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1. Inledning 
 

Den 18 maj 1995 beslutade regeringen att tillkalla en kommitté med uppgift att utreda 

frågan om, och i så fall på vilket sätt, Sverige bör ansluta sig till Europarådets konvention 

om regionala språk och minoritetsspråk. Till kommitténs ordförande valdes 

riksdagsledamoten Carin Lundberg (s). Den 17 oktober 1996 beslutade regeringen om 

tilläggsdirektiv med den innebörden att kommittén skulle utreda frågan om Sverige bör 

ratificera Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter. Kommittén fick 

även i uppgift att utreda vilka åtgärder i så fall vore nödvändiga för att Sverige skulle kunna 

efterleva bestämmelserna i konventionen. Kommittén delades i två sektioner och det nya 

uppdraget tilldelades kommitténs sektion 2.  
    Kommittén antog namnet Minoritetsspråkskommittén. Dess sektion 2 överlämnade sitt 

betänkande Steg mot en minoritetspolitik (SOU 1997:193) i december 1997. I betänkandet 

föreslogs att Sverige bör ratificera ramkonventionen, som är det första juridiskt bindande 

multilaterala avtal som behandlar minoritetsfrågor i allmänhet. Vidare ansåg kommittén att 

Sverige bör markera att landet ställer sig bakom arbetet med ett ökat skydd för mänskliga 

rättigheter genom ratificeringen.  

    Europarådets ramkonvention saknar avsiktligt en definition av begreppet nationella 

minoriteter. Anledningen är den stora oenighet som har rått i frågan. Istället överlämnades 

till alla avslutande parter att i varje enskilt fall själv bedöma för vem och vilka de enskilda 

artiklarna skall vara tillämpliga. Således fick minoritetsspråkskommitténs sektion 2 i 

uppgift att för Sveriges del (enligt direktiven från regeringen) lämna förslag till kriterier för 

ett minoritetsbegrepp avseende de inhemska nationella minoriteterna. De kriterier som 

kommittén utarbetade lyder: 

 
- Grupp med uttalad samhörighet, som till antalet i förhållande till resten av befolkningen inte har en 

dominerande ställning. 

- Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell särart. 

- Historiska eller långvariga band med Sverige.  

- Självidentifikation: den enskilde såväl som gruppen skall ha en vilja och strävan att behålla sin 

identitet.1 
 

                                                 
1 SOU 1997:193: Steg mot en minoritetspolitik: Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter: 
betänkande av Minoritetsspråkskommittén. Stockholm, 1997. s. 10. 
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    I lagstiftningen och i den politiska debatten i Sverige har begreppet minoritet ofta 

använts om invandrargrupper. Som ett första steg i en svensk minoritetspolitik, samt för att 

markera att ratificeringen inkluderar de grupper som länge funnits i landet, föreslog 

kommittén att dessa ska nämnas vid namn i samband med ratificeringen. Enligt kommittén 

uppfyller samer, tornedalingar, romer, sverigefinnar och judar de ovan nämnda kriterierna 

och bör därmed betraktas som nationella minoriteter. Till andra viktiga steg i 

minoritetspolitiken räknades åtgärder för att sprida kunskap bland majoritetsbefolkningen 

om minoriteternas kultur, språk, religion, traditioner och historia. Dessutom föreslog 

kommittén att åtgärder bör vidtas som möjliggör minoritetsmedlemmarnas deltagande och 

påverkan i den framtida utformningen av minoritetspolitiken.2 

    Sverige har sedan 1970-talet fört en uttalad invandrarpolitik med åtgärder som ligger 

nära ramkonventionens olika bestämmelser. Här är det viktigt att notera skillnaden mellan 

invandringspolitik och invandrarpolitik. Invandringspolitiken, som även omfattar regler för 

avvisning och utvisning, reglerar utländska medborgares rätt att bosätta sig i Sverige. Dessa 

regler kan variera beroende på vem de ska tillämpas på. T.ex. får nordbor (inom ramarna 

för det nordiska arbetsmarknadsavtalet från 1954) röra sig fritt inom Norden. Liknande 

regler gäller för EU:s medlemstater. Invandringspolitik har i Sverige bedrivits i närmare 

500 år. Invandrarpolitiken däremot består av en rad åtgärder för att underlätta invandrares 

liv och verksamhet i Sverige, som t.ex. stöd till invandrarföreningar och 

hemspråksundervisning, informationsverksamhet o.s.v.3 Vidare finns det ytterligare två 

politikområden som bör hållas isär från de två ovan nämnda: flyktingpolitik och 

migrationspolitik. För att skilja de olika begreppen åt gör Nationalencyklopedin följande 

distinktion: 
 

A: invandringspolitik = invandringsreglering 

B: invandrarpolitik = integrationspolitiska åtgärder 

C: flyktingpolitik = (A + B) för asylsökande och flyktingar samt internationellt bistånd 

Summa A + B + C = migrationspolitik.4 
      

    Det är naturligt att länder världen över vill reglera och kontrollera invandringen till sina 

egna länder, inte minst av ekonomiska skäl. Invandrarpolitiken däremot utvecklas oftast 

som en följd av invandringspolitiken och är inte alls lika självklar. I många länder har 
                                                 
2 SOU 1997:193 s. 10-11.  
3 Hansen, Lars-Erik. Jämlikhet och valfrihet – En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt. 
Stockholm: Stockholms universitet, 2001. s. 8-9. 
4 Nationalencyklopedin. Invandringspolitik. www.ne.se 
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invandrare betraktats som gästarbetare, varvid utarbetandet av en specifik invandrarpolitik 

ansetts onödigt, trots att dessa ”gästarbetare” i vissa fall har levt i landet i deccennier.  

    I många av de förslag som lagts fram inom ramen för invandrarpolitiken har angivits att 

de är riktade till invandrare och minoriteter. Med begreppet syftar man då på grupper av 

invandrare och inte på de nationella minoriteter som funnits i Sverige under hundratals år. I 

sitt slutbetänkande konstaterar kommitténs sektion 2 att minoritetsbegreppet internationellt 

har använts på ett annat sätt än i Sverige. Internationellt har begreppet betecknat grupper 

som under mycket lång tid varit bofasta inom en stat och omfattar i regel inte invandrare. I 

Sverige däremot har minoritetsbegreppet använts om invandrargrupper som kommit till 

Sverige under de senaste 40-50 åren.  

    Sverige har på många sätt fört en invandrarpolitik som värnar om invandrarnas kultur, 

språk och traditioner på det sättet som ramkonventionen förespråkar. En rad åtgärder har 

vidtagits som t.ex. modersmålsundervisning, stöd till kulturell verksamhet såsom bokinköp, 

radio- och TV-program och litterär produktion på invandrarspråk. Däremot har ingen sådan 

politik förts (fram till år 2000) som varit inriktad på de nationella minoriteterna, deras 

kultur, språk, traditioner o.s.v. Dock har den svenska invandrarpolitiken ibland kommit 

även minoriteterna till fördel, särskilt då det har funnits nyinvandrade grupper inom dessa 

(t.ex. sverigefinnar, judar och romer). Arbetskraftsinvandringen från Finland efter 1945 har 

t.ex. inneburit att sverigefinnarna inlemmats i denna politik. Särskilt under 1960- och 1970-

talen var invandrarpolitiken fokuserad på sverigefinnarnas situation. Mycket av politiken 

har handlat om språkfrågor, t.ex. finska skolbarns rätt till hemspråksundervisning. 

Sverigefinnarnas särställning har inte heller förnekats, även om regeringen har varit 

motvilligt inställd till erkännandet av gruppen som minoritet. Sverigefinnar har med andra 

ord inte betraktats som medlemmar av en minoritet i den bemärkelsen som begreppet 

internationellt brukar ges, utan som invandrare. En gradvis attitydförändring hos politiker 

sedan 1960-talet har lett till att sverigefinnarna idag har accepterats som Sveriges största 

minoritet med ca 400 000 - 450 000 medlemmar (beroende på källa).5 

    Ofta har kraven på minoritetsstatus kommit från sverigefinnarnas intresseorganisationer 

och föreningar. Intresseorganisationerna har aktivt stött många viktiga reformer och arbetat 

med frågor rörande den egna minoritetens situation i Sverige. Dessutom har de spelat en 

viktig roll för den sverigefinska gruppens utveckling från invandrare till nationell minoritet, 

bl.a. genom de upprepade kraven på minoritetsstatus.  

                                                 
5 SOU 1997:193 s. 51-57. 
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    Tidvis har de nationella minoriteterna utsatts för hårda försök till assimilering eller 

åtgärder som syftat till att utestänga dem från samhället. År 1975 fattade riksdagen beslut 

om riktlinjer för en ny invandrarpolitik (prop. 1975:26, bet. 1975:inU6, rskr 1975:160) där 

man tog avstånd från tanken att mot invandrares vilja assimilera dem till det svenska 

samhället.  

Något motsvarande beslut hade inte fattats angående de nationella minoriteterna då sektion 

2 lämnade in sitt betänkande år 1997. 6 År 1998 beslutade regeringen återigen om nya mål 

och en ny inriktning för invandrarpolitiken, benämnd integrationspolitik.7 Den 9 februari 

2000 ratificerade Sverige ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, som för 

Sveriges del trädde i kraft den 1 juni samma år. 

 

1. 1 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka de sverigefinska intresseorganisationernas och 

föreningarnas betydelse för den svenska invandrar- och minoritetspolitiken och ska svara 

på frågorna: Hur har de sverigefinska intresseorganisationerna och föreningarna påverkat 

den svenska invandrar- och minoritetspolitiken gällande just sverigefinnarna? Vilka frågor 

har organisationerna och föreningarna bedrivit? Av föreningarna och 

intresseorganisationerna är Centralförbundet för finska föreningar i Sverige av särskilt 

intresse för uppsatsen. Av intresse är även de idéer som kan tänkas ha präglat den svenska 

invandrar- och minoritetspolitiken. 

    Syftet är även att följa den sverigefinska gruppens utveckling från invandrare till 

nationell minoritet; vilken  betydelse har intresseorganisationerna och föreningarna haft 

för denna utveckling? Hur har det svenska samhället betraktat sverigefinnarna? Det 

svenska samhällets syn på sverigefinnarna behandlas i uppsatsens begreppsanalys: 

    I Sverige har minoritetsbegreppet använts på ett annat sätt än internationellt. Syftet med 

uppsatsen är således även att analysera minoritetsbegreppet: Hur skiljer sig det ”svenska” 

minoritetsbegreppet från det som används internationellt?Hur har begreppet definierats? 

Vilka idéer förknippas med begreppet?  

    Andra begrepp som tidvis har skapat stor förvirring i debatt och politik är anpassning, 

assimilation, integration,  invandrare och  utlänning. Begreppens innebörd har ibland 

                                                 
6 SOU 1997:193 s. 55-57 
7 Nationalencyklopedin. Invandrarpolitik. www.ne.se  



 7

skiftat beroende på källa och har i överlag varit svårtolkade. Hur har dessa begrepp 

använts? Vilken innebörd rymmer begreppen?  

    Sverigefinne är ett begrepp som finnarna i Sverige själv har tagit i bruk och använt. I 

uppsatsen betecknar begreppet de finskspråkiga förstagenerationens invandrare och deras 

ättlingar som bor i Sverige. Begreppet innefattar då inte tornedalingar och finlandssvenskar. 

Då begreppen finländare och finne används i uppsatsen refereras till såväl den 

finskspråkiga befolkningsgruppen i överlag som personer med finskt påbrå. 

Begreppsanalysens sammanfattning och slutsats presenteras separat uppsatsen. 

 

1.2 Teori och metod  

 

Valet av metod för uppsatsen har präglats av Edward Saids och Quentin Skinners metoder 

och teorier. Enligt Said är det omöjligt att som forskare bortse från sin egen bakgrund. Själv 

betraktar han sig som oriental och hans granskning av orientalismen har även varit ett 

försök att göra en inventering av vilka spår denna kultur har lämnat på honom själv som 

orientaliskt subjekt.8 Som medlem av den sverigefinska minoriteten delar jag Saids åsikter. 

Även om den personliga aspekten (som Said uttrycker det) utgör centrum för intresset, 

anser jag att detta inte automatiskt innebär att forskaren måste vara personlig i sitt arbete. 

Att vara medveten om sitt förhållande till arbetet, den personliga dimensionen, innebär 

såväl en skyldighet som en möjlighet att granska sitt arbete.  

     Said betraktar Orienten som en idé med en motsvarighet i verkligheten: ”För det första 

skulle det vara felaktigt att dra slutsatsen att Orienten väsentligen är en idé, eller en 

skapelse som inte har någon motsvarighet i verkligheten.”9. Said utgår från att Orienten inte 

är en ”död naturföreteelse”, den finns inte bara till. Människan gör sin egen historia och 

Orienten är människans verk, både som geografisk och kulturell enhet. Said betraktar 

Orienten som en idé med en egen historia och tanketradition, eget bildspråk och en egen 

vokabulär som har gett den dess realitet och närvaro i Västerlandet. Han anser även att 

idéer, kulturer och historia inte kan förstås eller studeras utan att krafterna i dem också 

studeras, eller snarare deras makt över varandra. Said ser förhållandet mellan Orienten och 

Västerlandet som ett maktförhållande.10  

                                                 
8 Said W, Edward. Orientalism. Stockholm: Ordfronts förlag, 1995. s. 27-28. 
9 Ibid. s. 7. 
10 Ibid. s. 3-29. 
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    ”Minoritet” är likt ”Orienten” ett begrepp som förknippas med en rad idéer. Det moderna 

minoritetsbegreppet skapades t.ex. i samband med att idén om nationalstaten vann ökad 

spridning på 1800-talet. Sverigefinnarna som minoritet utgör även en egen kultur, som till 

en viss del utvecklats ur föreställningar om ”det annorlunda”. ”Finskheten” har i Sverige 

ofta utgjort en kontrast till ”svenskheten”. Enligt Said har Orienten bidragit till definitionen 

av Europa genom att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt 

erfarenhet. Sverigefinnarna som minoritet är en produkt av såväl majoritetsbefolkningens 

föreställningar om minoriteten, som sina egna. 

    Förhållandet mellan ”minoriteten” och ”majoriteten” kan ses som ett maktförhållande. 

Minoritetens behov av trygghet och rättigheter ställs inför majoritetens maktövertag. I 

Sverige har kampen för ökade rättigheter för sverigefinnarna till stor del drivits av deras 

organisationer. Dessa organisationer utgör m.a.o. en av de ”krafter” inom den sverigefinska 

kulturen som är av intresse för studiet av denna kultur. Vidare har den svenska 

invandrarpolitiken spelat en stor roll för sverigefinnarnas möjlighet att bibehålla och 

utveckla sin kultur. Således kan förhållandet mellan invandrarpolitiken och 

invandrarorganisationer i Sverige betraktas som ett maktförhållande, eftersom 

intresseorganisationernas syfte har varit att påverka politiken och vice versa.  

    Författaren till History and Theory, Quentin Skinner, anser att det inte finns några 

universella idéer och att det inte går att skriva en idés historia. Han anser även att de 

vanligaste tillvägagångssätten i förståelsen av ett verk är otillräckliga. D.v.s. att kontexten 

av religiösa, politiska och ekonomiska faktorer skulle bestämma/fastställa meningen i en 

text och därför utgöra ramen för själva förståelsen, eller att texten i sig skulle innehålla 

nyckeln till dess förståelse. Enligt Skinner förutsätter förståelsen av en text att forskaren 

förstår såväl intentionen med texten som intentionen med intentionen. För att kunna göra 

det måste forskaren förstå författaren och vad han vill kommunicera med sitt yttrande.11  

    Att försöka förstå författarens avsikter med texten och att titta på texterna i ett vidare 

sammanhang är både relevant och viktigt, särskillt då det gäller politiska texter eller texter 

som handlar om politik. Viktiga frågor att ställa sig under arbetets gång kan vara: Varför 

skrevs den här texten och vad var intentionen med den? Vem har skrivit texten och vad är 

författarens förhållande till texten? Tillhör han minoriteten själv eller är han kanske 

politiker? O.s.v. 

                                                 
11 Skinner, Quentin. Meaning and Understanding in the History of Ideas. Middletown, Connecticut, 1969. s. 
3-49. 
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    Det material som studerats till uppsatsen består till stor del av av rapporter, betänkanden, 

historisk litteratur och annan litteratur med politisk karaktär. Dessutom har jag besökt 

Immigrant Institutet i Borås för att ta del av litteratur som ej har varit tillgänglig för 

hemlån.  

Jonas Widgrens (tidigare huvudsekreterare i invandrarutredningen) bok Svensk 

invandrarpolitik (1982) och Lars-Erik Hansens (arkivarie och fil dr i historia) avhandling 

Jämlikhet och valfrihet (2001), har varit till stor hjälp vid författandet av uppsatsen. Av 

statens offentliga rapporter har Steg mot en minoritetspolitik – Europarådets konvention för 

skydd av nationella minoriteter (1997:193) gett såväl insikt som förståelse för den svenska 

invandrar- och minoritetspolitiken. Antologin Finnarnas historia i Sverige 3 (1996) som 

har använts flitigt av forskare och författare, har även kommit denna uppsats till del. Marja 

Ågren, verksam vid etnologiska institutionen i Göteborg, har skrivit en för uppsatsen 

intressant doktorsavhandling om sverigefinskhet, ”Är du finsk, eller...?” (2006). Ågrens 

undersökningar om vad som anses vara typiskt finskt har kommit till användning i 

uppsatsen begreppsanalys.  

 

2. Bakgrund 

 

Under 1960- och 70-talen utvecklades den svenska invandrar- och minoritetspolitiken, den 

slogs fast av riksdagen 1975 och förverkligades av myndigheter och 

invandrarorganisationer. Grunden lades på 1960-talet med gratis svenskundervisning. 

Lagen om rätt till grundläggande svenskundervisning på betald arbetstid antogs 1972 efter 

ett förslag av Invandrarutredningen (1968-74), som även utarbetade de ”riktlinjer för 

invandrar- och minoritetspolitiken” som 1975 fastställdes av riksdagen.12 Då utredningen 

tillkom var frågor som behandlade invandrares och minoriteters rättigheter högaktuella och 

diskuterades livligt i offentlig debatt och politik.13 

    Före de reformer som fattades på 1960- och 70-talen fanns ingen officiellt fastslagen 

invandrarpolitik. Detta innebar dock inte att politiken var helt osynlig. Särskilt under 

mellankrigstiden bedrevs en ganska så hårdför assimilationspolitik gentemot invandrare 

och minoriteter. Politiker tenderade att motverka invandring och ville i regel utesluta eller 

assimilera de invandrare som redan fanns i landet.   

                                                 
12 www.ne.se sökord: Invandrarpolitik. Datum: 2006-11-26. 
13 Hansen 2001, s. 157. 
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    Uppbrottet från denna assimileringspolitik skedde framförallt efter andra världskriget. 

Krigsslutet medförde en ström av flyktingar, men även av utländsk arbetskraft. Den intakta 

och expanderande svenska industrin skrek efter fler arbetare och industrins 

utredningsinstitut föreslog en import av 100 000 till 200 000 utländska arbetare. Den låga 

nativiteten under mellankrigstiden hade resulterat i brist på inhemsk arbetskraft. Dessutom 

var antalet förvärvsarbetande kvinnor fortfarande lågt. Till detta kom de dyrbara reformer 

som utlovats i efterkrigstid: sänkt arbetstid, längre lagstadgad semester, utbyggd 

obligatorisk skolgång, ökade möjligheter för högre studier för alla och ett utvidgat 

socialförsäkringssystem. Dessa reformer måste betalas med skattemedel, vilket förutsatte 

högre löner hos alltfler förvärvsarbetare.  

    1949 slopades visumtvånget till Sverige för finländare och 1954 kom de nordiska 

länderna överens om en gemensam passunion, vilket ytterligare underlättade 

arbetskraftsinvandringen. Från 1950-talet till 1980-talet dominerade finländare 

arbetskraftsinvandringen till Sverige.14 Finsk arbetskraft efterfrågades främst till yrken som 

det var svårt att rekrytera inhemsk arbetskraft till, d.v.s. lågstatusyrken.15 Finlands höga 

arbetslöshet, låga lönenivå och levnadsstandard ledde till att över 100 000 finländare 

flyttade till Sverige bara under åren 1968 till 1970.16 Efter andra världskriget har ca 

500 000 finländare flyttat mellan Finland och Sverige, varav ca 250 000 permanent bosatt 

sig i Sverige. Idag lever mer än 400 000 personer med finskt bakgrund i Sverige, långt ifrån 

alla men en betydande del av dessa, har det finska språket som modersmål.17  

    Utvecklingen av invandrarföreningar och deras organisationsliv har nära följt 

invandrartillströmningen till Sverige.18 Förutom att sverigefinnarna rent antalsmässigt utgör 

en betydande minoritet i Sverige, har även deras geografiska koncentration möjliggjort 

bedrivandet av en traditionell föreningsverksamhet och upprätthållandet av ett nätverk av 

kontakter. Närheten till hemlandet har även varit till en stor fördel för sverigefinnarna, som 

genom åren har erhållit ett starkt stöd från Finland. Finländska myndigheter har kunnat 

bistå deras organisationer ekonomiskt samtidigt som de har kunnat ge kraft åt de krav som 

dessa ställt på de svenska myndigheterna. 19 

                                                 
14 Hansen 2001, s.15-45. 
15 Häggström, Nils. När finländarna kom: migrationen Finland-Sverige efter andra världskriget. Gävle: 
Statens institut för byggnadsforskning, 1990. s. 50. 
16 Bäck, Henry. Finska och jugoslaviska invandrarföreningar i Sverige. Stockholm: Delegationen för 
invandrarforskning, 1990. s.42. 
17 Bäck, Henry, m.fl. Svenskt och finskt i kommunerna. Göteborg: Förvaltningshögskolan, 2005. s. 3 
18 Bäck 1990, s. 5. 
19 Häggström 1990, s. 4-5. 
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    Organisationsverksamheten bland sverigefinnar har en lång historia i Sverige. År 1830 

grundade folkdiktforskaren Kaarle Akseli Gottlund den första finska föreningen i 

Stockholm, Tukhulmin Suomalaiskunta. År 1859 grundades den andra finska föreningen i 

Sverige, Finska Gillet, av översten och landshövdingen av Jämtland och Västerbotten, 

Gustaf Adolf Montgomery. Kända medlemmar i de första föreningarna var bl.a. 

konstnärerna Wilhelm von Wright, R E Ekman, G H Finnberg samt forskningsresanden A 

E Nordensköljd. År 1894 grundades Finska Föreningen i Stockholm som idag är den äldsta 

fortfarande verksamma finska förening i Sverige.20  

    Eftersom organisationsverksamheten bland sverigefinnarna nära har följt 

invandrartillströmningen till Sverige, hände inte så mycket mer på den fronten under första 

hälften av 1900-talet. Däremot skapade arbetskraftsinvandringen efter 1945 en ny typ av 

finska föreningar som huvudsakligen kom att utgöra en bas för de finskspråkiga 

invandrarnas verksamhet. Dessa kom igång på 1950-talet, då även Centralförbundet för 

finska föreningar i Sverige bildades (Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto, 1957). 

Föreningarna åtog sig ofta att särskilt värna om sverigefinnarnas rättigheter och kunde t.ex. 

ha en anpassnings- eller socialisationsuppgift i den nya omgivningen. 

 

3. Upptakten till en svensk invandrarpolitik  

 
Åren 1964-1968 fördes en debatt om invandrarnas situation i Sverige i framför allt Dagens 

Nyheter (DN). Historikern Lars-Erik Hansen har i sin avhandling Jämlikhet och valfrihet 

redogjort för den svenska pressdebatten i invandrarfrågan. Enligt Hansen var 

invandrarpolitiken fram till 1960-talet en obetydlig politisk fråga, men när en sådan politik 

ändå kom till uttryck praktiserades en invandrarpolitisk assimilationsmodell. Det var bland 

annat mot denna assimilationsmodell som socialdemokraten David Schwarz gick till 

angrepp mot i DN den 20 oktober 1964. Enligt Schwarz gjorde svenska politiker det lätt för 

sig genom att endast engagera sig för minoriteter i andra delar av världen. Om Sverige tog 

sig an sina egna trängda minoriteters problem, skulle även landets engagemang i 

internationella sammanhang tas mer på allvar.21 

    Schwarz var själv invandrare, han hade suttit i nazisternas koncentrationsläger och kom 

som konvalescent till Sverige 1950. Hans artikel i DN blev startskottet för 

                                                 
20 Jaakkola, Magdalena. Sverigefinländarnas etniska organisationer. Stockholm: Liber Förlag, 1983. s. 6-8. 
21 Hansen 2001, s. 110-114. 
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invandrardebatten på 1960-talet, han grundade tidskriften Invandrare och Minoriteter 1974 

och författade en rad böcker i ämnet.22    

    Schwarz fick stark respons på sin artikel. Alltfler debattörer och publicister började 

framföra liknande kritik mot assimilationsmodellen och mot den bristande förståelsen för 

minoriteternas behov. De ledande debattörerna var i överlag invandrare med en svag eller 

ingen anknytning alls till partipolitiken. De olika inläggen var i stort sett uppdelade i två 

läger: de som förespråkade ett flerkultursamhälle med flera kulturer sida vid sida, och de 

som förespråkade ett blandkultursamhälle, där alla kulturer uppgick i varandra.23 Det 

handlade inte om några djupa klyftor mellan de olika åsiktsriktningarna, utan mer om 

nyansskillnader. Således erkände båda grupperna invandrarnas och minoriteternas rätt att 

bibehålla sina egna identiteter. Enligt förespråkarna för blandkultursamhället skulle statens 

roll i invandrarnas anpassning vara minimal; inga statliga pengar fick öronmärkas för detta 

ändamål. Förespråkarna för flerkultursamhället ansåg däremot att staten av nödvändighet 

måste engagera sig i invandrarnas situation, annars skulle de isolera sig och bli fientligt 

inställda till majoritetsbefolkningen.  

    Till flerkulturförespråkarna sällade sig även Artturi Similä (1911-1980), viceordförande i 

Centralförbundet för finska föreningar i Sverige (grundat 1957, som senare ändrade namn 

till Sverigefinska Riksförbundet). I 1960-talets pressdebatt kom Similä att företräda 

sverigefinnarnas ståndpunkter. Han framhöll att finländarna inte eftersträvade total 

assimilation i sin omgivning. Han föreslog även en rad åtgärder för att förstärka den finska 

identiteten, som t.ex. fler finska radio- och TV-program och ökad tillgång på finskspråkiga 

tidningar och böcker. 24  

    Similä var militärmeteorolog och flyttade från Finland till Stockholm i början av maj 

1945. Han erhöll anställning på Sveriges meteorologisk-hydrologiska institut (SMHI) 

dagen efter sin ankomst till Sverige. Han var redan känd för sina långtidsprognoser och 

kunde, till skillnad från andra finska invandrare, direkt återuppta sitt gamla yrke i det nya 

landet. Speciellt för Similä skapades en aerologisk byrå inom SMHI, vars uppgift var att 

redogöra för tredygnsprognoser för minröjningsarbete i Nordsjön. Han blev även mycket 

populär i TV där hans finska uttal gav honom något av ett eget kännetecken.  

                                                 
22 Nationalencyklopedin. David Schwarz. www.ne.se   
23 Begreppen flerkultursamhälle och blandkultursamhälle är författaren Lars-Erik Hansens egna begrepp. 
Uppdelningen av begreppen är ett resultat av Hansens omfattande studie av bl.a. ett 60-tal tidningar. Hansen 
2001, s. 115.  
24 Hansen 2001, s. 114-118. 



 13

    Kort efter sin ankomst till Sverige fick Similä även en egen docentur inom sitt fack vid 

Uppsala universitet, men då han 1967 förlorade striden om en universitetslektorstjänst gav 

han helt enkelt upp vetenskapen. Istället blev han generalsekreterare i det nygrundade 

Finsk-Svenska utbildningsrådet. Rådets primära uppgift var att organisera den 

finskspråkiga skolundervisningen i Sveriges grundskolor. Similä tillhörde även Finska 

församlingens kyrkoråd och därifrån var inte steget långt till ordförandeposten inom 

Stockholms Finska förening och posten som viceordförande inom centralförbundet. I 

realiteten var Similä sverigefinnarnas ledare och talesman åren 1965-1970, då ordföranden 

inom förbundet inte talade svenska. Då stiftelsen Finlandshus konstituerades var han även 

dess vice ordförande 1970-1980. År 1976 erhöll Similä professors titel.  

    I motsats till de flesta sverigefinnar var Similä anhängare av en borgerlig världsbild 

(icke-socialistisk) och han tillhörde centerrörelsen. Han talade ofta om sverigefinnarna i 

ekonomiska termer; han ansåg att Sverige hade skott sig på Finlands bekostnad genom att 

locka till sig en ansenlig mängd färdigutbildade arbetare. De flesta finländare som kom med 

den stora arbetskraftsinvandringen, kom från landsbygden i Finland till svenska 

industristäder. Dessa människor var vana att rösta på antingen kommunister eller agrarer 

och eftersom den svenska arbetsplatsen dominerades av socialdemokrater anslöt sig många 

successivt till socialdemokratin.  

    Till en början betraktades politik på såväl lokal- som riksnivå med misstro av 

sverigefinnarna. Den socialdemokratiska verksamheten kom igång år 1965 då Hjalmar 

Rantanen, en aktiv fackföreningsman, övertygade ledningen av sitt parti om 

nödvändigheten att organisera de finska invandrarna politiskt. 2500 kallelser skickades till 

olika arbetsplatser i Sverige och ett stort möte hölls i ABF-huset i Stockholm. Mötet 

resulterade i grundandet av en finsk socialdemokratisk rörelse i Sverige. Föreningen döptes 

till Stockholms finsktalande fackföreningsfolks socialdemokratiska klubb och dess 

ordförande blev Hjalmar Rantanen. I styrelsen ingick även Erkki Tammenoksa som senare 

blev den förste finskspråkige ledamoten i Stockholms kommunfullmäktige och Sveriges 

riksdag.  

    Den socialdemokratiska föreningen kritiserades av de finska föreningarna för att inte 

vara tillräckligt nationellt sinnad. 25 I första hand betraktade Similä, som ju i realiteten var 

sverigefinnarnas ledare, den egna gruppen som en nationell minoritet och han såg 

                                                 
25 Tarkiainen, Kari, Lainio, Jarmo (red). Finnarnas historia i Sverige 3, Tiden efter 1945. Stockholm: 
Nordiska museet, 1996. s. 166-169, 180-181.  
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språkfrågan som en av de viktigaste frågorna. Arbetarnas kamp var till övervägande del 

socialdemokratisk, vilket stred mot Similäs egen politiska åskådning.  

    Under debatten i DN 1966 var det endast finländarna i Sverige som framförde specifika 

krav på rättigheter, medan andra debattdeltagare skrev om minoritetsfrågor i allmänhet. 

Similä, som deltog debatten, skrev att den svenska politiken var motsägelsefull som gav sitt 

fulla stöd åt den svenska minoriteten i Finland, men blundade för den sverigefinska 

minoritetens behov i Sverige. För sina åsikter erhöll han ett starkt stöd från finländsk 

press.26 Similä jämförde sverigefinnarna med finlandssvenskarna och krävde 

minoritetsrättigheter åt de förstnämnda. Kring 1965 bodde det lika många finländare i 

Sverige som svenskar i Finland, ca 300 000.27 

    De som startat invandrardebatten var alla relativt blygsamt partipolitiskt engagerade, 

men 1965-66 började allt större delar av det politiska etablissemanget delta i diskussionen. 

Sverige var i stort behov av invandrad arbetskraft, men samtidigt som man t.ex. fördömde 

rasdiskriminering i Sydamerika, var man på hemmaplan ovilliga till att ta ansvar för 

invandrarnas behov av bl.a. etnisk jämlikhet.28   

    Invandrardebatten i svensk press på 1960-talet var en av faktorerna bakom tillsättandet 

av Invandrarutredningen 1968, som i sin tur utarbetade de riktlinjer för invandrar- och 

minoritetspolitiken som fastställdes av regeringen år 1975. Som med så mycket annat 

krävdes högljudda protester och flera års debatterande innan invandrarnas situation på 

allvar började uppmärksammas. 

    De finska invandrarna verkade vid denna tid på egen hand via sina föreningar för att 

bibehålla sin kulturella särart. Den svenska inställningen till den finska arbetskraften hade 

dittills varit strikt ekonomisk; finnarna betraktades som just arbetskraft och det officiella 

Sverige blundade för sverigefinnarnas behov av kulturell identitet och samhörighet. Denna 

inställning från statsmakternas sida ledde till ökade protester från den finskspråkiga 

gruppen.29  

         

 

 

 

                                                 
26 Hansen 2001, s. 118. 
27 Tarkiainen 1996, s. 166. Hansen 2001, s. 152. 
28 D.v.s. alla kulturer är lika mycket värda och ska behandlas likvärdigt, därmed har också alla människor rätt 
att behålla sin ursprungliga identitet och kultur. Hansen 2001, s. 187, 206. 
29 Hansen 2001, s. 118-130. 
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3.1 Centralförbundet för finska föreningar i Sverige 

 

Den första invandrarvågen från Finland efter 1945 ledde inte till någon omedelbar 

organisationsverksamhet bland sverigefinnarna. Några enstaka finska föreningar bildades i 

slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet. Först 1954 (då passtvånget togs bort) kom 

föreningsverksamheten bland sverigefinnar på allvar igång. De allra första föreningarna var 

klubbar som fyllde ett socialt behov. Föreningarna ordnade dansaftnar, 

teaterföreställningar, körsång, idrottstillställningar och firade speciella finska högtidsdagar. 

Några uppgifter om antalet finska föreningar före bildandet av Centralförbundet för Finska 

föreningar i Sverige år 1957 finns inte. De flesta sverigefinnar var finskspråkiga och 

umgicks sinsemellan både på arbetet och på fritiden. En av anledningarna till att man 

bildade egna föreningar var att språket ofta utgjorde ett hinder i kontakten med svenska 

föreningar och organisationer.   

    Centralförbundets konstituerande möte ägde rum den 15 september 1957 i Vita bandets 

lokaler i Stockholm. Kallelse utgick till ett 30-tal finska föreningar varav sju närvarade vid 

mötet. Som ordförande på sammanträdet satt W.J. Karjalainen som bl.a. hade skrivit 

artiklar om sverigefinnarnas villkor i DN. Överst på förbundets program stod främjandet av 

finskspråkig undervisning för barnen, förmedling av finska filmer och medlemsrekrytering. 

Den nya sammanslutningen fick m.a.o. en språkpolitisk prägel redan från början. Det  

bestämdes även att förbundet skulle vara en svensk organisation, som kunde fungera som 

remissorgan i förhållande till svenska myndigheter i frågor som gällde invandrare. Vid 

tiden för förbundets grundande såg de svenska myndigheterna med oro på politiska 

aktiviteter bland invandrarna. För att inte stöta sig med myndigheterna kungjordes i 

stadgarna att förbundet skulle vara politiskt obundet.  

    Från början hade de sverigefinska föreningarna huvudsakligen en social funktion. De 

blev samlingspunkter för människor som saknade den sociala gemenskapen i hemlandet. 

Även om centralförbundet redan från start hade målsättningen att driva politiska frågor som 

kunde förbättra sverigefinnarnas tillvaro i landet, dröjde det till mitten av 1960-talet innan 

någon sådan verksamhet på allvar kom igång.  

    År 1958 tillsatte förbundet dock en kommitté för att påverka sverigefinnarnas skol- och 

språkfrågor. I Finland var både finskan och svenskan erkända som officiella språk, vilket 

medförde att synen på minoritetsspråksrättigheterna var olika i Finland och Sverige. Det 

tog dock lång tid innan någon särskild svensk språkpolitik utformades. Det var i första hand 

svenska som skulle läras ut och användas som undervisningsspråk. Första gången som 



 16

sverigefinnarnas språksituation uppmärksammades var i den nya läroplanen för 

grundskolan 1962, då finska skolbarn bereddes möjlighet till modersmålsundervisning.  

    Till en början led centralförbundet av ideologiska motsättningar och ekonomiska 

problem men på 1960-talet stabiliserades läget. Förbundet sökte och fick stöd av ABF samt 

kontaktade Landsorganisationen (LO). Dessa åtgärder rimmade illa med den politiska 

opartiskheten, varpå Stockholms Finska Förening lämnade förbundet för en kort period. På 

några år lyckades centralförbundet dock värva 30 finska föreningar runt om i landet och 

fr.o.m. år 1964 började man ge ut sin egen tidning Ruotsin Suomalainen (Sverigefinnen).  

    Under förbundets tionde verksamhetsår bildades en oppositionsgrupp vars centralgestalt 

blev den nytillträdde professorn i finska språket och kulturen vid Stockholms universitet, 

Osmo Hormia (1926-1982). Han var född i Åbo och hann bli en betydande modernistisk 

poet, kritiker och litteraturforskare i sitt hemland, innan han mot slutet av 1950-talet 

flyttade först till Danmark och sedan till Sverige. Enligt oppositionen hade 

centralförbundets funktionärer glömt bort den vanlige finske arbetaren och krav restes på 

att förbundet skulle vara en intresseorganisation med socialdemokratiska förtecken. 

Oppositionen ansåg att det var fel att dölja sin politiska färg, när det enda sättet att nå 

resultat var genom politiska kanaler.   

    Förbundets viceordförande var vid denna tid Artturi Similä. Något hårddraget kan sägas 

att Similä företrädde traditionalisterna och Hormia socialisterna i den ideologiska striden.30 

I motsats till Similä som bedrev en mer nationalistisk linje, ansåg Hormia att den sociala 

frågan var den mest akuta för sverigefinnarna. Han betraktade sverigefinnarna som en 

marginaliserad del av arbetarklassen i Sverige, medan Similä såg dem som en finskspråkig 

nationell minoritet med speciella rättigheter. Enligt Hormia kunde sverigefinnarna inte 

kräva minoritetsstatus eftersom de flesta saknade svenskt medborgarskap och var relativt 

nyinflyttade.  

    1960-talets sista år präglades ideologiskt av vänstervågen. Studentrevolten ägde rum år 

1968 och de röda studenterna ansåg att den industrialiserade världens gästarbetare var offer 

för kapitalismen. Enligt den nya vänstern måste invandrarna så fort som möjligt solidarisera 

sig med landets arbetarklass. Hormia inspirerades av studentvänsterns åsikter och den 

sociala väckelsen som rådde bland 1960-talets ungdom, och skrev 1968 in sig i Sveriges 

                                                 
30 Elenius, Lars. Nationalstat och minoritetspolitik. Lund: Studentlitteratur, 2006. s. 284-287. Tarkianen 1996, 
s. 156-165, 180-181. 
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socialdemokratiska parti. Han grundade även Keskusteluseura 62 (Diskussionsförening 62), 

en intellektuell sverigefinsk förening där invandrarfrågor diskuterades ivrigt.31  

    Under centralförbundets årsmöte i Sundbyberg år 1970 lyckades Hormia bli vald till 

ordförande, varpå förbundet fick en tydligare socialdemokratisk anknytning. Similäs mer 

borgerligtnationalistiskt sinnade falang förlorade med 47 röster av 127. Två år senare slogs 

förbundets roll som intresseorganisation fast på årsmötet i Borås. Similä var mycket bitter 

över utgången och avgick från alla sina poster inom sverigefinskt föreningsliv. Enligt 

Similä hade sverigefinnarna förpassat sin chans att uppnå minoritetsstatus. 

    Med tiden övergick Hormia till att diskutera sverigefinnarnas behov av gruppidentitet. 

Han ansåg fortfarande att sverigefinnarna inte utgjorde någon nationell minoritet, men 

insåg att en stor del av gruppen gjorde det. Strax efter Hormias omval till ordförande 

sommaren 1975 blev förbundets organisationssekreterare Aatos Kosonen omplacerad efter 

att ha kritiserat den år 1968 tillsatta Invandrarutredningens föreslagna reformer. 

Socialdemokraterna stod bakom omplaceringen vilket retade förbundets övriga 

funktionärer. Man ansåg att Hormia hade lett de i en fälla och nu fick förbundet dansa efter 

socialdemokraternas pipa. En debatt flammade upp inom förbundet och Hormia utsattes för 

hård kritik. Själv ansåg han att förbundets sympatier hade börjat luta för mycket åt höger 

och den 1 september 1975 avgick han från sin post som ordförande.  

     

Under 1970- och 80-talen började finska föreningar, vid sidan av den mer traditionella 

föreningsverksamheten, i en allt högre grad fungera som intresseorganisationer. C.a. en  

tredjedel av föreningarna strävade efter att påverka beslut och planer i den egna kommunen. 

I genomsnitt vart tredje förening har även försökt förbättra finskans ställning på lågstadiet, 

vilket till stor del hängt samman med lokala skolproblem. Finsk föreningsliv har ofta 

präglats av kampen för det finska språkets ställning.32 Under 1970-talet ökade antalet 

sverigefinska föreningar och organisationer kraftigt. 1982-1983 hade centralförbundet 212 

medlemsföreningar och 53 589 medlemmar. Antalet medlemsföreningar och medlemmar 

har sedan 1980-talet minskat markant (år 2003: 150 föreningar, 20 000 medlemmar).33 Alla 

finska föreningar har inte heller varit anslutna till förbundet. T.ex. fanns år 1983 ca 400 

föreningar som stod utanför förbundet.34 

                                                 
31 Elenius 2006, s. 286. Tarkianen 1996, s. 167-181.  
32 Tarkiainen 1996, s. 163-168, 181-183. 
33 Bäck 2005, s.55. Bäck 1990, s. 44. 
34 Tarkiainen 1996, s. 161. 
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    Parallellt med bildandet av nya föreningar på 1970-talet ökade intressebevakningen och 

kampen för de språkliga rättigheterna stärktes. Under 1970-talet skedde en differentiering 

av organisationsfältet genom att företrädare för olika fack och intresseriktningar bildade 

egna föreningar. Finska föreningar började organisera utskott och arbetsgrupper för att 

kunna påverka det omgivande samhället. Lärare, studenter, journalister, 

församlingsarbetare, bildkonstnärer o.s.v. bildade egna föreningar. Då de finska 

invandrarbarnen kom upp i skolåldern uppkom en ny typ av organisering. I finska 

föreningar grundades skolutskott och på många orter startade oroade föräldrar finskspråkiga 

Hem och skolaföreningar. Även pensionärer och krigsinvalider organiserade sig. Då 

utländska medborgare fick kommunal rösträtt år 1975 fick den politiska verksamheten ett 

uppsving och egna finskspråkiga partiföreningar och sektioner startades. Speciellt 

vänsterpartiet var intresserade av sverigefinnarna som potentiella väljare. 

    I takt med expansionen uppstod behovet av distriktorganisationer. Den första grundades 

redan år 1966 i Västmanland. År 1990 fanns finska föreningar i 147 kommuner i Sverige. I 

över hälften av kommunerna var minst 30 % av ortens sverigefinnar medlemmar.35 

    Den utbredda föreningsverksamheten bland sverigefinnarna (särskilt på 1970- och 80-

talen) kan ses som en faktor bakom sverigefinnarnas utveckling från invandrare till 

nationellt erkänd minoritet; en naturlig del av befolkningen. Inte minst Centralförbundet för 

finska föreningar i Sverige har spelat en viktig roll i detta avseende. Ett sätt att motarbeta 

de problem som invandrare ofta ställs inför är att organisera sig. Att kunna representera sin 

befolkningsgrupp inför såväl myndigheter som allmänheten är av avgörande betydelse för 

en minoritet. I det svenska samhället har bl.a. centralförbundet åtagit sig denna uppgift. 

    I Minoritetsspråkskommitténs betänkande, Steg mot en minoritetspolitik (SOU 1997:193) 

nämns Sverigefinska Riksförbundets strävanden efter minoritetsstatus:  
 

De [sverigefinnarna] har under lång tid genom verksamhet i olika organisationer visat en vilja att värna 

om sitt språk och den identitet och kultur som hänger samman med språket. Sverigefinnar och det 

finska språket har funnits i Sverige åtminstone sedan 1500-talet. Sverigefinnar uppfyller således 

samtliga kriterier för att vara en nationell minoritet.36 
     

    I betänkandet framkommer tydligt att den utbredda organisationsverksamheten bland 

sverigefinnarna har utgjort en av anledningarna till att gruppen erkänts som nationell 

minoritet. På Sverigefinska Riksförbundets hemsida står att förbundets uppgift är att verka 
                                                 
35 Bäck 1990, s.44-47. 
36 SOU 1997:193 s. 52. 
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som en gemensam minoritets- intresse- och fritidsorganisation för sverigefinnarna. Som 

minoritets- och intresseorganisation är förbundet pådrivande i alla frågor som rör 

sverigefinnarna på samhällslivets alla områden.37 Förbundet har lyckats etablera sig som 

intresseorganisation i det svenska samhället och ingår numera dessutom i 

Sverigefinländarnas Delegation, grundat 1999, som fungerar som ett representativt organ 

för hela den sverigefinska minoriteten.  

 
3.2 Utlands- och internatskoleutredningen 1966  

     

Kring mitten av 1960-talet tillsattes tre utredningar som handlade om invandrare och 

invandring; arbetsmarknadsutredningen 1965, utlands- och internatskoleutredningen 1966 

och utlänningsutredningen 1967. För sverigefinnarna kom skolfrågan att bli en stridsfråga 

varpå utlands- och internatskoleutredningen väckte starka känslor hos representanter för 

minoriteten. Av dessa tre utredningar var det därför denna utredning som främst kom att 

engagera sverigefinnarna. 

    Av utlands- och internatskoleutredningen framgick att invandrarbarnen i Sverige framför 

allt skulle gå i svensk skola, men att möjligheterna till hemspråksundervisning och studier i 

det egna landets kultur skulle underlättas. 

    Utredningen gjorde skillnad på språkliga och religiösa friskolor. Skolor som använde ett 

annat undervisningsspråk än svenska rekommenderades fortsatt statligt bidrag (t.ex. de 

estniska grundskolorna i Göteborg och Stockholm) trots att utredningen egentligen inte 

stödde upprättandet av friskolor på etnisk grund. Däremot rekommenderades religiösa 

minoritetsskolor indraget statsbidrag, eftersom religionsundervisningen enligt utredarna 

kunde förhindra att invandrarbarnen fick sin utbildning inom ramen för den ordinarie 

skolan. 

    I remissbehandlingen av Utlands- och internatskoleutredningens betänkande framkom 

skarp kritik från framför allt invandrarna själva. Centralförbundet för Finska Föreningar i 

Sverige menade i sin remiss att frågan om de finska barnens skolgång borde behandlas 

separat och inte som i utredningen tillsammans med andra invandrare. En majoritet av de 

som invandrade till Sverige från Finland under 1960-talet betraktade sin vistelse i landet 

som tillfällig. Enligt centralförbundet skulle en eventuell återvandring underlättas om mer 

långtgående åtgärder beträffande finsk språkundervisning vidtogs. I princip ansåg 

                                                 
37 www.rskl.se/Ruotsiksi.html   
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centralförbundet att sverigefinnarna skulle åtnjuta samma rättigheter som den 

svensktalande befolkningen i Finland, särskilt beträffande skolan. Kravet på lika rättigheter 

för sverigefinnar och finlandssvenskar fick dock inget stöd från varken utredningen eller 

övriga remisser från myndigheter och intresseorganisationer. Däremot började staten 

successivt ta till sig kritiken kring de finska barnens skolgång. I sitt slutbetänkande 

framförde Utlands- och internatskoleutredningen förslag om försöksverksamhet i 

hemspråksundervisning för förskolebarn. Riksdagen antog förslaget och gav 

skolöverstyrelsen i uppdrag att planlägga och verkställa försöksverksamheten på förskole- 

och grundskolenivå.38 

 

4. Invandrarutredningen 1968-74 

 
År 1967 skedde en betydelsefull förändring i invandrarfrågan i den parlamentariska 

debatten. Tidigare hade konflikten i debatten handlat om graden av valfrihet och jämlikhet 

eller graden av pluralism och assimilation. I vilken utsträckning skulle invandrarna själva få 

välja hur mycket de ville anpassas till det svenska samhället och hur skulle man då uppnå 

jämlikhet mellan invandrare och svenskar? Nu föreslog socialdemokrater i såväl första som 

andra kammaren att en särskild utredning skulle tillsättas eller att kompletterande 

undersökningar skulle vidtas för en bättre politik för invandrarna. Dessa motionärer 

framhöll att statsmakterna dittills varit för passiva i invandrarfrågor och att tidigare åtgärder 

hade varit otillräckliga. Motionärerna var också övertygade om att kraven på valfrihet och 

jämlikhet eller pluralism och assimilation inte behövde utesluta varandra. Mångfald var 

inget hot mot samhället. Invandrarna kunde både anpassa sig till det svenska samhället och 

bibehålla sin kulturella särart. Denna inställning vann allt större gehör hos såväl vänstern 

som högern och behovet av en utredning blev allt mer uppenbar.39  

    Mot bakgrund av bl.a. den stora invandringen, invandrardebatten och de otillräckliga 

åtgärderna föreslog chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Rune B. Johansson, 

regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda dessa frågor. År 1968 

tillsattes så Invandrarutredningen (IU), vars uppgift blev att kartlägga invandrarnas och 

minoriteternas situation i Sverige och att föreslå samhällsåtgärder på olika områden. 

Ordförande i IU blev den dåvarande riksdagsledamoten och sedermera ambassadören 

Yngve Möller som år 1972 lämnade över sitt arbete till generaldirektören i AMS Bertil 
                                                 
38 Hansen 2001, s. 136-139, 178-179. 
39 Hansen 2001, s. 137-147. 



 21

Olsson (1972-1974). Huvudsekreterare blev Jonas Widgren som senare även blev ansvarig 

tjänsteman för de invandrarpolitiska frågorna i arbetsmarknadsdepartementet och 

statssekreterare för invandrar- och invandringspolitiken under en stor del av 1980-talet.40  

    IU gav under arbetets gång ut två delbetänkanden med förslag om bl.a. grundutbildning i 

svenska för vuxna invandrare (SOU 1971:51) och om tolkservice och tolkutbildning (SOU 

1972:83). I sitt slutbetänkande formulerade IU målen för en framtida invandrar- och 

minoritetspolitik med utgångspunkt från begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan: 

 
• Jämlikhetsmålet innebär ett fortsatt arbete för att invandrarna skall få samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter som befolkningen i övrigt. Jämlikhetsmålet innebär även att alla grupper i samhället 

skall ha likvärdiga möjligheter att bibehålla och utveckla sitt modersmål och att utöva 

kulturverksamhet. 

• Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter skall kunna välja vilken grad de vill 

uppgå i en svensk kulturell identitet, och i vilken grad de vill bibehålla och utveckla den ursprungliga 

identiteten. Åtgärder för att bevara kontakten med ursprungslandets kultur underlättar även valet 

mellan att stanna i Sverige eller återvända och återanpassas i ursprungslandet.  

• Samverkansmålet innebär att en ömsesidig och omfattande samverkan bör komma till stånd mellan 

invandrar- och minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen. Samverkansmålet inbegriper även 

ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrare och den inhemska befolkningen.41 
 

Dessa mål var tydligt präglade av idén om ett multikulturellt samhälle där olika kulturer 

skulle kunna samexistera sida vid sida. Ett samhälle som präglades av samverkan utan 

kulturell assimilation.42 Efter sex års utredande hade invandrarnas problem granskats och 

studerats, debatterats och analyserats, ofta utan att invandrarna själva konsulterats. 

Ledordet i den nya invandrar- och minoritetspolitiken var jämlikhet, något som tydligt 

inspirerats av den svenska välfärdspolitiken efter andra världskriget. Ekonomisk och social 

jämlikhet var välkända slagord från välfärdspolitiken och nu skulle dessa fördelar även 

komma invandrarna till del. Under 1960- och 70-talen kulminerade välfärdsprojektet vilket 

även speglas i invandrarpolitiken. Invandrarna definierades som en särskilt utsatt grupp av 

människor som måste tas om hand så att de inte hamnade utanför samhället.43 

    De invandrarpolitiska målen som IU arbetade fram belyser även tydligt de stora bristerna 

i välfärdspolitiken. Det fanns ett uppenbart behov av en invandrarpolitik, annars hade inte 

                                                 
40 SOU 1974:69. Invandrarutredningen 3. Stockholm, 1971-1974. s. 19. Tarkiainen 1996, s. 43. 
41 SOU 1974:69 s. 19-20. 
42 Bäck, H & Soininen, M. Invandrarna, demokratin och samhället. Göteborg: Förvaltningshögskolan, 1996. 
s.30 
43 Hansen 2001, s. 95-109. 
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en sådan kommit till stånd. Den eftertraktade jämlikheten existerade inte, invandrarna ägde 

inte samma möjligheter och rättigheter som befolkningen i övrigt. De hade inte samma 

möjlighet att bedriva kulturell verksamhet eller att bibehålla sitt modersmål. Det var inte 

möjligt för invandrarna att behålla sin kulturella identitet och att anpassa sig till det svenska 

samhället. Majoritetsbefolkningen betraktade i överlag invandrarna med misstro och vice 

versa. Idén om det multikulturella samhället hade utvecklats ur betydligt tråkigare idéer 

som t.ex. tvångsassimilation.  

    När den svenska invandrar- och minoritetspolitiken skulle fastställas genom 

riksdagsbeslut 1975 var de politiska partierna överrens om att alla invandrare hade rätt att 

bibehålla och utveckla sin ursprungsidentitet. Invandrare och svenskar skulle behandlas lika 

och alla skulle ha samma rättigheter och skyldigheter. Att få leva och vara annorlunda blev 

en lagstadgad rättighet som vid denna tid saknades i många andra länder.  
 

4.1 Arbetsgruppen för finska invandrarfrågor 

 

En viktig anledning till det stora reformarbetet på invandrarområdet som inleddes på 1960-

talet var givetvis invandringen. Finländarna var den största gruppen som flyttade till 

Sverige under de första 30 åren efter andra världskriget. Därav koncentrerades mycket av 

IU:s arbete på bl.a. sverigefinnarnas språkliga och utbildningsmässiga situation, liksom 

deras sociala och kulturella villkor. I utredningens arbete gjordes ingen skillnad på 

invandrade nordbor och utomnordiska invandrare. 

    Efter tillsättandet av IU inbjöds i januari 1969 representanter för de sverigefinska 

organisationerna till konferens i Stockholm för att diskutera sin befolkningsgrupps 

belägenhet. Representanter för Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige, Riksförbundet 

för Finskspråkigt Församlingsarbete i Sverige samt för de organiserade finskspråkiga  

socialdemokraterna deltog, däribland professor Osmo Hormia (1926-1982). Konferensen 

resulterade i tillsättandet av Arbetsgruppen för finska invandrarfrågor, som kom att bestå 

av ordförande Osmo Hormia, sekreterare Jaakko Launikari (generalsekreterare i 

Riksförbundet för finskspråkigt församlingsarbete i Sverige) och ledamöterna Paavo 

Luonela (socialattaché), Martti Pöysälä (generalsekreterare i riksförbundet finska 

föreningar) och Erkki Tammenoksa som representerade de finsktalande socialdemokraterna 
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i Sverige. Arbetsgruppen godkändes som det officiella samarbetsorganet mellan 

utredningen och sverigefinnarna.44  

    Redan från start inleddes ett fast samarbete mellan arbetsgruppen och IU. Båda parter tog 

initiativ till konferenser och arbetsgruppen publicerade sina resultat i en rad betänkanden 

samt i boken De finska invandrarnas problem. I det första betänkandet (publ. 15.1. 1970) 

som behandlade svenskundervisningen för invandrare framförde arbetsgruppen svidande 

kritik mot den av studieorganisationerna anordnade undervisningens uppläggning, lärarnas 

låga kompetensnivå, svagheterna i undervisningsmaterialet samt informationen gällande 

undervisningen. Arbetsgruppen rekommenderade ett utökat samarbete mellan 

studieorganisationerna på olika orter vid planeringen av undervisningen. Vidare föreslogs 

att undervisningen kunde anordnas i kommunal regi och att språkundervisningen på 

arbetstid skulle utökas.  

    Arbetsgruppens andra betänkande (publ. 23.2. 1970) behandlade de finska invandrarnas 

ställning på arbetsmarknaden i Sverige. Dittills hade invandringen dikterats av den svenska 

industrins ekonomiska system. Av den anledningen föreslog arbetsgruppen bl.a. att en 

central samnordisk arbetsmarknadsorganisation skulle skapas.  

    Arbetsgruppen publicerade även betänkanden som behandlade de finska invandrarnas 

sociala trygghet, religiösa och kyrkliga problem samt utbudet och innehållet av den 

finskspråkiga allmänna samhälls- och arbetsmarknadsinformationen. I sitt fjärde och mest 

omfattande betänkande (publ. 25.9. 1970) analyserades invandrarbarnens ställning i den 

svenska skolorganisationen. Enligt arbetsgruppen kunde utbildningssamhället inte garantera 

invandrarbarnen samma möjligheter som de svenska barnen till studieprestationer i 

överrensstämmelse med deras intellektuella förutsättningar. Detta medförde att 

invandrarbarnen stod i underläge när de så småningom skulle ut på arbetsmarknaden.  

    I boken De finska invandrarnas problem skärskådas invandrarproblematiken med 

utgångspunkt från invandrarna själva. Författarna, som bestod av arbetsgruppens 

medlemmar, var alla sverigefinnar och hade själva tampats med de problem som 

förknippades med anpassningsprocessen. Författarna framhåller i boken att de finska 

invandrarna inte hade kommit till Sverige frivilligt. På grund av bl.a. arbetslöshet och 

bostadsbrist tvingades många finländare att söka sig till nya trakter.45   

                                                 
44 Hormia, Osmo, m.fl. De finska invandrarnas problem. Stockholm: Prisma, 1971. s. 9-10 
45 Boken är utgiven år 1971, precis efter de allra största invandrarströmmarna från Finland. Dessa människor 
hade oftast inget val, precis som författarna påpekar. Sen 1971 har dock motiven för invandringen skiftat. 
Många sverigefinnar har t.ex. angivit äventyrslust som främsta anledning till flytten. Finnarnas historia i 
Sverige 3, Tiden efter 1945. Red. Lainio, Jarmo. Stockholm, 1996. s 46.  
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    Förutom att lyfta fram de problem som främst berör de finska invandrarna, ger bokens 

författare konstruktiva förslag på åtgärder som syftar till att förbättra sverigefinnarnas 

tillvaro.  En enkel social handledning på finska i samband med vuxenutbildningen 

efterfrågades av författarna. Likaså en mer omfattande handledning i samband med 

introduktionskurser på arbetsplatserna. Sådan handledning skulle ge kunskaper i 

bestämmelser, arbetsskyddsanvisningar, fackföreningsverksamhet, överenskommelser och 

förmåner som många invandrare saknade.  

    Överhuvudtaget uppmärksammades språksvårigheterna av arbetsgruppen. Många 

sverigefinnar gick miste om svenskundervisningen på grund av bristfällig information. 

Informationen, som ofta var på svenska eller översatt till knagglig finska, bestod av tunna 

broschyrer. Eftersom majoriteten av de finska invandrarna inte kunde läsa eller tala svenska 

var det också svårt att veta varifrån informationen kunde inhämtas. Även den informationen 

som industriernas representanter förmedlade vid värvningen av arbetare i Finland var 

bristfällig. De första finska invandrarna var i regel outbildade, men i början av 1970-talet 

hade utbildat folk från Finland i en allt högre grad börjat flytta till Sverige. Dessa 

människor kunde sällan återuppta sitt gamla yrke i det nya landet. Finska ingenjörer stod 

vid det löpande bandet i industrier och filosofie magistrar arbetade som städerskor. Även 

om dessa omständigheter till stor del berodde på fördomar från arbetsgivarnas sida 

handlade det även om svårigheter förknippade med språket. 

    För att undvika språksvårigheter rekommenderade arbetsgruppen att informationen till 

finländarna skulle utökas och förbättras, i såväl Sverige som Finland, och att tolkservicen 

skulle byggas ut. De som funderade på att utvandra måste informeras om vikten av att lära 

sig svenska före flytten till Sverige. Detta var ingen självklarhet för finländarna som bodde 

i ett tvåspråkigt land. Enligt arbetsgruppen var det bästa sättet att förmedla 

samhällsinformation till de finska invandrarna genom arbetsplatserna och genom de finska 

föreningarna och sammanslutningarna.  

    I boken ägnas ett eget kapitel åt de finska invandrarbarnens skolgång. Enligt 

arbetsgruppen borde de finska barnen av flera skäl betraktas som en speciell grupp i den 

svenska skolorganisationen. Finländarna var den största invandrargruppen i landet och det 

finska språket hade gamla anor som minoritetsspråk i Sverige. Sedan läsåret 1966-67 var 

det möjligt att läsa finska som C-språk på gymnasiet. Grundskolans läroplan 69 förutsatte 

att finskan på låg- och mellanstadiet skulle bli ett s.k. kompletterande, obligatoriskt ämne 

och att högstadieelever skulle beredas möjlighet att läsa finska som tillvalsämne (i form av 

modersmålsundervisning). För att dessa mål skulle realiseras och att grundskolans nya 
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läroplan förverkligades även i praktiken rekommenderade arbetsgruppen en noggrann 

övervakning av arbetet. Förverkligandet var enligt arbetsgruppen beroende av ”...så 

oberäkneliga faktorer som tillgången på lärarkrafter, informationens effektivitet, graden av 

upplysning hos föräldrarna och rektorernas goda vilja.”46  

    Arbetsgruppen tar även upp de attityder som väsentligt försvårat arbetet med de finska 

barnens anpassning till den svenska skolan. På grund av bristande kunskap har ibland lärare 

och föräldrar trott att tvåspråkighet skulle kunna vara till skada för barnens utveckling. 

Arbetsgruppen poängterar i boken att undersökningar som bl.a. utförst av UNESCO har 

visat att tvåspråkighet tvärtemot kan vara till stor fördel för barnen, om de får utveckla sitt 

modersmål innan de lär sig ett nytt språk. Barn som inte får utveckla sitt modersmål hade i 

verkligheten svårt att följa med i undervisningen, vilket språk den än gavs på. I oräkneliga 

fall hade lärare genom barnen meddelat föräldrarna att de borde prata svenska hemma, 

eftersom det skulle underlätta inlärningen för barnen.  

    Vidare skriver arbetsgruppen att svenska lärare ofta förutsätter att barnen kan följa med i 

undervisningen så fort de lärt sig några ord på svenska. Av den anledningen blir många 

barn tysta i skolan och stämplas som mindre begåvade.  

    Arbetsgruppen efterfrågade även ett utökat samarbete mellan lärare och föräldrar. Under 

läsåret 1968-69 gjordes ett försök att anordna föräldramöten på finska. De finska 

föreningarna i Stockholm tillsatte en liten arbetsgrupp som tog kontakt med skolor, Hem 

och skolaföreningar, finska föreningar och med finska föräldrar. Resultatet blev över 

förväntan vilket tydligt speglade behovet av information på finska. Vid dessa möten 

lyckades även vissa rektorsområden att få till stånd studiekretsar i det svenska språket för 

barnens föräldrar.47  

    IU, som noga följde hemspråksforskningen både i Sverige och utomlands, kritiserade 

starkt avsaknaden av tvåspråkig personal. I början av 1970-talet bildades Sveriges finska 

lärarförbundet samtidigt som stora förändringar skedde i modersmålsundervisningen. 

Finskan accepterades så småningom som undervisningsspråk och alla finska invandrarbarn 

bereddes möjlighet till modersmålsundervisning (fr.o.m. läsåret 1970/71). De språkliga 

reformerna ledde så småningom till bestämmelserna om hemspråksundervisning i skolan 

som genomfördes 1977. Den första sverigefinska friskolan grundades 1990, men då hade 

redan finskspråkig undervisning bedrivits på svenska skolor i en omfattande utsträckning.48 

                                                 
46 Hormia m.fl. 1971, s. 58-59. 
47 Hormia m.fl. 1971, s.  60-64. 
48 Elenius 2006, s. 288. 
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    I IU:s slutbetänkande, Invandrarna och minoriteterna, handlade den allra största 

valfrihetsfrågan om hemspråkets ställning i undervisningen av invandrarbarnen. 

Utredningen ställde sig tveksamma till obligatorisk hemspråksundervisning; det var upp till 

var och en att själv bestämma om de önskade undervisning i sitt modersmål eller inte. 

Däremot ansåg IU att antalet undervisningstimmar (två veckotimmar) var för lite. 

Tvåspråkighet ansågs vara en självklar rättighet vilket styrktes av modersmålets betydelse 

för barnens intellektuella och sociala liv. Regeringen ställde sig senare bakom invandrarnas 

rätt till tvåspråkighet som sågs som en förutsättning för integration. 

Modersmålsundervisningen blev inte obligatorisk, men alla kommuner ålades 

informationsskyldighet. Invandrarorganisationerna var inte riktigt nöjda med 

hemspråksreformen, men ansåg att den vittnade om en vilja att tillmötesgå deras krav. 

    I slutbetänkandet framgick även att invandrare skulle ha samma rättigheter och 

skyldigheter som svenskar. I praktiken innebar detta att i stort sett alla 

socialförsäkringsförmåner som omfattade svenskar skulle även omfatta invandrare. Stöd för 

kulturell egenverksamhet skulle administreras av Statens invandrarverk och specialinriktad 

kulturstöd (t.ex. till litteratur och teater) skulle fördelas av Statens kulturråd, vilket också 

blev fallet. IU föreslog även att antalet sändningstimmar i TV och radio på 

invandrarspråken skulle utökas, vilket också hörsammades av regeringen.49 

    Resultatet av arbetsgruppens genomgång av de finska invandrarnas villkor visade tydliga 

skillnader mellan sverigefinnarnas ställning och majoritetsbefolkningens. IU påverkades i 

hög grad av de slutsatser och rekommendationer som arbetsgruppen presenterade för 

utredningen. Vid överläggningar mellan de båda parterna lades stor vikt vid frågor som 

rörde arbetskraftens och kapitalets rörlighet mellan länderna, men även på frågor rörande 

sverigefinnarnas sociala och kulturella villkor, samhällsinformationen och introduktionen, 

svenskundervisning och hemspråk. IU initierade dessutom en attitydstudie av svenskarnas 

inställning till olika invandrargrupper (bl.a. finländare). Samarbetet resulterade även i ett 

stort faktaunderlag som har underlättat arbetet med sverigefinnarnas förbättrade villkor.50 

    Samma år som IU lämnade in sitt slutbetänkande tillsattes en rösträttsutredning som hade 

till uppgift att utreda huruvida invandrare kunde berättigas rösträtt i kommunala val. IU 

visade sitt samtycke bl.a. genom positiva uttalanden. I sitt betänkande (SOU 1975:15) 

Kommunal rösträtt för invandrare föreslog utredningen att invandrare som varit 

mantalsskrivna i Sverige valåret och de föregående två åren skulle få rösträtt i kommunala 
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val. Förslaget fullföljdes med proposition och riksdagsbeslut hösten 1975. Att regeringen 

beslutade sig för att utreda rösträttsfrågan hängde delvis samman med ett finländskt initiativ  

som kom från Nordiska rådet. Det nordiska ministerrådet hade i december 1973 tillsatt en 

arbetsgrupp för att undersöka om införandet av nordisk kommunal rösträtt var möjligt. 

Under perioden 1977-1983 framlades en rad motioner med förslag om rösträtt även i 

riksdagsval. En rösträttskommitté tillsattes av regeringen år 1983 som föreslog att även 

nordiska invandrare skulle erhålla rösträtt i riksdagsval. Förslaget mötte ett starkt motstånd 

från borgerligt håll och regeringen avstod från att föra frågan vidare.51  

 

    5.     Från invandrare till nationellt erkänd minoritet – en begreppsanalys  
 

Etniska minoriteter har funnits i alla tider, men det var först i samband med demokratins 

genombrott i slutet av 1700-talet och nationalstatsidéns utbredning på 1800-talet som 

minoriteternas situation i Europa började uppmärksammas. Innan dess hade endast religiösa 

minoriteter, främst på 1600-talet efter trettioåriga kriget, i viss mån tillförsäkrats skydd. Det 

moderna minoritetsbegreppet skapades i samband med att idén om nationalstaten vann 

ökad spridning. Idén byggde på teorin om att varje nationalitet borde få sin egen stat, och 

att varje stat endast skulle bestå av en nationalitet som talade samma språk.  

    När gränserna skulle ritas om efter första världskriget var målet att bygga upp Europa 

efter nationalstatsidén, vilket i praktiken innebar att ca 30 miljoner människor plötsligt 

tillhörde antingen en religiös, språklig eller etnisk minoritet. När de politiska 

gränsdragningarna genomfördes hamnade betydande delar av befolkningen i europeiska 

länder utanför gränserna för sina hemländer. Det var efter första världskriget som behovet 

av att definiera minoritetsbegreppet blev allt större; minoriteterna krävde rättigheter och 

arbetet med ett ökat minoritetsskydd i Europa krävde en definition.52  

    Efter första världskriget bildades Nationernas Förbund som i enlighet med 

organisationens syfte, att främja och bevara freden, la ned ett stort arbete på att skydda 

olika minoriteter. Arbetet bedrevs bl.a. genom att traktat upprättades till förmån för 

bestämda minoritetsgrupper. En stat åtog sig vissa förpliktelser gentemot 

minoritetsmedlemmarna, men förpliktelserna gällde endast medborgare i staten.53 

                                                 
51 Bäck & Soininen 1996, s. 30-31. Hansen 2001, s. 192. 
52 Widgren, Jonas. Svensk invandrarpolitik. Lund: Gleerup, 1982. s. 71-72. 
53 SOU 1997:193, s. 30. 
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    Traditionellt avses med minoritet en grupp människor som t.ex. etniskt, språkligt eller 

religiöst avviker från majoritetsbefolkningen.54 Europarådets ramkonvention saknar 

avsiktligt en definition av begreppet nationella minoriteter och i Sverige finns endast en 

vagt definierad, men accepterad, definition av minoritetsbegreppet. Minoriteten måste bestå 

av en grupp människor som i antal inte överskrider majoritetsbefolkningen. Dessa 

människor ska känna samhörighet med varandra. Äga någon sorts religiös, språklig, 

traditionell och/eller kulturell särart. Den enskilde såväl som gruppen bör ha en vilja och 

strävan att behålla sin identitet. Gruppen ska ha historiska och långvariga band med Sverige 

samt äga någon sorts kulturell särart.  

    Internationellt har minoritetsbegreppet betecknat grupper som under mycket lång tid 

varit bofasta inom en stat och omfattar i regel inte invandrare. I Sverige har begreppet 

använts om de invandrargrupper som kommit till landet under de senaste 40-50 åren. 

Begreppet har då inte innefattat de nationella minoriteter som funnits i Sverige under 

hundratals år.55 Det är svårt att ange när en invandrargrupp officiellt kan anses utgöra en 

etablerad etnisk eller nationell minoritet. Arbetet med att definiera en minoritet har ofta lett 

till hetsiga kontroverser och än idag saknas en fullgod definition. Invandrargrupper har i 

regel uteslutits genom att begreppet definierats som bestående av personer som är 

medborgare i den stat de utgör en minoritet i. Vidare har man propagerat för att en 

minoritet måste innehålla tillräckligt många individer så att minoriteten själv kan 

upprätthålla sina traditioner och sitt särdrag.  

    Efter andra världskriget bildades Förenta Nationerna (FN) som bl.a. arbetar med 

mänskliga rättigheter. Inom ramarna för mänskliga rättigheter ingår givetvis frågan om 

minoritetsskydd. Varken FN-stadgan eller deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

innehåller några specifika minoritetsdefinitioner. Då Förenta Nationernas 

generalförsamling år 1992 antog  ”deklarationen om rättigheter för personer tillhörande 

nationella eller etniska, religiösa eller språkliga minoriteter”, gjordes detta utan att en 

minoritetsdefinition fastlades.56  

    En ofta citerad minoritetsdefinition från 1951 formulerades av Francesco Capotorti, som 

anställdes som rapportör av en av FN:s underkommissioner: 

 
A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose 

members – being nationals of the State – possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing 
                                                 
54 Widgren 1982, s. 71-72.  
55 SOU 1997:193, s. 56. 
56 SOU 1997:193, s. 10, 29, 31. 
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from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed 

towards preserving their culture, traditions, religion or language”57 

 

I denna definition utesluts utländska medborgare, vilket innebär att den inte är tillämplig på 

t.ex. sverigefinnarna. På www.ne.se (Nationalencyklopedin) definieras endast begreppet 

”etnisk minoritet”. Inga uppslagsord benämns ”religiös minoritet” eller ”språklig 

minoritet”, trots att det första begreppet ger tre träffar och det andra två. Detta innebär att 

begreppen omnämns i artiklar, men inte är några vedertagna uppslagsord. Etnisk minoritet 

definieras som en etnisk grupp som utgör en minoritet i ett specifikt område, t.ex. i en 

nationalstat eller en stad. Medborgarskap utgör enligt nationalencyklopedins definition 

inget kriterium för etnisk minoritetstillhörighet; etniska minoriteter kan uppstå på olika sätt 

(t.ex. genom att statsgränser ritas om).58 Till begreppet ”minoritet” ges på NE endast 

förklaringen ”det att ha färre medlemmar än konkurrerande grupp spec. i pol. 

Sammanhang”.59 Förklaringen anger t.ex. inte om det handlar om en etnisk, religiös eller 

språklig minoritet, utan kan tillämpas på en grupp människor med mycket olika kulturella 

särdrag.  

    Vanligen definieras en minoritet som en befolkningsgrupp som till antalet inte överstiger 

majoritetsbefolkningen i ett land. En etnisk minoritet kan utgöra en befolkningsgrupp i en 

stad eller i en region. Sverigefinnarna är t.ex. inte koncentrerade till en geografisk del av 

Sverige. Sverigefinnarna är i första hand en språklig minoritet, språket utgör den största 

skillnaden mellan minoriteten och majoritetsbefolkningen, även om man kan tala om en 

specifik sverigefinsk kultur.  

    I den finska ordboken Suomen kielen sanakirja definieras begreppet minoritet 

(vähemmistö) på två sätt: 1. som en grupp, skara eller liknande som i antal inte överstiger 

en annan (majoritet). 2. en grupp som skiljer sig från andra genom ras, språk o.s.v. och 

bildar en minoritet. Som exempel på en minoritet uppger ordboken finlandssvenskarna. 60 

Det framgår dock inte om gruppens blotta existens räcker för att den ska räknas som 

minoritet, eller om minoriteten måste hävda sin minoritetsstatus. 

    Jonas Widgren, som bl.a. var huvudsekreterare i IU, tar i boken Svensk invandrarpolitik 

upp skillnaden mellan objektiv och subjektiv minoritetsdefinition. Den objektiva 

minoritetsdefinitionen innebär att staten definierar en minoritet genom dess yttre 

                                                 
57 Ibid. s. 31. 
58 Nationalencyklopedin. Etnisk minoritet. www.ne.se   
59 Nationalencyklopedin. Minoritet. www.ne.se  
60 Nurmi, T m.fl. Suomen kielen sanakirja. Helsingfors: Gummerus Kustannus Oy, 1992. 
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karakteristika som t.ex. etnisk tillhörighet, religion eller språk - oavsett vad gruppens 

medlemmar själva anser. Den subjektiva minoritetsdefinitionen innebär att varje enskild 

person själv får avgöra om han eller hon tillhör en viss minoritet eller inte. De diffusa 

definitioner som används vid t.ex. FN-sammanhang bygger ofta på blandningar av 

objektiva och subjektiva minoritetsdefinitioner.  

 

5.1 Invandrare, integration och assimilation 

 

I fokus för skriften Invandrare, demokrati och samhälle står invandrarnas politiska 

integration i det moderna svenska samhället. Termen integration betecknar då invandrarnas 

deltagande i olika sociala samspel. En människa är integrerad i samhället i samma mån som 

hon deltar i sociala samspel med andra samhällsmedlemmar. I invandrarpolitiken görs ofta 

en distinktion mellan integration och assimilation. Nationalencyklopedin ger följande 

definition till begreppet assimilation: 
 

...process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin 

egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. Assimilering är en ömsesidig process, där 

förutsättningarna varierar mellan olika kulturer.61 

 

Integration kan leda till assimilation, men det är inte syftet med integrationen.62 

Assimilation har ofta förknippats med diverse tvångsåtgärder från statens sida och har 

därav fått en negativ klang. Ordet kommer från latinets assimila´tio (anpassning) av 

assi´milo som egentligen betyder ”göra lik” eller ”efterbilda”. Integration däremot kommer 

från latinets integra´tio av i´ntegro som betyder ”orörd”, ”ostympad”, ”hel”, ”fullständig”, 

”oförvitlig”. ”Integration” har med tiden fått ersätta ”assimilation” på grund av de negativa 

associationer som det senare begreppet framkallat. Begrepp som assimilation, anpassning 

och integration användes ofta under 1960-tal utan att närmare preciseras. Det har dock inte 

rått någon tvivel om att assimilation innebär total anpassning.63 

    Enligt Nationalencyklopedin (NE) bör begreppet integration bestämmas närmare när den 

används eftersom innebörden kan vara svår att definiera (något som sällan skett i t.ex. 

politiska sammanhang). NE ger dock följande definition: 
 

                                                 
61 Nationalencyklopedin. Assimilation. www.ne.se  
62 Bäck & Soininen 1996, s. 7. 
63 Hansen 2001, s. 161. 
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 I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för att beteckna 

de sociala processer genom vilka minoriteter, t.ex. invandrade etniska grupper, slussas in i och blir 

delaktiga av det nya samhälle de flyttat till.64  

Som näraliggande begrepp anger NE ackulturation, adaptation (anpassning) och 

assimilering – som, enligt NE, vanligen anger att ursprungliga skillnader utplånas mer 

fullständigt. 

    Begreppet ”anpassning” blir problematiskt när graden av anpassning ska uppges, något 

som ofta har diskuterats i svensk invandrarpolitik. I hur hög grad ska invandrarna 

anpassas? Betyder anpassning assimilation eller integration? Enligt en vanlig definition 

anser anpassning förmågan att ordna sig efter omständigheterna.  

    Invandrare eller immigrant är en samlingsterm som betecknar människor som flyttar från 

ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt svensk folkbokföring minst 

ett år. En invandrare kan vara född i Sverige eller utomlands, vara svensk medborgare eller 

äga medborgarskap i något annat land. Invandrare kan vara nykomlingar likä väl som de 

kan ha varit bosatta i Sverige under årtionden. Det finns ingen fastslagen ”svensk” 

definition av ”invandrare”, vilket innebär att det inte går att tala om antalet invandrare utan 

att precisera om man menar utländska medborgare, utrikes födda eller andra generationens 

invandrare.65  

    Utländska medborgare i Sverige har inte riktigt samma sociala, civila och politiska 

rättigheter som landets egna medborgare. Endast svenska medborgare äger ovillkorlig rätt 

att vistas i landet och kan rösta och kandidera i riksdagsval. De invandrare som väljer att 

byta till svenskt medborgarskap förvärvar samma rättigheter som majoritetsbefolkningen 

och har räknas då till kategorin naturaliserade svenskar.  

    I slutet av 1960-talet ersattes medvetet det negativt laddade ordet ”utlänning” med 

termen ”invandrare”. ”Utlänning” kom då att beteckna tillfälliga besökare, arbetare och 

asylsökanden. Tanken var att ”invandrare” skulle klinga mer bekant och inte så 

främmande.66 Användningen av begreppet ”invandringsland” i offentliga sammanhang kan 

spåras till 1950-talet, medan begreppet ”invandrarpolitik” fastslogs av riksdagen år 1975.67  

    I Nationalencyklopedin definieras ”utlänning” i första hand som ur ”svensk statsrättslig 

synpunkt person som inte innehar svenskt medborgarskap.”  och i andra hand som 

                                                 
64 Nationalencyklopedin. Integration. www.ne.se 
65 Nationalencyklopedin. Invandrare. www.ne.se  
66 Bäck & Soininen 1996, s. 10-13. Nationalencyklopedin. Invandrare. www.ne.se  
67 Tarkiainen 1996, s. 42. 
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”...person som kommer från ett främmande land.”68 Med andra ord förknippas begreppet 

”utlänning” fortfarande med något främmande, något nytt och obekant. 

    De finska invandrarna som kom till Sverige under 1960- och 70- talen riskerade att 

drabbas hårt av svenskarnas fördomar gentemot finnar. Som en av de största 

invandrargrupperna utgjorde dessa människor, trots ländernas långa gemensamma historia 

och geografiska närhet till varandra, ett främmande inslag i det relativt homogena Sverige. 

Till detta kom att finnarna ofta bosatte sig i städernas utkanter, talade ett främmande språk 

och flyttade i regel från landsbygden till storstaden.  

    Bilden av finnarna som ett främmande inslag har enligt historikern Lars Elenius att göra 

med Sveriges förlust av Finland till Ryssland; i syfte att komma över förlusten har en 

historieskrivning utvecklats där Finlands betydelse i det svenska riket förringats. Elenius 

menar att finnarna främmandegjordes genom 1800-talets historieskrivning och 

förvandlades till ett ”östligt primitivt folkslag”. Att klassgränserna ofta har följt 

språkgränserna har också bidragit till att finnarna framställts som underlägsna svenskarna. 

Stereotypa föreställningar om sverigefinnar utgör ofta en kontrast till ”det svenska”, d.v.s. 

det som anses vara typiskt svenskt.69 

    Marja Ågren, verksam vid Etnologiska institutet på Göteborgs universitet, har i sin 

doktorsavhandling skrivit om hur det är att växa upp och leva med finskt bakgrund i 

Sverige. Ågren intervjuade ett antal unga män och kvinnor uppvuxna i Göteborg och deras 

föräldrar under sitt arbete med avhandlingen. Under intervjuerna framkom ett vanligt 

påstående: att finnarna i Sverige alltid har jobbat. Det svenska samhället har i regel 

betraktat finnarna som arbetskraft. Något som, enligt Ågren, även bidragit till uppdelningen 

mellan finnar och ”övriga” invandrare.70  Enligt Ågrens informanter betraktas finnar idag 

(2006) inte längre som invandrare eftersom de ”alltid har jobbat”.  

    I en undersökning från 1975 som Ågren nämner i sin doktorsavhandling, konstaterades 

att de vanligaste stereotyperna om finnar i Sverige kunde sammanfattas med tre ord: kniv 

sprit och sisu. Med ”sisu” avses bl.a. uthållighet, mod, kämparglöd, envishet och vilja.71 

Även föreställningar om finnarnas tystlåtenhet, svårmodighet, goda arbetskapacitet och 

männens överdrivna sexuella kapacitet kom att prägla ”bilden av finnen”. Även om det 

fanns andra föreställningar var det just stereotyperna som under en mycket lång tid 

bestämde vad som var ”typiskt finskt”. Till stor del hängde detta samman med den negativa 
                                                 
68 Nationalencyklopedin. Utlänning.  www.ne.se  
69 Ågren 2006, s. 128-130. 
70 Ågren, Marja. ”Är du finsk, eller...?”. Göteborg: Arkipelag, 2006. s.182-183. 
71 http://fi.wikipedia.org/wiki/Sisu  
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framställningen av finnarna i medierna. Rubriker som ”En finne igen” var inte alltför 

ovanliga på 1960- och 70- talen. Stereotyperna var dock inte alltigenom negativa. Att 

finnarna var duktiga arbetare var en vanlig föreställning som spreds av såväl svenskar som 

av finnarna själva. Merparten av de finska invandrarna hade kommit till Sverige för att 

arbeta och var stolta över att klara av ett hårt arbete.72  

    I slutet på 1960-talet och i början av 70-talet kom de flesta invandrare från Finland och 

dessa människor betraktades förmodligen som just invandrare. Under 1980-talet ägde 

däremot en attitydförändring gentemot finnarna rum; någonstans på vägen hade 

invandrarna blivit uppdelade i ”finnar” och ”övriga invandrare”. 

    Ågren tar i sin avhandling upp boken De finska invandrarnas problem (1971). På 1970-

talet ansågs det finnas invandrare i Sverige som hade problem. Idag, skriver Ågren, är det 

själva invandraren eller det att vara invandrare som ses som ett problem.73 Begreppet 

”Invandrare” har fått samma negativa klang som ”utlänning” tidigare hade.  

 

 5.2 Sammanfattning/Slutsats av begreppsanalysen 

 

Det moderna minoritetsbegreppet skapades i samband med att idén om nationalstaten vann 

ökad spridning på 1800-talet. Idén byggde på teorin att varje stat skulle bestå av en 

nationalitet med ett språk. Traditionellt har begreppet minoritet avsett en grupp människor 

som t.ex. etniskt, språkligt eller religiöst avviker från majoritetsbefolkningen. Då de 

politiska gränsdragningarna genomfördes efter första världskriget bildades nya minoriteter 

som tidigare hade tillhört majoritetsbefolkningen i sina forna hemländer, vilket gav upphov 

till behovet att definiera begreppet ”minoritet”.  

    Det är svårt att ange när en invandrargrupp officiellt kan anses utgöra en etablerad etnisk 

eller nationell minoritet. Arbetet med att definiera minoritetsbegreppet har i regel varit 

svårt. En snäv definition utesluter med nödvändighet alla minoriteter som inte passar in i 

definitionen. En vid definition kan däremot vara anpasslig på de flesta befolkningsgrupper.   

    Internationellt har minoritetsbegreppet betecknat grupper som under mycket lång tid 

varit bofasta inom en stat och omfattar i regel inte invandrare. I Sverige har begreppet 

använts om de invandrargrupper som kommit till landet under de senaste 40-50 åren. Enligt 

den svenska definitionen bör en minoritet ha historiska eller långvariga band med Sverige. 

Vad som menas med långvariga kan vara svårt att avgöra, men bör betyda åtminstone 

                                                 
72 Ågren 2006, s. 99, 106, 125-127, 140. 
73 Ågren 2006, s. 207. 
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några generationer eftersom minoritetsmedlemmarna ska känna en uttalad samhörighet med 

varandra, samt en vilja och strävan att behålla sin identitet. Minoriteten får i antal inte 

överstiga majoriteten i landet, vilket tycks vara en självklarhet i alla minoritetsdefinitioner.  

    Enligt Capotortis flitigt citerade definition från 1951 bör minoritetsmedlemmarna vara 

medborgare i den stat som de utgör en minoritet i. Detta är den stora skillnaden mellan den 

svenska minoritetsdefinitionen och Capotortis, som ofta används internationellt. 

Medborgarskap har ofta räknats till en av de viktigaste kriterierna för att en minoritet ska 

kunna bli nationellt erkänd. Detta innebär att stora, etablerade invandrargrupper i 

europeiska länder inte har kunnat kräva minoritetsstatus. Enligt Europarådets 

ramkonvention för skydd av nationella minoriteter är det upp till varje land att själv 

definiera begreppet minoritet. Detta innebär i sin tur att det inte finns någon allmänt 

accepterad europeisk minoritetsdefinition.  

    Andra begrepp som i regel har varit svåra att definiera är invandrare, integration, 

anpassning och assimilation. I nationalencyklopedin definieras begreppet assimilation som 

en ”ömsesidig process, där förutsättningarna varierar mellan olika kulturer”. Definitionen 

kan kännas något märklig då assimilation i vanliga fall förknippas med diverse 

tvångsåtgärder från statens sida. Begreppet kan antas ha en annan innebörd i allmänt tal, än 

den som ges t.ex. i uppslagsverk. Assimilationsåtgärder har ofta upplevts negativt av 

framför allt de som utsatts för åtgärderna. Begreppets negativa klang har förmodligen att 

göra med att det förknippas med förbud och restriktioner.  

    Slår man upp begreppet integration i nationalencyklopedin anges assimilering som ett 

”näraliggande begrepp” till integration. Med assimilering syftar man då, enligt 

nationalencyklopedin, vanligen på att ursprungliga skillnader utplånas mer fullständigt. Att 

integreras i samhället och att ta del av samhällslivet behöver inte betyda att alla 

ursprungliga skillnader utplånas. Det finns med andra ord ett mått av valfrihet i begreppet 

integration som saknas i assimilation.  

    I samband med den svenska invandrarpolitiken på 1960- och 70-talen har man ofta talat 

om invandrarnas anpassning. Idag är detta mer ovanligt. Debatten har ofta handlat om 

graden av anpassning och begreppet har inte blivit lika negativt laddat som assimilation, 

trots att man helst inte talar om invandrarnas integrering i termer av anpassning idag. 

Begreppet är helt enkelt en aning respektlöst, när det tillämpas på människor. Man får lätt 

känslan av att invandrarna som ska ”anpassas” inte har så mycket att säga till om själva. 

Det kan också vara så enkelt att språket förändras med tiden och vissa ord blir 

gammalmodiga. 
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    Av någon anledning har sverigefinnar inte riktigt betraktats som invandrare, men inte 

heller som svenskar. Ofta har beteckningen ”finne” fått ersätta ”invandrare”, som då på sätt 

och vis har tilldelats samma innebörd. Förmodligen betraktades sverigefinnarna på 1960- 

och 70-talen som invandrare, men en attitydförändring i slutet av 1980-talet medförde att 

gruppen accepterades som minoritet i Sverige. En anledning tycks vara att 

arbetskraftinvandringen så småningom ersattes av flyktinginvandringen. Nya 

invandrargrupper har blivit föremål för främlingsfientligheten, medan man ”vant sig” vid 

finnarna. Sverige är idag ett mångkulturellt invandrarland och det kan tänkas att även andra 

invandrargrupper kommer att genomgå samma utveckling som sverigefinnarna; från 

invandrare till nationellt erkänd minoritet.  

    Sverigefinnar har i allmänhet även betraktats som arbetare, vilket inte bidragit till att 

begreppet på något vis har blivit synonymt med invandrare. En enkel förklaring är att 

svenskarna själva i överlag kan kategoriseras som arbetare. ”Arbetare” har inte heller fått 

den negativa klang som såväl ”finne” som ”invandrare” tidvis haft.  

    Avslutningsvis kan konstateras att det svenska samhällets syn på sverigefinnarna har 

präglats av en rad föreställningar som egentligen inte säger så mycket om människorna i 

sig. ”Finnen” har framställts som en hårdnackad arbetare, svårmodig och tystlåten i nyktert 

tillstånd, skränig och bråkig i onyktert. Det svenska samhällets inställningen till den finska 

arbetskraften var från början strikt ekonomisk; finnarna betraktades som just arbetskraft 

och man blundade för deras behov av kulturell identitet och samhörighet. Till stor del 

hängde detta samman med att finnarna betraktades som tillfällig arbetskraft. När ”jobbet” 

var klart och arbetskraften inte behövdes mer skulle finnarna fara hem igen; en vanlig 

föreställning som delades av såväl finnar som svenskar. Få kunde ana vilka följder 

arbetskraftsinvandringen skulle få. Att sverigefinnarna på 2000-talet skulle utgöra en av 

landets största minoriteter var det inte många som kunde sia om. 

 

6. Sammanfattning/Slutsats 
 
Det var under 1960-talet som insikten om att Sverige behövde en genomtänkt invandrar- 

och minoritetspolitik mognade. Den tidigare politiken, som hade så att säga drabbat 

invandrarna, präglades av tvångsassimilering. Någon väl genomtänkt invandrarpolitik 

bestående av integrationspolitiska åtgärder för att underlätta och förbättra invandrarnas 

situation i Sverige fanns vid den här tiden inte.  
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    I framför allt Dagens Nyheter framfördes på 1960-talet skarp kritik mot svenska 

politikers ovilja att engagera sig i invandrarnas och minoriteternas situation i Sverige. 

Kritiken kom från invandrarna själva och Artturi Similä, viceordförande för 

Centralförbundet för finska föreningar i Sverige, kom att företräda sverigefinnarnas 

ståndpunkter i debatten. Similä ansåg att sverigefinnarna utgjorde en nationell minoritet likt 

finlandssvenskarna i Finland och skulle därför åtnjuta samma stöd och äga samma 

rättigheter som dessa (särskilt gällande språk- och skolfrågor). Han framhöll att finländarna 

inte eftersträvade total assimilation i sin omgivning. Similä föreslog även en rad åtgärder 

för att förstärka den finska identiteten, som t.ex. fler finska radio- och TV-program och 

ökad tillgång på finskspråkiga tidningar och böcker.  

    Invandrardebatten i svensk press på 1960-talet var en av faktorerna bakom tillsättandet 

av Invandrarutredningen 1968, som i sin tur utarbetade de riktlinjer för invandrar- och 

minoritetspolitiken som fastställdes av regeringen år 1975. Som med så mycket annat 

krävdes högljudda protester och flera års debatterande innan invandrarnas situation på 

allvar började uppmärksammas.  

    Artturi Similä tillhörde centerrörelsen, medan de flesta sverigefinnar anslöt sig till 

socialdemokratin. För Similä var identitetsfrågan en av de viktigaste. Han var 

nationalistiskt sinnad och gav inte mycket för socialistiska idéer. Sin motståndsman fann 

han i Osmo Hormia, professorn i finska språket och kulturen vid Stockholms universitet. 

Hormia företrädde oppositionen inom centralförbundet. Han var inspirerad av vänstervågen 

och han betraktade sverigefinnarna som en marginaliserad del av arbetarklassen i Sverige. 

Enligt Hormia kunde sverigefinnarna inte kräva minoritetsstatus eftersom de flesta saknade 

svenskt medborgarskap och var relativt nyinflyttade. Därför borde förbundets viktigaste 

uppgift vara att lösa den sociala frågan för sverigefinnarna.  

    Under centralförbundets årsmöte i Sundbyberg år 1970 lyckades Hormia bli vald till 

ordförande, varpå förbundet fick en tydligare socialdemokratisk anknytning. Två år senare 

slogs förbundets roll som intresseorganisation fast. Förbundet hade dock redan från början 

målsättningen att bedriva politiska frågor, men någon sådan verksamhet kom inte igång 

förrän i mitten av 1960-talet, då Similä började framföra krav på ökade rättigheter för 

sverigefinnarna. 

    Hormia var centralförbundets ordförande fram till den 1 september 1975 då han avgick 

efter att ha kritiserats av förbundets övriga funktionärer. Dessa ansåg att Hormia hade lett 

de i en fälla och att verksamheten styrdes av socialdemokraterna. Hormia hade bortsett från 

sverigefinnarnas behov av gruppidentitet och nu fick han betala för det.  
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    Under 1970- och 80-talen började finska föreningar, vid sidan av den mer traditionella 

föreningsverksamheten, i en allt högre grad fungera som intresseorganisationer. I 

genomsnitt vart tredje förening har försökt förbättra finskans ställning på lågstadiet, vilket 

belyser hur viktig språkfrågan har varit för sverigefinnarna. Klassgränserna har ofta följt 

språkgränserna under ländernas gemensamma historia, vilket kan ses som en av 

anledningarna till språkfrågans framträdande betydelse. Språket utgör även den största 

skillnaden mellan svenskar och sverigefinnar. Sverigefinnarna är i första hand en språklig 

minoritet; språket är bäraren av den sverigefinska kulturen.  

    Parallellt med bildandet av nya föreningar på 1970-talet ökade intressebevakningen och 

kampen för de språkliga rättigheterna stärktes. Under denna epok skedde en differentiering 

av organisationsfältet genom att företrädare för olika fack och intresseriktningar bildade 

egna föreningar. Finska föreningar började organisera utskott och arbetsgrupper för att 

kunna påverka det omgivande samhället. Lärare, studenter, journalister, 

församlingsarbetare, bildkonstnärer o.s.v. bildade egna föreningar. Då de finska 

invandrarbarnen kom upp i skolåldern uppkom en ny typ av organisering. I finska 

föreningar grundades skolutskott och på många orter startade oroade föräldrar finskspråkiga 

Hem och skolaföreningar. Även pensionärer och krigsinvalider organiserade sig. Då 

utländska medborgare fick kommunal rösträtt år 1975 fick den politiska verksamheten ett 

uppsving och egna finskspråkiga partiföreningar och sektioner startades.  

    Den utbredda föreningsverksamheten har utan tvekan bidragit till sverigefinnarnas 

utveckling från invandrare till nationellt erkänd minoritet. I detta avseende har 

centralförbundet spelat en viktig roll. Genom upprepade krav på minoritetsstatus, samarbete 

med myndigheter och andra organisationer samt genom sin representativa roll har 

förbundet lyckats påverka den svenska invandrar- och minoritetspolitiken. I 

Minoritetsspråkskommitténs betänkande, Steg mot en minoritetspolitik (SOU 1997:193), 

framkommer tydligt att den utbredda organisationsverksamheten bland sverigefinnarna har 

varit en av anledningarna till att gruppen erkänts som nationell minoritet. Av betänkandet 

framgår även att IU hörsammat de krav som sverigefinnarnas föreningar och organisationer 

ställt. 

    En tänkbar orsak till att sverigefinnarna accepterats som minoritet är just de finska 

föreningarnas kamp för finskans ställning i skolan och i det svenska samhället. Att 

centralförbundet och de finska föreningarna redan från början drivit språkfrågor borde ha 

bidragit till att sverigefinnarna accepterats som en språklig minoritet. Finsk föreningsliv har 

ofta präglats av kampen för det finska språkets ställning. Redan ett år efter 
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centralförbundets grundande tillsattes en kommitté för att påverka sverigefinnarnas skol- 

och språkfrågor. I vissa fall har just lokala skolproblem lett till att oroliga föräldrar 

organiserat sig eller anslutit sig till befintliga finska föreningar och organisationer. I början 

av 1970-talet bildades Sverigefinska lärarförbundet samtidigt som viktiga reformer i 

modersmålsundervisningen var på väg att genomföras.  

    I remissbehandlingen av Utlands- och internatskoleutredningens betänkande framkom 

skarp kritik från bl.a. centralförbundet. Förbundet ansåg att de finska barnens skolgång 

skulle behandlas separat och inte i samband med övriga invandrare, vilket tyder på att 

sverigefinnarna redan på 1960-talet uppfattade sig som en minoritet med särskilda 

kulturella särdrag. En stor del av de finska invandrarna betraktade sin vistelse som tillfällig 

och centralförbundet ansåg därför att en eventuell återvandring skulle underlättas om mer 

långtgående åtgärder beträffande finsk språkundervisning vidtogs. I samband med 

utredningen restes krav på att sverigefinnarna skulle erhålla lika rättigheter som 

finlandssvenskar. Kravet fick inget gehör men däremot började staten ta till sig kritiken 

kring de finska barnens skolgång. Kritiken resulterade i försöksverksamhet i 

hemspråksundervisning på förskole- och grundskolenivå.   

    År 1967 skedde en betydelsefull förändring i invandrarfrågan i den parlamentariska 

debatten. Politikerna hade annamit kritiken kring invandrarnas situation i Sverige och nu 

föreslog socialdemokraterna att en särskild utredning skulle tillsättas för att få till stånd en 

bättre politik för invandrarna. Tanken på att invandrarna både kunde anpassa sig till det 

svenska samhället och bibehålla sin kulturella särart vann gehör hos såväl vänstern som 

högern. Mångfald var inget hot mot samhället. Mot bakgrund av bl.a. den stora 

invandringen, invandrardebatten och de otillräckliga åtgärderna tillsattes 

Invandrarutredningen (IU), vars uppgift blev att kartlägga invandrarnas och minoriteternas 

situation i Sverige och att föreslå samhällsåtgärder på olika områden.  

    I sitt slutbetänkande formulerade IU målen för en framtida invandrar- och 

minoritetspolitik med utgångspunkt från begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. 

Dessa mål var tydligt präglade av idén om ett multikulturellt samhälle där olika kulturer 

skulle kunna samexistera sida vid sida. Ett samhälle som präglades av samverkan utan 

kulturell assimilation. Ledordet i den nya invandrar- och minoritetspolitiken var jämlikhet, 

något som tydligt inspirerats av den svenska välfärdspolitiken efter andra världskriget. 

Ekonomisk och social jämlikhet var välkända slagord från välfärdspolitiken och nu skulle 

dessa fördelar även komma invandrarna till del. När den svenska invandrar- och 

minoritetspolitiken skulle fastställas genom riksdagsbeslut 1975 var de politiska partierna 
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överrens om att alla invandrare hade rätt att bibehålla och utveckla sin ursprungsidentitet. 

Invandrarpolitiken var präglad av demokratiska idéer, alla skulle värderas lika och ingen 

lämnas utanför samhällslivet.  

    Mycket av IU:s arbete koncentrerades på bl.a. sverigefinnarnas språkliga och 

utbildningsmässiga situation, liksom deras sociala och kulturella villkor. I samand med IU 

tillsattes Arbetsgruppen för finska invandrarfrågor vars ordförande blev Osmo Hormia. 

Arbetsgruppen godkändes som det officiella samarbetsorganet mellan utredningen och 

sverigefinnarna.  

    Arbetsgruppen publicerade sina resultat i en rad betänkanden samt i boken De finska 

invandrarnas problem. Gruppen framförde svidande kritik mot bl.a. svenskundervisningen 

för invandrare, de finska invandrarnas ställning på den svenska arbetsmarknaden, 

invandrarbarnens ställning i den svenska skolorganisationen samt kvalitén och 

utformningen av undervisningen och bristen på hemspråksundervisning.  

    Förutom att lyfta fram de problem som främst berörde de finska invandrarna, 

presenterade arbetsgruppens medlemmar konstruktiva förslag på åtgärder som syftade till 

att förbättra sverigefinnarnas tillvaro. En enkel social handledning på finska i samband med 

vuxenutbildningen efterfrågades. Likaså en mer omfattande handledning i samband med 

introduktionskurser på arbetsplatserna. Arbetsgruppen rekommenderade även ett utökat 

samarbete mellan studieorganisationerna på olika orter vid planeringen av undervisningen, 

att undervisningen skulle anordnas i kommunal regi och att språkundervisningen på 

arbetstid skulle utökas. Eftersom invandringen dikterats av den svenska industrins 

ekonomiska system föreslog arbetsgruppen att en central samnordisk 

arbetsmarknadsorganisation skulle skapas.  

    Överhuvudtaget uppmärksammades språksvårigheterna av arbetsgruppen. För att 

undvika språksvårigheter rekommenderades att informationen till finländarna skulle utökas 

och förbättras även i Finland, och att tolkservicen i Sverige skulle byggas ut. 

    Enligt arbetsgruppen borde de finska barnen av flera skäl betraktas som en speciell grupp 

i den svenska skolorganisationen. Finländarna var den största invandrargruppen i landet och 

det finska språket hade gamla anor som minoritetsspråk i Sverige. Grundskolans läroplan 

69 förutsatte att finskan på låg- och mellanstadiet skulle bli ett s.k. kompletterande, 

obligatoriskt ämne och att högstadieelever skulle beredas möjlighet att läsa finska som 

tillvalsämne. För att dessa mål skulle realiseras och att grundskolans nya läroplan 

förverkligas även i praktiken rekommenderade arbetsgruppen en noggrann övervakning av 

arbetet. 
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    Arbetsgruppen tog även upp de attityder som försvårat arbetet med de finska barnens 

anpassning till den svenska skolan. Vissa lärare ansåg att tvåspråkighet kunde vara till 

skada för barnens utveckling. Nya rön pekade dock på motsatsen, vilket ytterligare styrkte 

behovet av hemspråksundervisning. IU, som noga följde hemspråksforskningen i såväl 

Sverige som utomlands, kritiserade avsaknaden av tvåspråkig personal. Den allra största 

valfrihetsfrågan i IU:s slutbetänkande handlade om hemspråket. Utredningen ställde sig 

tveksamma till obligatorisk hemspråksundervisning men ansåg att antalet 

undervisningstimmar per vecka skulle utökas. Modersmålsundervisningen blev inte 

obligatorisk, men alla kommuner ålades informationsskyldighet, vilket innebar att 

kommunerna var skyldiga att informera alla finska invandrare och deras barn om 

möjligheten att läsa finska som hemspråk i skolan. Finskan accepterades så småningom 

som undervisningsspråk och alla finska invandrarbarn bereddes möjlighet till 

modersmålsundervisning. De språkliga reformerna ledde så småningom till bestämmelserna 

om hemspråksundervisning i skolan som genomfördes 1977.  

    IU påverkades i hög grad av de slutsatser och rekommendationer som arbetsgruppen 

presenterade för utredningen. Vid överläggningar mellan de båda parterna lades stor vikt 

vid frågor som rörde arbetskraftens och kapitalets rörlighet mellan länderna, men även på 

frågor rörande sverigefinnarnas sociala och kulturella villkor, samhällsinformationen och 

introduktionen, svenskundervisning och hemspråk. IU initierade dessutom en attitydstudie 

av svenskarnas inställning till olika invandrargrupper. 

    Samma år som IU lämnade in sitt slutbetänkande tillsattes en rösträttsutredning som hade 

till uppgift att utreda huruvida invandrare kunde berättigas rösträtt i kommunala val. 

Utredningen resulterade i att invandrare som varit mantalsskrivna i Sverige i minst tre år 

berättigades rösträtt i kommunala val. Även här hade finländarna ett finger med i spelet. 

Det nordiska ministerrådet hade år 1973 (efter finländskt initiativ) tillsatt en arbetsgrupp för 

att undersöka om införandet av en nordisk kommunal rösträtt var möjligt. Det finländska 

initiativet kom att fungera som en förlösande faktor för tillsättandet av den svenska 

utredningen.  

    De frågor som sverigefinnarnas föreningar och intresseorganisationer har drivit, har 

nästan alltid varit förknippade med språksvårigheter på ett eller annat sätt. Därför har det 

också varit så viktigt för sverigefinnarna att bli erkända som en nationell minoritet. Ett 

officiellt erkännande medför vissa skyldigheter från statens sida och ökade rättigheter för 

minoritetsmedlemmarna. Många av språksvårigheterna löstes med tiden men fortfarande 
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idag finns det sverigefinnar som är direkt beroende av de åtgärder som erkännandet 

medförde, t.ex. tolkservice för den äldre generationen sverigefinnar. 
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