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Finländare på pappret men inte alltid i själen 
 
Jag har dubbelt medborgarskap. Hela min släkt är från Finland men jag är född i USA. Min 
amerikanska nationalitet är för mig bara en praktisk pappersbunt med blå pärmar. Den 
förenklar mitt resande och ger mig möjlighet att påverka amerikansk politik, men har ingen 
betydelse för min identitet. Min finska nationalitet representerar mitt hemland och min 
trygghet. På pappret är jag finländare, men ibland känns det som att jag inte passar in i 
bilden av den finländska nationella identiteten. 
 
Låten "Vår tid-Vårt land" (2011) som framförs av gruppen Artister för tolerans och öppenhet 
behandlar den finländska identiteten. Gruppen består av finlandssvenska artister som 
betonar att Finland tillhör även den svenskspråkiga befolkningen, inte bara den finska 
majoritetsbefolkningen. Finlandssvenskar är lika mycket finländare som finskspråkiga. 
Artistgruppen sjunger "vem är vi, vem är jag?", och jag relaterar till dem. Jag känner mig inte 
alltid som en finländare. Vad är det som gör att den finländska identiteten inte passar mig? 
Finland är inte ett homogent land och den nationella självbilden borde därför inte heller vara 
det. Trots det upplever jag ofta att den finländska identiteten enbart är till för enspråkigt 
finska medborgare. 
 
Den finländska nationella identiteten innefattar enligt mig bland annat bastu, ishockey, 
tango, skidåkning och Kalevala. Ingen av dessa är speciellt viktiga för min identitet. Förstås 
finns det också annat jag tänker på angående Finland. Jag tänker på naturen, skolsystemet 
och den sociala välfärden. Dessa är saker jag uppskattar, men de överskuggas av att jag 
inte kan relatera till majoritetens kultur. Det är svårt för mig att relatera till den finländska 
nationella identiteten eftersom jag inte tillhör samma kultur som en finskspråkig finländare. 
Jag har vuxit upp i Svenskfinland i en svenskspråkig familj. Jag har inte sett samma 
barnprogram eller läst samma böcker som ett finskspråkigt barn. Jag lyssnar inte på finsk 
musik, tittar inte på finska tv-program och känner inte till den finska populärkulturen. Min 
barndom och min kulturella identitet har istället färgats av Sverige. Om någon frågar mig 
vem som vann Melodifestivalen 2012 så vet jag garanterat. Får jag samma fråga om den 
finska motsvarigheten av tävlingen har jag ingen aning. 
 
Att min nationella identitet präglas mer av att vara finlandssvensk än finländare märkte jag år 
2019 då jag deltog i ett läger i Tyskland tillsammans med 500 europeiska ungdomar. Alla 
hade varit utbytesstudenter i Europa under det gångna året och syftet med lägret var att 
förbereda oss inför hemkomsten till våra hemländer. Därför var vi under stora delar av 
programmet indelade i grupper enligt vår nationalitet. Alla andra tyckte det var skönt att få 
prata finska igen efter ett år utomlands. Jag var vettskrämd varje gång jag skulle prata i 
gruppen eftersom jag hade glömt mina kunskaper i finska. Jag avundades de andra 
grupperna där ungdomarna fick prata sitt eget modersmål och känna kulturell samhörighet 
med varandra. Sällan har jag känt mig mindre finländsk än under den veckan. Jag 
omringades av ett språk jag inte behärskar fullständigt och en kultur jag inte känner till. Då 
förstod jag att min kultur och mitt språk är viktigare för min identitet än min nationalitet. 
 
Den finländska identiteten kan kännas flummig. Vad innebär det att vara finländare? Vem 
har sått fröna till den nationella självbilden? I Emil Frimans artikel "Europeisk identitet bottnar 
i en lång historia - men är samtidigt ett avståndstagande mot det förflutna" som publicerades 
9.5.2019 på Svenska Yle, intervjuas Nordenforskare Johan Strang om den europeiska 



identiteten. I artikeln berättar Strang om grunden till den europeiska identiteten. Den 
europeiska identiteten bottnar i kulturarvet från antikens Grekland med demokrati, humanism 
och vetenskap. Som finländare har jag svårt att relatera till antiken. Då vi studerar antiken i 
skolan nämns inte Finland eller Norden. Demokratin, humanismen och vetenskapen hade 
inte ännu nått de nordiska länderna. Finland var inte en del av den europeiska kulturkretsen 
och det var långt senare som någon överhuvudtaget började prata om finländarna som ett 
enhetligt folk. 
 
År 1809 upphöjdes finländarna bland nationernas antal av Rysslands kejsare. Då började 
Finland delvis ses som en egen nation, men under ryskt beskydd. 1809 hade staterna i 
södra och västra Europa redan länge varit riken med ett rikt kulturarv och historia. De var 
kanske inte direkta nationalstater, men de hade något som Finland inte hade. De hade en 
självständig historia. Före 1809 pratade ingen om Finland som en del av det europeiska 
kulturarvet, för det fanns inget Finland i Europa. Vi var Sveriges östra riksdel och senare en 
autonom del av Ryssland. Finlands självständiga historia är kort och präglas av krig och 
osämja bland folket. Idag befinner sig Finland i ett långvarigt fredstillstånd. Däremot pågår 
det fortfarande en språkstrid mellan majoritets- och minoritetsbefolkningen. Det är svårt att 
bygga en nationell identitet då landets eget folk strider mot varandra. 
 
Jag känner mig inte alltid som en finländare, men ibland känner jag mig mer finländsk än 
vanligt. År 2018 reste jag som utbytesstudent till Frankrike. För tre år sedan hade jag svarat 
ett blankt nej på frågan om jag känner mig som en finländare. Min nationalitet var inte alls 
viktig för min identitet före mitt utbytesår. Under mitt utbytesår fick min nationalitet en helt ny 
betydelse för min identitet. 
 
I Emil Frimans intervju med Nordenforskare Johan Strang framkommer det att identiteten 
kan ha flera olika nivåer. Människan framhäver olika saker i sin identitet beroende på 
situationen. Strang berättar att dessa nivåer ibland syns först då man rör sig från en plats till 
en annan. Gräset är alltid grönare på andra sidan och då du befinner dig utanför ditt 
hemland är det lättare att se det fina i den egna nationen. 
 
Strangs tanke om att den nationella identiteten förstärks utanför det egna landet blev tydlig 
för mig då jag flyttade utomlands. Stereotypen för finländare är att de ogillar fysisk kontakt 
och gärna står med flera meters avstånd till människor de inte känner. Detta är inget jag har 
relaterat till och jag har därmed inte sett mig som en typisk finländare i det avseendet. Det 
första som hände då jag landade i Paris var att okända människor hälsade på mig med 
kindpussar. Jag har aldrig känt mig mer finländsk eller längtat mer efter ett vanligt finskt 
handslag än jag gjorde i den stunden. Denna nya fosterländskhet fortsatte under hela mitt 
utbytesår. Jag hamnade ofta i situationer där min världsbild ifrågasattes och jag insåg att 
Finland ändå är ett ganska bra land. Finland har aldrig varit en lika viktig del av min identitet 
som under året jag inte bodde i Finland. 
 
Gräset är grönare på andra sidan, därför slutade jag snabbt se Finland i ett rosaskimrande 
filter efter hemkomsten och började lägga märke till de brister jag sett tidigare. Finlands 
betydelse för min identitet tynade sakta men säkert bort. Efter att ha kommit hem till Finland 
började jag aktivare betona min internationella identitet. Det europeiska blev viktigare då jag 
inte längre befann mig i hjärtat av Europa. Nivåerna i min identitet förändrades då jag rörde 
mig från en plats till en annan, trots att jag rörde mig till mitt välbekanta hemland. 
 
Som Johan Strang säger så är identitet ett mångfacetterat begrepp. I Finland definierar jag 
mig som finlandssvensk. Utanför Finland är jag finländare, och om någon frågar mig om mitt 



språk svarar jag att jag är en finländare med svenska som modersmål. I diskussioner om 
den nordiska välfärdsmodellen är jag nordbo. Om det däremot pratas om skolsystem i 
Norden är jag finländare eftersom det finska skolsystemet är särskilt välkänt. Min nationella 
identitet skulle kunna ses som spretig. Jag väljer att se den som en bred resurs där jag kan 
lyfta fram olika delar beroende på situationerna jag befinner mig i. Min identitet präglas av 
hela mitt liv, inte bara av min nationalitet. Böckerna jag har läst, språken jag talar och 
människorna jag känner är minst lika viktiga för min identitet som mitt vinröda finska pass. 


