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1. INLEDNING1

Syftet med denna studie är att med hjälp av narrativ analys – både längre 
levnadsberättelser (’life stories’) och korta berättelsesnuttar (’small stories’) visa 
två komplementära perspektiv på invandrare och integration i en 
kontaktsituation på den svenska landsbygden i Finland, med speciellt fokus på 
kategorisering och identitetskonstruktion. Å ena sidan låter vi den traditionella 
lokalbefolkningen ge sin kategorisering av invandrare i lokalsamhället, å andra 
sidan kommer invandrarna själva till tals och visar hur de implicit konstruerar 
en identitetstillhörighet i sitt nya hemland. Eftersom invandring till en 
landsbygd som har ett annat språk än landets majoritetsspråk är ett relativt 
outforskat område även internationellt, är det nödvändigt att metodologiskt ha 
ett induktivt förhållningssätt till det som informanterna berättar. För att få en 
djupare och tillförlitlig förståelse av vad som sker låter vi kategorier uppstå 
(’emerge’) ur våra informanters berättelser, kategorier som de själva 
positionerar sig och andra i relation till. Det induktiva förhållningssättet 
betyder också att vi inte kan hålla teori och metod strikt åtskilda, och vi ser det 
heller inte som ändamålsenligt i en studie som denna. 

Tidigare studier av invandring och integration i såväl en svensk som 
nordisk och europeisk kontext har koncentrerat sig dels på städer och i 
synnerhet på förorter, dels på ungdomar och ungdomsspråk (jfr t.ex. Källström 
& Lindberg 2011; Ekberg 2011; Ekberg, Opsahl & Wiese 2015; Engblom 2004; 
Kahlin 2008; Cheshire et al. 2011; Kerswill 2013). Vår studie är inte primärt en 
studie av ungdomsspråk och inte heller en studie av språk i städer. Snarare 
fokuserar vi på invandring som helhet, på invandrare som grupp (alternativt 
olika grupper) där olika generationer ute på landsbygden ger potentiellt olika 
perspektiv på identitet och positionering. 

Studien analyserar två grupper på landsbygden, representanter för den 
traditionella lokalbefolkningen (avsnitt 3) respektive invandrarna (avsnitt 4). De 
senare representeras i denna studie av en fokusgrupp bestående av fem 
bosniska kvinnor i Närpes; dessa är studiens huvudfokus och de analyseras 
systematiskt. De spridda kommentarer som ges av representanter för den 
traditionella lokalbefolkningen ger en allmän bakgrund till studien. Materialet 

1 Vi vill tacka redaktörerna och de två anonyma referee-granskarna och alla andra som 
gett oss kommentarer när vi presenterat vår studie på olika seminarier. 
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ger inte möjlighet till en systematisk jämförelse mellan de två gruppernas 
kategoriseringar och attityder. 

 
 

2. BAKGRUND 

Språk och integration på landsbygden i Finland och Sverige (Language and Integration 
in Rural Areas in Finland and Sweden, LIRA) är ett samarbetsprojekt mellan 
Helsingfors universitet och Stockholms universitet med fokus på 
språkanvändning, variation och språkkontakt på landsbygden i Svenskfinland 
och i Sverige, speciellt i relation till de utmaningar som invandring till 
landsbygden innebär. Projektet undersöker förhållandet mellan språk och 
integration från två håll, dels från ett allmänlingvistiskt (strukturellt) 
perspektiv, dels ur en sociolingvistisk och språksociologisk synvinkel. 
Föreliggande studie tar fasta på det senare perspektivet. Även om LIRA-
projektet fokuserar på invandring till landsbygden, intresserar det sig inte 
endast för hur invandrarnas svenska ser ut och för deras attityder till den egna 
språkanvändningen och -inlärningen, utan frågeställningarna inbegriper även 
administratörers och politikers syn på språksituationen i respektive by och 
kommun samt den traditionella lokalbefolkningens åsikter och attityder om det 
senmoderna samhälle som håller på att byggas upp även på landsbygden. 

Den här studien analyserar data från Närpes i svenska Österbotten i 
Finland. Vad gäller förhållandet mellan språk och integration är Österbotten 
speciellt intressant, dels för att invandringen till den svenska landsbygden i 
Finland är något relativt nytt2, dels för att integrationen anses fungera bättre på 
landsbygden än i större städer i Norden med stor invandring: Närpes ses i 
Finland som en föregångsort vad gäller landsbygdsintegrering och det talas 
allmänt om ”Närpesmodellen” för integrering (se Mattila & Björklund 2013). 

Integrering på svenska i Finland har två stora språkliga utmaningar: (a) 
även om svenska är ett av två nationalspråk i Finland, är svenskan i många 
avseenden ett minoritetsspråk i Finland, vilket gör att invandrare i praktiken i ett 
senare skede måste ”integreras” på nytt i det finskspråkiga Finland om de vill 
flytta till ett finskspråkigt område eller få arbete på nationell nivå, där kunskap i 
finska ofta krävs; (b) Svenskfinland hyser ca 80 traditionella dialekter samt ett 
tjugotal andra varieteter, främst stadsmål och språk på språköarna (jfr Ivars 2015; 
Tandefelt 2015). Att integreras på den svenskspråkiga landsbygden i Finland 
innebär därför integration i en språkgemenskap som talar en varietet som kan 
vara mycket olik standardfinlandssvenskan (om standardfinlandssvenska, se 
Östman & Mattfolk 2011); detta är i synnerhet fallet i Närpes. 
                                                 
2  De första flyktingarna kom till Finland i början av 1970-talet (från Chile och lite 

senare från Vietnam); de första flyktingarna (tre familjer från Vietnam) som 
integrerades på svenska anlände i november 1988 till Närpes. På 1990-talet anlände 
lite större grupper – framför allt bosnier och kurder – till Finland. Den här studien 
inkluderar intervjuer och fokusgruppdiskussioner med bosnier; studier om 
kurdernas integrering på svenska i västra Nyland har diskuterats i Nyholm 1993; 
Haapamäki 1995; Nyholm & Aziz 1996. 
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Begreppet ”integration” tenderar att användas i betydelsen ’anpassning 
till majoritetssamhällets språk och sociokultur’, dvs. i betydelsen att 
anpassningen är ensidig – det är immigranten som ska integreras – och 
majoritetssamhällets språk(bruk) och sociokultur betraktas som singulära 
entiteter. Varken språk eller sociokultur är förstås entydiga begrepp och att 
”vara integrerad” innebär i praktiken att kunna göra sig förstådd och vara 
delaktig i en mängd olika sociala sammanhang, till vilka olika språkliga register 
är knutna (jfr Blommaert 2013). Än mer komplext framstår begreppet 
integration när det tillämpas i de kontexter vi studerar i detta projekt, dvs. på 
orter som före invandringen var i princip hundraprocentigt svenskspråkiga – 
ett slags språkliga enklaver omgivna av majoritetsspråket finska öster om 
Österbotten. Närpes har av tradition varit en svenskspråkig kommun; den var 
den sista officiellt enspråkigt svenska fastlandskommunen i Finland fram till 
slutet av 2015. Kommunen har i dag drygt 9300 invånare; ca 84 procent av dem 
har svenska som modersmål, 5,6 procent finska och mer än 10 procent har 
andra modersmål.3  Ett stort antal invandrare har flyttat till Närpes för att 
arbeta, främst från Bosnien och Vietnam, men även t.ex. från Estland, Ryssland, 
Palestina och Rumänien. Utmärkande för kommunen är att invandrarna anses i 
hög grad ha integrerats i lokalsamhället (jfr ”Närpesmodellen”). De pratar (i 
olika utsträckning) den lokala varieteten, har representation i 
kommunfullmäktige och i något fall på nationell nivå. 

För invandrarna på landsbygden i Österbotten räcker det alltså inte att 
tillägna sig standardvarieteten av finlandssvenska. För att kunna leva och 
arbeta i Närpes måste de åtminstone i någon mån lära sig den lokala dialekten 
som skiljer sig markant från standardfinlandssvenskan.4 Det här gäller inte bara 
barn och ungdomar som av sociala skäl har en stark drivkraft att lära sig 
dialekten; det gäller också dem – främst kvinnor med invandrarbakgrund – 
som arbetar inom olika vårdyrken i kommunen. Därtill förväntas invandrare 
kunna finska så snart de rör sig utanför de starkt svenskdominerade 
kommunerna. Det här gäller även den närmaste större staden, Vasa, som blir 
alltmer finskspråkig. 

En central fråga är hur invandrarna hanterar den språkliga situationen i 
sitt nya hemland. Hur viktigt är det att tillägna sig standardvarieteten av 
finlandssvenska respektive Närpesdialekten? Och hur ser invandrare på 
relationen mellan svenska och finska och vikten av att kunna finska? Hur 
viktigt är det att behålla sitt modersmål/arvsspråk och sin kultur? Hur ser man 
på kopplingen mellan språk(användning), kultur och identitet? Det här är 
frågor vi håller i tankarna när vi analyserar informanternas berättelser. 

Parallellt med frågor om ideologi och attityder undersöker projektet också 
hur dessa tar sig uttryck i den språkliga formen: i vad mån använder 
invandrarna särdrag som är typiska för Närpesdialekten? Hur talar olika 
grupper, och speciellt invandrarna själva, om integration och språk? Vilka 

                                                 
3  Enligt Statistikcentralen (www.stat.fi) hade Närpes 9389 invånare vid utgången av 

2014, varav svenskspråkiga 7857, finskspråkiga 530 och övriga 1002 personer. 
4  För en översikt av dialektala drag i de svenska dialekterna i Finland, se Ivars 2015.  
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lexikala och grammatiska uttryck används, vilka pronomen och diskurspartiklar 
och andra pragmatiska partiklar används? På vilka sätt refererar till exempel 
invånare i Närpes (inklusive invandrare) till olika grupper?  

I den här studien diskuterar vi gruppkategorisering med utgångspunkt i 
en rad fokusgruppintervjuer vi gjort i Österbotten. Vi människor har ett 
inneboende behov av att kategorisera vår omgivning och därmed också de 
personer vi kommer i kontakt med. Individer uppfattas som tillhörande 
grupper, och för dessa grupper behöver vi etiketter för att vi ska kunna 
positionera oss i relation till Andra (om ’Othering’, se t.ex. Coupland 1999). Vi 
ska i de följande avsnitten se på dels hur den traditionella lokalbefolkningen5 i 
Närpes hänvisar till och pratar om invandrare, dels hur en grupp invandrare 
ser på sig själva.  

 
 

3. LOKALBEFOLKNINGENS PERSPEKTIV 

Det som till en början väckte vårt intresse för invandring till landsbygden var 
att integrationen ansågs fungera väldigt bra på den svenskspråkiga 
landsbygden i Finland. (Jfr diskussionen ovan.) Visserligen stod det genast klart 
att ekonomiska förhållanden spelade en viktig roll: de landsbygdsorter som 
hade ett gott rykte (som Närpes) hade en låg arbetslöshet. En av de viktigaste 
aspekterna för en fungerande integration är naturligtvis att invandrarna kan få 
arbete. Dessutom fanns det sociala orsaker: till en början var antalet nyanlända 
till respektive by relativt sett lågt6 och de nyanlända familjerna togs väl om 
hand av stödfamiljer i respektive byar. De yttre förutsättningarna var – och är – 
alltså goda. Vår fråga är vilken roll språket spelar i detta. 

Materialet för denna studie kommer från två fältarbeten i Närpes och i 
Pedersöre. Närpes har haft invandring (med integrering på svenska) i över 25 
år medan flera svenska byar i Pedersöre (t.ex. Esse) har mycket kortare 
erfarenhet av invandring. 

I intervjuer med den traditionella lokalbefolkningen i Närpes understryks 
att det egentligen inte har funnits några som helst problem med invandringen 
under de gångna 25 åren. Vissa kulturella olikheter påpekas dock, till exempel 
att det är svårt att få invandrare att förstå den typiska traditionella 
”talkoverksamheten” och föreningslivsengagemang i allmänhet, dvs. att arbeta 
                                                 
5  Med ”traditionell lokalbefolkning” avser vi här en grupp äldre personer som 

prototypiskt består av personer som vuxit upp i lokalsamhället och vars föräldrar 
och tidigare generationer bott i området i fråga. I avsnitt 3 hänvisas främst till åsikter 
framförda i två fokusgruppdiskussioner, en i Närpes (bestående av Birger, Sigfrid 
och August – alla i 60-årsåldern – och den tjugo år äldre Lennart) och en i Esse 
(bestående av Elis och Gertrud, båda i 70-årsåldern, samt den något yngre Albert). 
Alla namn på informanterna är anonymiserade. 

6  Efterhand fick släktingar vetskap om att de som bosatt sig på landsbygden trivdes där, 
vilket medförde att allt fler anlände. Dessa togs om hand av dem som redan bosatt sig 
på platsen. Det här gäller speciellt bosnierna i Närpes, och Närpesbornas goda 
erfarenheter har på ett generellt plan lett till att är en av de landsbygdskommuner som 
relativt sett tagit emot flest invandrare i Finland. 
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tillsammans för byn utan att någon betalar eller får betalt för detta arbete.  

I diskussionerna förekommer visserligen karakteriseringar som bygger på 
stereotyper av de olika invandrargrupperna, men lokalbefolkningen är mån om 
att inte visa upp någon negativ attityd till invandrarna. I diskussioner om 
invandrarnas eventuella påverkan på kommunikationen eller språket i byn, 
anser den traditionella lokalbefolkningen att invandrarna inte haft någon 
egentlig inverkan alls. Dock menar man att invandrarna har gjort befolkningen 
i byn mer internationell och nyfiken på omvärlden; genom stödfamiljerna 
(”vänfamiljerna”) har Närpesbor lärt sig nya maträtter och nya ingredienser har 
hittat sin plats på butikshyllorna. Fotbollsspelande är populärt; eller så som 
Birger uttryckte det: hälften av fotbollslaget Krafts spelare heter numera Itsch. 7 
Bosniska namn inom fotbollen associeras typiskt med Närpes även på nationell 
nivå. Men det finns – enligt den traditionella lokalbefolkningen – inga tecken på 
att Närpesbor vill lära sig invandrares språk; det vore på något sätt ett stort steg, 
säger Sigfrid.8 

Berättelserna visar att den traditionella lokalbefolkningen inte ser 
mångkulturalitet som ett mål i sig. I en fokusgruppdiskussion i norra Österbotten 
säger Elis uttryckligen att lokalbefolkningens uppgift är att ta till vara våra egna 
sedvänjor; vi accepterar andra, men vi ska inte ge upp vår egen kultur trots det; de som 
kommer hit kräver inte heller att vi ska bli som dem.9 Närpesinformanterna anser 
vidare att integrationen kunde ske smidigare om barnen spreds ut i olika skolor, 
ett par barn i varje skola. Man ser med andra ord situationen främst ur 
byasamhällets synvinkel, inte främst med utgångspunkt i till exempel barns 
behov av trygghet. 

Både i Närpes och i Esse lär sig barn till invandrare den lokala dialekten i 
daghem och via olika hobbyer. Enligt informanterna är man i de första 
årskurserna i skolan noga med att eleverna ska lära sig standardfinlandssvenska, 
oavsett språklig bakgrund. Men barn och ungdomar pratar dialekt utanför 
skolan och på rasterna, och i de högre klasserna är kravet på att använda 
standardspråk på lektionerna inte absolut. Vuxna invandrare lär sig snarare (en 
regional) högsvenska.10 

I tillägg till det som av lokalbefolkningen upplevs som en stor skillnad 
mellan invandrare och den traditionella lokalbefolkningen, nämligen att 
invandrare inte deltar i gemensamma aktiviteter, kan man läsa in andra 

                                                 
7  I brödtexten ges en översättning/tolkning av det som sägs på dialekt. 

Dialekttranskriptioner som följer rekommendationerna i Wiik & Östman (1983) ges i 
fotnoter; här: ha va kraft nuumera så häitär itsj. Om det som sägs är talspråklig 
standardfinlandssvenska ges ingen översättning utan berättelsen/utsagan ges direkt i 
brödtexten. 

8  På Närpesdialekt: e vaar såm åp na viis e stoort steeg he. 
9  På Essedialekt: våår oppjift e ti tivarataa traditjoonär å koltyyr å seedvenjår i esse [...] vi 

aksepteerar aderar [...] vi ska int je opp våår koltyyr för he [...] di kreevär int ti såm kåmbär hiit 
he vi ska vaar som ti. 

10  ”Högsvenska” är den term som traditionellt använts för att beskriva det 
finlandssvenska standardspråket. De mest puristiska dialektala informanterna anser 
att ungdomen och inflyttade personer inte kan den ”genuina” dialekten. Birger tycker 
således inte heller om att invandrare rådbråkar dialekten – att de överhuvudtaget 
försöker använda dialekten – eftersom det blir fel. 
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attityder mellan raderna av det som representanterna för den traditionella 
lokalbefolkningen säger. Att invandrare inte har sommarstuga11 är förståeligt 
eftersom de reser och hälsar på sina släktingar under sommarferierna, men de 
orsaker som informanterna anger visar även på underliggande attityder: tomter 
är för dyra för invandrare. En invandrare har ingen chans att betala så mycket som 
en tomt kostar, säger Lennart. Albert i norra Österbotten säger rakt ut: 
invandrarna har väl inte så mycket pengar heller. I en diskussion om det obetydliga 
utbudet av skönlitteratur på invandrarspråk i bokhandel och bibliotek säger 
Sigfrid att det är oklart hur mycket invandrarna läser böcker överhuvudtaget. Och 
när det gäller var invandrare går och handlar, så är det främst de billiga 
matvaruaffärerna som gäller: för att få det bästa språkbadet är det bara att gå 
omkring i dessa billiga affärer en kväll och lyssna på olika språk, säger August. 
Dessutom kommenteras vissa maträtter som konstiga, nämligen sådana som 
lokalbefolkningen inte alls är van att man äter.12  

En intressant fråga är hur man pratar om Andra och om sin egen grupp, 
dvs. hur – med vilka begrepp och termer – olika grupper kategoriserar sig 
själva och andra. På svenska13 har vi ett brett urval av termer: invandrare, 
nyanländ, flykting (kvotflykting, levnadsstandardsflykting/välfärdsflykting, illegal 
flykting), migrant (ekonomisk migrant/flykting), immigrant, asylsökande, utlänning, 
främling (i begrepp som främlingshat, dvs. xenofobi) och arbets(krafts)invandrare. 
Juridiskt sett upplevs det som viktigt hur en person eller en grupp kategoriseras 
och definieras eftersom polismyndigheter på basis av sådana kategoriseringar 
kan ta de beslut som staten påbjuder. (För ett exempel på hur detta sker i 
praktiken i Finland, se Kuusisto & Östman 1998.) 

När den traditionella lokalbefolkningen i Närpes diskuterar de olika 
grupperna i kommunen använder de dels dialektala former av gruppens 
svenska benämning: vietnamiesen ’vietnameserna’, men även modifierade 
uttryck för dem som bosatt sig i Närpes, benämningar som ser ut att ha blivit 
gängse: båssnaren för bosnierna. De grupper som ännu inte integrerats i lika hög 
grad omtalas med mer beskrivande termer, t.ex. täijde fråån Sudaan ’de där från 
Sudan’.  

På sätt och vis kan man tänka sig att det är ett tecken på långt hunnen 
integration att ha fått ett eget namn på dialekten, jfr båssnaren. Men hur 
kategoriserar invandrarna själva sig och sin grupp? I nästa avsnitt försöker vi 
frilägga den komplexa relationen mellan språk, integration och identitet, med 

                                                 
11  Att ha sommarstuga (”villa”) med bastu vid Bottniska vikens strand har under de 

senaste femtio åren blivit alltmer vanligt bland ortsborna.  
12  Transkriptioner av det som sägs i detta textstycke: på Närpesdialekt: in invandrar så an 

haar ingen tjans tier; på Essedialekt: di har vel int så mytsji pengar heldär; på Närpesdialekt: 
hur mytji nu få k liesär byökren övärhuvutaaget; på Närpesdialekt: besta stelle ti ti få et rektit 
språåkbaad så ska an faar ti liidel liidel in in kveeld tileksempel å bare ga å vanka påå tier […] 
tier fåår man nou tier fåår man nou alla språåk. 

13  Här och i fortsättningen använder vi ”svenska” för både sverigesvenska och 
finlandssvenska. Samma uppsättning termer förekommer dock inte i båda varieteterna: 
t.ex. nyanländ används sällan i finlandssvenska (och speciellt inte i de specificerade 
betydelser som används av myndigheterna i Sverige) och välfärdsflykting används inte i 
sverigesvenskan. 
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utgångspunkt i en diskussion mellan fem kvinnor i Närpes som alla har 
bosniskt ursprung.  

 
 

4. GRUPPDISKUSSION: KVINNOR MED BOSNISKT 
URSPRUNG 

Under ett fältarbete i Österbotten i maj 2015 spelade vi in en gruppdiskussion 
med fem kvinnor med bosniskt ursprung. Temat för diskussionen var språk och 
integration och metodologiskt kan diskussionen beskrivas som en 
fokusgruppdiskussion. Vi själva deltog under hela den 90-minuter långa 
diskussionen och ställde inledningsvis frågor om innebörden av begreppet 
integration och språkets betydelse för integration i allmänhet. Därefter ställde vi 
då och då (följd)frågor och kommenterade ibland yttranden från deltagarna, men 
diskussionen fördes i hög utsträckning framåt av deltagarna själva. I analysen av 
hur deltagarna konstruerar sin identitet genom interaktion och berättelser 
använder vi oss av narrativ analys, mer specifikt den positioneringsmodell som 
introducerades i Bamberg (1997) och vidareutvecklades i bl.a. Bamberg & 
Georgakopoulou (2008) och De Fina (2013). 

4.1 Deltagarna 

De fem deltagarna känner varandra väl. De har invandrat till Närpes vid olika 
tidpunkter, mellan 1993 och 2006. Yngst är Lejla som är strax under 30 år, äldst 
Ana som är i 50-årsåldern. De övriga tre – Marija, Vesna och Zlata – är mellan 
30 och 40 år. Ankomståldern varierar mellan 9 och 16 år, med undantag för Ana 
som kom till Finland när hon var över 40. Deltagarna uttrycker både distans 
och närhet till Närpesborna och positionerar sig under diskussionens gång på 
olika sätt i förhållande till de två polerna ”bosnisk” och ”Närpesbo”. Lejla, Ana 
och Zlata är de som tydligast intar olika positioner i förhållande till varandra 
och till de infödda Närpesborna. Lejla, som är gift med en Närpesbo, 
konstaterar att hon känner sig mera som Närpesbo än som bosnisk och att dom 
[Närpesborna] tar mig som Närpesbo. När hon berättar att hon bara talar svenska 
med sina barn, intar hon en defensiv position gentemot de andra genom att 
konstatera att det är fel av mig. Ingen av de andra deltagarna uttrycker dock 
någon kritik mot hennes val att inte tala bosniska med sina barn. På frågan vad 
hennes man tycker om hennes språkval säger hon att han tjatar på henne att 
prata bosniska. Lejla uppvisar med andra ord en hög grad av självvald 
anpassning till det samhälle hon lever i och till majoritetsspråket på orten.  

Nedan ska vi se närmare på hur Zlata och Ana i dialog och i korta 
berättelser (’small stories’) konstruerar sin identitet, sin roll i samhället och sitt 
förhållande till Närpesborna. 
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Zlata kom till Finland när hon var 11 år. Hon beskriver hur hon fick gå på 
dagis (!) under sommarlovet för att lära sig svenska och hur hon de första åren 
höll sig till två bosniska kamrater. Först på högstadiet när hon och hennes 
kamrater hamnade i olika klasser var hon tvungen att ta kontakt med infödda 
Närpesungdomar, och då lärde hon sig också Närpesdialekt.14  

 
ZLATA: så helt plötsligt vet ni och det här är inte nånting som jag skryter men det 

är riktigt sant för att det finns en lärare i modersmål hon hon har haft 
modersmål som ämne så hon brukar säga det där än i dag då hon ser mig 
att att hon kommer aldrig att glömma bort ## första ordet som hon hörde 
av mig och det var på närpesdialekt # som liksom att jag++ jag började 
prata närpesdialekt # och hon än då hon ser mig idag hon är så glad och så 
där så men det betyder liksom att vi splittrades [så att jag och mina 
kamrater hamnade i olika klasser] och då # jag var som mera # tvungen 
att ta den där kontakten och sen efter det så har jag # börjat umgås med 
närpesborna jag har liksom # ja # hittat vänner och så har mitt liv startat 
liksom att att jag har kommit till det här som idag alltså liksom integrerar 
mig på det sättet  

 
Zlata beskriver början på högstadietiden som starten på sitt liv: hon började 
umgås med Närpesbor, hittade vänner och lärde sig språket, och blev på det 
sättet integrerad i samhället. Hon ger emellertid uttryck för en ambivalent 
hållning gentemot (sin användning av) Närpesdialekten. Å ena sidan berättar 
hon med stolthet hur glad hennes lärare blev när det första ord hon yttrade var 
på Närpesdialekt, å andra sidan är hon angelägen om att lära sig högsvenska 
för att inte fastna och bli en äkta Närpesbo: 
 
ZLATA: på riktigt jag jag ha+ jag har varit en rik+ riktig riktig närpesbo # med det 

där med språket # riktig # men sen så märkte jag liksom själv att att det 
här går inte jag måst för att om inte jag lär mig NU så fastnar jag och blir 
en äkta ÄKTA närpesbo [skratt] och det är inget fel ## jag tycker int det 
men men jag själv vill kunna kommunicera med folk så de inte märker 
direkt att <jaha hon är från närpes> 

 
Distansen till Närpesborna blir tydlig också när förhållandet mellan finska och 
svenska kommer på tal. Zlata grämer sig över att hon inte lärt sig finska och 
menar att hon blev påverkad att tycka illa om finska när hon kom till Närpes. 
 
ZLATA: så kommer man hit till närpes eh börjar skolan kommer dit och det första 

man hör liksom om jag får uttrycka mig så här att <nej satan är det finsk 
liksom> # det är det som pågår i högstadiet alltså det här hatiska mot 

                                                 
14  I samtalet använder informanterna ”Närpesbo” för infödd person från Närpes 

och ”invandrare” för immigranter över huvud taget. För deltagarnas förstaspråk 
används såväl ”bosniska” som ”vårt eget språk”, den lokala dialekten refereras till 
som ”närpesiska” eller ”Närpesdialekt” och standardvarieteten av finlandssvenska 
benämns ”högsvenska”. 
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finska språket så jag blev själv påverkad av det där att <int nån finska nej 
nej> 

 
En liknande ambivalens i relation till var man hör hemma kan vi se i de inlägg 
som Ana gör i diskussionen. Hon ger uttryck för en stark vilja och motivation 
att lära sig svenska, och hon är mycket arg på de ungdomar […] som inte vill lära sig 
svenska. Viljan att lära sig värdlandets språk kan ses som en symbol för Anas 
vilja att bli integrerad. Samtidigt gör hon motstånd mot att bli integrerad på 
bekostnad av sin identitet som muslim. I följande avsnitt illustrerar vi hur detta 
motstånd visar sig i Anas berättelser om sin vardag. 

4.2 Diskussion om griskött 

I excerpten nedan inleder Ana med en generell utsaga om Andras bild av 
muslimer som ställs mot hennes egen uppfattning. Därefter berättar hon om ett 
kafébesök där hon anser sig bli illa behandlad av servitrisen för att hon inte äter 
griskött. 
 
ANA: och kanske hela världen har dålig bild av muslimer # och jag tror vi är 

bästa mänskor VI som bor HÄR [skratt] i närpes vi gör INGENTING jag 
vet ni förstår # att människor har så mot vi++ vi ser ock+ också bilder på 
teve och vad hände allt men det är så LITE en grupp i hela  

LEJLA: mm  
ANA: religio- religion- hela hela islam # men vi äter int svinkött på arbetsplats  
VESNA: mm  
ANA: och dom tittar # så lite konstigt eller för för ursäkta för en två veckor gick 

ivana och jag # på kaffe och äta bulle # eller nånting # men jag har sett eh 
en en # eh vad heter # en soppa och jag vill äta nu en soppa och jag 
frågade <finns svinkött i den här soppan> ja okej ## okej # vi går och 
tittar på bullar # och jag visar så till ivana så visa och hon sa # från andra 
sidan # <men där finns inga svinkött>  

LEJLA: mm mm jo 
ANA: i en BULLE  
VESNA: mm  
LEJLA: ja  
ANA: och jag sa till ivana <nu går vi ut jag vill inte ha kaffe och jag vill inte ha 

bullar> <nej mamma nej nej lämna kom> <nej jag vill inte ha jag vet själv 
vem vilka bullar har svinkött> 

 
Anas återgivande av incidenten på kaféet är ett exempel på hur en kort 
berättelse används för att underbygga talarens ståndpunkt (jfr Bamberg & 
Georgakopoulou 2008), i det här fallet att hennes val att inte äta griskött inte 
respekteras. Vi ska se närmare på excerpterna ovan utifrån de tre nivåerna i 
positioneringsmodellen: 1) hur karaktärerna i berättelsen (Ana och hennes 
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dotter Ivana) framställs; 2) hur Ana positionerar sig själv i interaktionen; 3) hur 
Ana positionerar sig själv i förhållande till dominanta samhälleliga diskurser. 

I berättelsen (nivå 1) är Ana antagonisten, den som gör motstånd mot vad 
hon uppfattar som ett oförskämt bemötande från servitrisen, medan Ivana intar 
en medlande position. I fokusgruppinteraktionen (nivå 2) söker hon stöd från 
de övriga deltagarna för sin tolkning av servitrisens bemötande – som när hon 
emfatiskt upprepar i en BULLE för att understryka det orimliga i servitrisens 
kommentar – och positionerar sig som den part som har den moraliska rätten 
att känna sig förorättad.  

Berättelsen föregås av en kommentar om muslimer i allmänhet, där Ana 
förhåller sig till en samhällelig, negativ diskurs om muslimer. Här (nivå 3) gör 
hon motstånd mot uppfattningen att muslimer i allmänhet är ”dåliga” 
människor och menar att det bara gäller för en liten grupp. Hon placerar sig 
själv både i den globala och i den lokala gruppen av muslimer, och ger i 
samband med det en motbild till den negativa bilden av muslimer: jag tror vi är 
bästa människor VI som bor HÄR i Närpes.  

Sammantagna utgör Anas inledande kommentar och hennes berättelse om 
kafébesöket en argumentation för att muslimer blir orättvist betraktade och 
behandlade. En förutsättning för att argumentationen ska hålla är att 
samtalsdeltagarna bekräftar Anas tolkning av servitrisens uppförande. Tre av 
deltagarna ger henne också bekräftelse i form av korta instämmanden. Bara 
Zlata sitter tyst. Först när Ana har berättat färdigt tar Zlata till orda och 
ifrågasätter Anas tolkning av situationen. 

 
ZLATA: det där det där är så känsligt område för att att då vi kommer in på 

religion för det är ju bara så att att vi är många här och vi vi är muslimer 
# det finns 

VESNA: mm   
ZLATA: serber också allt # men men om vi gå++ om vi utgår ifrån oss muslimer så 

då finns det dom som äter griskött  
ANA:  mm 
ZLATA: och det finns dom som inte äter griskött 
 
Excerpten ovan är inledningen på en lång ordväxling mellan Zlata å ena sidan 
och Ana, Vesna och i viss mån Marija å den andra, där Zlata agerar medlare 
mellan berättelsens personer, Ana och servitrisen. Samtidigt som Zlata placerar 
sig själv i den bosniska grupp som inte äter griskött, så tar hon de infödda 
Närpesbornas perspektiv genom att hävda att det är ett känsligt område och 
menar att det sätt på vilket man frågar om en rätt innehåller griskött eller inte 
kan uppfattas som negativt. Hon implicerar därmed att Ana själv kan vara 
orsak till det bemötande hon fick på kaféet. 
 
ZLATA: […] men jag tycker att det här är liksom känsligt område vet ni för att VI 

KOMMER så här [låtsas betrakta något på bordet med kritisk min] 
<är det griskött> och ni äter griskött kanske vi har det här om vi liksom 
kan ko+ fråga på ett annat sätt 
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MARIJA: mm 
ZLATA: istället att <ursäkta kan du förklara vad finns i den där soppan> vet ni det 

här liksom hur vi kommer för att vi kommer med det här <är det griskött> 
och så står vi och ruskar 

 
Som nämndes inledningsvis är det Lejla, Ana och Zlata som tydligast intar olika 
positioner i förhållande till varandra och till de infödda Närpesborna. Ana och 
Lejla står längst ifrån varandra – utan att för den skull hamna i polemik – 
medan Zlata har en uttalad medlar- och mellanposition, genom att hon 
omväxlande tar bosniernas respektive de infödda Närpesbornas perspektiv. 

Med utgångspunkt i deltagarnas olika positioneringar i gruppdiskussionen 
diskuterar vi i det följande avsnittet identitetsbegreppet i den migrantkontext vi 
finner i Närpes. 

4.3 Närpesbo, bosnisk – eller något annat? 

I teorier om identitetskonstruktion (Keith & Pile 1993; Giampapa 2004) förstås 
positionering så att subjektet metaforiskt placerar sig själv på en plats som kan 
vara geografisk, föreställd eller symbolisk. Distans respektive närhet till såväl 
Närpesbor som bosnier återkommer hos deltagarna i olika verbala skepnader i 
diskussionen. Som framgår ovan är det Lejla som intar en position närmast 
polen ”Närpesbo” och ger uttryck för hög grad av anpassning till det samhälle 
hon lever i, medan de övriga deltagarna på olika sätt och i varierande grad 
också hänvisar till sig själva som bosnier. Dikotomin närhet och distans har en 
parallell i vad som kan beskrivas som anpassning och motstånd. Ana uttrycker 
anpassning till Närpesborna när det gäller språket, men hon uttrycker motstånd 
när det gäller identiteten och religionen. Hon är å ena sidan angelägen om att 
lära sig svenska/Närpesdialekten och tar avstånd från de invandrare som enligt 
henne inte anstränger sig tillräckligt; å andra sidan gör hon starkt motstånd mot 
att hon inte blir accepterad som muslim, vilket hon menar avspeglar sig i 
bemötandet hon får när det framgår att hon inte äter griskött.  

De positioner som deltagarna intar under diskussionens gång – och de 
identiteter de därmed konstruerar – ser vi som vagt avgränsade lokationer i 
skärningen mellan dimensionerna närhet–distans och anpassning–motstånd, jfr 
Figur 1. Vilka kategorier som befinner sig vid ytterpolerna kan variera; närhet 
kan till exempel uttryckas såväl till Närpesbor som till bosnier.  

Multipla identiteter avspeglar sig i multipla positioner. Lejla, Zlata och 
Ana (liksom de övriga två deltagarna) intar varierande positioner i förhållande 
till Närpesbor, bosnier och invandrare, och till de språk de talar och omges av: 
Närpesdialekten, högsvenska, bosniska, finska. Zlata berättar till exempel om 
det motstånd hon mötte hos bosnierna när hon började umgås med Närpesbor 
och hittade en pojkvän från Närpes. 
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FIGUR 1 Exemplifiering av tre bosniska kvinnors positionering i förhållande till När-
pesbo–Bosnisk. 

I utdraget nedan distanserar sig Zlata från bosnierna men närmar sig dem åter 
när hon avslutar med att konstatera att det här handlade ju om nittiofem nittiosex – 
underförstått att den negativa reaktionen hos bosnierna inte skulle vara 
densamma idag som för tjugo år sedan. 
 
ZLATA: men kommer du ihåg vesna till exempel då jag jag jag var ju den första 

som som började med det här livet närpeslivet att umgås med närpesbor 
och sen första som hittade en pojkvän som var från närpes  

VESNA: ja  
ZLATA: liksom vilket # liv  
VESNA:  reaktion jo 
ZLATA: vilket ELÄNDE # hur alla tittade på mig och liksom att att mm 
LEJLA: jo 
ZLATA: och det var jobbigt  
VESNA: mm men det var  
ZLATA: MEN  
VESNA: från våran sid+ från bosnier  
ZLATA: ja från bos+ och det är liksom att att  
VESNA: jo  
ZLATA: mina föräldrar fick hela tiden höra att att # bromsa att att 
VESNA: jo jo  
ZLATA: och det var tufft jag hade tufft tid då men men kärleken vinner [skratt] 
INT A: men det var var det inte alltså närpesborna eller dom som bodde här dom 

hade ingenting emot det då eller  
ZLATA: nej alltså närpesborna tog mig liksom # okej jag jag jag blev omtagen 

liksom # helt okej vänner # men det var bosniska som reagerade starkt på 
där men det var ju liksom det här handlade ju om nittiofem nittiosex alltså  
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Motsägande positioner tycks inte heller utesluta varandra. Närhet till 
Närpesbor tycks inte vara oförenligt med närhet till bosnier, och anpassning till 
Närpessamhället tycks inte vara oförenligt med motstånd mot (andra delar av) 
samhället. Snarare är de olika positioner som framför allt Zlata intar 
amalgamerade i en tredje position (jfr Bhabha 1994). Men också Ana och Vesna 
ger på olika sätt uttryck för (vilja till) anpassning samtidigt som de gör 
motstånd mot att ge upp den bosniska (delen av) identiteten. I utdraget nedan 
beskriver Vesna hur hennes bosniska sätt att prata inte gillas av Närpesborna. 
Vesna tar inledningsvis Närpesbornas perspektiv genom att föreställa sig själv i 
deras situation, men avslutar sitt inlägg med att konstatera att det inte är okej 
att inte bli accepterad som den hon är, eftersom hon har accepterat 
Närpesborna. 
 
VESNA: och egentligen är det väl lite ganska svårt när man kommer till ett annat 

land jag tror att # om jag bodde nu i bosnien och # finländare kom till nä+ 
till bosnien så skulle jag också kanske förvänta mig # eller jag vet int # 
men ibland förväntas man # ja i speciellt tycker jag i närpes men jag har 
ju varit för det mesta i närpes så att man förväntas vara någonting annat 
än s+ än mig själv jag får inte vara mig själv  

ANA: ja det stämmer   
VESNA: så så att har man känslan 
INT A: alltså nu förstår jag inte du får inte vara dig själv  
ZLATA: int jag heller 
VESNA: att jag får inte vara mig själv jag får inte # vara en bosnier som till 

exempel att så fort det # vad ska vi säga # jag talar ju ganska högt när jag 
talar så ibland ropar jag att man ska int ropa när man talar men det är ju 
min temperament och det är ju så gör vi i bosnien och  

ANA: int bara det  
VESNA: vi gör så här [slår på axeln på Marija] och det är den här kulturkrock # 

så och det är inte okej så det tycker jag för att jag tycker jag har accepterat 
dom som dom ÄR 

 
En indikation på att Vesna intar en tredje position är när hon ställer sig utanför 
vad som upplevs som en konflikt mellan minoritetsspråket svenska och 
majoritetsspråket finska. Att hon och andra invandrare har integrerats på 
svenska i ett land där majoritetsspråket är finska ser hon som ett, åtminstone 
potentiellt, problem. I de tre excerpterna nedan refererar Vesna till Närpesborna 
som dom, och hon inkluderar inte sig själv i svenskarna. Bevarandet av den 
lokala dialekten ser hon som en angelägenhet för Närpesborna – till vilka hon 
uppenbarligen inte räknar sig själv.  
 
VESNA:  
(1) och dom gör ju misstaget närpes att dom # minns nog där jag gick att 

man blir befriad nästan från finsk # dom satsar så hårt på den där 
svenskan och det tycker jag är fel # man ska satsa både på svenska och 
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finska från början för att om vi kan lära oss svenska så kan vi lika bra lära 
oss finska också  

 
(2)  men det är nog från båda sidor det är inte bara finländarna som vill inte 

tala svensk utan det finns nog svenskarna som vill inte tala finsk heller så 
det är no+ och det är deras problem # […] men vad gäller den här 
dialekten så tycker jag att dom++ det är en klart+ en självklarhet att dom 
ska ha den där dialekten för att det är också deras identitet närpes  
 

(3) varför har lättare invandrare att lära sig svenska så att därför att dom är 
mera motivera(de) för att dom bryr sig int # vem är ++ […] vi har inte 
problem med finländare och inte med svensktalande  

 
Sammanfattningsvis intar åtminstone fyra av de fem deltagarna i 
gruppdiskussionen skiftande och flexibla positioner mellan de båda polerna 
Närpesbo–Bosnisk i Figur 1. Zlata är den som mest konsekvent placerar sig 
mellan de olika polerna och omväxlande refererar till sitt ”Närpesliv” och till 
sin bosniska identitet. Hon har medvetet strävat mot ”Närpespolen”, men trots 
det vill hon hålla en viss distans; hon betonar att hon vill lära sig högsvenska så 
att hon inte fastnar och blir en äkta Närpesbo. Ambivalensen mellan olika 
identiteter framstår i Zlatas fall inte som en oklarhet eller osäkerhet utan 
snarare som en resurs, en tredje position. Hos andra av våra informanter kan 
ambivalensen i stället ta sig uttryck som en känsla av dubbel marginalisering 
(Ekberg & Östman u.u.). Men också de informanter som i diskussionen överlag 
placerar sig närmare polen bosnisk än Närpesbo intar ibland en tredje position, 
som när de betraktar en viss situation från både Närpesbors och 
bosniers/invandrares perspektiv, eller uttryckligen tar ett utifrån-perspektiv, 
som när Vesna ovan reflekterar över språksituationen i Närpes (och Finland).  
 
 
5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Det övergripande temat för denna studie har varit att se på vilket sätt olika 
grupper talar om varandra i en kontaktsituation mellan invandrare och den 
traditionella lokalbefolkningen: hur positionerar de sig i relation till andra 
grupper och hur ser de på sig själva? Psykolingvistiska experiment har visat att 
kategoriseringar sker i enlighet med prototyper snarare än i termer av 
nödvändiga och tillräckliga egenskaper, och varje kategorisering lyfter alltid fram 
vissa egenskaper och döljer andra. Det är också viktigt att uppmärksamma det 
som inte sägs explicit i en diskussion: även om den traditionella lokalbefolkningen 
säger att de inte upplever att det finns några problem med invandrarna och 
invandringen till landsbygden i Österbotten, framkommer också andra 
uppfattningar ”mellan raderna”. Kategoriseringar som ”båssnaren” ’bosnier’ kan 
upplevas som neutrala, men det är sällan bosnierna hänvisar till sig själva med 
den termen (se dock Ekberg & Östman u.u.). 
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Vi har i diskussionen i avsnitt 4.3 fört fram förslaget att bosnierna i Närpes 
kan inta en ”tredje position” i stället för att beteckna sig som antingen bosnier 
eller Närpesbo. Vi vill dock inte säga att det i första hand är fråga om att skapa 
sig en egen kategori, en egen identitet. Den ambivalenta positioneringen är inte 
heller nödvändigtvis ett uttryck för att de bosniska kvinnorna är oklara om sin 
identitet. Det är snarare fråga om att använda sig av ambivalensen som resurs, 
ett mentalt rum (jfr Ekberg & Östman u.u.), som realiseras i ett narrativt själv, 
som tar sig uttryck i livshistorier eller små berättelser (jfr t.ex. Anas berättelse 
om sitt kafébesök). Figur 2 försöker återge den tredje position – det mentala 
rum – som de bosniska informanterna positionerar sig inom. 

 

 

FIGUR 2 Den ”tredje positionen ” illustrerad med det grå fältet. 

Vi vill med figur 2 även understryka att vi inte förespråkar en essentialistisk 
syn på språk och identitet. Vi vill i stället karakterisera det vi ser i bosniernas 
identitetskonstruktion som en senmodern, flytande identitet. I ett sådant 
perspektiv blir till exempel kategoriserande frågor om bosniers identitet icke-
frågor. Sådana frågor kräver definition endast om man utgår från en 
essentialistisk idé att var och en inte bara har en identitet, utan har bara en 
identitet.  

Teoretiskt ansluter vi oss här till den syn som förespråkas i Laakso & 
Östmans (2004) diskussion om identitetskonstruerande i minoritetssituationer 
som ett balanserande mellan hegemoni (”att veta sin plats”) och ambivalens 
(”att placera sig i periferin av samhällets normativitet”). Detta balanserande ger 
möjlighet till variabilitet inom gruppen och till upprepade omdefineringar – 
utan att ens identitet för den skull ska kunna ifrågasättas. Det vi ser bland 
bosnier i Närpes är hur en föreställd gemenskap (”imagined community”: jfr 
Anderson 1991) tar sig uttryck i vår senmoderna, neo-tribala värld (för vidare 
diskussion, se Bauman 1991). På ett generellt plan visar vår studie sålunda att 
det dynamiska i kategoriseringsprocesser bör ges en mer central plats i 
diskussioner om identitetskonstruktion. 
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TRANSKRIPTIONSNYCKEL 
 

 
# kort paus 
## längre paus 
+ avbrutet ord 
++ avbruten sats 
(xxx) ohörbart, med eventuell gissning  
<text> citat 
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VERSALER markerar stark betoning 
[text] kommentar till transkriptionen 
[...] delar har utelämnats 




