla) och även till kontaktpersoner inom finska pingstförsamlingar i dessa 

kommuner. Dessa medarbetare och kontaktpersoner har blivit ombedda att sprida enkäten i 

sina församlingar. Dock har jag inte kunnat kontrollera att jag har haft rätt e-postadresser till 

dem som jag har uppfattat som kontaktpersoner och jag har inte skickat någon påminnelse om 

enkäten för att undvika att samma personer svarar flera gånger. Enkäten kunde fyllas i utan 

att respondenten var inloggad, men det innebar att det teoretiskt fanns en möjlighet att svara 

flera gånger. Enstaka dubbletter hittades sedan bland svaren. 

 

Enkäten har även skickats till en del religiösa församlingar och föreningar utanför Västra Gö-

taland, exempelvis till Dalarnas Fridsförening och Finska Ortodoxa Kyrkan i Stockholm, då 

syftet med studien har varit att inkludera olika religiösa inriktningar. Den har även lagts upp 

på en sluten Facebookgrupp för kvinnor som har konverterat till islam, “Konvertiter till 

islam, Systrar”,36 som i dagsläget har drygt 400 medlemmar, där de flesta bor i Sverige, men 

en del är bosatta i andra länder, exempelvis Norge, Danmark, Frankrike och Finland. Dis-

kussionsspråket i gruppen är dock svenska. Andra som har fått enkäten är ungdomar som är 

med i Svenska Kyrkans ungdomsprojekt “Tro, Hopp och Drömmar”, som är till för ungdo-

mar mellan 15-25 år, som har finska, romska eller tornedalska rötter och som leds av Kai 

Latvalehto.37  

 

Enkäten har också skickats ut till de personer som varit med i prästen Tapio Syrjäties ut-

skickslista för församlingsinformation. Syrjätie är komminister inom Svenska kyrkans finsk-

språkiga församlingsverksamhet i Skövde. I Skövde har den också skickats ut till förenings-

aktiva sverigefinländare av första generationen som inte nödvändigtvis har en koppling till 

någon religiös församling eller förening och även till andra generationens sverigefinländare 

som inte heller med säkerhet har en religiös bakgrund. Syftet med detta var att få fler respon-

denter från Skövde, vars finska församlingsverksamhet har studerats mer ingående i denna 

studie.  

                                                
36 Konvertiter till islam, Systrar, Facebook, 

https://www.facebook.com/groups/103399606366480/?multi_permalinks=1521966311176462%2C1521963204

510106%2C1521579801215113%2C1521581204548306%2C1521528914553535&notif_t=group_activity&not

if_id=1495746053265405, 2017-05-26. 
37 Svenska kyrkan, ‘Tro, hopp och drömmar’, https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-

drommar, 2017-05-06. 

https://www.facebook.com/groups/103399606366480/?multi_permalinks=1521966311176462%2C1521963204510106%2C1521579801215113%2C1521581204548306%2C1521528914553535&notif_t=group_activity&notif_id=1495746053265405
https://www.facebook.com/groups/103399606366480/?multi_permalinks=1521966311176462%2C1521963204510106%2C1521579801215113%2C1521581204548306%2C1521528914553535&notif_t=group_activity&notif_id=1495746053265405
https://www.facebook.com/groups/103399606366480/?multi_permalinks=1521966311176462%2C1521963204510106%2C1521579801215113%2C1521581204548306%2C1521528914553535&notif_t=group_activity&notif_id=1495746053265405
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-drommar
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-drommar
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Enkäten har enbart varit elektronisk och respondenterna har behövt tillgång till internet för att 

kunna besvara den. För att få enkäten har de också behövt en e-postadress. Några potentiella 

respondenter, som tillhör första generationen sverigefinländare, har frågat om enkäten skulle 

vara möjlig att skriva ut och besvara skriftligt, men jag sa nej till detta, eftersom det skulle ha 

tagit för mycket tid att sammanställa de skriftliga svaren och få med dem i resultatet. Minst 

två av respondenterna har fått hjälp av en annan person för att kunna svara på den elektro-

niska enkäten, vilket kan ha påverkat svaren.  

 

2.3 Kvalitativa metoder 

 

2.3.1 Deltagande observation  

Deltagande observation har genomförts under olika sverigefinska, religiösa sammankomster 

som exempelvis gudstjänster, religiösa konserter, alphakurser, bönemöten och så kallade 

stugmöten (seurat). Tät beskrivning (thick description) har använts under insamlingsfasen, 

men av utrymmesskäl kan inte allt detta material presenteras här. 

 Det anses ofta att antropologen Clifford Geertz står bakom begreppet thick description, 

men i The Interpretation of Cultures hänvisar han själv till filosofen Gilbert Ryle: 

 

From one point of view, that of the textbook, doing ethnography is establishing rap-

port, selecting informants, transcribing texts, taking genealogies, mapping fields, 

keeping a diary, and so on. But it is not these things, techniques and received proce-

dures that define the enterprise. What defines it is the kind of intellectual effort it is: 

an elaborate venture in, to borrow a notion from Gilbert Ryle, “thick description.”38 

 

Metoden har utvecklats och gjorts mer känd av Norman K. Denzin och beskrivs i större detalj 

i boken Interpretive Interactionism: 

 

A thick description … does more than record what a person is doing. It goes beyond 

mere fact and surface appearances. It presents detail, context, emotion, and the webs 

of social relationships that join persons to one another. Thick description evokes emo-

tionality and self-feelings. It inserts history into experience. It establishes the signifi-

cance of an experience, or the sequence of events, for the person or persons in ques-

tion. In thick description, the voices, feelings, actions, and meanings of interacting in-

dividuals are heard.39 

                                                
38 Ibid. s. 6. 
39 Norman K. Denzin, Interpretive Interactionism, Newbury Park, CA: Sage, 1989, s. 83. 



 

17 

 

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist tar upp ett dilemma i sitt avhandlingsarbete om första generat-

ionens sverigefinnar i Mälardalen rörande forskning i det egna samhället eller inom den egna 

gruppen.40 Precis som Lukkarinen Kvist, är jag själv sverigefinsk och därför kan det vara 

svårt att hålla en analytisk distans till de människor och företeelser som är föremål för stu-

dien. Jag är själv bosatt i Skövde och medlem i Svenska kyrkan och har en relativt nära kon-

takt med prästen Tapio Syrjätie och hans fru Outi Syrjätie, som medverkar i studien både som 

intervjupersoner och under deltagande observation. Flera av de övriga intervjupersonerna är 

jag också vän eller bekant med. Deltagande observation har gjorts vid flera olika slags reli-

giösa sammankomster, bland annat vid en påsksammankomst (pääsiäisseurat) vid Bodarna i 

Gagnefs kommun, där Dalarnas Fridsförening har sin föreningslokal. Under besöket bodde 

jag i Mockfjärd hos min mormors bror och hans familj, som är aktiva medlemmar i förening-

en. En del av intervjuerna och den deltagande observationen har gjorts i Borås, min tidigare 

hemstad, där mina föräldrar bor. Mina föräldrar har kontakt med både Svenska kyrkans 

finska församlingsverksamhet i Borås och med finska Pingstförsamlingen i Borås. Således är 

jag personligen involverad, om än på distans, till flera av de församlingar och föreningar som 

ingår i denna studie och precis som Lukkarinen Kvist skriver, kan det vara svårt att hålla 

nödvändig distans och främmandegöra det bekanta.41 

 

Det som underlättat distansen är att jag innan uppsatsarbetet inte hade något närmare samröre 

med någon av de församlingar och föreningar som studeras och vissa av dem, exempelvis 

Dalarnas Fridsförening, har jag aldrig tidigare haft någon kontakt med. Någonting som också 

underlättat den analytiska distansen är min egen religiösa bakgrund. Jag har inte fått någon 

religiös uppfostran som barn då mina föräldrar blev religiösa senare i livet, men intresset för 

religion har funnits där sedan tonåren och förstärktes i samband med resor till Sydostasien 

under perioden 1994-1997, då jag studerade socialantropologi vid Göteborgs universitet. Jag 

konverterade till islam 1997 och levde som muslim fram till 2005, varefter jag återigen blev 

medlem i Svenska kyrkan efter kontakt med den finska församlingsverksamheten i Skövde. 

Under perioden som muslim (då jag använde namnet Amina Kardirsson) skrev jag en kandi-

                                                
40 Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Tiden har haft sin gång: Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen, 

2006, s. 38. 
41 Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Tiden har haft sin gång: Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen, 

2006, s. 38. 
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datuppsats i socialantropologi om kvinnor som konverterar till islam i Sverige42 och en ma-

gisteruppsats i samma ämne om identitetsdilemman bland religiöst aktiva bošnjaker i Sve-

rige.43 I samband med kandidatuppsatsen gjorde jag en enkät som delades ut till 112 kvinnor 

som antogs vara kvinnor som konverterat till islam i Sverige, men av dem svarade endast 26 

personer på enkäten. Av dem som svarade hade åtta en mamma som var född i Finland och 

sex respondenter hade en pappa som var född i Finland,44 vilket innebär att andra generation-

ens sverigefinländare var överrepresenterade bland respondenterna av någon anledning. Fyra 

av respondenterna var själva födda i Finland och totalt hade 11 av 26 någon typ av finsk bak-

grund.45 Då jag själv konverterade till islam under en period och under denna period kom i 

kontakt med en del andra sverigefinska kvinnor som konverterat till islam, har jag burit med 

mig frågan “Varför?” under många år. 

 

Alvesson och Kärreman förespråkar en mysterieansats vid forskning46 och de menar att ett 

mysterium blir en intressant källa till vidare tankar, eftersom det uppmuntrar till problemati-

sering och självreflexivitet och ger drivkraft till att försöka lösa det och därmed skaffa nya 

kunskaper som går utöver det kritiska ifrågasättandet av befintligt tänkande.47 Frågan om 

varför andra generationens sverigefinska kvinnor tycks vara överrepresenterade bland kvin-

nor som konverterar till islam i Sverige är fortfarande ett mysterium som jag vill lösa. Ett av 

skälen till att jag ville göra denna studie om religiös identitet hos första, andra och tredje ge-

nerationens sverigefinländare, var att jag ville finna ett svar på detta mysterium. Kanske finns 

svaret i deras religiösa bakgrund, tänkte jag. Eftersom sverigefinska kvinnor som konverterar 

till islam inte var en fokusgrupp i denna studie, har jag kanske inte kommit närmare svaret, 

men viljan att hitta svaret på den frågan har hjälpt mig att ha en analytisk distans. Kommenta-

rer och svar som annars kanske hade tett sig vardagliga och möjligen intetsägande, har blivit 

mer intressanta när jag har haft dessa “detektivglasögon” på mig. 

 

                                                
42 Amina Kardirsson (Anoo Niskanen), Kvinnor som konverterar till islam - en anomali i det svenska sam-

hället?,  kandidatuppsats, Göteborgs universitet, höstterminen 2003. 
43 Amina Kardirsson (Anoo Niskanen), Att leva dubbelliv - identitetsdilemman bland religiöst aktiva bošnjaker i 

Sverige, magisteruppsats, Göteborgs universitet, vårterminen 2004. 

https://www.scribd.com/doc/32931517/Living-a-double-life-Identity-dilemmas-among-religiously-active-

Bo%C5%A1njaks-in-Sweden-by-Anoo-Niskanen. 
44 Amina Kardirsson (Anoo Niskanen), 2003, s. 11. 
45 Ibid. 
46 Alvesson och Kärreman, Kreativ metod - att skapa och lösa mysterier, 2011, s. 26. 
47 Ibid. s. 139. 

https://www.scribd.com/doc/32931517/Living-a-double-life-Identity-dilemmas-among-religiously-active-Bo%C5%A1njaks-in-Sweden-by-Anoo-Niskanen
https://www.scribd.com/doc/32931517/Living-a-double-life-Identity-dilemmas-among-religiously-active-Bo%C5%A1njaks-in-Sweden-by-Anoo-Niskanen
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Vad innebär deltagande observation i praktiken? Enligt Katrine Fangen är det två former av 

handlande på samma gång: att involvera sig i samspel med andra, samtidigt som man iakttar 

vad de företar sig.48 Om metoden används, bör en bra kombination hittas, menar Fangen: 

 

Om du går in och blir en fullvärdig medlem av den grupp du vill studera har den fors-

kande dimensionen av din närvaro blivit i det närmaste obefintlig. Å andra sidan kan 

du tona ner din deltagarroll genom att helt gå in i rollen som observatör. I detta fall får 

du svårt att förstå kommunikationen och de interna koder som används av deltagar-

na.49 

 

Under de deltagande observationer som har gjorts i denna studie, har jag försökt att delta i så 

hög grad som det går med bibehållen distans. Det innebär att jag har deltagit aktivt under 

bland annat gudstjänster och bönemöten. Under gudstjänsten har jag sjungit med i sångerna 

när jag inte har filmat och jag har lyft höger hand både för att visa att jag önskar förböner 

inom Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde och för att visa att jag vill ha 

syndernas förlåtelse på Borås Fridsförenings och Dalarnas Fridsförenings stugmöten. Syftet 

med detta har varit att “bonda”, skapa band till de andra deltagarna, eller “knyta an” med ett 

annat ord. Då religiösa grupper kan vara relativt slutna i varierande grad, kan det vara svårt 

att få tillgång till de interna koder som Fangen nämner och därför har det känts viktigt att 

skapa band till deltagarna genom att på ett yttre plan delta helt och hållet i det som sker. Svå-

righeten med detta kan vara att banden som skapas till övriga deltagare blir för starka, vilket 

gör att den analytiska distansen minskar. Eftersom jag har besökt så många olika religiösa 

grupper (som dock alla har sverigefinsk bakgrund) i denna studie, har det gått att bibehålla 

distansen på ett tillfredsställande sätt och jag har kunnat “lämna fältet” utan problem för att 

kunna analysera materialet och skriva klart uppsatsen. Fangen påpekar att både informanterna 

och man själv kan uppleva ett vemod när man lämnar platsen för deltagande observation och 

trots att jag endast har gjort mycket korta observationer, har jag upplevt just detta. Under be-

arbetningsfasen av uppsatsen har jag dock försökt att undvika kontakt med informanterna, för 

att inte mitt känslomässiga engagemang ska påverka resultatet. 

 

2.3.2 Intervjuer 

Vad gäller intervjuer finns många omständigheter som måste beaktas. Alvesson och Kärre-

man tar upp ett antal problem med intervjuer och deltagande observation i boken Kreativ me-

                                                
48 Katrine Fangen, Deltagande observation, Liber, 2005, s. 30. 
49 Ibid. 
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tod. Intervjun kan exempelvis bli en politisk handling, intrycksstyrning kan ske, intervjuper-

sonerna kan tillämpa skript, intervjun kan bli en lokal prestation, med mera: ”Intervjuer är 

naturligtvis inte problematiska i sig, men det är viktigt att beakta risken att man litar för 

mycket på intervjuuttalanden när man gör påståenden om hur människor egentligen tänker 

och upplever verkligheten eller hur denna verklighet ’objektivt’ ser ut”.50 De ger också ex-

empel på hur data från intervjuer blir så omfattande att endast en liten andel av det sedan an-

vänds i analysen: 

 

Följaktligen drunknade jag nästan i data. Jag hade 250 sidor med intervjuutskrifter, 

ungefär 700 sidor med utskrifter av möten - jag fick till slut ihop mer än 100 timmars 

inspelningar av möten, där varje timme skulle ge upphov till ungefär 20 utskrivna si-

dor […] Till slut ingick cirka 5 procent av mina data i avhandlingen […]51 

 

Jag har medvetet valt att inte spela in intervjuer på band av två skäl. Dels för att jag har velat 

ställa känsliga frågor och därför kan det tänkas att intervjupersonerna hade censurerat sina 

svar mer om de vetat att det spelades in och dels för att jag har velat genomföra ett större an-

tal intervjuer än vad jag hade kunnat göra om jag hade behövt transkribera ljudfiler till text. 

Även om jag hade spelat in intervjuerna, hade jag behövt sålla mycket i materialet och endast 

en liten del av data hade kunnat användas i analysen. Mycket besvär till liten nytta, helt en-

kelt. Det skulle kunna hävdas att transkription är nödvändigt för att garantera att svaren blir 

korrekt återgivna, men inte ens en inspelning kan garantera exakthet och talat språk som tran-

skriberas i efterhand kan bli så osammanhängande att meningen går förlorad, hävdar jag. Ex-

empel på detta finns i Lotta Weckströms avhandling Representations of Finnishness in Swe-

den:52 

                                                
50 Alvesson och Kärreman, s. 125. 
51 Ibid. s. 17. 
52 Weckström, 2016, s. 11. 
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Precis som Weckström tror, undrar läsaren vad detta egentligen handlar om. Denna tran-

skription och översättning finns i prologen till avhandlingen och ger fler frågor än svar till 

läsaren. Vad vill Weckström förmedla om andra generationens sverigefinnar genom att inleda 

sin avhandling med denna transkription? Att en intervju transkriberas och sedan tas ur sitt 

sammanhang ger i bästa fall en skev bild av verkligheten och i värsta fall en falsk. Inspelning 

av intervjuer och transkription gör inte intervjuaren objektiv, hävdar jag, eftersom ett subjek-

tivt urval görs ur intervjumaterialet. 

 

Då intervjuerna inte har blivit inspelade i denna studie, utan antecknade, har en selektion 

gjorts redan vid anteckningsfasen, eftersom varje ord och hummande inte har kunnat anteck-

nas. Samma selektion måste dock göras efter transkription, eftersom det av utrymmesskäl inte 

är möjligt att använda allt ljudmaterial som spelats in och transkriberas. 

 

Alvesson och Kärreman menar att den viktigaste aspekten av en god intervju inte är om den 

fångar det aktuella fenomenet på ett “korrekt” sätt, utan om den har förmåga att utlösa nya 

tankar och kreativitet hos forskaren.53 De menar att tonvikten bör ligga på intervjuns förmåga 

att väcka nya idéer och inte på deskriptiv precision. Detta har jag försökt att ha i åtanke när 

jag har gjort den slutgiltiga selektionen av intervjumaterialet till analysen. Allting som har 

                                                
53 Alvesson och Kärreman, 2011, s. 130. 
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sagts under intervjuer är inte av samma intresse för denna studie och därför har jag fokuserat 

på det som för analysarbetet framåt. 

 

Intervjuerna i studien har varit halvstrukturerade. Frågor ställdes om bland annat religiös 

bakgrund och om tankar kring identitet. Frågor ställdes också om religiösa värderingar. 

 

2.3.3 Urval 

I inledningsfasen till studien gjorde jag en plan för arbetet, där intervjuer och deltagande ob-

servation ingick. Intervjuer skulle bland annat göras med prästen Tapio Syrjätie och hans fru 

Outi Syrjätie, som är anställda av Svenska kyrkan i Skövde och arbetar inom finsk försam-

lingsverksamhet och även med Sami Kaukonen, som är präst inom Svenska kyrkan i Skövde. 

Den finska pingstförsamlingen Skövde Saalemförsalings pastor Tuomo Kulpakko skulle 

också intervjuas. Deltagande observation skulle göras inom Svenska kyrkans finska försam-

lingsverksamhet i Skövde och Skövde Saalemförsamling. Intervjuer skulle göras med ung-

domar som deltar i projektet ”Tro, Hopp och Drömmar” och enkäten skulle inledningsvis 

skickas till dessa ungdomar. Deltagande observation skulle göras vid gospelmusikern Pekka 

Simojokis och kören EtCeteras besök i Skövde 25-26 februari. Deltagande observation i 

svenskspråkig församlingsverksamhet inom Svenska kyrkan i Skövde skulle också inkluderas 

i studien för att jämförelser skulle kunna göras, men eftersom andra tänkbara möjligheter för 

deltagande observation och intervjuer upptäcktes under resans gång, gjordes i stället en av-

gränsning till religiös verksamhet med sverigefinsk koppling inom främst Skara stifts område 

(Skövde, Borås och Trollhättan), men även i Dalarna. 

 

På grund av de ändrade planerna genomfördes deltagande observation på Bibelns Röda Tråd-

eventet i Borås 18-19 mars 2017, som samarrangerades av Svenska kyrkans finska försam-

lingsverksamhet i Borås och Borås Finska Pingstförsamling. På Caroli församlingshem i 

Borås fick jag kontakt med gammallaestadianska Borås Fridsförening och därigenom fick jag 

även kontakt med Jyrki Pitkälä, som är predikant inom Dalarnas Fridsförening och som var 

på besök hos Borås Fridsförening 19 mars. Jag har även besökt en vårsammankomst inom 

Svenska Kyrkans finska församlingsverksamhet i Trollhättan 1 april och en påsksamman-

komst hos Dalarnas Fridsförening 16 april. Deltagande observation har också gjorts vid 

Svenska kyrkans finska församlingsverksamhets bönemöte, alphakurser och gudstjänster i 

Skövde. Intervjuer som har tillkommit i efterhand är med bland annat Jonas Päivärinta från 

Amazing Life (Borås Finska Pingstförsamlings svenskspråkiga verksamhet), samt Peter 
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Manninen, som är kårledare för Frälsningsarmén i Skövde och som också har en koppling till 

Borås Finska Pingstförsamling. Andra intervjupersoner som jag inte hade kontakt med i in-

ledningsfasen är Eini Ollilainen, diakon för Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i 

Borås och Markku Kanniainen, präst inom Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i 

Borlänge. Anledningen till att fler män än kvinnor i ledande position har intervjuats, är att de 

flesta ledare inom den sverigefinska religiösa verksamheten som jag har kommit i kontakt 

med har varit män. Däremot är det fler kvinnor som har varit närvarande när jag har gjort 

deltagande observation i olika sammanhang, förutom hos Dalarnas Fridsförening, där andelen 

kvinnor och män i olika åldrar tycktes vara relativt jämbördig (dock var samtliga predikanter 

och tolkar män). På Skövde Saalemförsamlings gudstjänster har också andelen män och 

kvinnor varit relativt lika och även kvinnor har varit framme vid predikstolen och vittnat om 

sin tro, även om alla predikanter även där har varit män.  

 

Sammanlagt intervjuades 28 personer. Av dem var 11 kvinnor (två församlingsmedarbetare 

och nio församlingsmedlemmar) och 17 var män (av dem var 13 präster, pastorer och andra 

församlingsmedarbetare och fyra var församlingsmedlemmar). Två (kvinnor) av dem som 

intervjuades räknas som tredje generationens sverigefinländare, då deras förälder/föräldrar är 

födda i Sverige, medan mor- och/eller farföräldrar är född/födda i Finland. Åtta (män) av 

intervjupersonerna tillhör andra generationen sverigefinländare, då deras förälder/föräldrar är 

född/födda i Finland och övriga (17) tillhör första generationen (åtta män och nio kvinnor), 

då de själva är födda i Finland. En av intervjupersonerna (en man) har inte finsk bakgrund. 

 

Enligt Fangen är det inte rätt att utforma problemställningen på förhand vid tillämpningen av 

grundad teori (grounded theory), eftersom det kan hindra en från att öppna sig tillräckligt för 

fältet.54 Trots att jag har haft en problemställning på förhand, har jag varit öppen för att ändra 

den och jag har framför allt varit öppen för att hitta lämpliga platser att göra deltagande ob-

servation på och för personer som skulle vara intressanta att intervjua. Jag har fått många tips 

på lämpliga intervjupersoner, men har inte intervjuat alla jag har fått tips om, både på grund 

av tidsbrist och även för att jag har känt att man har försökt att styra in mig mot ett särskilt 

spår. Flera av intervjupersonerna har haft en ledande position inom en religiös församling 

eller förening, men jag har även intervjuat andra församlings- eller föreningsmedlemmar, för 

                                                
54 Fangen, 2005, s. 35. 
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att få en mer mångfacetterad bild, i synnerhet i Skövde, där jag har gjort en fördjupning. De 

flesta församlingsmedlemmar som har intervjuats har varit kvinnor. 

 

Trots att intressanta intervjupersoner har valts bort på grund av tidsbrist och trots att delta-

gande observation inom svenskspråkig församlingsverksamhet inte gjordes, har materialet 

ändå blivit mer omfattande än vad som från början var tanken. Detta är delvis en konsekvens 

av vald metod, grundad teori (grounded theory), där data från ett urval analyseras, för att se-

dan ett nytt urval ska kunna göras baserat på analysen. Mer data samlas in och ytterligare 

analyser och nya urval görs tills en ny teori genererats.55 Detta är en tidskrävande metod, men 

den är nödvändig för att få den öppenhet för fältet, som Fangen beskriver,56 anser jag. 

 

2.3.4 Presentation av resultatet 

Presentation av resultatet från de två enkäterna, intervjuerna och den deltagande observation-

en finns främst i del 5. 

 

2.3.5 Forskningsetik och anonymitet 

Enligt Vetenskapsrådet är anonymitet ibland ett krav för att etikprövningsnämnder ska god-

känna en studie. Personuppgifter eller namn på insända enkätsvar eller prover kan exempelvis 

klippas bort så att det sedan blir omöjligt att koppla ett visst svar eller prov till en bestämd 

individ.  I en del studier är de enskilda individernas identitet inte av intresse och då är det 

lättare att utlova anonymitet.57 

 

Det bör dock framhållas att denna strategi har andra nackdelar. Kontroll av forskarnas 

uppgifter blir svår eller omöjlig. Dessutom kan ju en hel grupp stigmatiseras eller dis-

krimineras genom publicering av vissa forskningsresultat, även om ingen enskild per-

son i gruppen kan identifieras.58 

 

I denna studie har enkäten varit helt anonym, då namn eller personuppgifter inte har efterfrå-

gats. Respondenterna har heller inte behövt logga in för att svara på enkäten. Dock kan det 

ändå vara möjligt att härleda vissa svar till bestämda individer på en ort, eftersom responden-

terna fick uppge födelseort och nuvarande bosättningsort. I analysdelen av enkäten har jag 

                                                
55 Jan Hartman, Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund, 2001, s. 36. 
56 Fangen, s. 35. 
57 God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011, s. 68. 
58 Ibid. 
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därför inte sammanställt och särskiljt svar från respondenter som bor i en viss stad, exempel-

vis Skövde, eftersom respondenternas identitet eventuellt kan röjas då. 

 

Vad gäller intervjuerna och den deltagande observationen, har anonymitet inte utlovats till 

informanterna, eftersom den inte skulle kunna garanteras. Två av dem som blev intervjuade 

ville vara anonyma, så dessa personer förekommer inte med namn eller andra uppgifter som 

kan röja deras identitet. Då intervjuerna inte blev inspelade, har respondenterna fått se texten 

där deras intervju finns med och de har fått en möjlighet att lämna synpunkter på texten. För 

att de ska veta vad som är deras intervjumaterial i uppsatsen har samtligas namn varit med 

vid utskicket. Om namnen ska finnas med i den färdiga texten eller inte, har inneburit ett 

etiskt dilemma. Vid en anonym intervju kan någon uttala sig på ett sätt som eventuellt kan 

påverka andra som tillhör samma grupp, vilket kan få till följd att gruppen som helhet stigma-

tiseras eller diskrimineras genom publicering av resultatet. Genom att publicera denna studie 

finns exempelvis en risk för att sverigefinländare kan komma att diskrimineras inom Svenska 

kyrkan, vilket skulle kunna få konsekvenser för den finska församlingsverksamheten. Ano-

nyma intervjuer skulle inte skydda sverigefinländare som grupp från att stigmatiseras eller 

diskrimineras och därför fick namnen på intervjupersonerna vara kvar i texten med intervju-

personernas godkännande. En del av intervjupersonerna har i efterhand önskat att deras 

namnuppgifter tas bort och detta har också gjorts. En del önskade också att vissa sekvenser ur 

intervjuerna togs bort och därför har vissa passager strukits.  

 

2.3.6 Kombinera intervjuer och deltagande observation 

Vad gäller deltagande observation varnar Alvesson och Kärreman för att de som observeras 

kan vara angelägna om att försöka tillfredsställa det som de tror är forskarens intresse och att 

vissa beteenden kan utlösas av att de observerade befinner sig under granskning.59 De konsta-

terar ändå att observationer och intervjuer kan kombineras på ett fruktbart sätt: “Observation-

er använder man för att fastställa faktiska beteenden och praktiker och intervjuer för att få 

kommentarer, fantasier och ledtrådar till det som inte manifesteras direkt i beteende och in-

teraktion.”60 Även Lukkarinen Kvist tar upp denna nyttoaspekt i sin avhandling: 

 

Jag vill här återge en händelse från fältet för att illustrera den fördel som kombination 

av observationer och intervjuer kan medföra. I intervjusituationer bad jag genom flera 

frågor och följdfrågor de intervjuade berätta så ingående som möjligt om Mälardale-
                                                
59 Alvesson & Kärreman, 2011, s. 133. 
60 Ibid. s. 135. 
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nin Haapajärvi-seura och dess verksamhet. Jag tyckte att många berättade utförligt. 

När jag i samband med gästbesöket från Haapajärvi deltog i ett samkväm med före-

ningens medlemmar och gästerna, föreslog någon att vi skulle sjunga Mälardalenin 

Haapajärvi-seuras egen sång. Jag blev förvånad eftersom ingen hade nämnt den i in-

tervjuerna. Deltagande observation gav mig alltså möjlighet att upptäcka sådant som 

de intervjuade inte hade formulerat i ord. 

  

Människor kan rimligen inte berätta eller minnas allt, varken i intervjusituationer eller 

i andra sammanhang. I intervjuer kan det hända att informanter utesluter sådant de 

själva inte bedömer som intressant eller relevant i sammanhanget, eller som de upple-

ver som så självklart att inte de kommer att tänka på att nämna det. Likaså kan infor-

manterna undvika ämnen som för dem är alltför svåra, känsliga eller kontroversiella. 

Det är inte heller för alla givet att kunna verbalisera sina upplevelser, erfarenheter och 

reflektioner.61 

 

I denna studie har ett antal kortare och längre intervjuer gjorts och de kommer att presenteras 

i resultatdelen av uppsatsen. Vissa av intervjuerna har gjorts på finska och vissa på svenska 

och i vissa fall har båda språken använts växelvis. Anteckningarna har i de flesta fall gjorts på 

intervjuspråket, men under några av intervjuerna skrevs anteckningarna på svenska trots att 

intervjuspråket var finska, för att bespara tid för översättning i efterhand. Denna metod kunde 

användas eftersom jag är van vid att tolka och översätta mellan finska och svenska. 

 

2.3.7 Grundad teori  

Grundad teori (grounded theory) utvecklades av Barney Glaser och Anselm Strauss i början 

av 60-talet. De hade olika akademiska bakgrunder och båda var missnöjda med de tradition-

ella induktiva och deduktiva metoderna. Deras skilda bakgrunder ledde till att deras metod 

skar igenom traditionella uppdelningar mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, samt in-

duktiva och deduktiva metoder.62 Grundad teori är en blandning av induktion och deduktion 

och denna mix är central för teorin.63 Teorin går ut på att man upprepar urval, datainsamlande 

och analys. Först samlas data in från ett urval som sedan analyseras induktivt och därefter 

görs ett nytt urval baserat på analysen. Mer data samlas in, ytterligare analyser görs och ett 

nytt urval tills en ny teori genererats. Det är därför en interaktiv process, där datainsamlande 

och analys ömsesidigt påverkar varandra.64 Vad gäller intervjuerna och den deltagande ob-

servationen i denna studie har datainsamlingen varit en interaktiv process. En intervju har lett 

                                                
61 Lukkarinen Kvist, 2006, s. 42. 
62 Jan Hartman, Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund, 2001, s. 28. 
63 Ibid. s. 27. 
64 Ibid. s. 36. 
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vidare till en annan och deltagande observation i ett sammanhang har lett vidare till nya slut-

satser och deltagande observation i ett annat sammanhang, för att få tankar och teorier bekräf-

tade, exempelvis om synen på samkönade äktenskap och musikpreferenser bland sverigefin-

ländare. 

 

Jan Hartman anser att grundad teori en metod för att induktivt generera nya idéer på ett sys-

tematiskt och effektivt sätt. Om teorier är ordentligt grundade i data kan det antas att de är 

pålitliga och därför är det inte nödvändigt att testa eller verifiera dem i efterhand. Eftersom 

syftet med metoden är att generera nya teorier är den mest lämplig inom outforskade områ-

den, menar han, och den används främst vid kvalitativa undersökningar.65 

 

2.3.8 Abduktion 

Enligt Orlando Mella har grundad teori förknippats med induktion, alltså att komma till en 

slutsats genom observationer, där grunden till slutsatserna är det material som samlas in vid 

fältarbete. Först görs en plan, sedan datainsamling och slutligen en analys av materialet. En 

generell hypotes genereras från insamlat data. Deduktion i sin tur innebär att man från ett 

begrepp eller en teori föreslår slutsatser och detta testas sedan genom data. En hypotes ställs 

först och efter detta väljs en metod som bekräftar eller förkastar hypotesen.66 Mella menar att 

grundad teori inte borde ses som en rent induktiv metod, utan som ett uttryck för abduktion. 

Termen abduktion lanserades av Charles Peirce i slutet av 1800-talet inom logikteorin, men 

den användes redan av Aristoteles.67 

 

Enligt Mella betraktade Peirce abduktionen som ett sätt att resonera där en hypotes accepteras 

provisoriskt om den förklarar tillgängliga data. Abduktionen är ett sätt att försvara en hypotes 

eller en slutsats.68 Skillnaderna mellan induktion, deduktion och abduktion enligt Pierce är 

följande menar Mella: “Deduction proves that something must be; Induction shows that 

something actually is operating; Abduction merely suggests that something may be.”69 

 

Peirce integrerade dessa tre begrepp så att de inte längre sågs som skilda sätt att argumentera 

på, utan som olika faser i det vetenskapliga arbetet: 

                                                
65 Ibid. s. 9. 
66 Orlando Mella, Kvalitativa analyser med grundad teori: Teoretiska perspektiv och tillämpningar, Sociolo-

giska Institutionen Uppsala Universitet, 2007, s. 17 
67 Ibid. 
68 Ibid. s. 16. 
69 Ibid. s. 18. 
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Detta börjar med abduktion: en hypotes eller frågeställning kring det som utvecklas 

vid en viss situation. Därefter drar man genom induktion slutsatser utifrån de hypote-

ser som ställs om ting och fenomen eller processer som man kan få om hypotesen an-

tas vara sann. Dessa andra ting, fenomen, processer kan testas experimentellt för att 

genom deduktion kontrollera hypotesen.70 

 

Resultatet i denna studie antyder att religiöst aktiva sverigefinländare är konservativa i sin 

syn på samkönade äktenskap och kvinnliga präster. Det fanns inga frågeställningar om detta i 

den enkät som skickades ut i början av undersökningsfasen, utan det var någonting som upp-

täcktes under resans gång genom intervjuer och deltagande observation. Därför ställde jag 

den provisoriska hypotesen att religiösa sverigefinländare har en mer konservativ syn på 

samkönade äktenskap och kvinnligt prästerskap. För att få resultatet bekräftat, har jag i senare 

intervjuer ställt direkta frågor om exempelvis synen på samkönade äktenskap. Jag har också 

aktivt letat efter sådant som kan bekräfta tesen under deltagande observation. Datainsamlan-

det blev således en interaktiv process, där insamlandet och analysen ömsesidigt påverkade 

varandra, såsom vid abduktion.71 Då tiden för datainsamlandet var begränsad, hann jag inte 

göra en enkät med frågor om synen på samkönade äktenskap och kvinnligt prästerskap för att 

på ett deduktivt sätt kunna härleda om tesen stämmer. För att deduktivt kunna bevisa att sve-

rigefinländare är mer konservativa än exempelvis majoritetsbefolkningen vad gäller synen på 

samkönade äktenskap och kvinnligt prästerskap, hade det krävts en större jämförande studie 

med en tillräckligt stor urvalsgrupp. Trots att det inte finns några data som med säkerhet kan 

visa att religiösa sverigefinländare är mer värdekonservativa i vissa frågor jämfört med majo-

ritetsbefolkningen, visade resultatet en så pass tydlig tendens i den riktningen att detta tas upp 

i diskussionsdelen av uppsatsen. 

 

3 TEORI 

 

Det teoretiska ramverket i denna studie består av främst Nancy T. Ammermans and Lori 

Peeks teorier om religiös identitet samt Thomas Hylland Eriksens och Fredrik Barths teorier 

om gränsdragningsprocesser, eftersom jag anser att gränsdragning är en väsentlig del av iden-

titetsskapande. 

 

                                                
70 Ibid. s. 18. 
71 Hartman, 2001, s. 36. 
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3.1 Religiös identitet och identitetsskapande 

 

For modern social theory, as well as for many ordinary people, religious identities 

have been a problem. Just what does it really mean to claim a Jewish or Christian 

identity? To think of oneself as Presbyterian or Baptist? […] As modern people have 

loosened their ties to the families and places that [perhaps] formerly enveloped them 

in a cocoon of faith [or at least surrounded them with a predictable round of religious 

activity], they can choose how and whether to be religious, including choosing how 

central religion will be in their lives. Religious practices and affiliations change over a 

complicated lifetime, and the array of religious groups in a voluntary society shifts in 

equally complex ways. If religious identity ever was given, it certainly is no longer.72 

 

Som Nancy T. Ammerman påpekar i citatet ovan har religiös identitet aldrig varit någonting 

givet, i synnerhet inte i det moderna samhället. Enligt Philip Hammond, som Ammerman 

hänvisar till, kan den religiösa identiteten vara kollektivt tilldelad/tillskriven (ascribed) eller 

individuellt uppnådd (achieved) och den kan spela en primär eller en sekundär roll. Att anta 

en kollektiv, religiös identitet i det moderna samhället, handlar enligt Ammerman om val och 

inte om determinism. Hon menar att vi inte heller delar en och samma religiösa identitet och 

att vi inte riktigt vet vad vi ska göra av alla de identiteter som finns runtomkring oss.73 Am-

marman påpekar att vi måste uppmärksamma den intersektionalitet som finns i de situationer 

där identiteter konstrueras och hon lyfter fram begreppet ”religiöst narrativ”: 

 

It also requires attention to the intersectionality of the situations out of which identi-

ties are constructed. Actions arise out of the multiplicity of public narratives available 

to modern actors [...] All situations are characterized by a fluidity of boundaries and 

the presence of story lines gleaned from the multiple contexts in which modern and 

postmodern persons live [...] If we are to understand religious identities, then, we 

must begin by attending to episodes of social interaction [whether face-to-face or me-

diated] that are emplotted in a religious narrative – one in which ”religious” actors, 

ideas, institutions, and experiences play a role in the story of who we are and who I 

am.74 

 

Enligt Lori Peek finns flera olika förklaringar till varför man utvecklar en religiös identitet. 

Att ta sin tillflykt till religion kan vara en reaktion på det främlingskap som migration för 

med sig. En religiös identitet kan också minska på den spänning som orsakas av till synes 

                                                
72 Nandy T. Ammerman, ‘Religious Identities and Religious Institutions’ i Handbook of the Sociology of Reli-

gion, red. Michele Dillon, 2003, s. 207. 
73 Ammerman, 2003, s. 207. 
74 Ibid. s. 215f. 
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oförenliga identiteter. Religionen kan också användas för att särskiljas i ett multikulturellt 

samhälle. När religionen inte längre tas för given kan det bli viktigare för anhängarna att föra 

vidare de trossatser, värderingar och beteenden som religionen förknippas med: 

 

According to Smith [1978:1175], immigration itself is often a theologizing experi-

ence; immigrants frequently react to the alienation and confusion that result from their 

arrival in a new country by turning to religion. In attempt to resolve adjustment issues, 

they build religious institutions and re-establish familiar social and cultural activities 

in the new host society [Kurien 1998; Rayaprol 1997].75 […] The second approach 

highlights on-going processes of identity construction, selection, and negotiation [Ca-

hill 1986; Nagel 1995, 1994; Waters 1990; West and Zimmerman 1987]. Identity con-

struction entails self-presentation and the management of verbal and visual impres-

sions [Goffman 1963, 1959]. Various situational, personal, and social identities are 

invoked based on the specific costs and rewards associated with those identities 

[Vryan et al. 2003].76 […] A third explanation maintains that religious identity and 

expression serve to ease the tensions caused by incongruent immigrant, ethnic, and 

American identities [Feher 1998; Yang 1999], while also helping the individual to 

overcome social isolation. […] A fourth explanation contends that religion may be 

used to maintain personal and social distinctiveness in the multicultural American 

context [Rayaprol 1997]. As religion is less and less taken for granted in the plural-

istic and secular conditions of the United States, adherents become more conscious of 

their traditions and often more determined to transmit those beliefs, values, and be-

haviors [Warner 1998:17].77  

 

Enligt Nynäs, Illman & Martikainen, som redigerat On the Outskirts of ’the Church’ – Diver-

sities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland, gör den ökade diversifieringen och 

komplexiteten i nutida samhällen att man måste finna nya definitioner på religiös tillhörighet, 

identifiering och identitet och att det inte längre finns någon tydlig skiljelinje mellan det reli-

giösa och det sekulära: 

 

As argued in this book, contemporary societies appear more complex and diverse than 

ever before and the interviews attest to a reality where all possible religious and ideo-

logical choices can be made and variously combined by individual believers and 

groups. Thus, it seems clear that the increasing diversification of people’s life situa-

tions calls for new ways of defining and understanding religious belonging, identifica-

tion and identity.78 

 

                                                
75 Peek, 2005, s. 218. 
76 Ibid. s. 217. 
77 Ibid. s. 219. 
78 Nynäs, Illman & Martikainen, On the Outskirts of ’the Church’ – Diversities, Fluidities and New Spaces of 

Religion in Finland, 2015, s. 218. 
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These examples illustrate that the diversification found in the ethnographic material 

puts the whole idea of unified religious systems into question, abandoning the tradi-

tional dichotomy of religious and secular, which no longer seems to offer a strict 

choice of either/or.79 

 

Enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter ska de nationella 

minoriteterna kunna utveckla sin kultur och bevara sin religion, sina språk, sina traditioner 

och kulturarv och staterna som ratificerat konventionen, inklusive Sverige, ska främja detta 

arbete.80 I ramkonventionens artikel 5 står att: 

 

1. Parterna åtar sig att främja de förutsättningar som är nödvändiga för att personer 

som tillhör nationella minoriteter skall kunna bibehålla och utveckla sin kultur och 

bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen religion, språk, tradit-

ioner och kulturarv. 

 

2. Utan att inverka på de åtgärder som vidtas i enlighet med sin allmänna integrat-

ionspolitik skall parterna avhålla sig från åtgärder eller metoder som syftar till assimi-

lering av personer som tillhör nationella minoriteter mot dessa personers vilja och 

skall skydda dem mot alla åtgärder som syftar till sådan assimilering.81 

 

On the Outskirts of ’the Church’ – Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Fin-

land82 pekar på en ökad diversifiering vad gäller religiös identitet, åtminstone i Finland, och 

det finns anledning att tro att situationen i Sverige är likartad. Ett antagande är därför att det 

inte finns en specifik religiös identitet som kännetecknar sverigefinländare, utan att det finns 

en mångfald av religiösa inriktningar och religiös identifiering. Därför är det bekymmersamt 

med formuleringar som antyder att identiteter är statiska och tydligt avgränsade: ”De nation-

ella minoriteterna ska kunna utveckla sin kultur och bevara sin religion, sina språk, sina trad-

itioner och kulturarv. Staterna ska främja detta arbete.”83 Denna formulering står i Från er-

kännande till egenmakt, från ord till handling: Rapport från konferens om den minoritetspoli-

tiska reformen, utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län, som sedan den 1 januari 2010 

tillsammans med Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges 

minoritetspolitik genomförs i landet. 

                                                
79 Ibid. S. 219. 
80 Länsstyrelsen i Stockholms län, Från erkännande till egenmakt, från ord till handling: Rapport från konfe-

rens om den minoritetspolitiska reformen, maj 2010, s. 3. 
81 Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, Framework Convention for the Protection of National 

Minorities Strasbourg, l.II. 1995, Prop. 1998/99:143, Bilaga 2, s. 5. 
82 Nynäs, Illman & Martikainen, 2015, s. 218. 
83 Länsstyrelsen i Stockholms län, Från erkännande till egenmakt, från ord till handling: Rapport från konfe-

rens om den minoritetspolitiska reformen, maj 2010, s. 3. 
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I denna studie kommer fokus att vara på sverigefinländares religiösa identitet/identiteter. I 

enkäten som gjordes som en del av denna studie, fanns bland annat frågor om hur responden-

terna har fått sin religiösa tro och om hur viktig den religiösa tron är för deras identitet. Sva-

ren analyseras för att se om det finns några skillnader mellan hur respondenter ur första, 

andra och tredje generationen sverigefinländare svarade vad gäller sättet som respondenterna 

har fått sin religiösa identitet på (tillskriven eller uppnådd) och om det finns några skillnader 

vad gäller den religiösa identitetens roll (primär eller sekundär). Intervjuerna och den delta-

gande observationen i denna studie kan förhoppningsvis ge en kompletterande bild av vilken 

roll religionen har för identiteten för sverigefinländare av första, andra och tredje generation-

en. Det som framkommer i denna studie måste dock ses som en ögonblicksbild, eftersom 

identifikation är en ständigt pågående process, precis som Hovi, Illman & Ingman påpekar: 

 

As Stets and Burke have pointed out, identity salience is relational and situational; 

different aspects of identity become active as the situations and thus relevant stimuli 

for self-categorisation change. Aspects of identity are also dependent on the degree of 

importance an individual attaches to goals and purposes [Stets and Burke 2000, 231]. 

Identification as such is a discursive process that is culturally and socially situated and 

contextual, and it can never be ‘ready-made’. Instead, it is a process which continues 

throughout an individual’s life, being dependent on an uncountable quantity of inter-

secting factors affecting that life.84 

 

3.2 Anomalier 

Enligt socialantropologen Thomas Hylland Eriksen är varje social gemenskap eller identitet 

exklusiv på det sättet att alla inte kan ha den och grupper konstrueras alltid i relation till 

andra.85 Som exempel nämner han att en gemensam europeisk identitet måste definiera sig 

själv i kontrast till någonting annat, exempelvis en muslimsk identitet, en Mellanöstern-

identitet eller en nordamerikansk identitet. Han hävdar också att etniska gruppers identiteter 

är relativa och varierar i betydelse beroende på situationen. I vissa situationer är den etniska 

identiteten ganska betydelselös och i andra situationer viktigare. Det finns också situationer 

där det är svårt att tillskriva en individ en bestämd identitet, exempelvis när den religiösa 

identiteten ska bestämmas för en person vars ena förälder är hindu och den andra är muslim 

från Indien. Victor Turner använde formuleringen “betwixt and between” och Mary Douglas 

                                                
84 Nynäs, Illman & Martikainen (red.), ’Interlacing Identities, Agencies and Resources’, On the Outskirts of ’the 

Church’ – Diversiteis, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland, 2015, s. 109. 
85 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, 1993, s. 81. 
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använde termen “anomali”.86 Eriksen väljer att kalla sådana personer för “etniska anomalier” 

och en typisk etnisk anomali är enligt honom andra och tredje generationens invandrare i 

Europa: “Dessa kan både av andra och sig själva uppfattas som medlemmar av samma et-

niska grupp som sina föräldrar; likväl kan de också uppfatta sig själva som “anpassade” till 

majoritetskulturen.”87 Eriksen menar att många av dessa personer kan känna motstridiga loja-

liteter och i första hand uppstår problem i förhållande till gränsbevakningen: 

 

Om man samtidigt tillhör två grupper som delvis definieras genom att ömsesidigt kon-

trasteras mot varandra, är det oundvikligt att svåra situationer uppstår. I ljuset av vår 

tidigare diskussion av kultur och identitet kunde vi hävda att detta inte nödvändigtvis 

beror på att de båda “kulturerna” är oförenliga, utan på att de etniska ideologierna an-

ser att de är det. I en social miljö där man förväntas ha en väldefinierad etnisk identi-

tet kan det vara psykologiskt och socialt svårt att “satsa på två hästar samtidigt”.88 

 

Eriksen menar att barn till “blandade” par är en annan typ av etniska anomalier, men att deras 

identitetsproblem kan påminna om dem som barn och barnbarn till invandrare har. Han häv-

dar också att det kan vara socialt nödvändigt att utveckla entydiga avgränsningar kring et-

niska identiteter, i synnerhet när vissa etniska grupper åtnjuter särskilda rättigheter.89 Just så 

är fallet för sverigefinländarna, då den del av gruppen som har finskspråkig bakgrund har 

status som nationell minoritet i Sverige: 

 

I nuvarande lagstiftning anges termen ”sverigefinne” för en av de grupper som Sve-

rige erkänt som nationell minoritet. Minoritetsspråkskommittén definierade inte vilka 

som skall anses ingå i gruppen. Se även diskussion under avsnitt 2.2 rörande minori-

tet. Med sverigefinne avses i detta betänkande i Sverige varaktigt boende personer 

som talar finska och ättlingar till dessa. Det kan således vara finskspråkiga personer 

som invandrat till Sverige från Finland och deras ättlingar. Ättlingarna behöver inte 

behärska finska språket för att kunna definiera sig som sverigefinnar. 

     Med ”finlandssvenskar” avses personer boende i Finland som har svenska som 

modersmål, samt även personer med svenska som modersmål som flyttat till Sverige 

från Finland och deras ättlingar. 

     Med termen ”sverigefinländare” avses både finskspråkiga och svenskspråkiga per-

soner som flyttat till Sverige från Finland och deras ättlingar, dvs. både sverigefinnar 

och finlandssvenskar boende i Sverige.90 

 

                                                
86 Eriksen, 1993, s. 82. 
87 Ibid. 
88 Ibid. s. 83. 
89 Ibid. s. 84f. 
90 Statens Offentliga Utredningar, SOU 2005:040, Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetsskydd, 2005, s. 40. 
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Det finns dock sverigefinländare som har flerspråkig bakgrund och där exempelvis båda för-

äldrarna kommer från Finland, men den ena av dem är finlandssvensk. Det kan också vara så 

att ena föräldern kommer från Finland och den andra från Sverige eller från ett annat land. 

Eftersom kategorin “sverigefinne” tycks uppstå genom kontrastering gentemot kategorierna 

“finlandssvensk”, “svensk” och “svenskspråkig”, kan anomalier uppstå när vissa individer 

tillhör båda de kontrasterade kategorierna, anser jag. 

 

3.3 Revitaliseringsrörelser 

I boken Etnicitet och nationalism beskriver Thomas Hylland Eriksen bland annat hur kultu-

rella skillnader kommuniceras, hur gränser mellan etniska grupper upprätthålls och hur 

gränsprocesser fungerar.91 Som nämndes ovan blir andra och tredje generationens invandrare 

ofta anomalier på grund av att de inte har kunnat passa in i de dominerande kategorierna i 

samhällets sociala klassifikation. Trots att de sällan blir helt assimilerade, identifierar sig in-

vandrares barn och barnbarn oftast starkare med majoriteten än vad deras föräldrar gjorde och 

detta kan leda till revitaliseringsrörelser, menar Eriksen.92 I rapporten “Tio sätt att stärka barn 

och unga – Ett minoritets- och urfolksperspektiv”,93 som är ett samarbete mellan Svenska 

kyrkan och Hugo-Valentin Centrum vid Uppsala universitet, nämns ordet “revitalisering” 22 

gånger på 51 sidor, vilket antyder att revitalisering av främst minoritetsspråk hos barn och 

ungdomar som tillhör de fem nationella minoriteterna i Sverige är fokus i rapporten. På Sve-

rigefinländarnas Arkivs hemsida finns en artikelsida med rubriken “Revitalisering av språ-

ket”, där det finns material som syftar till att lära barn med sverigefinsk bakgrund finska.94 

Det tycks således redan pågå revitaliseringsrörelser bland sverigefinländare, som kan ha fått 

sin uppstart av det skäl som Eriksen nämner.95  

 

3.4 Gränsdragningsprocesser 

Ett antagande i denna studie är att religiösa identifikationer innefattar gränsdragningsproces-

ser och att identiteter uppstår i kontrast till någonting annat och därför är det relevant med 

teorier om gränsdragningsprocesser. Eriksen96 har skrivit om detta och även hans kollega 

                                                
91 Eriksen, 1993. 
92 Ibid. s. 171 
93 Kaisa Syrjänen Schaal & Leena Huss, Tio sätt att stärka barn och unga - Ett minoritets- och urfolksperspek-

tiv, Svenska kyrkan och Hugo-Valentin Centrum vid Uppsala universitet, 2014. 
94 Sverigefinländarnas arkiv, ‘Revitalisering av språket’, http://cloe.se/sv/sverigefinsk-kultur/revitalisering-av-

spraket/, 2017-05-31. 
95 Eriksen, 1993, s. 171. 
96 Eriksen, 1993. 

http://cloe.se/sv/sverigefinsk-kultur/revitalisering-av-spraket/
http://cloe.se/sv/sverigefinsk-kultur/revitalisering-av-spraket/
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socialantropologen Fredrik Barth,97 som gick bort 2016. Enligt Barth används vissa kulturella 

fenomen av aktörerna för att signalera skillnad, men de fenomen som tas med i beräkningen 

är endast de som aktörerna själva uppfattar som signifikanta.98 Enligt Eriksen, förespråkar 

Barth en relationell och processuell ansats till studiet av etnicitet: 

 

Den etniska gruppen definieras genom sina förhållanden till andra grupper, den fram-

träder genom sina gränser, och gränsen är själv en social produkt av varierande bety-

delse som kan förändras med tiden. Både gruppens kultur och formerna för social or-

ganisation kan förändras utan att den etniska gränsen försvinner. I vissa fall kan grup-

per faktiskt bli mer lika varandra kulturellt samtidigt som gränserna mellan dem för-

stärks.99 

 

Enligt Lori Peek konstrueras religiösa gränser både inifrån och utifrån, som en respons på 

interna konflikter och val, samt externt tryck och belöningar som driver på formandet av 

identiteten: 

 

Religious boundaries and meaning are constructed both from within and without, in 

response to internal conflicts and choices and external pressures and rewards that 

drive identity formation. Religious identities are ultimately “achieved identities” 

(Hammond 1988; Warner 1993), which can be affirmed or denied.100  

 

Det som är intressant att se i denna studie är hur gränser skapas kring den egna religiösa iden-

titeten bland sverigefinländare som är religiöst troende. Vilka gränsmarkörer lyfts upp av 

dem som har blivit intervjuade i denna studie och som har svarat på enkäten? Vilka kultu-

rella, språkliga eller religiösa fenomen används av aktörerna själva för att signalera skillnad?  

 

3.5 Religiös praktik 

 

An interaction takes on a religious character when it directly or indirectly invokes the 

co-participation of transcendence or Sacred Others, invoking a narrative in which they 

play a role. Actions may directly reference the words, actions, or presence of a Sacred 

Other, but the religious narrative may also be more implicit. Once experiences of 

transcendence have been institutionalized in rituals, stories, moral prescriptions, and 

traditions, those practices are then recognized as religious, whether or not the partici-

pants experience them as direct encounters with the Sacred (or even believe Sacred 

                                                
97 Fredrik Barth, ‘Introduction’ and ‘Pathan Identity and Its Maintenance’ in Ethnic Groups and Boundaries, 

1998 (1969). 
98 Barth, 1998 (1969), s. 14. 
99 Eriksen, 1993, s. 53. 
100 Peek, 2005, s. 236. 
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Others to exist). [...] Religious narratives – the building blocks of individual and col-

lective religious identities – are activated, then, by settings in which they are implied 

and by actions into which they have been distilled, as well as by overt experiences and 

direct references.101 

 

 

För att förstå religiösa identiteter, måste man börja med att se på episoder av social interakt-

ion, hävdar Ammerman. Religiösa narrativ är byggstenarna av individuella och kollektiva 

religiösa identiteter, menar hon, och för att förstå religiösa identiteter måste man lyssna på 

berättelser i all deras dynamiska komplexitet: ”Understanding religious identities will require 

that we listen for stories in all their dynamic complexity, situating them in the multiple relat-

ional and institutional contexts in which contemporaty people live their lives.”102 Med andra 

ord behövs en tät beskrivning (thick description), vars innebörd förklaras närmare under ru-

brik 2.3.1 (Deltagande observation). 

 

I denna studie har deltagande observation genomförts för att få möjlighet att studera social 

interaktion bland religiöst aktiva sverigefinländare, och dessa observationer av religiös prak-

tik kommer att användas som analysmaterial tillsammans med enkätsvaren och intervjuerna, 

och tillsammans ämnar detta material att visa komplexiteten bakom nutida sverigefinsk, reli-

giös identitet i dess skiftande former. 

 

  

                                                
101 Nancy T. Ammarman, 2003, s. 216. 
102 Ammerman, 2003, s. 224. 
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4 Bakgrund 

 

I detta kapitel förklaras begreppen ”sverigefinländare” och ”sverigefinne” och en bakgrund 

ges till sverigefinsk, religiös verksamhet i Sverige. 

 

4.1 Den sverigefinska minoriteten 

I slutet av december 2016 bodde drygt 720 000 personer med finsk bakgrund i Sverige, vilket 

motsvarar 7,2 % av landets befolkning, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån.103 

 

4.1.1 Sverigefinnar eller sverigefinländare? 

Sverigefinnar har blivit erkända som en nationell minoritet i Sverige och ordet “sverigefinne” 

syftar på finsktalande sverigefinländare och deras ättlingar: 

 

Sverigefinne är den som har finska rötter men bor i Sverige. Man får själv bekänna sig 

till gruppen. De flesta som gör det är själva födda i Finland, eller har en mor- eller far-

förälder eller en förälder som är född i Finland. Det som förenar Sverigefinnar är 

framför allt språket och kulturen.104 

 

Ordet sverigefinländare omfattar även sverigefinländare med finlandssvensk bakgrund, som 

bor i Sverige och har svenska som modersmål.105 I denna uppsats har jag valt att använda 

ordet “sverigefinländare”, eftersom den är mer inkluderande. Av svaren i enkäten framgår 

inte om respondenterna är sverigefinnar eller inte och under den deltagande observationen har 

jag heller inte kunnat avgöra om alla närvarande räknas eller räknar sig själva som sverige-

finnar eller inte. Därför är det mer korrekt att använda begreppet “sverigefinländare” i detta 

sammanhang, anser jag.  

 

4.2 Finskspråkig församlingsverksamhet inom Svenska kyrkan 

Det finskspråkiga församlingsarbetet i Sverige härrör från 1500-talet, då Stockholms finska 

församling tillkom. Även i Tornedalen har det länge funnits finskspråkigt kyrkligt arbete och 

också bland svedjefinnarna i mellersta Sverige fanns egna finskspråkiga församlingspräs-

                                                
103 Sveriges Radio Sisuradio, ‘Nu har var fjortonde person i Sverige finländskt påbrå’, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6638363, 2017-05-01. 
104  Minoritet.se, ‘Sverigefinnarnas historia’, http://www.minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-till-

invandring, 2017-05-26. 
105 Statens Offentliga Utredningar, SOU 2005:040, Rätten till mitt språk. Förstärkt minoritetsskydd, 2005, s. 40. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6638363
http://www.minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-till-invandring
http://www.minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-till-invandring
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ter.106 Kyrkligt liv med anknytning till sverigefinländarnas etniska mobilisering är dock ett 

nytt fenomen, enligt Kari Tarkiainen, och finska lutherska kyrkan sände på 1920-talet ambu-

lerande präster till norra Sverige. Den stora finska och finlandssvenska emigrationen till Sve-

rige efter andra världskriget skapade en helt ny situation och de flesta av de finska invandrar-

na tillhörde den evangelisk-lutherska kyrkan.107 Finska kyrkan avlönade de finska försam-

lingsarbetarna på 1950-talet, men verksamheten skedde ofta inom svenska kyrkans lokaler. 

Anledningen till att inga egna finska församlingar uppstod i Sverige var att finländarna blev 

medlemmar i Svenska kyrkan med automatik och betalade kyrkoskatt. Därför ingick den 

finskspråkiga församlingsverksamheten i de svenska församlingarnas aktiviteter, menar 

Tarkiainen.108 I Regeringens skrivelse 1994/95:1, ‘Finska språkets ställning i Sverige’, står: 

 

Inflyttningen från Finland under tiden efter andra världskriget har bidragit till att den 

finskspråkiga kyrkliga verksamheten spritt sig till de övriga delarna i landet, där 

finska präster är verksamma inom statskyrkan. Den förste finske prästen, som anställ-

des av Svenska kyrkan i södra Sverige 1952, fick i uppgift att verka inom Skara stift 

och särskilt bland ingermanländarna där. Bland de frireligiösa grupperna med finsk-

språkig verksamhet är pingströrelsen störst. Jehovas vittnen finns också företrädd. De 

ortodoxa är anslutna till Finska ortodoxa församlingen i Sverige, som grundades 

1958. Församlingen har en kyrkoherde och ett kyrkligt centrum i Stockholm. Många 

av de ortodoxa är ingermanländare eller karelare.109 

 

4.2.1 Skara Stift 

Den förste finska prästen som blev anställd av Svenska kyrkan i södra Sverige 1952 var 

domprost S.J. Laurikkala och han anställdes av Kyrkokommittén för finsktalande flyktingar 

för att arbeta bland ingermanländska flyktingar inom Skara stift. Den första finskspråkiga 

församlingsgruppen inom Skara stift hade bildats redan 1947 i Borås av ingermanländare.110 

 

Det bor drygt 30 000 personer med sverigefinsk bakgrund inom Skara stift idag. Många av 

dem är svenskspråkiga, eller kan svenska mycket väl, men för en stor del av dem är finskan 

ett hemspråk, känslospråk, en del av identiteten och en bärare av finsk kultur och tradition, 

enligt Svenska kyrkan.111 

                                                
106 Kari Tarkiainen, ‘Sverigefinska infrastrukturer’ i Finnarnas historia i Sverige 3: Tiden efter 1945, Jarmo 

Lainio (red.), 1996, s. 147. 
107 Ibid. 148. 
108 Ibid. 149. 
109 Regeringens skrivelse, 1994/95:1, ‘Finska språkets ställning i Sverige’, 

http://data.riksdagen.se/dokument/GI031, 2017-05-09. 
110 Anette Malinen, Boråsin suomenkielinen seurakuntatyö 1960- ja 1970-luvulla, 2002, s. 38. 
111 Suomeksi (på finska), Skara stift, Svenska kyrka, https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/suomeksi. 

http://data.riksdagen.se/dokument/GI031
https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/suomeksi
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Idag finns tre komministrar inom finsk församlingsverksamhet i Svenska kyrkan i Skara stift 

och dessa är Tapio Syrjätie (Skövde), Mikko Ollilainen (Trollhättan) och Sakari Kalliomaa 

(Borås). Det finns även en finskspråkig diakon i Borås, Trollhättan och Mariestad, en timan-

ställd diakonassistent i Herrljunga, en finskspråkig församlingspedagog i Skövde, en finskta-

lande kantor i Trollhättan och i Borås, samt en finskspråkig församlingsassistent i Trollhättan, 

enligt uppgifter från 2016.112 Dock finns Sakari Kalliomaa inte med i förteckningen, då han 

blev anställd under år 2016 och det kan även ha skett andra förändringar bland de finsksprå-

kiga församlingsmedarbetarna inom Skara stift. Flera av dem som finns med på listan över 

finskspråkiga medarbetare har blivit intervjuade i denna studie. 

 

4.2.2 Finska väckelserörelsen inom Skara stift 

Inom Skara Stift säger samtliga komministrar inom den finska församlingsverksamheten (Ta-

pio Syrjätie, Mikko Ollilainen och Sakari Kalliomaa) att de har bakgrund inom väckelserörel-

sen i Finland, närmare bestämt den femte väckelserörelsen och mer specifikt Finlands Evan-

gelisk-lutherska Folkmission (Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, SEKL), som 

komministern Tapio Syrjätie inom Svenska kyrkan i Skövde beskriver som snarlik EFS 

(Evangeliska fosterlandsstiftelsen) i Sverige.113 

 

Sakari Kalliomaa, som är ny komminister inom Svenska kyrkans finska församlingsverksam-

het i Borås, är distriktsledare för SEKL:s gren i Sverige, Sveriges Finskspråkiga Evangelisk-

lutherska Folkmission114 och även den finskspråkiga församlingsverksamheten i Skövde ord-

nar exempelvis familjeresor till Kolmården årligen med övernattning i Evangelisk-lutherska 

Folkmissionens missionshem i Finspång.115 Mikko Ollilainen, som är komminister i Trollhät-

tan har tagit avstånd till Folkmissionen av olika skäl som han inte vill nämna, men han har 

fortfarande samarbete med dem, uppger han. 

 

Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission (SEKL) uppstod år 1967 genom influenser från 

nypietismen/femte väckelsen. Det blev en av lutherska kyrkans missionsorganisationer i Fin-

land år 1971, enligt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Organisationens motto är: ”Evan-

                                                                                                                                                  
2017-05-26. 
112 Finskspråkiga medarbetare, Skara stift, 22 april 2016, 

https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/suomenkieliset-tyontekijat , 2017-05-26. 
113 Enligt en e-postkonversation 14 juni 2017. 
114 Sveriges Finskspråkiga Evangelisk-lutherska Folkmission, http://ruotsinkl.palvelee.fi/17, 2017-05-27. 
115 Sveriges Finskspråkiga Evangelisk-lutherska Folkmission, http://ruotsinkl.palvelee.fi/3, 2017-05-27. 

http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/Luther%2C_Martin
http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/Kyrkan
http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/Missionsorganisationerna
http://ruotsinkl.palvelee.fi/17
http://ruotsinkl.palvelee.fi/3
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gelisera folket till att evangelisera bland folken” (Evankelioikaa kansa evankelioimaan 

kansoja).116 Den femte väckelsen/nypietismen i Finland har sin grund i evangelikalismen 

(evangelical movement), som är en internationell, ekumenisk, kristen rörelse, som har haft 

störst inverkan inom protestantiska kyrkor, enligt Harri Heino. Den finska evangeliserande 

väckelserörelsen har bakgrund inom den pietistiska väckelserörelsen, men även inom den 

angloamerikanska evangelikalismen,117 där Billy Graham har varit en av företrädarna.118 

 

Det finns även andra finska väckelserörelser representerade inom Skara stift. Lutherska 

Evangeliföreningen i Borås (Boråsin evankeliumiyhdistys) som firade 60-årsjubileum 28-30 

april 2017 i Caroli församlingshem och i Carolikyrkan,119 är en del av Lutherska evangeliför-

eningen i Finland, SLEY (i Sverige förkortad RSLEY)120 Både arbetskraftsinvandrare från 

Finland och flyktingar från Ingermanland har varit aktiva i föreningen.121  

 

4.3 Laestadianism 

Laestadianismen är en inomkyrklig väckelserörelse, som bland annat kännetecknas av nyk-

terhet och den uppstod på 1840-talet i Karesuando, genom den svenske botanikern och präs-

ten Lars Levi Laestadius (1800-1861). Centralt för den laestadianska trosläran är offentlig 

bikt och syndernas förlåtelse. Lekmannapredikanternas roll är viktig och de medverkar även 

vid gudstjänster. Efter Laestadius död blev lekmannapredikanten Johan Raattamaa viktig för 

rörelsen och efter hans död splittrades rörelsen i olika inriktningar.122 Den största inriktningen 

är gammallaestadianismen (vanhoillislestadiolaisuus), som har över 100 000 anhängare med 

starkast spridning i norra och nordöstra Österbotten (Pohjanmaa) samt Uleåborgsområdet i 

Finland. År 1995 fanns gammallaestadiansk verksamhet regelbundet inom 39 % av försam-

lingarna i Finland och 37 % hade tillfällig verksamhet, enligt Harri Heino. Mest verksamhet 

fanns inom Uleåborgs (Oulu) stift (89 %) och Lappo (Lapua) stift (58 %).123 Andra inrikt-

ningar är bland annat Västlaestadianismen (De förstfödda/Esikoislestadiolaisuus med c:a 10 

                                                
116 ’Finlands evangelisk-lutherska Folkmission’, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, https://evl.fi/ordlista/-

/glossary/word/Finlands%20evangelisk-lutherska%20Folkmission, 2017-05-27. 
117 Heino, 1997, s. 54. 
118 Torbjörn Aronson, ‘Globala kristna rörelser - Missionshistoria och väckelserörelser under 2000 år’, artikelse-

rie publicerad i Världen idag 2013, s. 24. 
119 ’Tervetuloa Evankeliumijuhiin 28-30/4 2017’ (Välkommen till Evangelifest 28-30/4 2017) http://boras-

rsley.blogspot.se/2017/03/tervetuloa-evankeliumijuhiin-28-304-2017.html, 2017-05-28. 
120 ’Evangeliska väckelsen, de evangeliska’, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, https://evl.fi/ordlista/-

/glossary/word/Evangeliska+v%C3%A4ckelsen++de+evangeliska, 2017-05-28. 
121 Hannu Kippo, ’Boråsissa juhlittiin 60-vuotiasta osastoa’ (I Borås firade man en 60-årig avdelning), 

https://www.sley.fi/borasissa-juhlittiin-60-vuotiasta-osastoa/, SLEY, 2017-05-28. 
122 Erling Wande, ‘Tornedalen’, Finnarnas historia i Sverige 3, Jarmo Lainio (red.), 1996,  s. 244. 
123 Harri Heino, Mihin Suomi uskoo tänään, 1997, s. 52. 

https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Finlands%20evangelisk-lutherska%20Folkmission
https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Finlands%20evangelisk-lutherska%20Folkmission
http://boras-rsley.blogspot.se/2017/03/tervetuloa-evankeliumijuhiin-28-304-2017.html
http://boras-rsley.blogspot.se/2017/03/tervetuloa-evankeliumijuhiin-28-304-2017.html
https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Evangeliska+v%C3%A4ckelsen++de+evangeliska
https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Evangeliska+v%C3%A4ckelsen++de+evangeliska
https://www.sley.fi/borasissa-juhlittiin-60-vuotiasta-osastoa/
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000 anhängare) och Nya Väckelsen (Uusheräys med c:a 3000 anhängare).124 Deltagande ob-

servation och intervjuer inom ramen för denna studie har visat att det finns första, andra och 

tredje generationens sverigefinländare som är gammellaestadianer och även västlaestadian-

ismen finns representerad.  

 

4.4 Finska Pingströrelsen i Sverige 

Finska pingströrelsen är störst bland de sverigefinska frikyrkliga rörelserna i Sverige125 och 

enligt Finska Pingst Networks webbsida finns 54 finska pingstförsamlingar med fler än 2500 

medlemmar126 på följande orter i Sverige: Borlänge, Bålsta, Borås, Degerfors, Enköping, 

Eskilstuna, Fagersta, Filipstad, Hällefors, Flen, Gislaved, Guldsmedshyttan, Gävle, Göteborg, 

Haparanda, Hofors, Jönköping, Karlskoga, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Laxå, Luleå, 

Malmö, Mariestad, Mark, Motala, Norrköping, Nyköping, Olofström, Pajala, Sandviken, 

Skellefteå, Skövde, Slottsbro, Spånga, Stockholm, Storfors, Strängnäs, Sundsvall, Söderfors, 

Söderhamn, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Virsbo, Västerås, Örebro, Östra Göinge 

och Övertorneå.127 

 

I Finland kom de första influenserna från pingströrelsen i USA runt år 1908 genom svensk-

språkiga baptister i Österbotten (Pohjanmaa), enligt Harri Heino. Kännetecknande för pingst-

rörelsen har varit den Helige Andens dop och tungomålstalet som ett tecken på detta.128 

Andra kännetecken är rytmisk musik, vittnesbörd och undvikande av liturgi, enligt Heino.129 

 

4.5 Andra kristna rörelser med sverigefinska anhängare  

Enligt Veikko Wright tillhör majoriteten av de inflyttade finländarna (första generationen) 

den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige. En minoritet är medlemmar i den grekisk-

ortodoxa kyrkan, frikyrkor och Jehovas vittnen. De ortodoxa är enligt Wright anslutna till 

Finska Ortodoxa församlingen i Sverige.130 Enligt Katolska kyrkan i Skövde har de också 

medlemmar med sverigefinsk bakgrund. Enkäten som delades ut i samband med denna 

undersökning visar att det bland respondenterna även finns sverigefinska Sjundedagsadven-

                                                
124 ’Laestadianism’, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Laestadianism, 

2017-05-26. 
125  Regeringens skrivelse, 1994/95:1, ‘Finska språkets ställning i Sverige’, 

http://data.riksdagen.se/dokument/GI031, 2017-05-09. 
126 ’Esitys’ (presentation), Finska Pingst Network, http://www.finskapingst.org/, 2017-05-26. 
127 ’Löydä seurakunta läheltäsi’ (Hitta en församling nära dig), http://www.finskapingst.org/, 2017-05-26. 
128 Heino, 1997, s. 84. 
129 Ibid. s. 86. 
130 Veikko Wright, 1999, s. 65. 

https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Laestadianism
http://data.riksdagen.se/dokument/GI031
http://www.finskapingst.org/
http://www.finskapingst.org/
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tister. Vad gäller andra och tredje generationen sverigefinländare, har deras medlemskap i 

olika religiösa samfund inte undersökts närmare, men enligt intervjuer som har gjorts inom 

ramen för denna studie har det framkommit att det i Skövde finns andra och tredje generat-

ionens sverigefinska medlemmar inom Frälsningsarmén och i Borås inom Borås Kristna Cen-

ter, som har nära band till Livets Ord.131 Med stor sannolikhet finns även andra kristna sam-

fund representerade bland sverigefinländarna. 

 

4.6 Andra religiösa grupper 

Enkäten som delades ut i samband med denna studie visar att det finns sverigefinländare som 

är muslimer: “Islam. Jag ber mina fem dagliga böner. Jag försöker så gott jag kan underkasta 

mig Allah och hur Han vill att jag ska leva”, “Jag har gjort trosbekännelsen islamisk shaha-

dah som lyder ‘Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammad är Guds sändebud.’ Jag kate-

goriseras som shia”. En av respondenterna har svarat att mamman blev buddhist: “Min mor 

blev sakta Buddhist när jag var i vuxen ålder”. Troligtvis finns även andra religioner än kris-

tendom, islam och buddhism representerade bland sverigefinländarna.  

 

5 RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras och jämförs det insamlade kvantitativa och kvalitativa materialet. 

 

5.1 Kvantitativa resultat av enkäten 

Frågorna för enkätens två versioner presenteras i bilaga 1 och 2. En del respondenter bad om 

att få enkäten på papper, men fick inte möjlighet till detta. Då tiden för att göra denna studie 

var begränsad, gjordes enkäten enbart elektronisk, för att snabbare kunna sammanställa sva-

ren. I minst två fall har en person som är datavan svarat åt en respondent som inte är det och 

det kan i viss grad ha påverkat svaret. Det skulle givetvis ha varit bättre om alla hade kunnat 

lämna sina svar självständigt. 

 

5.1.1 Den svenskspråkiga enkäten 

                                                
131 ’Teglund om Ekmans avhopp’, Borås Tidning, 2014-03-09, http://www.bt.se/boras/teglund-om-ekmans-

avhopp/. 

 

http://www.bt.se/boras/teglund-om-ekmans-avhopp/
http://www.bt.se/boras/teglund-om-ekmans-avhopp/
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Den svenskspråkiga versionen av enkäten skickades bland annat till ungdomarna i Svenska 

kyrkans ”Tro, Hopp och Drömmar-projekt”,132 sverigefinländare i Skövde, anställda inom 

Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde, Timo Pellinen (Borås Finska 

Pingst) och Jonas Päivärinta (Amazing Life, Borås Finska Pingstförsamling) och den ladda-

des också upp i den slutna gruppen “Konvertiter till islam, Systrar” på Facebook. 42 personer 

svarade totalt, men av dem filtrerades de respondenter bort som lämnat svar som antyder att 

de helt saknar finsk bakgrund. Anledningen till att så pass många utan finsk bakgrund hade 

svarat, beror troligen på att den svenskspråkiga versionen av enkäten lades upp på Facebook-

sidan “Konvertiter till islam, systrar”, där flertalet medlemmar har icke-finsk bakgrund.133 

Efter filtreringen blev 29 respondenter kvar.  

 

5.1.2 Den tvåspråkiga enkäten 

Den tvåspråkiga (finska/svenska) versionen av enkäten skickades till medarbetare och för-

samlingsmedlemmar inom Skara och Göteborgs Stift, till medlemmar i olika pingstförsam-

lingar i Västra Götalandsregionen, till kontaktpersoner inom Sveriges Fridsföreningars Cen-

tralorganisation, till Finska ortodoxa församlingens kontaktadress, samt till förenings- och 

eller församlingsaktiva sverigefinländare bosatta i Skövde. Syftet med att skicka den till 

dessa ställen har varit att nå ut till sverigefinländare som på något sätt är religiöst aktiva. 

 

70 personer svarade på den tvåspråkiga enkäten och ingen filtrering av svaren har gjorts, då 

svaren inte har påvisat att koppling till Finland saknas. Dock har två identiska svar tagits bort, 

eftersom det har varit dubbletter, så det ursprungliga svarsantalet var 72.  

 

5.1.3 Anknytning till Finland 

Respondenterna som besvarade enkäten har fått svara på vilken anknytning de har till Fin-

land. 55,2 % av dem som svarade på den svenskspråkiga enkäten har svarat att deras föräl-

der/föräldrar är född/födda i Finland, vilket innebär att de är andra generationens sverigefin-

ländare. 20,7 % är födda i Finland och är därför första generationens sverigefinländare. 20,7 

% har mor- och/eller farföräldrar som är födda i Finland och tillhör därför tredje generationen 

sverigefinländare. Sammanlagt var 75,9 % av respondenterna som svarade på den svensk-

språkiga enkäten födda utanför Finland. 

                                                
132 https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-drommar, 2017-05-06. 
133 Konvertiter till Islam, systrar, Facebook, https://www.facebook.com/groups/103399606366480/, 2017-05-25. 

 

https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-drommar
https://www.facebook.com/groups/103399606366480/
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Majoriteten av dem som svarat på den tvåspråkiga enkäten är första generationens sverigefin-

ländare (71,4 %), vilket innebär att de själva är födda i Finland. 18,6 % av respondenterna 

tillhör andra generationen. 1,4 % tillhör tredje generationen med mor- och farföräldrar födda i 

Finland och 7,1 % har andra släktingar som är födda i Finland. En av respondenterna (1,4 %) 

har valt “Övriga”.  

 

 

Även vid intervjuerna ställdes frågor om anknytning till Finland. Av dem som intervjuades 

var 11 kvinnor (två församlingsmedarbetare och nio församlingsmedlemmar) och 17 var män 

(av dem var 13 präster, pastorer och andra församlingsmedarbetare och fyra var försam-

lingsmedlemmar). Två (kvinnor) av dem som intervjuades räknas som tredje generationens 

sverigefinländare, då deras förälder/föräldrar är födda i Sverige, medan mor- och/eller farför-

äldrar är född/födda i Finland. Åtta (män) av intervjupersonerna tillhör andra generationen 

sverigefinländare, då deras förälder/föräldrar är född/födda i Finland och övriga (17) tillhör 
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första generationen (åtta män och nio kvinnor), då de själva är födda i Finland. En av inter-

vjupersonerna (en man) hade inte finsk bakgrund. 

 

Första generationens sverigefinländare var alltså överrepresenterade både bland intervjuper-

sonerna och bland dem som svarade på enkäten (då fler enkätsvar kom från den tvåspråkiga 

enkäten, där majoriteten av respondenterna var första generationens sverigefinländare). 

 

5.1.4 Språklig bakgrund 

Vad gäller den språkliga bakgrunden skiljde sig svaren hos de respondenter som besvarade 

den svenskspråkiga enkäten jämfört med dem som svarade på den tvåspråkiga. 

 

Fråga 13 (Kan du finska? Osaatko suomea?) var obligatorisk och svaren visade att samman-

lagt 98,5  % av respondenterna som besvarade den tvåspråkiga enkäten hade svarat att de kan 

finska på något sätt. 

 

Av dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten hade 85,7 % svarat att de kan förstå, tala, 

läsa och skriva finska jämfört med 48,3 % av dem som har svarat på den svenskspråkiga en-

käten. Detta tyder på att andelen respondenter som kan läsa och skriva finska är betydligt 

lägre bland dem som är födda i Sverige jämfört med dem som är födda i Finland. Av dem 

som svarade på den svenskspråkiga enkäten har dock 41,4 % uppgivit att de delvis förstår 

finska eller att de förstår och kan tala finska, vilket gör att sammanlagt 89,7 % av dem som 

svarat på den svenskspråkiga enkäten ändå kan finska på något sätt. 
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5.1.5 Språkets roll för identiteten 

Fråga 16 var obligatorisk och löd: “Är din språkliga bakgrund viktig för din identitet?” I den 

tvåspråkiga enkäten svarade 82,9 % ja på den frågan. Dock svarade 86,2 % ja på frågan i den 

svenskspråkiga enkäten, vilket tyder på att den språkliga bakgrunden ses som något viktigare 

för identiteten för de respondenter som är andra generationens sverigefinländare jämfört med 

de respondenter som är första generationens sverigefinländare, vilkas svar dominerade den 

tvåspråkiga enkäten. 

 

5.1.6 Sverigefinsk identitet 

På den obligatoriska frågan 14: “Ser du dig själv som finsk/sverigefinsk (sverigefinsk = bor i 

Sverige, men har finsk bakgrund)?” (Näetkö itsesi suomalaisena/ruotsinsuomalaisena? (ru-

otsinsuomalainen = asuu Ruotsissa, mutta on suomalainen tausta) har 80 % av respondenter-

na svarat ja i den tvåspråkiga enkäten, jämfört med 75,9 % av dem som svarade på den 

svenskspråkiga enkäten. 

 

5.1.7 Religiös tro 

Av dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten har 80 % uppgivit att de ser sig själva som 

troende på första frågan “Ser du dig själv som troende?” (Koetko itsesi uskonnolliseksi?), 

som var obligatorisk att svara på. En del av dem som har fått den tvåspråkiga enkäten har haft 

synpunkter på ordvalet “uskonnollinen” (religiös), men trots detta har en betydligt högre an-

del svarat ja på den frågan än i den svenskspråkiga enkäten, där ordvalet var “troende” (vilket 

är närmare ordet “uskovainen” på finska). I den svenskspråkiga enkäten svarade 65,5 % ja på 

frågan och 13,8 % svarade kanske. I den finskspråkiga enkäten var andelen osäkra endast 8,6 
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%, vilket kan tyda på att ordet “uskonnollinen” (religiös) fick fler respondenter att svara ja, 

medan andelen osäkra eller negativa svar ökade när ordvalet var “troende”. Det kan även fin-

nas andra skäl till dessa skillnader, exempelvis att majoriteten av dem som svarade på den 

tvåspråkiga enkäten tillhör första generationen sverigefinländare och att den religiösa identi-

teten är starkare hos dem jämfört med andra generationen sverigefinländare. 

 

 

 

Hammond (i Ammerman) menar att den religiösa identiteten kan vara kollektivt tillde-

lad/tillskriven (ascribed) eller individuellt uppnådd (achieved) och den kan spela en primär 

eller en sekundär roll. Att anta en kollektiv, religiös identitet i det moderna samhället, handlar 
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enligt Hammond om val och inte om determinism, och han menar att vi inte heller alla delar 

en och samma religiösa identitet.134 

 

I enkäten som gjordes som en del av denna studie, fanns bland annat frågor om hur respon-

denterna har fått sin religiösa tro och om hur viktig den religiösa tron är för deras identitet.  

Tredje frågan var frivillig att svara på och den löd: “Om du ser dig själv som troende, hur har 

du fått din tro? Du kan kryssa i fler än ett alternativ.” (Jos koet itsesi uskonnolliseksi, millä 

tavalla olet saanut uskosi? Voit valita enemmän kuin yhden vaihtoehdon). 

 

26 respondenter av 29 i den svenskspråkiga enkäten svarade enligt följande: 

 

23,1 % Jag har fått min tro av min förälder/mina föräldrar  

7,7 %  Jag har fått min tro genom mina vänner 

0 %  Jag har fått min tro genom min partner (maka/make/sambo/särbo) 

38,5 %  Jag har varit en religiös sökare och har funnit min tro genom sökande 

34,6 %  Övrigt 

 

62 respondenter av 70 i den tvåspråkiga enkäten svarade enligt följande: 

 

51,6 % Jag har fått min tro av min förälder/mina föräldrar  

11,3 % Jag har fått min tro genom mina vänner 

4,8 %  Jag har fått min tro genom min partner (maka/make/sambo/särbo) 

22,6 %  Jag har varit en religiös sökare och har funnit min tro genom sökande 

45,2 %  Övrigt 

 

Av dem som svarade på den svenskspråkiga enkäten hade endast 23,1 % svarat att de har fått 

sin tro genom sina föräldrar, medan 38,5 % hade svarat att de har varit religiösa sökare, jäm-

fört med 51,6 respektive 22,6 % av svaren i den tvåspråkiga enkäten. Detta skulle kunna bero 

på att 71,4 % av respondenterna som svarade på den tvåspråkiga enkäten är födda i Finland 

jämfört med 20,7 % av dem som svarade på den svenskspråkiga enkäten, vilket tyder på att 

det finns en skillnad mellan första generationens sverigefinländare jämfört med andra och 

tredje generationen i denna fråga. Detta resultat tyder på att de respondenter som tillhör första 

generationen i högre grad har fått sin religiösa identitet tillskriven av sina föräldrar och att 

den är kollektivt tilldelad, alltså ”ascribed”, medan de respondenter som tillhör andra gene-

rationen i högre grad har fått den genom religiöst sökande och att de själva har valt den och 

                                                
134 Ammerman, 2003, s. 207. 
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att den därför är ”achieved”, alltså individuellt uppnådd. Enligt Nynäs, Illman & Martikainen 

har religiositet i Finland blivit mer privat och individualiserad.135 Resultatet i denna studie 

visar att de respondenter som svarat på den svenskspråkiga enkäten, där största delen är andra 

generationens sverigefinländare, tycks gå i samma riktning. 

 

Fråga sex var obligatorisk att svara på: “Är någon av dina föräldrar religiös (oavsett inrikt-

ning)?”. I den tvåspråkiga enkäten har 54,3 % svarat ja på denna fråga, jämfört med 34,5 % i 

den svenskspråkiga enkäten. Det lägre ja-svaret bland dem som svarade på den svensksprå-

kiga enkäten överensstämmer med att färre av dem har fått sin tro genom sina föräldrar, vil-

ket delvis kan förklara att de respondenter som tillhör andra generationen i lägre grad har fått 

sin religiösa identitet kollektivt tillskriven (ascribed). 

 

5.1.8 Religiös inriktning 

En av frågeställningarna i denna studie var vilka religiösa inriktningar som går att finna bland 

sverigefinländare idag och därför ställdes frågan: “Om du ser dig själv som troende, kan du 

beskriva hur och inom vilken trosinriktning?” i enkäten. Variationen i den egna tron var stor 

bland respondenterna. I den svenskspråkiga versionen fanns exempelvis dessa svar om den 

egna tron: Existentialismen, Protestant, Jag ser mig själv starkt troende inom kristendomen, 

Islam, Kristendomen, Jag är en följare av Jesus, Jag vet inte exakt vad jag tror på än, Jag ka-

tegoriseras som shia, Karismatisk, Guds församling. Majoriteten av dem som svarade på den 

svenskspråkiga enkäten är andra generationens sverigefinländare. 

 

I den tvåspråkiga versionen hade respondenterna bland annat svarat: Ortodox, Kreationist, 

sjundedags adventist, Jag är gammellaestadian, Någonting som inte går att förklara, Aktiv i 

församlingen i Svenska kyrkan, kristendom, Jag tror på någonting. Men kanske inte en Gud 

som man traditionellt talar om. Kanske i så fall att godhet finns i livet efter detta, Jag tror på 

Treenigheten, Tror att Gud finns i någon form. De värderingar som jag fick i min barndom 

genom söndagsskolan försöker jag leva efter. Jag har egentligen ingen trosinriktning, men 

tycker att jag hör närmast till den lutheranska trosuppfattningen, Jag är med i Svenska Kyr-

kan, och jag tror på Gud och Jesus. Men jag går inte regelbundet till kyrkan, Jag är ortodox, 

Jag tror på Fadern, Sonen och Den Helige Anden, Jag tror på Gud, Tror inte på kristendomen, 

eller Islam. Tror på själavandring, att vi är här på jorden för att lära oss och bli bättre själar i 

                                                
135 Nynäs, Illman och Martikainen, On the Outskrits of ’the Church’ – Diversities, Fluidities and New Spaces of 

Religion in Finland, 2015, s. 15. 
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strävan mot fullkomlighet, Jehovas Vittne, Lutheran, icke bokstavstroende men traditionsbe-

varande religionsutövning, Finska Pingströrelsen i Sverige, Min tro grundar sig djupt i Bi-

beln, Jag tror på Jesus Kristus. Majoriteten av dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten 

är första generationens sverigefinländare. 

 

Enligt Hovi, Illman & Ingman kännetecknas det religiösa landskapet i Finland av en ökande 

variation av religiösa samfund, traditioner och praktiker: 

 

This increased pluralism at the societal level is reflected in seemingly proliferating 

personal freedoms, of picking and choosing whatever might be useful in constructing 

an individual’s world view and identity formation. These changes have been ex-

plained as religious democratisation, involving two distinctive principles; religious 

individualisation and religious egalitarianism [Ketola 2007, 37].136  

 

Resultatet i denna studie visar samma tendens bland sverigefinländare, anser jag. Svaren från 

respondenterna som svarat på både den svenskspråkiga och på den tvåspråkiga versionen av 

enkäten visar en stor variation i trosinriktningar. Att första generationen sverigefinländare 

tycks ha fått sin religiösa identitet kollektivt tillskriven i högre grad, gör inte svaren mer 

likriktade, utan tyder på en mångfald av religiösa inriktningar även bland första generationen 

sverigefinländare, som är födda i Finland, vilket troligen speglar den religiösa mångfalden i 

det forna hemlandet, som Hovi, Illman & Ingman nämner.137 

 

5.1.9 Religiös bakgrund 

En av frågeställningarna i denna studie var vilken religiös bakgrund sverigefinländare har och 

därför ställdes frågor om detta i enkäten. Vid fråga sju kunde respondenterna lämna ett öppet 

svar och den var frivillig att svara på: “Om någon av dina föräldrar är religiös, kan du besk-

riva hur och inom vilken religiös inriktning?” Fråga nio krävde också ett öppet svar och var 

frivillig att svara på: “Om någon av dina mor- och/eller farföräldrar är religiös, kan du besk-

riva hur och inom vilken religiös inriktning?”. Enkätsvaren visade på en stor mångfald vad 

gäller den religiösa bakgrunden hos respondenternas föräldrar. De inriktningar som nämndes 

är bland annat pietismen (herännäisyys/körttiläisyys), rysk-ortodox tro, luthersk tro, pingströ-

relsen, Jehovas Vittnen, passivt medlemskap i Svenska kyrkan, gammallaestadianism. 

 

                                                
136 Nynäs, Illman och Martikainen (red.), 2015, s. 90. 
137 Ibid. 
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Variationen vad gäller den religiösa bakgrunden bland mor- och farföräldrar är också stor. 

Bland annat nämndes pietismen, grekisk ortodox tro, pingströrelsen, luthersk tro, laestadian-

ismen, Svenska kyrkan, ortodox tro från Karelen. Både Heino138 och Hovi, Illman & Ing-

man139 visar att det finns en stor, religiös variation i Finland, vilket också blir tydligt i resulta-

tet av denna studie. 

 

5.1.10 Religionens roll för identiteten 

En av frågeställningarna i denna studie var om det finns skillnader i religiös identitet hos 

första, andra och tredje generationens sverigefinländare och hur man kan förklara eventuella 

skillnader. Därför ställdes frågor för att få svar på detta. Fråga 17 i enkäten var obligatorisk 

att svara på och löd: “Är din religiösa tro viktig för din identitet?” Där hade endast 58,6 % av 

de 29 respondenterna i den svenskspråkiga enkäten svarat ja på frågan, 24,1 % hade svarat 

nej och 10,3 % hade svarat kanske, vilket överensstämmer relativt bra med svaren på första 

frågan “Ser du dig själv som troende?”. Där hade 65,5 % svarat att de ser sig själva som tro-

ende. Svaren tyder ändå på att en del som ser sig själva som troende inte anser att den reli-

giösa tron är viktig för den egna identiteten.  

 

I den tvåspråkiga enkäten hade 78,6 % svarat ja på frågan “Är din religiösa tro viktig för din 

identitet?”, medan 14,3 % har svarat nej och 7,1 % kanske, vilket överensstämmer med sva-

ren på första frågan, där 80,6 % hade svarat att de ser sig själva som troende, medan 8,6 % 

svarade kanske. Detta svar tyder på att den religiösa tron är viktigare för identiteten för de 

respondenter som tillhör första generationen sverigefinländare, vars svar dominerade den 

tvåspråkiga versionen av enkäten.  

 

                                                
138 Heino, Mihin Suomi tänään uskoo (Vad Finland tror på idag), 1997. 
139  Nynäs, Illman och Martikainen (red.), 2015, s. 90. 
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En annan av frågeställningarna var om den religiösa identiteten hos sverigefinländare är un-

derordnad eller överordnad andra identitetsskapande faktorer, såsom kultur och språk. Av 

dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten har 52,9 % svarat att den religiösa tron är vik-

tigast för identiteten jämfört med 37,9 % för dem som svarade på den svenskspråkiga enkä-

ten, vilket antyder att religionen är viktigare för identiteten för de respondenter som tillhör 

första generationen sverigefinländare, eftersom deras svar dominerade den tvåspråkiga vers-

ionen av enkäten. Nästan lika många respondenter har svarat att språket är viktigast för iden-

titeten (21,4 % av dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten valde detta alternativ jämfört 

med 20,7 % av dem som svarade på den svenskspråkiga versionen). Vad gäller den kulturella 

bakgrunden har endast 25,7 % av dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten svarat att den 

är viktigast för identiteten mot 41,4 % av dem som svarade på den svenskspråkiga versionen, 

vilket tyder på att den kulturella bakgrunden är viktigare för identiteten för de respondenter 
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som är andra generationens sverigefinländare, medan den religiösa tron tycks vara viktigare 

för de respondenter som är födda i Finland och tillhör första generationen. 

 

 

 

 

5.1.11 Religiös praktik 

En ytterligare frågeställning i denna studie var hur religiositet yttrar sig hos första, andra och 

tredje generationens sverigefinländare genom religiös praktik. I enkäten som skickades ut var 

fråga nummer fyra: “Om du ser dig själv som troende, praktiserar du din tro? Du kan kryssa i 

fler än ett alternativ.” Det var frivilligt att svara på frågan och 66 av 70 respondenter i den 

tvåspråkiga enkäten besvarade den.  

 

Majoriteten (71,4 %) av dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten tillhör första generat-

ionens sverigefinländare och är födda i Finland. Av dem svarade 76,9 % att de ber regelbun-
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det. 70,8 % svarade att de var aktiva i en församling/religiös förening, 56,9 % svarade att de 

läser religiösa skrifter regelbundet och 50,8 % att de ber tillsammans med andra regelbundet.  

  

76,9 % Ja, jag ber regelbundet. 

10,8 % Ja, jag mediterar regelbundet. 

56,9 % Ja, jag läser religiösa skrifter regelbundet. 

63,1 % Ja, jag besöker en gudstjänst regelbundet. 

50,8 % Ja, jag ber tillsammans med andra regelbundet. 

41,5 % Ja, jag besöker en religiös byggnad regelbundet. 

70,8 % Ja, jag är aktiv i en församling/religiös förening. 

7,7 % Nej 

16,9 % Övrigt 

  

Det är fler som besöker en gudstjänst (63,1 %) än en religiös byggnad (41,5 %) regelbundet, 

vilket kan tyda på att gudstjänster ordnas någon annanstans än i en religiös byggnad eller att 

respondenterna motsätter sig begreppet religiös byggnad som beskrivning av sin gudstjänst-

lokal. I den svenskspråkiga enkäten var skillnaden mellan dessa två svar marginell, 42,3 % 

besökte en gudstjänst regelbundet och 38,5 % besökte en religiös byggnad regelbundet. I den 

svenskspråkiga versionen av enkäten svarade 26 av 29 respondenter på fråga fyra: 

  

61,5 % Ja, jag ber regelbundet. 

19,2 % Ja, jag mediterar regelbundet. 

34,6 % Ja, jag läser religiösa skrifter regelbundet. 

42,3 % Ja, jag besöker en gudstjänst regelbundet. 

26,9 % Ja, jag ber tillsammans med andra regelbundet. 

38,5 % Ja, jag besöker en religiös byggnad regelbundet. 

38,5 % Ja, jag är aktiv i en församling/religiös förening. 

8,1 % Nej 

23,1 % Övrigt 

 

Majoriteten (55,2 %) av dem som svarade på den svenskspråkiga enkäten tillhör andra gene-

rationen och har en förälder/föräldrar som kommer från Finland. Av dem svarade 61,5 % att 

de ber regelbundet. 38,5 % svarade att de är aktiva i en församling/religiös förening, 34,6 % 

att de läser religiösa skrifter regelbundet och 26,9 % att de ber tillsammans med andra regel-

bundet. 19,2 % svarade också att de mediterar regelbundet, mot 10,8 % av dem som svarade 

på den tvåspråkiga enkäten. 
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Enkäten skickades främst till kontaktpersoner i olika religiösa församlingar och föreningar, 

samt till personer som på något sätt är aktiva i religiösa sammanhang, förutom i Skövde, där 

den skickades ut till en bredare målgrupp. Resultatet av enkäten visar att en stor del av re-

spondenterna ber regelbundet och många läser också religiösa skrifter, i synnerhet bland dem 

som svarade på den tvåspråkiga enkäten, där majoriteten av respondenterna tillhör första ge-

nerationen.  

 

5.2 Kvalitativa resultat 

 

Its central premise is that the use of quantitative and qualitative approaches in combi-

nation provides a better understanding of research problems than either approach 

alone.140 

 

För att få ett mer tillförlitligt resultat, har blandade undersökningsmetoder (mixed methods) 

använts i denna studie, vilket beskrivs mer ingående i uppsatsens metoddel (2.1 Blandade 

undersökningsmetoder). Som komplement till enkäten har kvalitativa data samlats in genom 

halvstrukturerade intervjuer och deltagande observation. 

 

5.2.1 Deltagande observation och intervjuer  

Intervjuer och deltagande observation genomfördes under perioden 28 januari till 25 april 

2017. Intervjuer har bland annat gjorts med tre präster (komministrar) inom den finskspråkiga 

församlingsverksamheten i Skara Stift: Tapio Syrjätie (Svenska kyrkan i Skövde), Mikko 

Ollilainen (Svenska kyrkan i Trollhättan) och Sakari Kalliomaa (Svenska kyrkan i Borås).141 

Intervjuer har också gjorts med andra finsktalande medarbetare inom Skara Stift: kommi-

nistern Sami Kaukonen (Svenska kyrkan i Skövde), församlingspedagogen Outi Syrjätie 

(Svenska kyrkan i Skövde), diakonen Eini Ollilainen (Svenska kyrkan i Borås), kantorn 

Kimmo Tuomaala (Svenska kyrkan i Trollhättan), samt en församlingsmedarbetare som vill 

vara anonym. 

 

Intervjuer har också gjorts med pastorer inom finska pingstförsamlingar i samma område: 

Tuomo Kulpakko (Skövde Saalemförsamling), Timo Pellinen (Borås Finska Pingst) och Jo-

nas Päivärinta (Borås Finska Pingstförsamlings svenskspråkiga verksamhet Amazing Life). 

                                                
140 John W. Creswell & Vicki L. Plano Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research, 2007, s. 5. 
141 Finskspråkiga medarbetare inom Skara Stift (uppdaterad 22 april 2016 och därför finns Sakari Kalliomaa inte 

med på listan), https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/suomenkieliset-tyontekijat, 2017-05-24. 

https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/suomenkieliset-tyontekijat
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Utöver detta har också Markku Kanniainen från Svenska kyrkans finska församlingsverk-

samhet i Borlänge intervjuats, samt Jyrki Pitkälä, lekmannapredikant inom Dalarnas Fridsför-

ening och Peter Manninen, kårledare inom Frälsningsarmén i Skövde. 

 

Därtill har intervjuer gjorts med två ungdomar inom Svenska kyrkans ungdomsprojekt Tro, 

Hopp och Drömmar, samt med två medlemmar ur Borås Finska Pingstförsamlings svensk-

språkiga verksamhet Amazing Life. Intervjuer har också gjorts med församlingsmedlemmar 

ur Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde och Borås, en medlem ur Dalar-

nas Fridsförening, en person bosatt i Skövde med bakgrund inom Västlaestadionismen, en 

person bosatt i Skövde som är sierska, samt mamman till kantorn Kimmo Tuomaala. 

 

En skriftlig intervju har också gjorts med en sverigefinsk muslim (en man som är andra gene-

rationens sverigefinländare) som ville vara anonym. 

 

Deltagande observation har genomförts mer ingående inom Svenska kyrkans finskspråkiga 

församlingsverksamhet i Skövde och i mindre skala inom Skövde Saalemförsamling (finska 

pingst), Svenska kyrkans finskspråkiga församlingsverksamhet i Borås och i Trollhättan, 

samt hos Borås Finska Pingstförsamling. Deltagande observation har också genomförts i 

mindre skala hos Borås Fridsförening och Dalarnas Fridsförening. 

 

5.2.2 Gränsdragningsprocesser 

Enligt Peek konstrueras religiösa gränser både inifrån och utifrån, som en respons på interna 

konflikter och val, samt externt tryck och belöningar som driver på formandet av identiteten: 

“Religious boundaries and meaning are constructed both from within and without, in re-

sponse to internal conflicts and choices and external pressures and rewards that drive identity 

formation.”142 I denna studie har det varit intressant att se hur religiösa gränser skapas bland 

religiöst troende sverigefinländare. Vilka gränsmarkörer lyfts upp av dem som har blivit in-

tervjuade i denna studie? Vilka kulturella, språkliga eller religiösa fenomen används av aktö-

rerna själva för att markera skillnad?  

 

                                                
142 Peek, 2005, s. 236 
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Enligt Barth används vissa kulturella fenomen av aktörerna för att signalera skillnad, men de 

fenomen som tas med i beräkningen är endast de som aktörerna själva uppfattar som signifi-

kanta.143 Han förespråkar en relationell och processuell ansats till studiet av etnicitet: “Den 

etniska gruppen definieras genom sina förhållanden till andra grupper, den framträder genom 

sina gränser, och gränsen är själv en social produkt av varierande betydelse som kan föränd-

ras med tiden.”144 

 

Under den deltagande observationen i olika sverigefinska, religiösa sammanhang under peri-

oden 28 januari till 25 april 2017 kom ett antal uttalanden från religiöst aktiva sverigefinlän-

dare, som kan tolkas som gränsmarkörer kring den egna gruppens religiösa identitet, anser 

jag. 

 

Under sin predikan 28 januari 2017 i S:t Matteus Kyrka, Skövde, sa den finskspråkiga kom-

ministern Tapio Syrjätie att det bara är döda fiskar som simmar medströms och att levande 

fiskar simmar motströms. Han uppmanade församlingen att vara som levande fiskar och våga 

simma motströms, även om man kan bli betraktad som en besvärlig person. Detta uttalande 

antyder att en religiös/troende person enligt Syrjätie bör våga vara emot normen. 

 Att vara emot normen kan dock skapa svårigheter och motstånd, och under ett av de 

finskspråkiga Alphakurstillfällena under våren i St. Matteuskyrkan i Skövde 1 mars 2017, 

berättade församlingspedagogen Outi Syrjätie om den finska församlingsverksamhetens flytt 

från St. Markus kyrka till St. Matteus kyrka i Södra Ryd i Skövde. Det är lättare nu, konstate-

rade både Tapio och Outi. Fler kontaktytor och man känner sig välkommen. En kärleksfull 

atmosfär och man får ta vad man behöver. I St. Markus kyrka var det alltid någonting som 

tog emot, berättade Outi. 

 Enligt Peek hjälper extern press till att forma identiteten och skapa religiösa gränser,145 

och det är tänkbart att den finska församlingsverksamhetens gränser tydliggjordes av detta 

motstånd när verksamheten var inom St. Markus kyrka i Skövde. 

 

Under ett möte för daglediga i St. Matteuskyrkan 2 mars 2017, där alla sex närvarande var 

första generationens sverigefinländare, diskuterades skillnaden mellan Finland och Sverige. I 

Finland tog man inte nattvarden om man inte var troende, men i Sverige går alla och tar natt-

                                                
143 Fredrik Barth, ‘Introduction’, Ethnic Groups and Boundaries, Fredrik Barth (red.), Waveland Press Inc., 

1998 (1969), s. 14. 
144 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, 1993, s. 53 
145 Peek, 2005, s. 236 
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varden om de är i kyrkan, sa en av de närvarande. Detta uttalande tyder på gränsdragning 

mellan finsk och svensk religiös identitet. 

 

Under mötet talade gruppen också om kriget och om dess efterverkningar ända till fjärde ge-

nerationen. I Sverige har det varit fred så länge att man inte har behövt be för sitt liv, sa en i 

gruppen. Det svenska samhället har levt i bomull. Freden har blivit internaliserad, eftersom 

det är så länge sedan det var krig. Här är till och med tron lätt och lagom, sa en an annan av 

deltagarna. Det finns ingen riktig tro. 

 

Det finns alltså en uppfattning inom gruppen om att tron är starkare i Finland eller bland fin-

ländare. Man anser att det inte finns någon stark tro i Sverige och att man tar lätt på sådant 

som är kopplat till tro, exempelvis nattvarden. Detta tyder på att trons styrka eller djup är 

någonting som skiljer “finsk” tro från “svensk” tro enligt gruppen, där samtliga är första ge-

nerationens sverigefinländare. Att informanterna menar att det finns skillnader mellan finsk 

tro och svensk tro tyder också på att finsk religiositet kontrasteras mot svensk religiositet, 

anser jag. 

 

Pastorn Tuomo Kulpakko i Skövde Saalemförsamling (finsk pingstförsamling) berättade un-

der intervjun 5 mars att han i början var med i svenskspråkig verksamhet inom pingstkyrkan i 

Skövde. Hans uppfattning är att den svenskspråkiga verksamheten blivit friare och att de 

unga har en egen inriktning. Ord som “friare” kan också ses som en gränsmarkör i detta 

sammanhang, som särskiljer svenskspråkig verksamhet från finskspråkig. 

 

Enligt Eriksen är andra och tredje generationens invandrare i Europa etniska anomalier.146 

Han menar att många av dessa personer kan känna motstridiga lojaliteter och i första hand 

uppstår problem i förhållande till gränsbevakningen: 

 

Om man samtidigt tillhör två grupper som delvis definieras genom att ömsesidigt kon-

trasteras mot varandra, är det oundvikligt att svåra situationer uppstår. I ljuset av vår 

tidigare diskussion av kultur och identitet kunde vi hävda att detta inte nödvändigtvis 

beror på att de båda “kulturerna” är oförenliga, utan på att de etniska ideologierna an-

ser att de är det.147 

 

                                                
146 Eriksen, 1993, s. 82. 
147 Ibid. s. 83. 
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Komministern Sami Kaukonen, som är andra generationens sverigefinländare och född i Sve-

rige, berättade under intervjun att han var organist innan han läste till präst. Under studietiden 

2003-2005 var han organist i c:a två år inom Göteborgs finska församlingsverksamhet, men 

han trivdes inte där. “De hade en stark finsk identitet som jag inte kunde dela och var rädda 

för assimilering”, sa han. När han var förlovad med sin fru Linda frågade några om han inte 

kunde ha hittat en trevlig finsk flicka i stället. De flesta i församlingen tillhörde hans mor-

mors generation och var födda på 1920-, 30- och 40-talen. Hans erfarenheter tyder på att det 

inom den finska församlingsverksamheten i Göteborg fanns församlingsmedlemmar som 

ansåg att finsk identitet inte var förenlig med en svensk identitet och hans vantrivsel kan tyda 

på att han har kände motstridiga lojaliteter, då han är en “etnisk anomali”, för att använda 

Eriksens uttryck. 

 

5.2.3 Gränslöshet 

En av besökarna på Bibelns röda tråd-föreläsningsserien i Borås 18-19 mars 2017 sa att man 

inte kommer till himlen med församlingskort och tillade att hon inte har några gränser och att 

hon kan gå till olika kyrkor. Hon tillhör första generationen sverigefinländare och är från bör-

jan en livländska från Ryssland, som blev övergiven av sin mamma. Hon var med i de ”orto-

doxa böckerna” i 50 år, eftersom mamman var rysk ortodox. Hon berättade att hon även hade 

haft kontakt med laestadianismen (grenen Uusheräys/Nya Väckelsen) i Finland. I Sverige har 

hon varit med både inom Borås finska pingstförsamling och Svenska kyrkans finska försam-

lingsverksamhet och har även egna bönemöten hemma tillsammans med bekanta. 

 

Ordet gränslös har förekommit i flera sammanhang under perioden för intervjuer och delta-

gande observation. Under en intervju med komministern Tapio Syrjätie i Skövde, sa han an-

gående låtskrivaren och gospelmusikern Pekka Simojoki, som är uppvuxen i Namibia, att han 

kommer från en luthersk släkt, där flera släktingar är präster, men att Simojoki är gränslös 

(”rajaton”). Under workshopen i St. Matteus kyrka 25 februari 2017 lärde Simojoki och kö-

ren EtCetera ut en lovsång som heter ”Pyhän kosketus” (Det heligas beröring), där en del av 

texten är: ”Joskus rajaton rikkoo rajan, silloin pyhä koskettaa.” (Ibland bryter den gränslösa 

gränsen, då vidrör den helige). 

 

Den andra generationens sverigefinska muslimen som jag intervjuade skriftligt berättade: 

”Jag tyckte om hennes religion. Jag gick i finska ortodoxa kyrkan som vuxen ibland. Och än 

idag ibland. Små besök. Vi gick tillsammans nån gång också. När vi var små. Jag och 
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mamma och hon.” Trots att han lever som muslim går han ändå till den ortodoxa kyrkan 

ibland. Precis som kvinnan på Bibelns röda tråd-evenemanget i Borås, verkar en del religiösa 

sverigefinländare vara ”gränslösa” och uppvisar en religiös fluiditet, anser jag. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att de befinner sig i ett tillstånd av religiös anomali och känner 

därför inga starka lojalitetsband till en särskild religiös grupp. 

 

Peter Manninen, kårledare för Frälsningsarmén i Skövde är ett annat exempel på detta. Han är 

född i Borås, men föräldrarna kom från Ingermanland till Nynäshamn på 50-talet och han har 

bakgrund inom Borås finska pingstförsamling. Han gick dock vidare till Missionskyrkan i 

Halmstad, som han sedan lämnade. Numera är han utbildad kårledare inom Frälsningsarmén. 

 

Både den livländska, finsktalande kvinnan i Borås, som tillhör första generationen, samt den 

sverigefinska muslimen och kårledaren Peter Manninen, som båda tillhör andra generationen 

sverigefinländare, tycks förflytta sig över religiösa gruppers gränser relativt obehindrat, och 

detta skulle kunna betecknas som ”religiös fluiditet”, anser jag.  

 

Enligt Putnam & Campbell är religiös fluiditet grunden för innovation eller vice versa: 

 

If necessity is the mother of invention, religious fluidity is the mother of innovation. 

Or, perhaps, innovation is the mother of fluidity. Either way, Americans have a wide 

array of religious choices, as religious entrepreneurs – a term we do not use pejora-

tively – constantly refine and reinvent both the substance and the presentation of reli-

gion in the United States. The result is a dynamic religious landscape, so much so that 

one of the most frequently used metaphors to describe it is a marketplace.148 

 

Hovi, Illman & Ingman menar att kontemporär religiositet i Finland kännetecknas av bland 

annat individualisering, demokratisering, fluiditet och gränsöverskridande: 

 

The complexity of religious belonging has been extensively discussed in the 

sociological literature (e.g. Davie 1994, McGuire 2008; Day 2011). Common to all is 

the idea that contemporary religiosity empasises and combines elements and 

processes such as individualisation, democratisation, fluidity, hybridity, relocation 

and the transgression of boundaries (Utriainen et al 2012, 189).149 

 

                                                
148 Robert D. Putnam & David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us, 2012, s. 

162. 
149 Hovi, Illman & Ingman, ’Interlacing Identities, Agencies and Resources’, On the Outskirts of ’the Church’ – 

Diversiteis, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland, Nynäs, Illman & Martikainen (red.), 2015, s. 93. 
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Resultatet i denna studie visar på samma tendens till gränsöverskridande också bland 

sverigefinländare, anser jag. 

 

5.2.4 Språket 

Pastorn Tuomo Kulpakko i Skövde Saalemförsamling (finsk pingstförsamling) berättar att det 

finska språket är viktigt för den äldre generationen. Modersmålet är känslospråket. Med ett 

inlärt språk kan man inte få en djupare känsla, säger han. En förkunnelse på svenska har ing-

en effekt, eftersom det inte är känslospråket. På frågan om känslan är det viktigaste, svarar 

Tuomo att det inte bara får finnas känsla, även om känslan är viktig, utan grundförankringen 

är Guds ord. 

 

Timo Pellinen, som är pastor inom Borås Finska Pingstförsamling, har den huvudsakliga 

gudstjänsten kl. 15.00 på söndagar på enkel finska, berättar han. Även Bibelns röda tråd-

texten är på ”vanligt språk”, då de äldres språk förenklas. En femtedel inom Borås Finska 

Pingstförsamling tillhör andra generationen sverigefinländare. Av c:a 100 medlemmar tillhör 

10-15 andra generationen, enligt Timo. Den tredje generationen är med i barn- eller ung-

domsarbetet. Barnlägren om somrarna är tvåspråkiga (undervisningen är på svenska och 

sångerna på finska).  

 

W i Västerås (född 1999) är med i Svenska kyrkans ungdomsprojekt ”Tro, Hopp och Dröm-

mar”. Hon tillhör tredje generationen sverigefinländare och pratade finska tills hon var 7 år, 

men sedan ändrades språket till svenska hemma. Mamman har blivit utsatt för diskriminering 

och skäms enligt W för det finska språket. Eftersom hon varit hemma mycket innan skolan 

började, lärde hon sig dock finska innan skolstarten, men sedan ville mamman byta till 

svenska, kanske på grund av oro för mobbing. W tycker dock att finska numera är coolt i 

samhället och att många vill lära sig språket. Själv försöker hon lära sig språket på nytt, ef-

tersom hon har glömt mycket av det. 

 

Emmely Kuusela i Borås Finska Pingstförsamlings svenskspråkiga verksamhet Amazing Life 

tillhör också tredje generationen sverigefinländare, precis som W. Familjen växlade till 

svenska eftersom lillebror (nu 17 år), hade en hörselskada. Tidigare kunde Emmely mer 

finska. Hon förstår finska, men kan inte prata så mycket längre. Det finns fem syskon i famil-

jen och de två yngsta får modersmålsundervisning i finska.  
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I Mockfjärd är finska språket förvånansvärt starkt, berättar Markku Kanniainen, nyinflyttad 

finskspråkig komminister i Borlänge, med bakgrund inom gammallaestadianismen. Han an-

ser att det kan bero på att sammankomsterna hos Dalarnas Fridsförening (seurat) är tvåsprå-

kiga. De som bor i Mockfjärd åker ofta till Finland på konfirmationsläger till den kristna 

folkhögskolan i Jämsä, som ordnar tvåspråkig undervisning, berättar han. Under sommar-

sammankomsterna (suviseurat) i Finland tolkar man till många språk: svenska, engelska, 

spanska, ryska, tyska, franska etc. Det sker giftermål mellan gammallaestadianer bosatta i 

Mockfjärd och i Finland och en del andra generationens sverigefinländare som är födda i 

Sverige flyttar till Finland och vice versa. Eventuellt kan detta också bidra till att språket be-

varas, anser jag. Även Tapio och Outi Syrjäties äldsta son Markus, samt Eini och Mikko Ol-

lilainens äldsta son Vesa, som har bakgrund inom Svenska kyrkans finska församlingsverk-

samhet, har flyttat till Finland och gift sig. 

 

Flera av de personer som har blivit intervjuade i denna studie har uppgett att det finska språ-

ket är viktigt för identiteten, oavsett generation, vilket bekräftar enkätens resultat, som visade 

att 82,9 % av respondenterna som svarade på den tvåspråkiga enkäten ansåg att den språkliga 

bakgrunden är viktig för identiteten. Av dem som svarade på den svenskspråkiga enkänten 

hade ännu fler, 86,2 %, svarat ja på den frågan.  

 

5.2.5 Teologi och arbetarklass 

Timo Pellinen, pastor i Borås Finska Pingstförsamling, menar att de flesta som tillhör första 

generationen sverigefinländare har arbetarklassbakgrund och att en del av dem underskattar 

teologisk utbildning. Ett exempel på detta är mannen som konstaterade att han inte är intres-

serad av teologi när jag frågade om han skulle på “Bibelns röda tråd”-föreläsningsserien i 

Borås 18-19 mars 2017, där teologerna Leif Nummela och Vesa Ollilainen från Finland före-

läste och som var ett samarrangemang mellan Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet i 

Borås och Borås Finska Pingstförsamling. Mannen är aktivt troende, tillhör arbetarklass och 

kom till Sverige på 60-talet och tillhör första generationen sverigefinländare. 

 

Inom Dalarnas Fridsförening tycks inställningen till utbildning vara en annan även hos den 

första generationen, trots att de flesta av dem troligen också tillhör arbetarklass, vilket kanske 

kan bero på att ordförande i Dalarnas Fridsförening Pasi Juujärvi arbetar inom högskolan. 
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Han blev utsedd till årets tekniklärare 2016 vid Högskolan Dalarna.150 

 

5.2.6 Sverigefinsk kultur 

Vad gäller sverigefinsk kultur, anser W, som tillhör tredje generationen, att man som sverige-

finsk tillhör två olika kulturer, men att hon inte vet vilken del som är starkare. Man har en fot 

i båda länderna. Vissa maträtter är starkt förknippade med det finska, som exempelvis kött-

färssås med potatis i stället för pasta och även piroger. Annat som hon förknippar med sve-

rigefinsk kultur är bastu, saker man gör och hur man är: “Man står för vad man säger och 

man säger vad man tycker”. 

 

5.2.7 Musik 

W (född 1999) går en finskakurs på ABF och uppger att hon känner en större gemenskap med 

andra under sång, eftersom det är lättare att sjunga än att prata på finska och när man sjunger 

tillsammans med andra, försvinner prestationskraven på att uttala ord rätt, eftersom man inte 

sjunger eller talar ensam inför andra. 

 

På frågan om det finns skillnader i gudstjänstmusiken inom den finskspråkiga och den 

svenskspråkiga verksamheten inom pingstkyrkan, sa Tuomo Kulpakko att de svenska sånger-

na ofta är i dur och de finska i moll. Även Timo Pellinen menade att finländare går i moll och 

svenskar i dur. Om Borås Finska Pingstförsamlings svenskspråkiga verksamhet Amazing 

Life sa Pellinen: “Amazing Life har gått kraftigt åt durhållet, medan den finskspråkiga verk-

samheten är mer åt psalmbokshållet.” 

 

Även Mikko Ollilainen, komminister för den finska församlingsverksamheten i Trollhättan 

tar upp detta: “Många finska sånger går i moll. Finländare sjunger till och med Halleluja i 

moll”. Förfäderna har lidit och det har varit krig. Mollen kommer lättare, anser han. 

 

Dock finns undantag. Den finska gospelmusikern och låtskrivaren Pekka Simojoki, vars 

sånger även finns med i Svenska kyrkans psalmbok, har varit en återkommande gäst inom 

Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde och även om vissa av hans sånger 

också går i moll, är andra inspirerade av afrikansk lovsångsmusik/gospelmusik, då han är 

uppvuxen i Namibia, där föräldrarna var missionärer via Finska Missionssällskapet (Suomen 

                                                
150 Tina Sjöström, ‘Årets tekniklärare är Pasi Juujärvi’, Högskolan Dalarna, http://www.du.se/sv/Om-

Hogskolan/Aktuellt/Nyheter/Arets-tekniklarare-ar-Pasi-Juujarvi/, 2017-06-10 

http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Aktuellt/Nyheter/Arets-tekniklarare-ar-Pasi-Juujarvi/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Aktuellt/Nyheter/Arets-tekniklarare-ar-Pasi-Juujarvi/
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Lähetysseura), som är finska kyrkans officiella missionsorganisation.151 Under en sång-

workshop i St. Matteus kyrka i Skövde 25 februari 2017 lärde han bland annat ut en afrikansk 

gospelsång till besökarna och alla fick ställa sig upp för att göra rörelser i takt till musiken:  

https://drive.google.com/drive/folders/0ByyXw4uniPy8MFJ0NXdKQmJrOUk 

 

Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde har en karismatisk inriktning och 

enligt komministern Tapio Syrjätie kan man ta emot budskapet lättare genom musik. Den 

femte väckelserörelsen i Finland, som Tapio har en bakgrund inom, använder drama, dans 

och teater för att förkunna ordet, berättar han. Den karismatiska inriktningen kan vara anled-

ningen till att det provas ny musik vid konserter som den finska församlingsverksamheten i 

Skövde ordnar. När den nyskapande kantorn Keijo Vättö och Esko Viitala medverkade under 

“De vackraste julsångerna”152 i St:a Helena kyrka i Skövde den 17 december 2016, spelade 

Vättö saxofon och Viitala framförde “Tulkoon joulu”, en julsång av Pekka Simojoki genom 

så kallad beatbox,153 exempelvis. 

 

Enligt Putnam & Campbell är religiös fluiditet grunden för innovation eller vice versa och de 

menar att amerikaner, som religiösa entreprenörer, ständigt återskapar både substansen och 

framställningen av religion i USA, vilket resulterar i ett dynamiskt, religiöst landskap.154 Jag 

anser att den finska församlingsverksamheten i Skövde är ett exempel på experimentering 

med nya metoder för att presentera ett religiöst budskap bland sverigefinländare, vilket kan 

bero på att den karismatiska rörelsen inom femte väckelsen har en nyskapande inriktning. 

Enligt Heino har den karismatiska rörelsen inom den lutherska kyrkan i Finland gått under 

benämningen ”Andens förnyelse inom vår kyrka” (Hengen uudistus kirkossamme) sedan 

1978.155 Då den finska församlingsverksamheten i Skövde har en karismatisk inriktning, är 

det inte förvånande att nyskapande metoder används för att presentera det religiösa budskap-

et. 

 

 

                                                
151 Finska Missionssällskapet, http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_se/hem/om_fms/historia/, 2017-05-28. 
152 De vackraste julsångerna, Suomen Lähetysseura (Finska missionssällskapet), 

http://www.suomenlahetysseura.fi/kj_se/sidor/media/, 2016-05-28. 
153 Keijo Vättö & Esko Viitala, “Tulkoon joulu”, https://www.youtube.com/watch?v=HeH4xalXXG8, 2017-05-

29. 
154 Robert D. Putnam & David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us, 2012, s. 

162. 
155 Heino, 1997, s. 62. 

https://drive.google.com/open?id=0ByyXw4uniPy8OGJQWDhxX1I4T0k
http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_se/hem/om_fms/historia/
http://www.suomenlahetysseura.fi/kj_se/sidor/media/
https://www.youtube.com/watch?v=HeH4xalXXG8
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5.2.8 Konservativa värderingar 

Under intervjuerna har det framkommit att religiöst aktiva sverigefinländare tycks ha konser-

vativa värderingar, i synnerhet de som tillhör första generationen, trots att de religiösa ut-

trycken kan vara nyskapande. Sami Kaukonen, präst som tillhör andra generationen, sa ex-

empelvis detta om den finska församlingsverksamheten i Göteborg under perioden 2003-

2005: “Den stora skillnaden mellan finskspråkig och svenskspråkig församlingsverksamhet är 

att den finskspråkiga är konservativ. Den är 50 år efter i tiden. De som flyttade till Sverige 

tog med sig Finlands kyrka så som den var på 1950-talet och de vill bevara det som var. För-

samlingen avskydde tecken på assimilation och ville bevara sin finska kyrka. Man proteste-

rade när svenska psalmboken skulle översättas till finska. Varför skulle man inte få ha kvar 

sin psalmbok från Finland? Kaukonen menade att de finska församlingsmedlemmarna kände 

en rädsla för att försvinna som minoritet. Enligt Timo Pellinen finns en större konservatism i 

Sverige bland sverigefinländare än i Finland. I början ville man ha kvar värderingar från 60-

70-talet, sa han. 

 

Eini Ollilainen, som är diakon i Borås, anser att finländare håller fast vid bibeln mer, exem-

pelvis vad gäller sexuella frågor och är konservativa och att även sverigefinländare tycks vara 

mer konservativa än majoriteten. Hennes make, Mikko Ollilainen, som är komminister i 

Trollhättan säger under intervjun att: “Man är konservativa, i alla fall i det här stiftet (Skara 

stift). Jag hävdar att finländare är mer konservativa.” Även kantorn Kimmo Tuomaala i 

Trollhättan, som tillhör andra generationen, instämmer i att den finskspråkiga församlings-

verksamheten är konservativ: “I sin helhet är den finskspråkiga verksamheten mer konserva-

tiv, exempelvis i fråga om samkönade äktenskap”. Peter Manninen, kårledare inom Fräls-

ningsarmén i Skövde med bakgrund inom Borås Finska Pingstförsamling, sa under intervjun 

att: “Ju mer man har att göra med väckelse, desto mer värdekonservativ blir man”. Med tanke 

på att väckelserörelsen i Finland har varit inomkyrklig och med tanke på att många av de 

präster som kommit från Finland för att arbeta inom Svenska Kyrkans finska församlings-

verksamhet har bakgrund inom väckelserörelsen i Finland, är det inte förvånande att religiöst 

aktiva sverigefinländare tycks vara förhållandevis värdekonservativa, anser jag. Ett antagande 

är att de finsktalande prästerna inom Svenska kyrkan som inte har bakgrund inom väckelserö-

relsen är mer liberala än de som har väckelsebakgrund, men för att få ett tillförlitligt svar på 

detta antagande, behöver mer ingående studier genomföras. 
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5.2.9 Synen på samkönade äktenskap och kvinnliga präster 

De finsktalande prästerna inom Skara stift tar tydligt avstånd från samkönade äktenskap. 

Mikko Ollilainen, komminister i Trollhättan säger under intervjun: ”Ingen kan få mig att viga 

ett samkönat par” (“Minua ei saa vihkimään homoparia kukaan”). Denna åsikt är ingenting 

man hymlar om. Enligt W i Svenska kyrkans ungdomsprojekt “Tro, Hopp och Drömmar” 

förknippar hon det sverigefinska med saker man gör och hur man är: “Man står för vad man 

säger och man säger vad man tycker” och komminister Mikko Ollilainens ord tyder på just 

denna hållning. Trots att han vet att hans åsikter om samkönade äktenskap kan stöta på kritik, 

säger han öppet vad han tänker i frågan. När Tapio Syrjätie under gudstjänsten den 28 januari 

i St. Matteus kyrka i Skövde påminde församlingen om att bara döda fiskar simmar med-

ströms och att levande fiskar simmar motströms, syftade han troligen på detta. Att simma 

motströms innebär att det finns motstånd och som hans fru, församlingspedagogen Outi 

Syrjätie, uttryckte det under Alphakursen 1 mars: “Tökkii joka paikassa, aina tökkii” (Det 

stöter emot på varje ställe, det stöter alltid emot). En konservativ hållning vad gäller exem-

pelvis samkönade äktenskap kan stöta på motstånd inom Svenska kyrkan och enligt Kau-

konen kan man till och med bli mobbad om man är öppet emot samkönade äktenskap. De 

finska prästerna tycks dock få uppbackning av sin församling för sin konservativa bibeltolk-

ning. 

 

Den finskspråkiga verksamheten skiljer sig mycket, eftersom församlingen också är mycket 

konservativ, hävdar Mikko Ollilainen och enligt Sami Kaukonen var församlingen i Göteborg 

mer konservativ än sina präster under den period då han arbetade som organist där under sin 

studietid 2003-2005. Kanske kan det till och med vara så att församlingen formar sina präster 

till viss del, genom att belöna konservativa åsikter med sin närvaro under gudstjänster. Ol-

lilainen berättade om fall då församlingsmedlemmarna vägrade att komma till kyrkan när en 

präst levde i ett samboförhållande. Kaukonen sa också att en del församlingsmedlemmar i 

Göteborg under den tid då han var där inte accepterade kvinnliga präster och att de inte kom 

på gudstjänsten när det var en kvinnlig präst. Numera finns dock endast kvinnliga präster 

inom den finska församlingsverksamheten i Göteborg,156 vilket kan tyda på en förändring i 

församlingens inställning till kvinnliga präster. 

 

                                                
156 Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Göteborg, 

https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/suomeksi/yhteystiedot/kontaktuppgifter, 2017-06-10. 

https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/suomeksi/yhteystiedot/kontaktuppgifter
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Intervjupersonerna i denna studie tycks sätta olika värderingar i orden “konservativ” och “li-

beral”. De intervjupersoner som tillhör första generationen sverigefinländare verkar värde-

sätta ordet “konservativ” och kallar sig med stolthet konservativa, medan andra generationens 

sverigefinländare tycks ha en mer negativ syn på ordet och samtidigt en mer positiv syn på 

ordet “liberal”, som för religiösa sverigefinländare av första generationen verkar ha en mer 

negativ laddning. I en efterkommentar av komministern Tapio Syrjätie och församlingspeda-

gogen Outi Syrjätie, beskriver de begreppen konservativ och liberal på följande sätt: 

 

Angående orden konservativ och liberal: vad vi menar med dessa ord är följande: 

Konservativa värden, konservativ kristendom och teologi är i vårt talesätt: tron som 

håller sig fast vid Guds Ord (Det betyder för oss inte att vi skulle sjunga bara psalmer 

eller gammaldags musik, ha klädselkoder eller strikta regler för hur man skall leva i 

sådana saker som inte är nämnda specifikt i Bibeln). Kanske det rätta ordet skulle vara 

Bibeltrogen där man håller sig fast i Bibelns ord och Jesu undervisning i evangelikal 

mening och man håller sig fast vid kyrkans bekännelser, men arbetsformer kan vara 

mycket moderna: t.ex. pantomim och dans och lovsånger. Samt vetenskapliga meto-

der används men grundantagandet är att Gud finns.    

 

Liberala värden och teologi betyder att man har sin grund i rationalismen och i sk se-

kulär vetenskap som är grundat på ateismen (grundantaganden). Då utesluter man re-

dan i början t.ex. Jesu under och Guds uppenbarelse i Bibeln (=Bibelns auktoritet) 

som icke vetenskapliga påståenden.157 

 

5.2.10 Generationsskillnader 

Borås Finska Pingstförsamling startade den svenskspråkiga verksamheten Amazing Life år 

2012, som i huvudsak riktar sig till unga med sverigefinsk bakgrund, men som även är öppen 

för andra. 

 

Jag intervjuade fyra medlemmar ur Amazing Life och en av dem är Samu Kulpakko, som är 

född 1985. Han tillhör andra generationen sverigefinländare, då föräldrarna flyttade till Sve-

rige på 1960-talet. Han har varit med i Borås finska pingstförsamling sedan han var barn, 

men blev medlem först 2002, i samband med att han blev döpt som 16-åring. Han berättade 

att det finns c:a 200 medlemmar i Borås finska pingstförsamling och att färre än hälften av 

dem är aktiva på något sätt och att 50-60 går på gudstjänster/möten regelbundet. Amazing 

Life samlas ibland i Pingstkyrkans lokaler och på fredagskvällarna i Frälsningsarméns Café 

Källan i Borås. Då har man gudstjänst, undervisning, fika och lovsång på svenska och eng-

                                                
157 E-postmeddelande skickat 14 juni 2017 från Tapio och Outi Syrjätie. 
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elska. På tisdagskvällar har man en ungdomskväll för tonåringar och på söndagar bibelunder-

visning i Pingstkyrkans lokal. Amazing Life har också aktiviteter på skolloven. Ungefär 30-

40 är aktiva i Amazing Life, säger han. Ungefär hälften har sverigefinsk bakgrund och de 

yngsta är 12-13 år. Verksamheten bedrivs på svenska, men är inte en del av svenska pingst-

kyrkans verksamhet, utan en del av Finska Pingst Network.158  

 

Församlingsmedlemmen Tobias Rundström (född 1983) har bakgrund inom Livets Ord i 

Uppsala och har varit med i Amazing Life sedan starten. Tobias har ingen finsk bakgrund, 

men han uppger att han känner sig hemma i Amazing Life, eftersom tröskeln för acceptans är 

låg. 

 

Jonas Päivärinta (född 1987) är pastor i Amazing Life och började i Borås Finska Pingstför-

samling med ungdomsverksamheten runt 2009 och redan då var verksamheten på svenska, 

berättar han under intervjun. De hade ingenstans att gå, så man startade Amazing Sunday 

varannan vecka. Numera har man bibelstudier på söndagar i stället för Amazing Sunday. Hu-

vudverksamheten, som är fredagskvällens gudstjänst, hålls på Café Källan, där man brukade 

vara redan innan Amazing Life. 

 

Jonas tillhör andra generationen och hans pappa kommer från mellersta Finland, medan 

mamman kommer från norra Finland. Mormor var kristen, pingstvän, berättar Jonas. Båda 

föräldrarna blev frälsta i Borås och var medlemmar i Borås Finska Pingstförsamling. När 

Jonas var liten hade man hemmöten/stugmöten (seurat) och han följde med sina föräldrar till 

bönemöten hemma hos andra som tillhörde finska pingstförsamlingen. Det var vanligare med 

hemmöten/stugmöten än att gå på gudstjänst, säger han. Numera går man på gudstjänst i stäl-

let. En del ur den äldre generationen saknar “seurat”, berättar han. De vet inte själva varför de 

inte ordnas så ofta längre. 

 

Vad gäller musik har Amazing Life Hillsong-inspirerad engelskspråkig lovsång, samt svensk 

lovsång. Finska pingstförsamlingens gudstjänster är mer traditionella och man använder 

“Hengellinen laulukirja” (Andliga sångboken), berättar Jonas. Amazing Life har en annan 

inriktning i predikningarna. Det är enkelt, Jesuscentrerat och evangeliskt, medan finska 

pingstförsamlingen har en teologi där man bygger upp församlingen.  

                                                
158 Finska Pingst Network, http://jon962.wixsite.com/finskapingstnetwork/p-svenska, 2017-06-10. 

http://jon962.wixsite.com/finskapingstnetwork/p-svenska
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När jag intervjuar honom, sitter också Emmely med vid samma cafébord. Emmely är tredje 

generationens sverigefinländare (född 1997) och är född i Borås, precis som Jonas. Emmelys 

pappa är född i Eskilstuna. Farmor och farfar kom från Finland, likaså morfar och mormor, 

som kommer från Uusikaupunki/Nystad. Mormor är med i Borås Finska Pingstförsamling 

och mamma är med i svenska pingstförsamlingen och där gick hon med i samband med att 

familjen började prata svenska hemma. Mamma och pappa går till svenska pingstförsamling-

en i Borås, mormor till finska pingstförsamlingen och morfar går inte till kyrkan alls. 

Emmely säger att hon känner sig mer finsk än svensk p.g.a. uppväxten och hon känner sig 

mer hemma i Amazing Life eftersom de flesta andra har samma bakgrund. Minst hälften har 

finsk bakgrund, säger hon, och många övriga har bakgrund i Borås Kristna Skola (som Borås 

Kristna Center är huvudman till159). Skälet till att andra och tredje generationens sverigefin-

ländare i Amazing Life och unga med bakgrund inom Borås Kristna Center (som har kopp-

lingar till Livets Ord) har hittat varandra skulle kunna vara samhörigheten i utanförskap, an-

ser jag. Att vara ung och starkt troende i ett sekulärt samhälle kan vara lika stigmatiserande 

som invandrarbakgrund, anser jag. 

 

Kirsi Minkkinen tillhör andra generationen sverigefinländare och har bakgrund inom Svenska 

kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde. Enligt en kvalitativ studie om minoritetsla-

gens eventuella påverkan på den sverigefinska identiteten som hon gjorde 2013, tycks sve-

rigefinländare ha upplevt stigmatisering: 

 

Även om respondenterna känt sig väl bemötta i det svenska samhället, så verkar ändå 

känslan av att vara annorlunda och i underkant stark hos dem. Det finns en antydan 

till stigmatisering av sverigefinländarna, även om det inte är lika märkbart som för 

många andra etniska grupper.160 

 

En gemensam känsla av stigmatisering kan vara skälet till att unga med sverigefinska rötter 

och unga utan sverigefinska rötter, men med bakgrund inom kristna frikyrkliga rörelser, kän-

ner samhörighet med varandra, anser jag. Men för att få klarhet i detta, krävs vidare studier. 

 

                                                
159 Borås Kristna Center, http://www.kyrktorget.se/bkc, 2017-05-28. 
160 Kirsi Minkkinen, Erkänd minoritet – lycklig minoritet? En kvalitativ studie om minoritetslagens eventuella 

påverkan på den sverigefinska identiteten, examensarbete i socialspsykologi, c-nivå, 2013, s. 30. 

http://www.kyrktorget.se/bkc
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Joonatan Syrjätie (född 1993) är aktiv inom den finska församlingsverksamheten i Skövde, 

där hans pappa är komminister och hans mamma är församlingspedagog och han är också 

med i Svenska kyrkans ungdomsprojekt ”Tro, Hopp och Drömmar”.161 Han är född i London, 

men familjen kom till Sverige när han var drygt ett år, så han kan räknas som andra generat-

ionens sverigefinländare. Joonatan säger att han känner samhörighet med andra kristna och 

att den kulturella eller språkliga bakgrunden inte spelar någon roll. Alla andra saker utom 

tron är “second place” och tron är den viktigaste delen av hans identitet. Det kan vara så att 

unga med varierande bakgrund kan hitta en gemensam nämnare i tron och att all annan iden-

tifikation därför blir sekundär, anser jag. I Amazing Life i Borås tycks detta ha skett. Med-

lemmarnas skiftande bakgrund får mindre betydelse när det gemensamma i tron lyfts upp. 

Detta skulle kunna vara skälet till att också gudstjänsternas utformning är ”enkelt, Jesuscen-

trerat och evangeliskt”, såsom pastorn Jonas Päivärinta beskrev dem under intervjun. För att 

kunna hitta någonting gemensamt att enas kring i tron, behöver kanske kulturella inslag ska-

las bort till förmån för det mest grundläggande budskapet, anser jag. 

 

Joonatan Syrjätie menar att det finns stora skillnader mellan första, andra och tredje generat-

ionen sverigefinländare. Första generationen tycker att (finska) psalmer är viktiga. Yngre 

tycker om musik som man kan röra sig till och man vill kunna hoppa. Unga tycker om mo-

dern musik och de tycker inte om alla psalmer. Själv lyssnar han gärna till engelsk lovsångs-

musik. Även i Amazing Life i Borås sjungs engelsk lovsångsmusik, enligt Jonas Päivärinta, 

och kanske är det också ett sätt att hitta en gemensam nämnare bland unga av varierande bak-

grund. När musiken är på ett språk som är ingens modersmål, får alla samma status i gruppen 

och en ökad samhörighetskänsla, anser jag. 

 

Joonatan berättar att unga gärna kommer till ungdomskvällar tillsammans med någon kom-

pis/kompisar, annars inte. Alla unga, i synnerhet de utan tro, har existentiella frågor som man 

vill diskutera, men samtidigt är ungdomar är inte “dedicated” längre, utan det finns mycket 

“distractions”, menar han. 

 

W från Västerås (född 1999) är också med i Svenska kyrkans ungdomsprojekt ”Tro, Hopp 

och Drömmar” och jag intervjuar henne när hon är i Skövde för att se den finska gospelmusi-

kern Pekka Simojokis och kören EtCeteras konsert i St. Matteuskyrkan 25 februari 2017. Hon 

                                                
161  ’Tro, hopp och drömmar’, Svenska kyrkan, https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-

drommar, 2017-06-21. 

https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-drommar
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-drommar
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är lite osäker på vilken generation hon tillhör, då båda föräldrarna är födda i Västerås, men 

har bott långa perioder i Finland. Mor- och farföräldrarna är födda i Finland och pappan har 

bott i Finland c:a 50 % av sitt liv och även mamman har flyttat till och från Finland under 

uppväxten. Gällande tro är W inte döpt eller konfirmerad, då föräldrarna ville att hon får välja 

själv vad hon vill tro på, men hon har ändå deltagit i Svenska kyrkans svenskspråkiga verk-

samhet. Hon har således inte fått sin religiösa identitet tillskriven av sina föräldrar, utan hon 

har själv valt sin tro, vilket stämmer överens med enkätsvaren, som visade att färre av dem 

som svarade på den svenskspråkiga enkäten (där majoriteten av respondenterna var födda i 

Sverige) hade fått sin tro genom sina föräldrar, jämfört med förste generationens sverigefin-

ländare, vars svar dominerade den tvåspråkiga enkäten och som i högre grad uppgav att de 

fått sin tro genom sina föräldrar. 

 

5.2.11 Konversion eller kreolisering? 

Eftersom jag tidigare har skrivit en uppsats i ämnet socialantropologi med namnet ”Kvinnor 

som konverterar till islam – en anomali i det svenska samhället?” och då upptäckt att sverige-

finska kvinnor av andra generationen var överrepresenterade bland de respondenter som be-

svarade en enkät när studien gjordes,162 har ett antagande från min sida varit att sverigefin-

ländare är överrepresenterade bland konvertiter till islam i Sverige. Denna studie har inte haft 

sverigefinska muslimer som fokus, men jag ville inkludera sverigefinska muslimer för att få 

en bättre bild av hur situationen ser ut och därför lades exempelvis den svenskspråkiga vers-

ionen av enkäten upp på en Facebooksida för kvinnor som antas ha konverterat till islam i 

Sverige. Som komplement gjordes även en intervju med en sverigefinsk man som är muslim. 

Enligt honom är dock begreppet ”konvertit” komplicerat: 

 

Jag känner till några sverigefinska män (som är muslimer). Men de allra flesta är 

kvinnor. Och här blir det intressant med själva definitionerna. Jag har stött på flera 

som är sverigefinnar som är muslimer, men frågan är om de anser sig ha konverte-

rat/reverterat. Kanske. Och om de identifierar sig som sverigefinnar. Det finns andra 

sverigefinnar (talar finska) men som kanske inte ser sig som konvertiter då de har en 

eller fler föräldrar som är muslim, t ex. 

 

Han fick frågan om han ser sig själv som konvertit eller inte och svarade: 

 

                                                
162 Amina Kardirsson (Anoo Niskanen), Kvinnor som konverterar till islam - en anomali i det svenska sam-

hället?,  kandidatuppsats, Göteborgs universitet, höstterminen 2003, s. 11. 
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Det beror lite på. I en viss analys kan jag vara konvertit, men jag tror inte alltid jag 

passar in i en konvertitanalys om man med det menar ”bytt religion”. Då kommer ju 

frågan från vad har jag bytt och när. Det kan jag inte svara på. Då behöver jag en de-

finition på när man är muslim. Ur en inomislamisk konfessionell normativ förklaring 

är jag osäker. Om det är när jag uttalade shahada på arabiska högt med läpparna så var 

det väl 2008. Det var då jag bad första gången. Om det är när man tror medvetet på 

shahada (trosbekännelsen) så var det när jag var 14 och läste Koranen första gången. 

Men med dessa sista definitioner så blir ju väldigt många Ahmad och Abdulghaffar 

konvertiter. Om det bygger på släktskap och blodsband så är jag konvertit men då blir 

ju Zana och Setareh med ateistkommunist-antiislam-föräldrar muslimer. Jag har ju fi-

rat bajram redan som 4-5 åring hos den bosniska tanten och hemma hos vänner och 

levt i en miljö (miljonprogram) där det fanns massor av muslimer och så att säga fötts 

in i en islamisk kultur. Islam har nog varit väldigt mycket mer närvarande i min om-

givning och som en del av min kultur än (för) t ex persiska Setareh i Danderyd. Är det 

från och med att man själv kallar sig muslim? Jag tror att jag redan på högstadiet sva-

rade på frågan: är du muslim? Med: om du vill. Kreoliseringen som de kallar det. 

Språk, matkultur, religion smälte samman i en enda röra. Man kan nog säga att jag är 

konvertit och jag kan nog ingå i gruppen. I en kontext och ur en viss analys är jag 

konvertit. Ur en annan är jag det inte. Det är nog mer termen i sig jag kritiserar mer än 

att säga att just jag inte passar in i begreppen. 

 

Enligt Eriksen definieras den etniska gruppen genom sina förhållanden till andra grupper, den 

framträder genom sina gränser, och gränsen är själv en social produkt av varierande betydelse 

som kan förändras med tiden.163 De som inte passar in i en viss etnisk grupp, exempelvis 

andra och tredje generationens invandrare i Europa, kallar Eriksen för etniska anomalier.164 

Jag hävdar att även religiösa grupper framträder genom sina gränser och att det finns indivi-

der som av olika skäl blir svårdefinierbara både för sig själva och för andra och dessa indivi-

der skulle kunna kallas för ”religiösa anomalier”. Citatet ovan visar hur svårt det exempelvis 

kan vara att kategorisera en person som muslimsk konvertit när man i princip är uppvuxen 

med islam i ett område med religiös mångfald och/eller har en förälder som är muslim och en 

förälder som inte är det. Ordet ”konvertit” signalerar byte från en religiös grupp till en annan, 

men om det i ett sekulärt samhälle inte har funnits någon religion som man lämnar, är man då 

konvertit eller har det skett en kreolisering? Enligt antropologen Clara Mafra har en del för-

fattare valt att ta avstånd från begreppet ”konversion”, eftersom det har haft en förenklande 

funktion: 

 

                                                
163 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, 1993, s. 53 
164 Eriksen, 1993, s. 82 
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Anthropologist Clara Mafra notes that “in order to account for the fluidity and syncre-

tism present in these processes of (religious) change, some authors have chosen to re-

ject the concept of conversion, which has functioned as a reifying and simplifying 

way to interpret these processes.”165 

 

5.2.12 Revitalisering som motreaktion till assimilering 

Det kan vara så att andra och tredje generationens sverigefinländare i högre grad upplever att 

de befinner sig ”betwixt and between”166 både vad gäller etniska och religiösa kategorier i 

samhället och därför får en mer flytande identitet, anser jag. Enligt Weckström, som nyligen 

gjort en studie om språk, finskhet och identitet hos andra generationens sverigefinländare, 

håller gränserna på att bli flytande kring (sverige)finländare och de transformeras beroende 

på individuella behov: 

 

I have examined whether it is essential for the participants as members of the group of 

Finns in Sweden to establish boundaries in order to create membership, as Barth 

(1969) suggests. Based on my analysis of the interview material I concluded that 

boundaries are slowly turning liquid and hybrid, constantly transforming according to 

individual needs.167 

 

Weckström upptäckte dock en viss frustration över gränsernas otydlighet hos intervjuperso-

nerna i studien: 

 

The core issue of being different was also strongly present in the form of not being 

different enough. Statements, at times frustrated, such as ‘I look so Swedish that I can 

easily be taken for a Swede’, were common. Many added that it would be easier to 

live out features of one’s minority if differences compared to the Swedish standard 

were bigger. The problem is rooted in the ‘fact’ that Finns in Sweden do not differ 

visually from the Swedes, and thus the participants found themselves lacking some-

thing that would cause them to be recognized as different. In the following example, 

Taina, an interviewee from Upplands Väsby, narrates an event where she was con-

fronted with the problem of not being different enough to present herself as something 

other than a Swede.168 

 

                                                
165 Alejandro Frigerio, ’Analyzing Conversion in Latin America: Theoretical Questions, Methodological Di-

lemmas, and Comparative Data from Argentina and Brazil’, Conversion of a Contitent: Contemporary Religious 

Change in Latin America, Timothy J. Steigenga and Edward L. Cleary (eds.), Rutgers University Press, 2007, s. 

34. 
166 Eriksen, 1993, s. 82. 
167 Lotta Weckström, Representations of Finnishness in Sweden, 2016, s. 161. 
168 Ibid. s. 123. 
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Att anses vara för lite avvikande för att kunna presentera sig själv som någonting annat än 

svensk kan tyda på assimileringstryck vad gäller andra och tredje generationens sverigefin-

ländare. Enligt Eriksen kan andra och tredje generationens starka identifiering med majorite-

ten inspirera till en revlitaliseringsrörelse,169 vilken redan har uppstått bland sverigefinlän-

dare, anser jag. ”Fin i Väst” är en minoritetssatsning i Västra Götaland för ungdomar, unga 

vuxna och barnfamiljer med finsk bakgrund170 och i deras verksamhetsplan för år 2017 står 

bland annat: 

 

FIN I VÄST har som övergripande mål att skapa nätverk, kulturevenemang och syn-

lighet för målgruppen unga och unga vuxna (åldersgrupp ca 15-30) samt barnfamiljer 

med finsk bakgrund, detta i syfte att aktivera dessa grupper samt stärka egenmakten 

för att revitalisera den sverigefinska kulturen i Västra Götaland. Syftet är att ge denna 

målgrupp sammanhang specifikt riktat till dem där de kan både stärka, skapa eller om-

forma sin egen sverigefinska identitet och få möjlighet att återuppliva eller närma sig 

det finska språket som för många andra och tredje generationens finländare gått förlo-

rad. Kultur och evenemang används för att nå dessa mål, kultur ger verktyg för att ut-

forska identitet och evenemang ger ett sätt att engagera och hitta målgruppen.171 

 

Det har kommit andra liknande satsningar i Sverige sedan ratificeringen av Ramkonventionen 

om skydd för nationella minoriteter år 2000, då Sverige erkände sverigefinnar, judar, romer, 

samer och tornedalingar som nationella minoriteter,172 vilket säkerligen också har bidragit till 

att sverigefinska revitaliseringsrörelser har uppstått. 

  

                                                
169 Eriksen, 1993, s. 171. 
170 Om Fin i Väst, http://www.finivast.se/omfinivast/, 2017-06-29. 
171 Fin i Väst, Verksamhetsplan 2017, http://www.finivast.se/wp-content/uploads/2016/04/FIN-I-V%C3%84ST-

Verksamhetsplan-2017.pdf, 2017-06-29. 
172 Länsstyrelsen i Stockholms län, Från erkännande till egenmakt, från ord till handling: Rapport från konfe-

rens om den minoritetspolitiska reformen, maj 2010, s. 3. 

http://www.finivast.se/omfinivast/
http://www.finivast.se/wp-content/uploads/2016/04/FIN-I-V%C3%84ST-Verksamhetsplan-2017.pdf
http://www.finivast.se/wp-content/uploads/2016/04/FIN-I-V%C3%84ST-Verksamhetsplan-2017.pdf
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6 ANALYS 

 

I detta kapitel jämförs och analyseras det insamlade kvantitativa och kvalitativa materialet. 

 

6.1 Religiös identitet bland sverigefinländare 

Enligt Nancy T. Ammerman har religiös identitet aldrig varit någonting givet, i synnerhet inte 

i det moderna samhället. Den religiösa identiteten kan vara kollektivt tilldelad/tillskriven 

(ascribed) eller individuellt uppnådd (achieved) och den kan spela en primär eller en sekun-

där roll. Att anta en kollektiv, religiös identitet i det moderna samhället, handlar om val och 

inte om determinism, anser hon.173 

 

Resultatet i denna studie tyder på att de respondenter som tillhör första generationen i högre 

grad har fått sin religiösa identitet tillskriven av sina föräldrar (ascribed), medan de respon-

denter som tillhör andra generationen i högre grad har uppnått den genom religiöst sökande 

och att de själva har valt den (achived). Det finns dock undantag, vilket framkom av intervju-

erna och av den deltagande observationen. Under Dalarnas Fridsförenings påsksammankomst 

i Bodarna i Gagnefs kommun fanns många barn och ungdomar med och informanten Juhani 

Rantala berättade att många unga kommer till sammankomster regelbundet, vilket tyder på att 

den religiösa identiteten i högre grad tycks bli tillskriven bland sverigefinländare som är 

gammallaestadianer. Detta skulle kunna bero på den relativa slutenheten och på att ingifte 

inom den egna religiösa gruppen tillämpas, anser jag. Mer om detta finns under rubrik 6.1.6 

Endogami. 

 

6.1.2 Synen på samkönade äktenskap som gränsmarkör 

Konservatismen och den negativa synen på samkönade äktenskap och till viss del också den 

negativa synen på kvinnligt prästerskap bland i synnerhet första generationens sverigefinlän-

dare, kom som en överraskning i samband med de första intervjuerna som gjordes. För att få 

en större förståelse för fenomenet, togs denna fråga upp med så gott som samtliga efterföl-

jande intervjupersoner. Trots att synen på samkönade äktenskap bland religiösa sverigefin-

ländare inte fanns med bland de inledande frågeställningarna i denna studie, kändes det dock 

angeläget att följa upp detta för att kunna diskutera möjliga anledningar till varför första ge-

nerationens sverigefinländare tycks vara mer konservativa i sina värderingar. Anledningen till 

                                                
173 Nandy T. Ammerman, Handbook of the Sociology of Religion, 2003, s. 207. 
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att denna fråga kom upp under intervjuerna och under den deltagande observationen kan vara 

att Finland legaliserade samkönade äktenskap under intervjuperioden, den 1 mars 2017.174 I 

Sverige har samkönade par kunnat vigas i kyrkan sedan 2009.175 Homosexualitet avkriminali-

serades i Finland först 1971176 och i Sverige redan 1944,177 så även där finns en skillnad. 

 

Enligt en informant i Skövde, Salme (född 1949 i Kerimäki), som inte är aktiv inom någon 

religiös verksamhet, men vars mormor var prästdotter och som flyttade till Sverige med sin 

make 1970, kunde man på 60-talet och i början av 70-talet i Finland få höra kommentarer 

som att: “Flytta inte till Sverige, det är ett syndigt land, det finns bögar där”. Eftersom homo-

sexualitet och kvinnligt prästerskap inte var tillåtet i Finland, flyttade homosexuella och 

kvinnor som ville bli präster till Sverige, eftersom det var tillåtet där, uppgav hon. Enligt 

henne var synen på homosexualitet och kvinnligt prästerskap starkt fördömande i Finland 

under 60-talet. Kvinnliga präster kunde vigas i Finland först 1988, jämfört med 1960 i Sve-

rige.178 Enligt prästen Sami Kaukonen har en del religiösa, första generationens sverigefin-

ländare bevarat de värderingar som fanns i Finland då man flyttade till Sverige och eftersom 

många arbetskraftsinvandrare flyttade från Finland till Sverige under 1960-talet, är det möj-

ligt att det är värderingar från den tidsperioden i Finland som har “konserverats” i Sverige 

bland religiösa första generationens sverigefinländare, för att upprätthålla gränserna till den 

egna gruppen av rädsla för assimilation, anser jag. 

 

Enligt socialantropologen Fredrik Barth används vissa kulturella fenomen av aktörerna för att 

signalera skillnad, men de fenomen som tas med i beräkningen är endast de som aktörerna 

själva uppfattar som signifikanta.179 Eftersom Sverige avkriminaliserade homosexualitet 

mycket tidigare än Finland och eftersom kvinnligt prästerskap blev möjligt mycket senare i 

Finland än i Sverige, kan det vara så att dessa två sakfrågor har blivit en del av det som sär-

skiljer finsk, kristen identitet från svensk, kristen identitet i Sverige och det har kanske blivit 

något av en gränsdragare mellan dessa identiteter. 

                                                
174 Björn Widmark, Nu får samkönade par gifta sig i Finland, Omvärlden, 2017-02-28, 

http://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2017/samkonade-par-finland, 2017-05-29. 
175 ’Samkönade äktenskap’, Svenska kyrkan, https://www.svenskakyrkan.se/samkonade-aktenskap, 2017-06-29. 
176 Ibid. 
177 Sara Edenheim, ‘Det heteronormativa samhällsbygget’, Historisk tidskrift för Finland, 2007:4, s. 548. 
178 Finlands första kvinnliga präster, 2010-05-04, Yle Arkivet, https://svenska.yle.fi/artikel/2010/05/04/finlands-

forsta-kvinnliga-praster, 2017-05-29. 
179 Fredik Barth, ‘Introduction’, Ethnic Groups and Boundaries, Fredrik Barth (red.), Waveland Press Inc., 1998 

(1969), s. 14. 

http://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2017/samkonade-par-finland
https://www.svenskakyrkan.se/samkonade-aktenskap
https://svenska.yle.fi/artikel/2010/05/04/finlands-forsta-kvinnliga-praster
https://svenska.yle.fi/artikel/2010/05/04/finlands-forsta-kvinnliga-praster
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 Enligt Barth definieras den etniska gruppen genom sina förhållanden till andra grupper 

och den framträder genom sina gränser. Han menar att både gruppens kultur och formerna för 

social organisation kan förändras utan att den etniska gränsen försvinner och i vissa fall kan 

grupper bli mer lika varandra kulturellt samtidigt som gränserna mellan dem förstärks.180 

 Vad gäller inställningen till kvinnligt prästerskap tycks synen delvis ha förändrats bland 

sverigefinländare, då det exempelvis endast finns kvinnliga finsktalande präster i Svenska 

kyrkans finska församlingsverksamhet i Göteborgs numera,181 trots att församlingen var yt-

terst negativ till kvinnligt prästerskap under perioden 2003-2005, enligt komministern Sami 

Kaukonen. 

 

Enligt komministern Sakari Kalliomaa, som blev anställd av Svenska kyrkan i Borås under 

2016, är skillnaden mellan aktivt troende i Finland och Sverige inte särskilt stor. Han anser 

att kulturbakgrunden är förvånansvärt lik. Därför blir det kanske också viktigare att definiera 

olikheterna för att motivera den sverigefinska gruppens särställning inom Svenska kyrkan. 

Detta kan vara en anledning till att man vill hålla fast vid en mer konservativ bibeltolkning, 

anser jag. 

 

I den tvåspråkiga enkäten, där majoriteten av respondenterna tillhör första generationen sve-

rigefinländare, har 52,9 % svarat att den religiösa tron är viktigast för identiteten, medan 25,7  

% har svarat att den kulturella bakgrunden är viktigast och endast 21,4 % har uppgivit språket 

som viktigast. I den svenskspråkiga enkäten, där majoriteten av respondenterna tillhörde 

andra generationen sverigefinländare, uppgav majoriteten att den kulturella bakgrunden var 

viktigast för identiteten (41,4 %), följt av 37.9 % som angav att den religiösa tron var viktig-

ast. Endast 20,7 % svarade att språket var viktigast för identiteten. 

 

Dessa svar tyder på att den religiösa tron är viktigast för identiteten för de religiöst aktiva 

respondenter som tillhör första generationen, medan den kulturella bakgrunden ses som vikti-

gare av de respondenter som tillhör andra generationen sverigefinländare. Därför kan det an-

tas att religiösa värderingar, som exempelvis en konservativ bibeltolkning och synen på sam-

könade äktenskap och kvinnliga präster, är viktigare som en gränsdragare kring den sverige-

finska identiteten för de respondenter som tillhör första generationen, jämfört med de respon-

                                                
180 Eriksen, Etnicitet och nationalism, 1993, s. 53. 
181 Svenska kyrkan, Göteborgs stift, ’Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i 

Göteborg’, https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/suomeksi/yhteystiedot/kontaktuppgifter, 2017-06-10. 

https://www.svenskakyrkan.se/goteborg/suomeksi/yhteystiedot/kontaktuppgifter
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denter som tillhör andra generationen och eventuellt tredje generationen, som ser kulturbak-

grunden som viktigare, anser jag. 

 

6.1.3 Assimilation 

Enligt prästen Sami Kaukonen var en del inom den finska församlingen i Göteborg rädda för 

assimilering under perioden då han arbetare som organist där (2003-2005) och diakonen Eini 

Ollilainen berättar att man historiskt sett har ifrågasatt den finska verksamheten och att det 

tidigare fanns en negativ uppfattning om det finska språket inom Svenska kyrkan. Svenska 

kyrkan skiljdes från Svenska staten först år 2000182 och enligt Rolf Lidskog och Fuat Deniz 

har staten alltid främjat en kulturs intressen, där vissa värderingar, sedvänjor och praktiker 

har gynnats. Den dominerande kulturen har fått föreskriva vad som ska ses som normalt, me-

dan allt som inte har stämt överens med dess synsätt har setts som avvikande och kulturellt.183 

Enligt Eriksen använder staten vanligen någon/några av dessa strategier för att hantera mino-

riteter: assimilering, dominans (som leder till segregation och/eller överskridande av den et-

niskt nationalistiska ideologin) och antagande av en multikulturalistisk ideologi. Han menar 

också att minoriteter kan reagera mot statens dominans på i huvudsak tre sätt: frivillig eller 

ofrivillig assimilering, etnisk inkorporering (då man försöker samleva fredligt med national-

staten och ibland försöker man förhandla sig till begränsad autonomi i till exempel religiösa, 

språkliga eller lokalpolitiska frågor) eller utbrytning/separation.184 Enligt Kaisa Syrjänen 

Schaal, som är enhetschef för flerspråkighet i Svenska kyrkan,185 fanns en negativ och ned-

värderande attityd hos majoritetsbefolkningen till finnar och finskhet och tydliga krav på as-

similation under 1970- och 1980-talen i Sverige.186 

 

Det skulle således kunna vara så att den sverigefinska minoriteten som varit aktiv inom den 

tidigare statliga Svenska kyrkan, har känt sig hotad och i behov av att värna om sina gränser, 

för att skydda sig mot assimileringsförsök och att den konservativa hållningen inom teolo-

giska frågor har blivit en motreaktion av dem som har motsatt sig assimilation. Enligt Eini 

Ollilainen har situationen för sverigefinländare förbättrats vad gäller exempelvis synen på det 

finska språket. Jag anser att detta kan bero på att Svenska kyrkan har separerats från svenska 

                                                
182 ’Svenska kyrkans historia’, Svenska kyrkan, https://www.svenskakyrkan.se/historik, 2017-05-30. 
183 Lidskog & Deniz, Mångkulturalism, 2009, s. 151. 
184 Eriksen, 1993, s. 153f. 
185 Rapport om nationella minoriteters rättigheter, http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/nyheter-2016/2016-10-17-rapport-om-nationella-minoriteters-rattigheter.html, 2017-06-11. 
186 Kaisa Syrjänen Schaal, ”Lång och envis kamp för likvärdighet”, Finnjävlar, Kristian Borg (red), Verbal 

förlag, 2016, s. 180. 

https://www.svenskakyrkan.se/historik
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2016/2016-10-17-rapport-om-nationella-minoriteters-rattigheter.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/nyheter-2016/2016-10-17-rapport-om-nationella-minoriteters-rattigheter.html
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staten och att assimileringstrycket därför har minskat, men det skulle också kunna bero på att 

den sverigefinska gruppen har fått status som nationell minoritet i Sverige, vilket garanterar 

språkliga och kulturella rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724) och/eller på att kulturell mångfald har blivit mer accepterad i Sverige.187 Då sam-

hället har blivit mer mångkulturellt och mångkulturalism mer accepterat, söker sig kanske 

också personer utan sverigefinsk bakgrund till exempelvis Skövde Saleemförsamling och till 

Amazing Lifes verksamhet i Borås. Då assimileringstrycket verkar ha minskat, är det troligt 

att sverigefinländare känner sig mindre hotade som minoritet, vilket kan leda till förändringar 

i gränsdragningsprocesserna, vilket skulle kunna leda till att trösklarna för acceptans sänks, 

vilket redan har visat sig hos Amazing Life i Borås, anser jag. 

 

6.1.4 Förhållandet mellan olika sverigefinska, religiösa grupper 

Gränser uppstår inte enbart mellan minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen, utan grän-

ser kan även uppstå inom en minoritetsgrupp, exempelvis mellan sekulära och religiösa grup-

peringar. Även inom kategorin ”religiösa sverigefinländare” finns gränser och trösklar, anser 

jag. 

 

Borås Fridsförening var den grupp som tycktes ha tydligast gränser och vara mest sluten eller 

utesluten bland de sverigefinska religiösa sammanslutningar där jag gjorde deltagande obser-

vation under perioden 28 januari till 25 april. Information om deras stugmöte i Caroli försam-

lingshem 19 mars 2017 fick jag via Sveriges Fridsföreningars Centralorganisations (SFC) 

webbsida.188 Trots att stugmötet hölls samma dag som föreläsningsserien “Bibelns röda tråd” 

pågick i Caroli församlingshem i en lokal på samma våningsplan och trots att det fanns ett 

informationsblad om mötet på församlingshemmets anslagstavla, visste inte församlingsmed-

arbetare inom Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Caroli församling att det 

skulle hållas ett gammallaestadianskt stugmöte där. Dalarnas Fridsförening tycks ha närmare 

samarbete med Svenska kyrkan, troligen för att Timo Löppönen, som är komminister i Mock-

fjärds församling, även är medlem i Dalarnas Fridsförening.189 Dalarnas Fridsförening tycks 

ändå vara tydligt separerad från Svenska kyrkan, då föreningen har en egen lokal i Bodarna i 

Gagnef. Enligt Juhani Rantala går mest äldre föreningsmedlemmar till kyrkan, medan yngre 

mer aktivt kommer till stugmöten i föreningslokalen. Detta kunde även observeras 16 april 

                                                
187 Lidskog & Deniz, 2009, s. 13. 
188 Borås Fridsförening, SFC, http://www.sfcorg.se/sv/medlemsfoereningar/boras, 2017-05-30. 
189 ’Bymedverkan i gudstjänsten’, Svenska kyrkan, https://www.svenskakyrkan.se/gagnef/bymedverkan-i-

gudstjansten, 2017-05-30. 

http://www.sfcorg.se/sv/medlemsfoereningar/boras
https://www.svenskakyrkan.se/gagnef/bymedverkan-i-gudstjansten
https://www.svenskakyrkan.se/gagnef/bymedverkan-i-gudstjansten
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2017. Andelen yngre deltagare var betydligt fler under stugmötet i Bodarna än under påsk-

gudstjänsten i Mockfjärds kyrka, vilket skulle kunna tyda på att sverigefinländare av andra 

och tredje generationen, som är medlemmar i Dalarnas Fridsförening, har mindre samröre 

med Svenska kyrkan. 

 

Skövde Saalemförsamling tycks vara mer sluten än Borås Finska Pingstförsamling. Svenska 

kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde och Skövde Saalemförsamling har inga ge-

mensamma arrangemang på samma sätt som Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet 

i Borås och Borås Finska Pingstförsamling, såsom föreläsningsserien Bibelns röda tråd, då 

man var en dag i Pingstkyrkans lokal (18 mars 2017) och andra dagen i Svenska kyrkans lo-

kal (19 mars). Enligt Sami Kaukonen brukade pingstförsamlingens medlemmar i Göteborg 

även komma till Svenska kyrkans finskspråkiga gudstjänst om de inte själva hade gudstjänst 

samma dag, så även där tycks samarbetet vara mer nära än i Skövde. Pingstförsamlingarna i 

Mariestad, Trollhättan och Göteborg är representerade i samråd för finskt förvaltningsområde 

inom respektive område enligt samordnare för finskt förvaltningsområde i respektive kom-

mun och stad (Carolina Nordling, Peter Göthblad och Maria Balaban), vilket Skövde Saalem-

församling har valt att stå utanför i Skövde. Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i 

Skövde är dock med i både referensgruppen och styrgruppen för finskt förvaltningsområde i 

Skövde kommun.190 Trots Skövde Saalemförsamlings relativa slutenhet, tycks det finnas en 

accepterande och tolerant attityd mot individer som söker sig till församlingen. Församlingen 

har exempelvis flera finska romer som medlemmar och en del av dem kommer långväga till 

de finska gudstjänsterna i Pingstkyrkan i Skövde på söndagar. Även medlemmar utan finsk 

bakgrund accepteras och man ordnar tolkning till svenska vid behov. Tolkning till svenska 

utförs även av Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde av församlingspeda-

gogen Outi Syrjätie. Tillgänglighet genom tolkning ordnas också av Dalarnas Fridsförening, 

Borås Finska Pingstförsamling och säkert även av många andra sverigefinska församlingar 

eller religiösa föreningar. 

 

6.1.5 Endogami 

Markku Kanniainen, finskspråkig komminister i Borlänge, som själv har gammallaestadiansk 

bakgrund, berättar att laestadianer försöker hitta en partner som har samma livssyn som man 

själv har. En ung, första generationens sverigefinsk kvinna i Skövde, som har bakgrund inom 

                                                
190 Som samordnare för finskt förvaltningsområde i Skövde kommun känner jag till detta. 



 

81 

Västlaestadianismen, sa att västlaestadianer accepterar att man gifter sig med en icke-

västlaestadian, men att man inte uppmuntrar det. Detta tyder på att laestadianer tillämpar gifte 

inom gruppen, det vill säga endogami eller ingifte.191 Enligt prästen Sami Kaukonen ifråga-

sattes hans val av partner (hans fru har svensk bakgrund) av den sverigefinska församlingen i 

Göteborg när han arbetade som kantor där 2003-2005, vilket antyder att endogami uppmunt-

ras även inom andra sverigefinska, religiösa grupper. För att få svar på om detta stämmer 

eller inte, måste dock fördjupade studier göras. 

 

6.2 Religiös praktik bland sverigefinländare 

 

If we are to understand religious identities, then, we must begin by attending to epi-

sodes of social interaction [whether face-to-face or mediated] that are emplotted in a 

religious narrative – one in which ”religious” actors, ideas, institutions, and experi-

ences play a role in the story of who we are and who I am.192 

 

Ammerman lyfter fram vikten av att uppmärksamma episoder av social interaktion för att 

kunna förstå religiösa identiteter. En av frågeställningarna i denna studie var hur religiositet 

yttrar sig hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare genom religiös praktik 

och religiös praktik innebär till stor del social interaktion. 

 

Enligt enkätsvaren i denna studie förekommer bön och läsning av religiösa texter, meditation, 

deltagande vid gudstjänster, besök till religiösa byggnader m.m. Den deltagande observation-

en visade att bibelstudier och musik har en framträdande roll inom sverigefinsk församlings-

verksamhet. Den verksamhet som finns inom sverigefinska församlingar och religiösa före-

ningar är bönegrupper, körer, missionsgrupper, Alpha-kurser, träffar för daglediga, bibelstu-

diegrupper, konserter, konfirmationsundervisning och barn- och ungdomsverksamhet. Så 

kallade “stugmöten” (seurat) förekommer också, även om de inte tycks förekomma lika ofta 

längre. Inom laestadianska föreningar har stugmöten dock en viktig roll. När deltagarna är 

med i bönegrupper, bibelstudiegrupper, stugmöten, religiösa konserter, gudstjänster och 

andra religiösa sammanhang tillsammans med andra, bekräftas den egna och gruppens reli-

giösa identitet, anser jag. Identiteten befästs genom att uttala trosbekännelsen tillsammans 

med andra, genom att knäppa händerna eller höja upp dem, genom att ställa sig när alla andra 

gör det, genom att sjunga andliga sånger och genom allting annat som av gruppen anses ha 

                                                
191 Endogamy, Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/endogamy, 2017-05-28. 
192 Ibid., s. 215f. 
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religiös innebörd. Enligt Barth används vissa kulturella fenomen av aktörerna för att signalera 

skillnad,193 men jag anser att det kanske i större grad handlar om att signalera likhet med 

andra inom den egna gruppen och inte främst om att dra gränser utåt. 

 

6.2.1 Normöverskridande uttryck 

Samtidigt som många intervjupersoner har framhållit en konservativ tolkning av bibeln och 

en bokstavstroende hållning, har en del av de religiösa uttrycken i form av musik och fram-

trädanden paradoxalt nog varit normöverskridande, anser jag, i synnerhet inom finsk försam-

lingsverksamhet i Skövde. Ett skäl till varför de religiösa uttrycken tycks vara mer liberala 

och normöverskridande än värderingarna, skulle kunna vara att en anpassning har skett till 

församlingens tycke och smak, men det kan också bero på den karismatiska inriktning som 

den finska församlingsverksamheten i Skövde har. Enligt komministern Tapio Syrjätie an-

vänds drama, dans och teater för att förkunna ordet inom den karismatiska väckelserörelsen i 

Finland. 

 

Enligt Pekka Suutari, som har skrivit avhandlingen ”Götajoen jenkka”194 har dansmusiken 

spelat en stor roll för sverigefinländarnas identitet. Han menar att finsk dansmusik är en kraft-

full nyckelsymbol för den sverigefinska identiteten och den kan till och med vara viktigare än 

språket för dem som bott länge i Sverige och som tappat språket eller inte har fått lära sig det 

ordentligt.195 En del av de äldre sverigefinländarna som går till kyrkan idag, tog kanske sin 

tillflykt till dansbanorna tidigare och därför är det inte så märkligt att det sjungs finsk tango i 

kyrkan, såsom under den finska morsdagskonserten i St. Matteus kyrka i Skövde 14 maj 

2017, då Keijo Vättö spelade och Juha Vuorenmaa från Finland sjöng “Satumaa” (Sagolan-

det), ett av de mest kända tangostyckena i Finland.196 

 När Keijo Vättö och Esko Viitala medverkade under “De vackraste julsångerna”197 i St:a 

Helena kyrka i Skövde den 17 december 2016, spelade Vättö saxofon och Viitala framförde 

                                                
193 Fredik Barth, ‘Introduction’, Ethnic Groups and Boundaries, Fredrik Barth (red.), Waveland Press Inc., 1998 

(1969), s. 14. 
194 Pekka Suutari, Götajoen jenkka, 2000. 
195 Pekka Suutari, ’Götajoen jenkka – Tanssimusiikki ruotsinsuomalaisen identiteetin rakentajana’, Siirtolaisuus 

– Migration, Åbo: Migrationsinstitutet, 1993:3, s. 7. 
196 Maija Kontukoski, ‘Järjen veit ja minusta orjan teit: eteläpohjalaiset swingsukupolven tanssisoittajat 1950–

60-luvun tangobuumin pyörteissä’, Tango Suomessa, Antti-Ville Kärjä & Kai Åberg (red.), Universitetet i Jy-

väskylä, Nykykulttuuri, 2012, s. 67. 
197 De vackraste julsångerna, Suomen Lähetysseura (Finska missionssällskapet), 

http://www.suomenlahetysseura.fi/kj_se/sidor/media/, 2016-05-28. 
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“Tulkoon joulu” av Pekka Simojoki genom så kallad beatbox.198 Pekka Simojokis och kören 

EtCeteras sångworkshop och framträdande i St. Matteus kyrka 25 februari 2017 kan också 

sägas vara normöverskridande, hävdar jag, då Simojoki och EtCetera bland annat fick delta-

garna att ställa sig upp och dansa medan de sjöng afrikansk lovsångsmusik.199 Den är normö-

verskridande så till vida att den första generationen sverigefinländare är åt ”psalmbokshållet”, 

så som Timo Pellinen i Borås Finska Pingstförsamlings uttryckte det. 

 Enligt komminister Sami Kaukonen protesterade den finskspråkiga församlingen i Göte-

borg när den svenska psalmboken skulle översättas till finska och undrade varför man inte 

skulle få ha kvar sin psalmbok från Finland, av rädsla för att försvinna som minoritet. Därför 

kan det ses som normöverskridande när religiöst aktiva sverigefinländare av första generat-

ionen dansar och sjunger lovsång på ett afrikanskt språk eller lyssnar på julsånger som fram-

förs med beatbox, anser jag. Detta överensstämmer med Nynäs, Illman & Martikainen syn på 

religion i det postsekulära samhället som ett dynamiskt nätverk av trender och fenomen som 

interagerar på ett gränsöverskridande sätt: 

 

As we see it, religion in post-secular society is dynamic web of trends and phenomena 

that interplay in a boundary-breaking fashion. Their presence seems to be growing 

and becoming more visible. They not only represent the diverse field of phenomena 

that religious studies encounter today, ranging from traditional forms of religion to 

meaningful practices of more cultural character, but also the effects that globalisation, 

mediatisation and marketization, and the blurring of boundaries between the secular 

and the religious.200 

 

6.2.2 Finskt i moll, svenskt i dur 

Musiken tycks även vara viktig för andra generationens sverigefinländare. Både kommi-

nistern Sami Kaukonen i Skövde och kantorn Kimmo Tuomaala i Trollhättan säger att kyrkan 

var ett ställe där man som ung kunde syssla med musik. Även yngre sverigefinländare, som 

W i Svenska kyrkans ungdomsprojekt “Tro, Hopp och Drömmar”, lyfter fram musikens roll 

och säger att hon känner en större gemenskap med andra under sång, eftersom det är lättare 

att sjunga än att prata på finska. Dock menar Joonatan Syrjätie, som är med i samma projekt, 

att yngre sverigefinländare med religiös bakgrund föredrar engelsk och svenskspråkig musik 

och pastor Timo Pellinen berättar att Borås Finska Pingstförsamlings svenskspråkiga verk-

                                                
198 Keijo Vättö & Esko Viitala, “Tulkoon joulu”, https://www.youtube.com/watch?v=HeH4xalXXG8, 2017-05-

29. 
199 Workshop med Pekka Simojoki & EtCetera i St. Matteus kyrka 25 februari 2017, 

https://drive.google.com/file/d/0ByyXw4uniPy8OGJQWDhxX1I4T0k/view, 2017-05-29. 
200 Nynäs, Illman & Martikainen, 2015, s. 23. 

https://www.youtube.com/watch?v=HeH4xalXXG8
https://drive.google.com/file/d/0ByyXw4uniPy8OGJQWDhxX1I4T0k/view
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samhet Amazing Life har gått kraftigt åt “dur-hållet” vad gäller musik. Även Jonas Pä-

ivärinta, pastor i Amazing Life bekräftar att man sjunger på svenska och engelska under 

gudstjänsterna. Tuomo Kulpakko, pastor inom finska pingstförsamlingen Skövde Saalemför-

samling, menar att de svenska sångerna ofta är i dur och de finska i moll. Mikko Ollilainen, 

komminister i Trollhättan, konstaterar att “Finländare sjunger till och med Halleluja i moll”. 

 

De finska sångerna som har sjungits under den deltagande observationen i Skövde, Borås, 

Trollhättan och i Gagnef/Mockfjärd under perioden 28 januari till 25 april 2017 har varit väl-

digt likartade. Under påskdagens gudstjänst i Mockfjärds kyrka 16 april, som genomfördes av 

gammallaestadianska Dalarnas Fridsförening, sjöngs bland annat “Käy yrttitarhasta polku” 

(Det går från Örtagården). Under långfredagens gudstjänst i St. Matteus kyrka i Skövde 14 

april 2017 sjöng man också denna psalm, men ur femte väckelserörelsens sångbok ”Viisikie-

linen laulukirja” (Femsträngad sångbok). En annan sång som har sjungits i flera samman-

hang är “Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan” (Av goda makter underbart bevarad), som 

sjöngs under en nattvardsmässa på äldreboendet Finlandiahemmet 23 mars och även som 

önskepsalm under vårsammankomsten i Trollhättan 1 april 2017. Trots att sverigefinska reli-

giösa grupper har gränser gentemot varandra och trots att det finns skillnader i vilka sång- 

eller psalmböcker som används och vilken liturgi, tycks de finska psalmerna ändå vara en 

gemensam nämnare för religiösa sverigefinländare av främst första generationen. 

 

6.3 Sverigefinsk identitet 

Vryan et al menar att olika situationsbundna, personliga och sociala identiteter “åkallas” be-

roende på de specifika kostnader och belöningar som associeras med dessa identiteter: ”Vari-

ous situational, personal, and social identities are invoked based on the specific costs and 

rewards associated with those identities.”201 En av intervjupersonerna, Joonatan Syrjätie 

(född 1993), som bor i Skövde och tillhör andra generationen sverigefinländare, berättar un-

der intervjun att han gärna lyssnar till engelsk lovsångsmusik och han använder engelska be-

grepp när han säger att ungdomar är inte längre är “dedicated”. På hans Facebookprofil står 

att han är från London, United Kingdom. Även hans far, komministern Tapio Syrjätie, an-

vänder engelska uttryck emellanåt (dock inte under intervjun). Dessa uttryck används troligen 

för att framhäva att familjen tidigare har bott i England och för att en sådan identitet har en 

relativt hög status i det svenska samhället, anser jag. Intervjun med W (född 1999, Västerås) 

                                                
201 Peek, 2005, s. 217. 
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visar dock att den sverigefinska identiteten också håller på att få en högre status. Hon tycker 

att finska numera är coolt i samhället och att många vill lära sig språket. Själv försöker hon 

lära sig språket på nytt, eftersom hon har glömt mycket av det. 

 

Enligt Tapio Syrjätie beror användningen av engelska uttryck på annat än status: ”Att an-

vända engelska utryck beror på att man kände sig mera hemma i England/Anglikanska kyr-

kan än i Sverige och blev behandlad mer jämlikt (och) inte som andra klassens medborgare… 

Vi har vänner i England fortfarande men inte nära svenska vänner i Sverige.”202 

 

Prästen Sami Kaukonen, som tillhör andra generationen, kände sig inte hemma inom den 

finska församlingsverksamheten i Göteborg och säger under intervjun att: “De hade en stark 

finsk identitet som jag inte kunde dela”. Både Syrjätie, Kaukonen och även Tobias Rund-

ström och Emmely Kuusela inom Amazing Life i Borås använder begreppet ”känna sig 

hemma” om känslan av tillhörighet i en viss grupp (eller bristen på tillhörighet som i Kau-

konens fall). Amazing Life använder också begreppet ”hem” i sin marknadsförening. På 

Amazing Lifes webbsida (startsidan) står ”Välkommen hem” och även ”En kyrka att komma 

hem till”. Det tycks alltså finnas en medvetenhet om att tillhörighetskänslan är viktig, kanske 

just för att verksamheten riktar sig till unga med varierande bakgrund. 

 

 

 

                                                
202 Enligt e-postkommentar på uppsatsen 14 juni 2017. 
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Sami Kaukonen berättade att den stora skillnaden mellan finskspråkig och svenskspråkig 

församlingsverksamhet är att den finskspråkiga är konservativ: “Den är 50 år efter i tiden”. 

Detta uttalande tyder på att Kaukonen ser finsk identitet som någonting förlegat och negativt, 

troligen på grund av den identiteten “kostar” för mycket inom Svenska kyrkans övriga verk-

samhet eller för att han inte kan ställa sig bakom de konservativa värderingarna. Den finsk-

språkiga församlingsverksamheten har rätt till sin särart, men inte till vilket pris som helst, 

anser Kaukonen. När jag intervjuar Kimmo Tuomaala, som är kantor i Trollhättan och som 

också tillhör andra generationen, tar han församlingen i försvar när jag frågar om de är kon-

servativa vad gäller samkönade äktenskap och han tar upp exempel på att församlingen inte 

är ensidigt konservativ. Känslan som uppstår är att han försöker beskydda församlingen från 

eventuell kritik. 

 

Under en av Alpha-kurskvällarna i St. Matteuskyrkan i Skövde (15/3, 2017), pratade delta-

garna, som alla tillhör första generationen, om den skam som en del andra generationens sve-

rigefinländare känner och som exempelvis kan få dem att känna motvilja inför ordet sverige-

finne eller finne. En av Svenska kyrkans församlingsmedarbetare inom Skara stift, som tillhör 

andra generationen och arbetar inom Svenska kyrkans svenskspråkiga verksamhet och som 

ville vara anonym vid intervjun, sa att hen är allergisk mot ordet “finne”. När jag påpekade 

att ordet sverigefinne står i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724), 

konstaterade hen att: “Det var ingen finsk som skrev lagtexten”. Det tycks således finnas en 

sorts kluvenhet gentemot det finska hos andra generationens sverigefinländare, som troligen 

beror på att det “kostat på” att ha en sverigefinsk identitet och att den är eller har varit för-

knippad med skam. I kapitlet ”Lång och envis kamp för likvärdighet” i antologin Finnjävlar, 

skriver Kaisa Syrjänen Schaal om den skam många andra generationens sverigefinländare har 

känt under sin uppväxt i Sverige: 

 

En del av de finska barnen som växte upp här har gjort en klassresa – kanske på be-

kostnad av just minoritetsidentiteten. En del har förlorat finskan, av egen fri vilja eller 

därför att de inte fick det stöd de behövde för att utveckla språket. Eller för att finska 

och finskheten var så skambelagd att det var bäst att släppa det och bli så svensk man 

bara kunde.203 

 

Den kulturella bakgrunden verkar dock vara viktig för respondenterna. Vid fråga 15 i enkäten 

“Är din kulturella bakgrund viktig för din identitet?” hade 80 % svarat ja på frågan i den två-

                                                
203 Kaisa Syrjänen Schaal, Finnjävlar, Kristian Borg (red), 2016, s. 182. 
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språkiga versionen (där majoriteten av respondenterna tillhörde första generationen) och näs-

tan lika många, 79,3 %, hade svarat ja i svenskspråkiga enkäten, där majoriteten av respon-

denterna var andra generationens sverigefinländare. På frågan “Ser du dig själv som 

finsk/sverigefinsk (sverigefinsk = bor i Sverige, men har finsk bakgrund)?” hade 80 % av 

respondenter svarat ja i den tvåspråkiga enkäten, jämfört med 75,9 % av dem som svarade på 

den svenskspråkiga enkäten. Svaren tyder på att inställningen till sverigefinsk identitet even-

tuellt har förändrats och kanske inte längre uppfattas som ett stigma eller en skam bland 

andra generationen. Detta skulle kunna bero på att sverigefinnar, som inkluderas i begreppet 

sverigefinländare, har blivit erkända som en nationell minoritet i Sverige och att det finska 

språket har fått status som nationellt minoritetsspråk. 

 

6.3.1 Sverigefinsk, religiös identitet 

Den deltagande observationen, intervjuerna och enkäten som gjorts i samband med denna 

studie visar att sverigefinländare tycks ha respekt för “riktig tro”, hängivenhet och självupp-

offring i trosfrågor. Även man själv inte kan leva väldigt strikt, beundrar man ändå dem som 

gör det. Att vara troende på riktigt och inte bara till namnet är någonting som värdesätts bland 

sverigefinländare, hävdar jag, och inställningen tycks vara allt eller inget. Antingen är man 

troende “på riktigt” eller så är man det inte. Ulla (född 1944), som är aktiv inom den finska 

församlingsverksamheten i Skövde, är inte laestadian och har inte den bakgrunden, men un-

der en bilresa från vårsammankomsten i Trollhättan 1 april konstaterade hon att laestadianer 

åtminstone har en riktig tro. En av respondenterna som besvarade enkäten skrev: “Finnarna 

upplever jag är mer svartvita så antingen ger man allt eller inget för det man tror på” och or-

det svartvit används också av prästen Sami Kaukonen (född 1979) när han beskriver sin 

mormors tro. Hon var en pingstvän bosatt i Finland och hade enligt Sami mycket strikta reg-

ler. Hon ansåg att man skulle ta avstånd från världen eller det världsliga.  

 

“Allt eller inget”-inställningen hos den äldre generationen skulle kunna bero på att väckelse-

rörelsen har varit omfattande och inomkyrklig i Finland, anser jag. Samtliga komministrar 

inom finsk församlingsverksamhet i Skara stift har bakgrund inom den femte väckelsen. Pas-

torn Tuomas Kulpakko i den finska pingstförsamlingen Skövde Saalemförsamling beskrev 

komministern Tapio Syrjätie och hans fru Outi, som är församlingspedagog i Skövde, på föl-

jande sätt: “De är pånyttfödda”.  
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Det finns även “pånyttfödda” sverigefinska religiösa ledare av andra generationen i Sverige, 

men de tycks verka utanför Svenska kyrkan. Några exempel är Jonas Päivärinta inom Ama-

zing Life i Borås, Peter Manninen inom Frälsningsarmén i Skövde och Petri Kosonen, pastor 

inom Pingstförsamlingen i Södertälje,204 som alla har bakgrund i Borås Finska Pingstförsam-

ling. Då väckelserörelsen i Sverige i högre grad har hållit sig utanför den Svenska kyrkan, är 

det dock troligt att sverigefinska präster som tillhör andra generationen har liten eller ingen 

koppling till väckelserörelser. Sami Kaukonen och även kantorn Kimmo Tuomaala i Trollhät-

tan tillhör andra generationen och saknar bakgrund inom väckelserörelsen. Både Kaukonen 

och Tuomaala uppger att musiken har varit viktig för dem och att kyrkan har varit ett ställe 

där båda har kunnat syssla med musik: ”Kirkko oli musisointipaikka” (Kyrkan var ställe där 

man musicerade), som Tuomaala uttryckte det under intervjun. Kanske är musiken också den 

sammanhållande länken mellan olika generationer sverigefinländare som har skiftande bak-

grund och värderingar. W (född 1999) från Västerås uppgav exempelvis att hon känner en 

större gemenskap med andra under sång, eftersom det är lättare att sjunga än att prata på 

finska och när man sjunger tillsammans med andra, försvinner prestationskraven på att uttala 

ord rätt, eftersom man inte sjunger eller talar ensam inför andra. 

  

Den äldre generationens konservatism och eventuellt också fokus på det finska språket kan 

eventuellt vara skälet till att andra och tredje generationen antingen söker sig till svensksprå-

kig verksamhet eller bildar egen verksamhet, som Amazing Life hos Borås Finska Pingstför-

samling. Joonatan Syrjätie nämnde att några sverigefinska ungdomar som tidigare kommit till 

den finska församlingsverksamhetens ungdomskvällar, numera går till svenskspråkiga 

Pingstkyrkans verksamhet. Dalarnas Fridsförening har dock lyckats hålla alla generationer 

inom samma församling/förening. Detta skulle kunna bero på att deras verksamhet är mer 

fristående. De har en egen förening, en egen samlingslokal, egna pastorer, egna tolkar, samt 

tät kontakt med Finland. Ungdomarna i Dalarnas Fridsförening konfirmeras i hög grad i Fin-

land och giftermål tycks ganska ofta ske med personer bosatta i Finland, vilket gör att banden 

mellan Finland och Sverige bevaras. 

 Vad gäller den finskspråkiga verksamheten inom Svenska kyrkans finska församlings-

verksamhet i Skara Stift och finska pingstförsamlingarna i Skövde och Borås, sker denna 

inom Svenska kyrkans och svenska pingstkyrkans lokaler, vilket gör att ungdomar eventuellt 

                                                
204 Moa Lindstedt, ‘Från Florida till Södertälje – möt finska pingstförsamlingens nya pastor’, Länstidningen 

Södertälje, 29 november 2016, http://www.lt.se/slakt-o-vanner/fran-florida-till-sodertalje-mot-finska-

pingstforsamlingens-nya-pastor. 

 

http://www.lt.se/slakt-o-vanner/fran-florida-till-sodertalje-mot-finska-pingstforsamlingens-nya-pastor
http://www.lt.se/slakt-o-vanner/fran-florida-till-sodertalje-mot-finska-pingstforsamlingens-nya-pastor
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går över till svenskspråkig verksamhet, troligen på grund av språksvårigheter. Hos Amazing 

Life i Borås har man försökt att förhindra detta genom att skapa en egen svenskspråkig verk-

samhet, dit även andra än sverigefinländare söker sig. Att sverigefinska unga söker sig till 

svenskspråkig verksamhet tyder på att de inte behärskar finska språket tillräckligt väl för att 

vara med i finskspråkig verksamhet och även hos Dalarnas Fridsförening har man behov av 

tolkar för att alla ska förstå innehållet i gudstjänster. 

 Enkäten som gjordes som en del av denna studie bekräftar att yngre generationers språk-

kunskaper har försvagats, i synnerhet deras läs- och skrivförmåga på finska. Av dem som 

svarade på den tvåspråkiga enkäten (där majoriteten tillhörde första generationen) hade 85,7 

% svarat att de kan förstå, tala, läsa och skriva finska jämfört med 48,3 % av dem som har 

svarat på den svenskspråkiga enkäten. Detta tyder på att andelen sverigefinländare som kan 

läsa och skriva finska är betydligt lägre bland dem som är födda i Sverige jämfört med dem 

som är födda i Finland. Av dem som svarade på den svenskspråkiga enkäten har dock 41,4 % 

uppgivit att de delvis förstår finska eller att de förstår och kan tala finska, vilket gör att sam-

manlagt 89,7 % av dem som svarat på den svenskspråkiga enkäten ändå kan finska på något 

sätt. 

 

Den svenskspråkiga enkäten visade att den kulturella bakgrunden tycks vara viktigare än det 

finska språket för de respondenter som tillhör andra generationen sverigefinländare om man 

tvingas välja, men samtidigt hade 86,2 % svarat ja på frågan “Är din språkliga bakgrund vik-

tig för din identitet?”, medan 82,9 % hade svarat ja på frågan i den tvåspråkiga enkäten, där 

majoriteten av respondenterna tillhörde första generationen sverigefinländare. Vad gäller frå-

gan “Är din religiösa tro viktig för din identitet?” hade 78,6 % svarat ja på frågan i den två-

språkiga versionen och endast 58,6 % i den svenskspråkiga enkäten, vilket tyder på att den 

religiösa tron är viktigare för de respondenter som tillhör första generationen. Skillnaden kan 

dock bero på att endast 65,5 % av respondenterna som besvarade den svenskspråkiga enkäten 

hade uppgivit att de ser sig själva som troende, jämfört med 80 % av respondenterna i den 

tvåspråkiga enkäten. 

 

6.3.2 Sverigefinländarnas religiösa bakgrund 

Det tycks finnas en stor variation i sverigefinländarnas religiösa bakgrund. Prästen Sami 

Kaukonen i Skövde uppger att han hade en “kemiskt ren tillvaro från religion”, men att mor-

mor i Finland var pingstvän. I en intervju i tidskriften Uusi Tie (Nya Vägen), som ges ut av 

femte väckelserörelsens ”Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission” (Suomen Evankelislu-
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terilaisen Kansanlähetys SEKL), berättar prästen Tapio Syrjätie från Skövde att pappan som 

varit med i kriget var en strikt ateist och att han inte uppmuntrades till tro.205 Enkätsvaren 

visar på en stor mångfald vad gäller den religiösa bakgrunden hos respondenternas föräldrar. 

De inriktningar som nämns är bland annat pietismen (herännäisyys/körttiläisyys), rysk-

ortodox tro, luthersk tro, pingströrelsen, Jehovas Vittnen, passivt medlemskap i Svenska kyr-

kan och gammallaestadianism. 

 Variationen vad gäller den religiösa bakgrunden bland mor- och farföräldrar är också 

stor. Bland annat nämns pietismen, grekisk ortodox tro, pingströrelsen, luthersk tro, laestadi-

anismen, Svenska kyrkan och ortodox tro från Karelen. 

 Av de respondenter som svarade på den tvåspråkiga enkäten svarade 51,6 % att de fått 

sin egen tro av föräldrarna, medan endast 23,1 % av dem som svarade på den svenskspråkiga 

enkäten svarade att de fått sin tro på det sättet. Av dem som svarade på den svenskspråkiga 

enkäten hade 38,5 % svarat att de har varit religiösa sökare, jämfört med endast 22,6 % av 

dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten. De respondenter som tillhör första generation-

en sverigefinländare tycktes således vara mer lojala mot sina föräldrars trosbakgrund än de 

respondenter som tillhör andra generationen. Enligt Eriksen kan andra (och tredje) generat-

ionens invandrare både av andra och sig själva uppfattas som medlemmar av samma etniska 

grupp som sina föräldrar; likväl kan de också uppfatta sig själva som “anpassade” till majori-

tetskulturen,206 och han menar att många av dessa personer kan känna motstridiga lojali-

teter.207 Detta skulle kunna vara en anledning till varför de respondenter som svarade på den 

svenskspråkiga enkäten tycktes vara mindre lojala mot sina föräldrars trosbakgrund, anser 

jag, eftersom majoriteten av dessa respondenter tillhör andra generationen sverigefinländare. 

Det kan dock också bero på att religiös tro har blivit mer individualiserad, vilket Hovi, Illman 

& Ingman påpekar: ”These changes have been explained as religious democratisation, invol-

ving two distinctive principles; religious individualisation and religious egalitarianism 

[Ketola 2007, 37].208 

 

Variationen i den egna tron var också stor bland respondenterna. I den svenskspråkiga vers-

ionen fanns exempelvis dessa svar om den egna tron: Existentialismen, Protestant, Jag ser 

mig själv starkt troende inom kristendomen, Islam, Kristendomen, Jag är en följare av Jesus, 

Jag vet inte exakt vad jag tror på än, Jag kategoriseras som shia, Karismatisk, Guds försam-

                                                
205 Mari Turunen, ‘Armolahjat ovat työvälineitä, eivät kunniamerkkejä’, Uusi Tie, nr. 46, 2016-11-17, s. 8. 
206 Eriksen, 1993, s. 82. 
207 Ibid. s. 83 
208 Nynäs, Illman och Martikainen (red.), 2015, s. 90. 
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ling. I den tvåspråkiga versionen hade respondenterna bland annat svarat: Ortodox, Kreation-

ist, sjundedags adventist, Jag är gammellaestadian, Någonting som inte går att förklara, Aktiv 

i församlingen i Svenska kyrkan, kristendom, Jag tror på någonting. Men kanske inte en Gud 

som man traditionellt talar om. Kanske i så fall att godhet finns i livet efter detta, Jag tror på 

Treenigheten, Tror att Gud finns i någon form. De värderingar som jag fick i min barndom 

genom söndagsskolan försöker jag leva efter. Jag har egentligen ingen trosinriktning, men 

tycker att jag hör närmast till den lutheranska trosuppfattningen, Jag är med i Svenska Kyr-

kan, och jag tror på Gud och Jesus. Men jag går inte regelbundet till kyrkan, Jag är ortodox, 

Jag tror på Fadern, Sonen och Den Helige Anden, Jag tror på Gud, Tror inte på kristendomen, 

eller Islam. Tror på själavandring, att vi är här på jorden för att lära oss och bli bättre själar i 

strävan mot fullkomlighet, Jehovas Vittne, Lutheran, icke bokstavstroende men traditionsbe-

varande religionsutövning, Finska Pingströrelsen i Sverige, Min tro grundar sig djupt i Bi-

beln, Jag tror på Jesus Kristus. 

 

Med tanke på den begränsade omfattningen av enkäten, där sammanlagt drygt 100 personer 

svarade på båda versionerna av enkäten totalt, är mångfalden vad gäller religiös tro bland 

respondenterna anmärkningsvärt stor, anser jag. Det är möjligt att mångfalden beror på den 

individualisering som det moderna samhället är förknippad med, enligt Lidskog och Deniz, 

där individens värderingar, attityder och beteenden numera är mindre beroende av tradition-

ella sociala institutioner och som i stället grundas mer på personliga beslut,209 vilket också On 

the Outskirts of ‘the Church’ – Diversities, Fluidities and New Spaces of Religion in Finland 

pekar på.210 Enligt Hovi, Illman & Ingman kännetecknas det religiösa landskapet i Finland av 

en ökande variation av religiösa samfund, traditioner och praktiker,211 och denna studie visar 

samma tendens bland sverigefinländare, anser jag. 

 

7 Slutsatser 

 

En av frågeställningarna i denna studie var vilka religiösa inriktningar som finns bland sve-

rigefinländare idag och en annan fråga var vilken bakgrund sverigefinländares föräldrar, samt 

mor- och farföräldrar har. Intervjupersonerna i denna studie har haft blandade bakgrunder och 

det finns en betydande variation i deras egen religiösa tro, som i vissa fall skiljer sig från den 

                                                
209 Lidskog & Deniz, Mångkulturalism, 2009, s. 118. 
210 Nynäs, Peter & Illman, Ruth & Martikainen, Tuomas (red.), On the Outskirts of ‘the Church’ – Diversities, 

Fluidities and New Spaces of Religion in Finland, 2015. 
211 Nynäs, Illman och Martikainen (red.), 2015, s. 90. 
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egna religiösa bakgrunden. Även bland enkätsvaren har det funnits en mångfald vad gäller 

religiös bakgrund och egen trosinriktning. Nypietismen (femte väckelserörelsen) är starkt 

framträdande bland de finskspråkiga församlingsmedarbetarna inom Skara Stift, men mång-

fald tolereras, då man även bjuder in representanter från andra väckelserörelser i Finland, 

exempelvis Nya Väckelsen (Uusheräys), som är en gren av laestadianismen. I Borås finns 

även en Luthersk evangeliförening och en gammallaestadiansk Fridsförening och där ordnar 

Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet och Borås Finska Pingstförsamling gemen-

samma religiösa evenemang, som exempelvis föreläsningsserien ”Bibelns röda tråd” 18-19 

mars 2017. 

En annan frågeställning var om den religiösa identiteten hos sverigefinländare är underordnad 

eller överordnad andra identitetsskapande faktorer, såsom kultur och språk, och om det finns 

några skillnader bland första, andra och tredje generationens sverigefinländare och hur man 

kan förklara eventuella skillnader. Intervjuerna och den deltagande observationen har visat att 

svenskspråkig verksamhet inom sverigefinska församlingar och religiösa föreningar har blivit 

mer framträdande. Borås Finska Pingstförsamlings verksamhet Amazing Life är helt svensk-

språkig. Barn- och ungdomsverksamhet ordnas ofta på båda språken eller på svenska. Hos 

Dalarnas Fridsförening tolkas gudstjänsterna och tolkning förekommer även inom Svenska 

kyrkans finska församlingsverksamhet i Skövde, Skövde Saalemförsamling, Borås Finska 

Pingstförsamling och säkerligen även inom andra sverigefinska församlingar eller religiösa 

föreningar. Därför är det inte förvånande att den kulturella bakgrunden anges som viktigare 

för identiteten än språket för de respondenter som svarade på den svenskspråkiga enkäten. 

För dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten var den religiösa tron viktigare än den kul-

turella bakgrunden och språket, vilket kan bero på att majoriteten av dessa respondenter till-

hör första generationen sverigefinländare. 

Enligt Eini Ollilainen (diakon i Borås, född 1956) fanns kristna värden i luften som man an-

dades i Finland när hon var barn. Lärarna var troende och nästan alla barn gick i söndags-

skola. Prästen Tapio Syrjätie i Skövde berättade att tron haft stor betydelse under krigen i 

Finland och att präster fanns med ute på stridsfältet. Folket uppmanades i radion av president 

Kyösti Kallio att be för landet under Vinterkriget. En större andel (80 % jämfört med 65,5 %) 

av dem som svarade på den tvåspråkiga enkäten har svarat ja på frågan om de ser sig själva 

som troende, vilket tyder på att de respondenter som tillhör första generationen sverigefinlän-

dare i denna studie är mer religiösa än de som tillhör andra och tredje generationen sverige-

finländare. 
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I Finland har väckelserörelsen varit inomkyrklig enligt Syrjätie, och därför finns det anled-

ning att anta att bakgrund inom väckelserörelsen är vanligare bland första generationen sve-

rigefinländare. Peter Manninen, kårledare inom Frälsningsarmén i Skövde, med bakgrund 

inom Borås Finska Pingstförsamling, hävdade att “Ju mer man har att göra med väckelse, 

desto mer värdekonservativ blir man”, vilket kan vara en anledning till de konservativa vär-

deringar gällande exempelvis samkönade äktenskap som har framkommit i denna studie. 

Prästen Sami Kaukonen i Skövde, som är andra generationens sverigefinländare, hävdar att 

Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet är “självsanerande” så till vida att mer libe-

rala församlingsmedarbetare söker sig bort från den finskspråkiga verksamheten på grund av 

församlingens värdekonservatism och även prästen Mikko Ollilainen i Trollhättan menar att 

liberala präster inte trivs och att de inte orkar stanna kvar inom finsk församlingsverksamhet. 

Dock är det är troligt att det kommer att ske ett generationsskifte och att fler andra generat-

ionens sverigefinländare söker sig till den finskspråkiga församlingsverksamheten i takt med 

att det finska språket och den sverigefinska identitetens status höjs i samhället och detta 

kommer troligen leda till att den finskspråkiga församlingsverksamheten blir mer sverige-

finsk än finsk och med mindre influenser från väckelserörelser i Finland och med mer influ-

enser från den svenskspråkiga verksamheten inom Svenska kyrkan. Det är också sannolikt att 

inriktningen blir mer liberal, vilket kan leda till att mer konservativa församlingsmedlemmar 

söker sig till frireligiös verksamhet, anser jag. 

 

Ett annat möjligt scenario är att finsktalande präster med bakgrund inom väckelserörelsen i 

Finland fortsätter att anställas av Svenska kyrkan och att de drar till sig nya medlemmar, som 

har bakgrund inom väckelserörelsen i Sverige. Tobias Rundström (född 1983), som är med-

lem i Borås Finska Pingstförsamlings svenskspråkiga verksamhet Amazing Life, lovordade 

exempelvis den från Finland nyinflyttade komministern Sakari Kalliomaa under intervjun. 

Tobias har bakgrund inom Livets Ord och uppgav att han känner sig mer hemma inom sve-

rigefinska Amazing Life, eftersom tröskeln för acceptans är låg. Även finskspråkiga pingst-

församlingen Skövde Saalemförsamling har fått medlemmar utan sverigefinsk bakgrund, vil-

ket tyder på att sverigefinsk, religiös verksamhet kanske genomgår samma sorts statushöjning 

i samhället som det finska språket, som numera anses “coolt” att kunna. Den sverigefinska 

identitet som tidigare innebar stigmatisering, är kanske numera någonting som även yngre 

generationer är stolta över. En enkät som gjordes i Skövde 2016 om högstadie- och gymnasi-

eelevers intresse för att lära sig finska, visade att elever med finsk bakgrund i hög grad vill 
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lära sig finska och att även en del elever utan finsk bakgrund är intresserade av att lära sig 

språket.212 De revitaliseringsrörelser som pågår för att höja statusen på det finska språket i 

Sverige, kommer säkert att bidra till att fler unga med sverigefinsk bakgrund får ett intresse 

för att lära sig språket och för att identifiera sig som sverigefinländare eller som sverigefin-

nar. 

 

En ytterligare frågeställning var hur religiositet yttrar sig hos första, andra och tredje generat-

ionens sverigefinländare genom religiös praktik. Den deltagande observationen visade att 

bibelstudier och musik har en framträdande roll. Den finska verksamhet som finns inom sve-

rigefinska församlingar och religiösa föreningar är bönegrupper, körer, missionsgrupper, 

Alpha-kurser, träffar för daglediga, bibelstudiegrupper, konserter, konfirmationsundervis-

ning, läger och barn- och ungdomsverksamhet. Så kallade “stugmöten” (seurat) förekommer 

också, även om de inte verkar förekomma lika ofta längre. Inom laestadianska föreningar har 

stugmöten dock en viktig roll. Enligt enkätsvaren förekommer bön och läsning av religiösa 

texter, meditation, bön tillsammans med andra, deltagande vid gudstjänster, besök till reli-

giösa byggnader m.m. Resultatet av enkäten visar att en stor del av respondenterna ber regel-

bundet och många läser också religiösa skrifter, i synnerhet bland dem som svarade på den 

tvåspråkiga enkäten, där majoriteten av respondenterna tillhör första generationen. Detta re-

sultat överensstämmer med det prästen Mikko Ollilainen i Trollhättan i sin intervju sa: ”Det 

är mer böneliv och man läser bibeln mer”. Därför är det inte heller förvånande att prästen 

Tapio Syrjätie kallar sverigefinsk religiositet för bibeltrogen: ”Kanske det rätta ordet skulle 

vara Bibeltrogen där man håller sig fast i Bibelns ord och Jesu undervisning i evangelikal 

mening och man håller sig fast vid kyrkans bekännelser”. 

 

Den sista frågeställningen i denna studie var om den sverigefinska minoriteten har en möjlig-

het att utveckla sin kultur och bevara sin religion, sitt språk, sina traditioner och sitt kulturarv 

i Sverige. Trots att exempelvis församlingspedagogen Outi Syrjätie i Skövde säger att det 

alltid finns ett motstånd och att det tar emot överallt (“tökkii joka paikassa, aina tökkii”), har 

den finska församlingsverksamheten inom Svenska kyrkan kunnat skapa en egen profil, där 

finsk gränsöverskridande musik med religiöst innehåll tycks ha en framträdande roll. Diako-

nen Eini Ollilainen inom Svenska kyrkans finska församlingsverksamhet i Borås menar att 

man historiskt sett har ifrågasatt den finska verksamheten inom Svenska kyrkan och att det 

                                                
212 Jag gjorde själv denna undersökning inom min tjänst som samordnare för finskt förvaltningsområde i Skövde 

kommun. 
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tidigare fanns en negativ uppfattning om det finska språket även ute i samhället, men att man 

numera förhåller sig till det på ett bra sätt. Kanske tyder detta på att man inom Svenska kyr-

kan och i det svenska samhället idag har en större tolerans för mångfald och att det är mer 

tillåtet idag att “simma motströms”. 

 

Enligt ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter som Sverige erkände år 2000,213 

ska de nationella minoriteterna kunna utveckla sin kultur och bevara sin religion, sina språk, 

sina traditioner och kulturarv och staterna ska dessutom främja detta arbete. De nationella 

minoriteterna ska skyddas från diskriminering, fientlighet och våld, deras mötes-, förenings-, 

yttrande-, tanke-, samvets- och religionsfrihet ska respekteras och uppmuntras.214 Med tanke 

på den stora mångfald vad gäller religiös bakgrund bland de sverigefinländare som har ingått 

i denna studie, som är gjord i en mycket begränsad skala, behöver man ta den religiösa mång-

falden i beaktande. En mer lämplig formulering för att undvika generaliseringar om nation-

ella minoriteters religiösa bakgrund i politiska sammanhang skulle kunna vara att personer 

som tillhör de nationella minoriteterna ska kunna utveckla sin kultur och bevara sin religion, 

sina språk, sina traditioner och kulturarv och att staterna ska främja detta arbete. 

 

8 NUVARANDE OCH FRAMTIDA FORSKNING 

 

Veikko Wrights licentiatavhandling Migration och religion: Religionens bidrag till fin-

ländska invandrares integration i det svenska samhället - en inledande undersökning215 är ett 

viktigt bidrag till forskningen om sverigefinsk religiositet. Dock tas endast kristna inriktning-

ar upp i studien: 

 

Majoriteten av de inflyttade finländarna tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan 

[statskyrkan] i Sverige. En minoritet av de finska invandrarna är medlemmar i den 

grekisk-ortodoxa kyrkan, frikyrkor, samt Jehovas Vittnen. De ortodoxa är anslutna till 

Finska Ortodoxa församlingen i Sverige”.216 

 

Som den aktuella studie som nu har gjorts visar, finns dock även andra religiösa inriktningar 

representerade bland sverigefinländarna, exempelvis islam. Denna studie har inte haft som 

                                                
213 Länsstyrelsen i Stockholms län, Från erkännande till egenmakt, från ord till handling: Rapport från konfe-

rens om den minoritetspolitiska reformen, maj 2010, s. 3. 
214 Ibid. 
215 Veikko Wright, Migration och religion: Religionens bidrag till finländska invandrares integration i det 

svenska samhället - en inledande undersökning, licentiatuppsats i religionshistoria, Institutionen för religionsve-

tenskap, Göteborgs universitet, 1999. 
216 Ibid. s. 65. 



 

96 

syfte att utreda hur stor andel av de religiöst aktiva sverigefinländarna som tillhör andra tros-

inriktningar än kristendomen, men med tanke på att sverigefinnar är en nationell minoritet i 

Sverige, finns anledning att göra mer djupgående studier kring detta, för att få en rättvisande 

bild av sverigefinsk religiositet. Det som denna studie visar är att det finns en stor spridning 

både vad gäller religiös bakgrund och nuvarande trosinriktning bland sverigefinländare. Stu-

dien har dock inte kunnat gå på djupet vad gäller religiös identitet hos sverigefinländare. Där-

för skulle fortsatta studier på området vara relevanta, i synnerhet vad gäller sverigefinländare 

födda i Sverige, som komplement till studier som fokuserar på sverigefinländare födda i Fin-

land. Wrights studie handlar om invandrare från Finland,217 det vill säga religiös identitet hos 

första generationens sverigefinländare. 

 

Harri Heino har skrivit Mihin Suomi tänään uskoo (Vad tror Finland på idag), där olika nu-

tida religiösa inriktningar i Finland finns beskrivna.218 Peter Nynäs, Ruth Illman och Tuomas 

Martikainen har redigerat On the Outskirts of ‘the Church’ – Diversities, Fluidities and New 

Spaces of Religion in Finland,219 som bland annat handlar om mångfalden inom nutida religi-

ositet i Finland och om hur finländare identifierar sig religiöst. Föreliggande studie visar att 

flera av de inriktingar som Heino tar upp finns representerande bland sverigefinländare, bland 

annat nypietistiska femte väckelserörelsen.220 Studien visar också att den mångfald och reli-

giösa fluiditet som enligt Nynäs, Illman och Martikainen går att finna bland religiösa i Fin-

land, även finns bland sverigefinländare. Jämförande studier skulle därför vara av värde, i 

synnerhet mellan religiöst aktiva finlandssvenskar och sverigefinländare, för att se om mino-

ritetspositionen påverkar religiös identifiering och religiös praktik hos dessa två grupper. 

 

Lotta Weckström färdigställde en språksociologisk avhandling 2016 om sverigefinsk identitet 

bland andra generationens sverigefinnar i mellersta Sverige.221 Studien har inte religiös iden-

titet som fokus, men författaren nämner att en del första generationens sverigefinländare som 

hon intervjuat (föräldrar till informanterna) har flyttat ifrån Finland på grund av strikta reli-

giösa koder, som orsakat konflikter: 

                                                
217 Veikko Wright, Migration och religion: Religionens bidrag till finländska invandrares integration i det 

svenska samhället - en inledande undersökning, licentiatuppsats i religionshistoria, Institutionen för religionsve-

tenskap, Göteborgs universitet, 1999, s. 5. 
218 Harri Heino, Mihin Suomi tänään uskoo, 1997. 
219 Peter Nynäs, Ruth Illman & Tuomas Martikainen, On the Outskirts of ‘the Church’ – Diversities, Fluidities 

and New Spaces of Religion in Finland, Nordic Studies in Religion and Culture, Vol. 3, 2015. 
220 Nypietismen, Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Finland, https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Nypietismen, 

2017-09-30. 
221 Lotta Weckström, Representations of Finnishness in Sweden, Helsingfors: Finnish Literature Society, 2016. 

https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Nypietismen
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This detail deserves some more attention, because some parents whom I interviewed, 

Sanna’s included, talked openly about difficult family situations in Finland. For in-

stance, rigid religious social codes caused continuous conflicts and had partially moti-

vated the decision to migrate.222 

 

Föreliggande studie visar att i synnerhet första generationen sverigefinländare som är reli-

giöst aktiva, är konservativa i sin tro, vilket innebär att den bild Weckström ger behöver ny-

anseras ytterligare. För att få större klarhet i detta, bör skälen för första generationens flytt till 

Sverige utredas mer. Trots att de flesta flyttade från Finland av ekonomiska skäl, fanns även 

andra skäl till migrationen, enligt Weckströms avhandling: 

 

According to statistics and studies, most Finns came to Sweden simply to make more 

money than they could have made in Finland, or because it was an available adven-

ture, but others had difficulties with their families in Finland (Lainio 1996; Snellman 

2003; Lukkarinen Kvist 2006).223 

 

Marja Ågren har skrivit avhandlingen ”Är du finsk, eller-?”: en etnologisk studie om att växa 

upp och leva med finsk bakgrund i Sverige (2006),224 som beskriver betydelsen av finsk bak-

grund för ett antal personer i deras vardagsliv, för deras möjliga positioner i samhället och för 

deras upplevelser av identifikation och tillhörighet. Precis som Ågrens225 och även Weck-

ströms226 studier visar, tycks det finska språket vara viktigt för identifikationen. Flera av de 

personer som har blivit intervjuade i denna studie har uppgett att det finska språket är viktigt 

för identiteten, oavsett generation, vilket också bekräftar enkätens resultat, som visade att 

82,9 % av respondenterna som svarade på den tvåspråkiga enkäten ansåg att den språkliga 

bakgrunden är viktig för identiteten. Av dem som svarade på den svenskspråkiga enkänten 

hade ännu fler, 86,2 %, svarat ja på den frågan. Studien visar att även den kulturella bakgrun-

den och den religiösa tron ses som viktiga för identiteten. De deltagare i studien som tillhör 

första generationen sverigefinländre anser att den religiösa tron har en större betydelse för 

identiteten än språk och kulturell bakgrund. Fortsatta studier om sverigefinsk identitet bör 

därför inkludera religiositet som en identitetsskapande faktor, anser jag. 

 

                                                
222 Ibid. s. 131. 
223 Ibid.  
224 Marja Ågren, ”Är du finsk, eller-?”: en etnologisk studie om att växa upp och leva med finsk bakgrund i 

Sverige, 2006. 
225 Ibid. s. 167. 
226 Weckström, 2016, s. 152. 
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En bearbetad version av kapitlet ”Vad sägs om finnar?” ur Ågrens avhandling227 finns även i 

antologin Finnjävlar, som gavs ut 2016.228 I fortsatta studier om sverigefinländares religiosi-

tet, skulle det vara av intresse att undersöka hur de stereotyper som finns och har funnits om 

finskhet och som Ågren beskriver i kapitlet ”Vad sägs om finnar?”229 påverkar sverigefinlän-

dares religiösa identifikation idag. 

 

Mirjaliisa Lukkarinen Kvist har skrivit avhandlingen Tiden har haft sin gång: Hem och till-

hörighet bland sverigefinnar i Mälardalen (2006),230 som handlar om identitet och tillhörig-

het bland första generationen sverigefinnar. Trots att studien fokuserar på en mycket liten 

grupp individer som alla kommer från samma ort i Finland och som alla har bosatt sig på 

samma ort i Sverige, är den ett viktigt bidrag till förståelsen av första generationens identitet 

och tillhörighet, även om religiös identitet inte är ett fokusområde i studien. 

 Då nästkommande generationer påverkas av den första generationens livsval och upple-

velser, kan studier om exempelvis andra och tredje generationen inte göras utan att ta hänsyn 

till första generationen sverigefinländare, anser jag. Därför har den aktuella studien berört 

religiös identitet hos första, andra och tredje generationen sverigefinländare, för att kunna få 

en bild av vilka likheter och skillnader som finns mellan generationerna. Trots att resultatet 

visar att det finns uppebara skillnader, till exempel vad gäller språkanvändning, har de gene-

rationer sverigefinländare som är födda och uppvuxna i Sverige blivit präglade av den gene-

ration som flyttade från Finland till Sverige och som kallas för den första generationen, anser 

jag. Därför behöver fortsatta studier om sverigefinländares religiösa identitet även inkludera 

den första generationen, trots att fokus kanske kommer att vara på de generationer som är 

födda och uppvuxna i Sverige. 

 

Vad gäller metod är Wrights styrka att han har använt både kvalitativa (intervjuer) och kvan-

titativa (enkät) metoder i sin studie.231 I föreliggande studie användes också blandade under-

sökningsmetoder (mixed methods), men i tillägg till enkät och intervjuer gjordes även delta-

gande observation, för att genom observationer få en bild av den levda religionen bland sve-

rigefinländare idag. Precis som Lukkarinen Kvist nämner i sin avhandling, kan sådant som 

                                                
227 Ågren, 2006. 
228 Marja Ågren, ’Vad sägs om finnar?’, Finnjävlar, Kristian Borg (red.). Verbal förlag, 2016, s. 117-143. 
229 Ibid. 
230 Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Tiden har haft sin gång: Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen, 

Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Tema Äldre och åldrande, 2006.  
231 Wright, 1999, s. 7ff. 
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anses vara självklart eller oväsentligt utelämnas vid intervjuer och då kan deltagande obser-

vation vara bra som komplement.232 

 Vad gäller teori, tar både Ågren233 och Weckström234 upp gränsdragning i sina avhand-

lingar om andra generationen. Weckström använder bland annat Eriksens235 och Barths236 

teorier, vilket även har gjorts i denna studie. Som komplement till Eriksens och Barths teorier 

om gränsdragningsprocesser, har även Nancy T. Ammermans and Lori Peeks teorier om reli-

giös identitet använts, då denna studie fokuserar på sverigefinländares religiösa identitet. 

Weckström nämner begreppet ”liquid” vad gäller identitetsgränser hos den andra generation-

en237 och Nynäs, Illman & Martikainen visar att det finns en tilltagande mångfald och fluidi-

tet238 inom nutida religiositet i Finland. Föreliggande studie om religiös identitet hos första, 

andra och tredje generationens sverigefinländare visar att denna mångfald och fluiditet är 

tydlig även bland religiösa sverigefinländare i dagens Sverige. Effekterna av denna religiösa 

mångfald och fluiditet för sverigefinsk identitet förtjänar att undersökas närmare, anser jag. 

 

  

                                                
232 Lukkarinen Kvist, 2006, s. 42. 
233 Ågren, 2006, s. 241. 
234 Weckström 2016, s. 27. 
235 Ibis. s. 121. 
236 Ibid. s. 161. 
237 Ibid. 
238 Peter Nynäs, Ruth Illman & Tuomas Martikainen, On the Outskirts of ‘the Church’ – Diversities, Fluidities 

and New Spaces of Religion in Finland, Nordic Studies in Religion and Culture, Vol. 3, 2015. 
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