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Förord 
De senaste årtiondenas stora invandring har knappast ändrat Sverige 
radikalt, men den har ändå medfört betydande förändringar, och flera av 
dessa gÉler folkrörelse-Sverige. Direkt uppmuntrade och understödda av 
samhmlet har bland zinnat en ny sorts organisationer växt fram. På platser 
där det bor ett litet större antal av någon av de många invandrade 
nationella grupperna: finnar, jugoslaver, chilenare, kurder eller vilken 
grupp det nu kan vara, har lokala föreningar bildats. Dessa år ofta sam
manslutna i regionala organisationer och praktiskt taget alla har riks
organisationer, och några t o m  samorganisationer av flera invandrar-
förbund. 
Invandrarpolitiska kommittén (IPOK) tog tillsammans med statens 
invandrarverk och expertgruppen för invandringsforskning (EIFO) initia
tiv till en jämförande undersökning av riksorganisationer bland 
invandrare ocn minoriteter. H e i ^  Bäck utarbetade en översiktlig analys 
av 39 aktiva riksförbund, samtidig som Magdalena Jaakkola undersökte 
de finska och finlandssvenska organisationerna. Resultaten presenterades 
i två skrifter som EIFO §av ut i sin skriftserie 1983 (nr 22: Jaakkola, M, 
Sverigefinländamas etmska organisationer och nr 24: Bäck, H, 
Invandramas riksorganisationer). 

Detta var inledningen till det projekt som nu avslutas med publiceringen 
av ytterligare tre skrifter av samma författare. Forskningsrådsnämndens 
follo-örelsekommitté och invandrarministem (på rekommendation av 
DEIFO) har delat på kostnaderna för ett fortsättnings- och fördjupning-
projekt, i vilket de lokala och redonala föreningarna har undersölhs 
mom två förbund, Riksförbundet finska föreningar i Sverige och Jugo
slaviska riksförbundet. Magdalena Jaakkola och Henry Bäck ger i sma 
forskningsrapporter intressanta inblickar i invandrarföreningamas verk
samhet och fömtsättningama för deras arbete. De har nytt material som 
de samlat in med hjälp av frågeformulär och enkäter, genom besök och 
intervjuer, och tack vare intensiv medverkan på heltid av två experter 
med egen erfarenhet av organisationsarbete i de två förbunden: Maja 
Bukovac-Re och Seija Kivimemi. En referensgmpp med deltagare från 
de två förbunden gav dessutom värdefullt stöd i projektets iiuednings-
skede. 
Det är följande tre rapporter som nu publiceras firån projektet 
"Invandrarorganisationer i Sverige": Jaakkola, M, Den etniska mobilise
ringen av sverigefinnama; Bäck, H, Jugoslaviska invandrarföreningar i 
Sverige; Jaakkola, M, Skolstrejken i Rinkeby. 

Härmed inleds en ny skriftserie från CEIFO. Särskilt för denna serie har 
ett omslag skapats av konstnärinnan Janina Jasinska. 

Frescati i mars 1989 Tomas Hammar 
Stockholms universitet 

Centmm för invandringsforskning 
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Jag vill hjärtligt tacka initiativtagaren till detta projekt, docent Tomas 
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1 DEN ETNISKA MOBILISERINGEN 

Sverigefinnamas etniska uppvaknande och kamp för att förbättra det 
finska språkets stäUning är ett relativt nytt fenomen. När de stora migra-
tionsströmmama kom i böljan av 1970-talet var situationen mycket 
annorlunda. Sverigefinnama bildade då "en tyst delkultur" och strävade 
efter att anpassa sig till rådande förhållanden hellre än att förändra dem. 

Det har nu gått över tio år sedan de stora migrationsströmmama sinade 
och sverigefinnarnas situation är en helt annan. Av de "tysta sverige
finnama" - som förut kände sig maktlösa i förhållande till rådande miss
förhållanden och som anklagade sig själva för dessa eller bortrationali
serade den upplevda ojämlikheten (Jaakkola 1983a, 105-107; 1984, 43) -
har det blivit en uppmärksammad grupp som ställer krav. 

Sverigefinnamas etniska mobilisering kommer till uttryck i deras före
ningsverksamhet. Den utmärktes under 1970-talet av en stark ökning av 
antalet föreningar, av mer verksamhet som intresseorganisation och av en 
differentiering av verksamheten. Antalet medlemsorganisationer för
dubblades under 1970-talet i den största sverigefinska organisationen -
Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige (RFFS). 1985 hade riksför
bundet 170 verksamma finska föreningar och fler än 45 000 medlemmar.* 

När vistelsen förlängts och en permanent, omfattande finsk befolkning 
stabiliserats i Sverige har det uppstått nya yrkesgrupper som har organi
serat sig. Finska lärare, studenter, journalister, församlingsarbetare, 
bibliotekarier, liksom skribenter och bildkonstnärer gmndade under 
1970-talet egna föreningar. Under 1980-talet organiserade sig också 
socialarbetarna och musikerna. När finska bam kom i skolåldern ledde 
det till att finska föreningar startade skolutskott. Föräldrar som oroat sig 
för sina barns språksvårigheter har organiserat sig i finskspråkiga Hem-
och Skolaföreningar. Det har gått så långt att Finlands etniska grupper 
har böljat organisera sig också i Sverige. Finska zigenare och karelare 
böljade organisera sig under 1970-talet; finlandssvenskamas och 
ingermanländamas organisationsverksamhet är av ännu äldre datum. 

Invandrama fick 1975 kommunal rösträtt (Hammar 1979). Då blev också 
sverigefinnamas politiska verksamhet livligare och speciellt inom 
vänsterpartierna bildades finskspråkiga föreningar och sektioner. Det 

• I slutet av 1985 fanns i Sverige 228 050 personer födda i Finland. 



finns i Sverige nuförtiden ca 600 sverigefinska föreningar, 
församlingsdrklar eller på politisk grund organiserade grupper, och ca 
66 000 sverigefinnar är medlemmar i dessa. Vid sidan av individuella och 
materiella målsättningar har det med andra ord uppkommit 
gemensamma verksamheter, intressen och samhälleliga målsättningar. 

Etnisk aktivitet är inte en företeelse som är typisk enbart för sverige
finnar. En ökad etnisk medvetenhet och växande etnisk föreningsrörelse 
var under 1970-talet karakteristiskt för många europeiska minoriteter. 
Dessa minoriteter var dock vanligtvis gamla, regionala minoriteter. När 
invandringen blev permanent och vistelsetiden i invandringsländerna 
förlängdes och när andelen av den ändra generationen ökade, började 
också sverigefinnarna så småningom likna de gamla språkminoriteterna. 
Finska barn som går i svensk grundskola har annorlunda problem än 
deras föräldrar som har lärt sig sitt språk i Finland och som haft med sig 
till Sverige kunskaper, färdigheter och utbildning de skaffat sig där. 
Också åldrandet bland invandrarna för med sig specialproblem som 
invandrarpensionärer försöker lösa med hjälp av sina intresse
organisationer. 

Förändringar i invandrarbefolkningens demografiska struktur förklarar 
inte ensamma den etniska aktiviteten. Den största delen av sverige-
finnama är - som Europas invandrare i allmänhet - arbetare. Sverige-
finnamas etniska mobilisering kan förklaras av att bara en minoritet av 
utvandrarna till Sverige har sitt ursprung i jordbruksyrken. Speciellt 
under den senaste tiden har mer folk med högre utbildning flyttat till 
Sverige. Under åren 1960-71 hade t.ex. två tredjedelar av utvandrarna till 
Sverige enbart grundutbildning och detsamma gäller dem som under 
1971 utvandrade till andra nordiska länder. 1979 var samma andel bara 
45 % (Wiman 1975,116,119; Majava 1981,14-15). 

Många sverigefinnar har också vidareutbildat sig i Sverige. Som resultat 
av att den finskspråkiga utbildningen ökat kraftigt, finns det nuförtiden ca 
1500 finska lärare i Sverige, som verkar aktivt för att utöka den finsk
språkiga undervisningen och som informerar föräldrarna om barnens 
språksvårigheter i skolan. 

Erik Allardt, som har undersökt minoritetsgruppernas etniska uppvak
nande, har konstaterat att det framlagts olika, t.o.m. helt motsatta för
klaringar. Somliga anser att minoritetens position försämrats och att 
detta har lett till etnisk organisering. Andra i sin tur anser att orsaken är 
en förbättring av minoritetens position. Faktum är dock att allt flera 



stater har börjat bevilja medel för reformer som underlättar minoriteter
nas situation, t.ex. pengar till tvåspråkiga tjänster. Man har ansett att 
denna utveckling har samband med statemas strävan att reglera konflik
ter: För att undvika konflikter anser regeringarna att det är bäst att göra 
åtminstone några eftergifter för minoriteternas krav (Allardt & Starck 
1981,16,36-39). 

Det är knappast en slump att sverigefinnamas etniska organisering för
stärktes i slutet av 1970-talet, sedan Sveriges riksdag år 1975 enhälligt 
godkänt riktlinjerna för invandrar- och minoritetspolitiken, ett program 
som var imikt jämfört med andra europeiska länder. Enligt programmet 
skall staten trygga invandramas rätt att bevara och utveckla sitt språk och 
sin kultur som jämlika med urspmngsbefolkningen (Widgren 1980, 15). 
Ett av programmets resultat var att invandrarna blev en politiskt betyd
elsefull gmpp då de fick kommunal rösträtt (1975). 

De invandrarpolitiska riktlinjema skapade stora förväntningar och mot 
slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet förändrades uppfattningen 
om sverigefinnamas rättigheter väsentligt också inom organisationerna. 
Det centrala språkpolitiska målet blev nu att uppnå ett erkännande av 
det finska språkets ställning och av aktiv tvåspråkighet. Organisationerna 
böljade allt starkare framföra krav till staten och kommunerna om att det 
invandrarpolitiska programmet skulle realiseras i praktiken. Organisa
tionemas livscykel liknar invandrarnas och deras verksamhet och in
riktning förändras när vistelsetiden i Sverige förlängs (jmf- Jaakkola 
1983a; 1984); Också den sverigefinska organisationsverksamheten var i 
början sluten och riktad mot Finland. Den tjänade närmast invandrarnas 
behov av att vara tillsammans. Därefter har följt en differentieringsperiod 
under vilken verksamheten har blivit mångsidigare, mera utåtriktad och 
präglad.av ökat samhälleligt deltagande. 

Paradoxalt nog har inte försvaret av den egna etniska tillhörigheten och 
av de språkliga rättigheterna betytt att organisationema segregerats utan 
tvärtom att de integrerats i det invandrarpolitiska beslutsfattandet: de 
sverigefinska organisationema har nuförtiden representanter i många av 
de kommittéer, delegationer och referensgrupper som invandrarpolitiken 
har åstadkommit (Jaakkola 1983b, 44). 



1.1 Undersökningens syfte 

Den allmänna bild av sverigefinnamas etniska mobilisering som presen
teras här, är baserad på en tidigare undersökning om orga
nisationsverksamhetens uppkomst, tillväxt och differentiering (Jaakkola 
1983b). Denna byggde på intervjuer med riksorganisationernas och 
specialorganisationernas representanter liksom på skriftliga källor. 

Denna undersökning gäller den sverigefinska organisationsverksamheten 
på gräsrotsnivå. Undersökningens objekt är distriktsorganisationema och 
medlemsföreningarna i Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige 
(RFFS). RFFS' historia och verksamhetsformer samt dess inre och yttre 
relationer på förbundsnivå har jag redan tidigare beskrivit (Jaakkola 
1983a, 8-54). Historiker över RFFS, liksom över Finska Föreningen i 
Stockholm och över Stockholms-distriktet har getts ut i flera tidigare verk 
(Bergh 1939; InMnen, M. 1962; Ylärakkola 1974; 1978a; 1978b; Toivio 
1980; InMnen, A-L. 1985). 

De specialorganisationer som nämnts här tidigare är inte medlemmar i 
Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige, och det är inte heller de etni
ska organisationerna bortsett från en av tio karelenföreningar och en 
zigenarförening. Karelemas, ingermanländarnas, finlandssvenskamas, 
läramas och studentemas lokalföreningar har sina egna riksförbund. De 
sverigefinska krigsveteranernas förening är medlem i Finlands Krigs
veteranförbund, och krigsinvalidernas förening i Finlands Krigsinvaliders 
Brödraförbund. 

Inte heller alla finska fierfunktionsföreningar har blivit medlemmar i 
RFFS. I början av 1981 var t.ex. tolv finska föreningar medlemmar i Blå-
Vita-Förbundet. Till detta förbund hörde också specialorganisationer på 
kulturområdet såsom Stockholms finska teater. Finska amatörmusiker. 
Finska skribenter i Solna samt Stockholms studerande borgare liksom 
Borås' finska diskussionsklubb och Finska Klubben i Danderyd. 

Såsom senare skall visas mera i detalj, finns det också i Göteborg flera 
finska föreningar som står utanför RFFS. De har bildat "Samarbetskom-
mittén för fristående finska föreningar i Göteborg". Flera av dem betonar 
idrotten i sin verksamhet. 

De politiska partiernas finskspråkiga föreningar tillhör naturligtvis inte 
heller det partipolitiskt obundna Riksförbundet Finska Föreningar i 
Sverige utan ingår i stället i sina egna partiorganisationer. 1981 fanns det 
sammanlagt 82 finskspråkiga socialdemokratiska föreningar med ca 8 000 



sverigefinska medlemmar. Vänsterpartiet kommunistemas 37 finsk
språkiga sektioner hade samtidigt ca 1 000 sverigefinska medlemmar. 

Grovt uppskattat är ca två tredjedelar av alla medlemmar i de sverige
finska organisationerna medlemmar i Riksförbundet Finska Föreningar i 
Sverige. Syftet med denna undersökning är att beskriva 1) de materiella 
och personella resurser som disponeras av medlemsföreningarna och 
distriktsorganisationema i Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige och 
2) vilket samband dessa har med den funktionella differentieringen av 
föreningsverksamheten. 

Diskussionen av föreningamas och distriktens resurser har delats upp i 
två delar: a) verksamhetens yttre fömtsättningar och b) verksamhetens 
inre fömtsättningar. 

a) Verksamhetens yttre fömtsättningar är bl.a. beroende av i vilken typ 
av ort föreningen verkar. Det kan tänkas att föreningsverksamheten på
verkas av t.ex. hur stor orten är. Ortens storlek påverkar nämligen i 
vilken utsträckning det erbjuds andra möjligheter till fritidssysselsättning 
och finskspråkig service för sverigefirmar. Man kan också anta att antalet 
sverigefilmar, dvs. den potentiella rekryteringsbasen, påverkar 
föreningsverksamheten. Till föreningsverksamhetens yttre fömtsättningar 
hör också dess geografiska lokalisering: avståndet till Finland och till 
Sveriges stora invandrarcentra. Centralt är sålunda avståndet å ena sidan 
till Stockholm, där Riksförbundets anställda funktionärer och kansli 
finns, och å andra sidan avståndet till de nio distriktens kanslier. Före
ningsverksamheten påverkas också av distriktsorganisationerna, eftersom 
dessa i viss mån erbjuder olika tjänster åt sina medlemsföreningar. 

b) Med de inre fömtsättningama för förenings- och distriktsverk
samheten menas för det första föreningens ålder: ju äldre föreningen är, 
desto mer integrerad kan man anta att den är i sin nya omgivning. Detta 
kan vidare antas spela en roll för föreningens förmåga att organisera 
olika aktiviteter och för dess inflytande på den egna orten och utanför 
den. 

Utöver föreningens ålder kan man anta att de ekonomiska resurserna har 
stor betydelse för vad föreningar och distrikt kan erbjuda sina 
medlenmiar. I undersökningen beskrivs å ena sidan distrikts
organisationers och föreningars inkomstkällor och å andra sidan hur de 
använder sina pengar. 



Till föreningarnas inre förutsättningar hör naturligtvis hur många med
lemmar de förmår rekrytera. Detta är väsentligt med tanke på sverige-
finnamas framtid. Etniska gruppers överlevnad hänger nämligen samman 
inte bara med att gruppens medlemmar har gemensamma kulturdrag oeh 
att de identifierar sig med den egna gruppen. Så betonar t.ex. Erik 
AUardt liksom också Fredrik Barth (1969, 12-21) att sociala organisa
tioner och egna institutioner är viktiga för uppkomsten och överlevnaden 
av en etnisk grupp. För närvarande är det rikstäckande organisations
nätet den enda etniskt organiserade sociala institution vars verksamhet 
"vanliga" sverigefinnar kan delta i. 

Vi kommer alltså att ta reda på å ena sidan hur många sverigefinnar på 
olika orter som deltar i RFFS' verksamhet och å andra sidan organisa
tionsprocenten, dvs. hur stor andel av den lokala finska befolkningen som 
är organiserad. Man bör också uppmärksamma att vanligtvis bara en del 
av organisationemas medlemmar är aktiva och deltar i verksamheten. 
Finska föreningar är också exceptionellt mångsidiga i sin verksamhet. Vi 
undersöker hur stor andel de aktiva och passiva medlemmarna i 
föreningsverksamheten utgör och på vilket sätt deltagarantalet varierar 
på olika verksamhetsområden och i föreningar med olika storlek. 

Med tanke på minoritetens framtid är det också viktigt att ta reda på 
vilka ålders- och yrkesgrupper som deltar i föreningsverksamheten och 
vilka grupper som det är speciellt svårt att rekrytera. Det är dock viktigt 
att lägga märke till att föreningsverksamheten inte är begränsad till 
medlemskåren. Organisationens språkpolitiska verksamhet kan t.ex. på
verka vilken slags service det svenska samhället erbjuder utanför före
ningen. 

Man kan anta att det för föreningamas verksamhet är av central betyd
else, vilket slags personer som rekryteras till deras ledning. Styrelsemed-
lemmamas ålder, utbildning, yrke, och organisationserfarenhet, deras 
politiska aktivitet och personliga egenskaper kan antas påverka vad som 
blir tyngdpunkten i föreningsverksamheten på olika orter. Men hur stor 
ortens finska befolkning är och hur denna finska befolkning är socialt 
sammansatt, påverkar i sin tur vilka möjligheter det finns att rekrytera 
ledare. 

Finska föreningar är allmänna intresseföreningar som inte bara ägnar sig 
åt en enda fråga, och deras verksamhet är mer omfattande och differen
tierad än de vanliga svenska organisationemas (jmf. Radecki 1979; 
Schoeneberg 1985). De är samtidigt både samvaro-, idrotts-, kultur- och 



intresseorganisationer. Deras målgrupp är sverigefinnar i alla åldrar från 
barn till pensionärer. 

Invandrarorganisationema har dessutom vissa specialuppgifter som 
skiljer dem från andra finska och svenska organisationer; 

a) De kan ha till uppgift att anpassa eller socialisera till den nya omgiv
ningen. Man kan anta att de också påverkar hur invandrarna uppfattar 
den nya omgivningen, vilken livsstil de tillägnar sig, vilka problem de blir 
medvetna om och vilka lösningsmodeller de väljer. 

b) Invandrarorganisationema kan dessutom ha till uppgift att skapa, 
bevara och stärka den etniska identiteten, som är av central betydelse för 
minoritetsgruppens överlevnad i det svenska samhället. 

c) Organisationemas möjlighet att stärka och bevara den sverigefinska 
identiteten beror till stor del på hur de lyckas att verka som intresseorga
nisationer, t.ex. hur de lyckas tillvarata och förbättra finska språkets ställ
ning i det svenska samhället. 

Dessa speciella uppgifter för invandrarorganisationema finns också in
skrivna i stadgarna för Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige, enligt 
vilka RFFS å ena sidan strävar efter 

"att främja sverigefinnamas anpassning i det svenska samhället och deras 
utveckling till en tvåspråkig befolkningsgnipp som i praktiken förverkligar 
nordiskt samarbete". 

å andra sidan också strävar efter 

'att bland sina medlemmar och bland sverigefinnar i allmänhet främja en själv
ständig kulturverksamhet som är baserad på finska språket och finsk kulturtradi
tion samt stödja sverigefinnamas möjligheter till fasta kontakter till Finlands sam
hällsliv och kultur". 

Trots att målsättningarna för verksamheten är gemensamma, betyder det 
inte att verksamheten i olika föreningar och distrikt i praktiken är 
likadan. Det är därför avsikten här att beskriva föreningamas verksam
hetsprofiler och sambandet mellan dessa och föreningarnas inre och yttre 
verksamhetsfömtsättningar. 

Att sverigefiimamas språkpolitiska krav under den senaste tiden blivit 
starkare gör det särskilt intressant att klarlägga omfattningen av för
bundets intressebevakning och dess former också på gräsrotsnivån. Fram



för allt har skolstrejkerna och riksförbundets ställningstaganden till dessa 
fått publicitet. Om omfattningen av det språkpolitiska arbetet i finska 
föreningar och i distriktsorganisatoner runt om i Sverige finns det däre
mot inga uppgifter. 

Den skolstrejk som bröt ut under undersökningens gång i en Stockholms
förort, Rinkeby, erbjöd en unik möjlighet att följa sverigefinnarnas 
språkpolitiska verksamhet när den var som mest tillspetsad. 

U Undersökningsmaterialet 

Undersökningsmaterialet består av postenkäter, personliga intervjuer och 
deltagande observation samt skriftliga källor. Materialet samlades in 
under åren 1983-85.1 november 1983 skickades en omfattande enkät om 
föreningsverksamheten till medlemsföreningarna i Riksförbundet Finska 
Föreningar i Sverige. Enkäten var riktad till föreningamas ordförande. 
Den besvarades av 161 av de 179 finska föreningar som då fungerade. 
Svarsprocenten var således 90 procent. 

För att få veta hur föreningamas yttre fömtsättningar påverkar deras 
verksamhet, insamlades under undersökningens gång också uppgifter om 
verksamhetsortema, bl.a. om kommunens befolkning, finnarnas antal, 
antalet finska elever i gmndskolan och deltagande i undervisningen i 
finska, antalet modersmålsklasser, kommunens näringsstmktur, det poli
tiska styrkeförhållandet samt förekomsten av kommunala invandrar
byråer. 

På våren 1985 skickades en omfattande postenkät också till RFFS' 
distriktsorganisationer i Riksförbundet Finska Föreningar samt till Göte
borgs regionorganisation som 1984 blev ett självständigt distrikt, Göte
borgs och Bohusläns distrikt. Alla distrikt återsände de ifyllda enkäterna. 

Under våren 1985 intervjuades också alla distriktssekreterare per telefon. 
Intervjuerna varade flera timmar och i dem behandlades speciellt det 
skolpolitiska arbetet i distrikten. 

Under 1984-85 svarade alla ledamöter i förbundsstyrelsen och alla 
distriktsordförandena och distriktssekreteraraa på en enkät. Med hjälp av 
den kunde dessa förtroendemän i RFFS studeras vad gäller deras sociala 
bakgmnd och deras samhällsaktivitet både i den egna organisationen och 
utanför denna. 



För att bli insatt i RFFS' verksamhet på olika nivåer deltog jag och forsk
ningsassistenten Seija Kiviniemi i ett möte med distriktsordförandena och 
-sekreterarna i Axevalla den 1-3 november 1984, förbundsstyrelsens 
sammanträden, förbundsrådets sammanträde den 1-2 december 1984 
samt förbundskongressen den 2-3 juni 1984. Seija Kiviniemi deltog under 
undersökningstidens gång också i många andra sammanträden med för
bundsstyrelsen och -rådet och förde noggranna anteckningar. I samband 
med sammanträdena intervjuade vi också informellt organisationens led
are. Seija Kiviniemi var redan före undersökningen insatt i förbundets 
verksamhet tack vare sin tjänstgöring på dess kansli. Detta underlättade 
materialinsamlingen och tolkningen av materialet. Seija Kieviniemi var 
också suppleant i Stockholms skolstyrelse och kunde därför bidra till för
ståelsen av det skolpolitiska beslutsfattandet, bl.a. under skolstrejken i 
Rinkeby. 

Vi satte oss in i gräsrotsnivåns föreningsverksamhet genom personliga 
intervjuer och genom observationer på fyra orter. Som föremål för inten
sivstudier valde vi Malmö, Hallstahammar, Göteborg och Stockholm. 
Valet av orter för fallstudierna motiveras närmare längre fram i denna 
undersökning. 

Vi tillbringade en vecka i vardera Malmö, Hallstahammar och Göteborg. 
Vi satte oss in i Spånga finska förenings verksamhet i Stockholm under 
olika faser av undersökningen. 

På fallstudieortema intervjuade vi å ena sidan representanter för finska 
föreningar och å andra sidan representanter för andra finska organisa
tioner, för skolor, för kyrkan samt för kommunen. Vi intervjuade tidigare 
och nuvarande ordförande, styrelsemedlemmar, cirkelledare och an
ställda i finska föreningar. Vi deltog i olika utskotts sammanträden och 
observerade föreningens olika verksamheter. Vi intervjuade finska lärare, 
samt finska och svenska politiker och tjänstemän som representerade 
invandrar-, skol- och fritidsförvaltningar och besökte finska klasser, dag
hem och den finska församlingen. Insamlingen av skriftlig dokumentation 
från såväl föreningar (historik, verksamhetsberättelser, medlemsblad 
etc.) som kommuner gjorde det möjUgt att beskriva före
ningsverksamhetens historia och att analysera sambandet mellan ortemas 
speciella karaktär och föreningsverksamhetens funktionella differen
tiering. 
Det var alltså i en stockholmsförort, Rinkeby, som vi valt att göra till 
föremål för fallstudie, som det till vår överraskning bröt ut en skolstrejk 



under våren 1984. Skolstrejken gav oss exceptionellt goda möjligheter att 
studera sverigefinnamas etniska mobilisering på det lokala planet i en 
konkret skol- och språkpolitisk konfliktsituation. 

Skolstrejken stöddes av Finska Klubben i Spånga. Vi gjorde intervjuer 
med föreningsaktivister, strejkledare och strejkkommitténs medlemmar, 
med föräldrar och lärare, med Bredbyskolans rektor och rektorer på 
invandrarexpeditionen, och vidare med skolmyndigheter och politiker 
samt representanter för finska riksförbundet och dess distrikts- och 
lokalorganisationer. Dessutom har vi deltagit vid och observerat strejk
möten i Finska Klubbens lokaler och följt förhandlingar mellan föräldrar, 
rektorn, myndigheter och skolpolitiker. Uppgifter finns om det intellek
tuella, materiella och ekonomiska stöd som de strejkande fick från andra 
organisationer och skolor, företag, myndigheter och politiker i Sverige 
såväl som i Finland. Strejken väckte stor uppmärksamhet i massmedia 
och det som skrevs om strejken har samlats från såväl svensk och sverige
finsk som finsk press. 

Avsikten var att analysera under vilka förutsättningar konflikten uppstod 
och hur den utvecklades, samt vilka slags följder den hade på det lokala 
planet, inom den sverigefinska gemenskapen och nationellt. I denna 
undersökning beskrivs skolstrejken i Rinkeby framför allt ur de sverige
finska organisationernas perspektiv, som ett exempel på deras språkpoli
tiska verksamhet. De intressanta perspektiv för studier av relationen 
mellan etnisk och politisk mobilisering, som detta öppnar, har analyserats 
närmare i en separat studie "Skolstrejken i Rinkeby. En undersökning om 
sverigefinnamas etniska mobilisering i en stockholmsförort" (Jaakkola 
1989). 

U Sverigefinnarnas deltagande i organisationslivet 

Det sverigefinländska organisationslivet har redan en hundrafemtioårig 
historia och dess grundare är kända.* Folkloristen, diktaren Karl Axel 
Gottlund grundade år 1830 den första finländska föreningen Tukhulmin 
Suomalaiskunta. År 1859 kom nästa finländska förening till stånd. Finska 
Gillet. Också grundaren för den var en känd finlandsfödd person, 
Västerbottens läns landshövding Gustaf Adolf Montgomery. 

* Redan 1533 hade Finska Församlingen i Stockholm grundats, som 1984 hade 23 313 
medlemmar. 



De första finländska föreningarna hade som medlemmar kända konst
närer såsom Wilhelm von Wright och R.E. Finnberg. Till Finska Gillet 
hörde bl.a. forskningsresanden A.E. Nordenskiöld, fadern till det finska 
folkskoleväsendet, Uno Cygnaeus och "gubben" F.W. Lode och Otto von 
Fieandt, kända som krigshjältar från Runebergs Fältskäms berättelser 
(Ylärakkola 1981,1). 

År 1894 bildades den äldsta av de nu verksamma finska föreningarna. 
Finska Föreningen i Stockholm. 

Nyare uppgifter om finska föreningars antal fiims det först från och med 
år 1957. Det året grundades nämligen Riksförbundet Finska Föreningar i 
Sverige, som 7 finska föreningar anslöt sig till. Kallelsen till det konsti
tuerande mötet hade skickats till 30 föreningar som man visste existerade 
(Inkinen, A-L. 1985). Till år 1960 hade antalet medlemsföreningar i 
RFFS fördubblats till 14. De två följande årtiondena var den tid då 
organisationsverksamheten expanderade starkt. I genomsnitt grundades 
årligen på 1960- och 1970-talen 9-10 nya finska föreningar, så att antalet 
medlemsföreningar i RFFS redan 1970 var 107 och växte vidare till 197 
år 1980. Under första hälften av 1980-talet har tillväxten av förenings
verksamheten avtagit. År 1985 hade RFFS 218 medlemsföreningar, men 
alla dessa föreningar är inte verksamma. År 1983 var 179 av RFFS' 216 
medlemsföreningar verksamma, och år 1985 var antalet 170. 

Tabell 1. Tillväxten av Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige 

Antal 

År 
medlems Antal 

År föreningar medlemmar 

1957 7 
1960 14 
1970 107 ca 30 000 
1980 197 ca 56 000 
1981 205 ca 55 000 
1982 212 53 489 
1983 216 51515 
1984 217 48 511 
1985 218 45 154 

Finska föreningarnas medlemsantal var som störst vid början av 1980-
talet då föreningarna hade 56 000 medlemmar. Medlemsantalet hade 
fördubblats under 1970-talet: år 1970 var det ca 30 000. Under 1980-talet 



har antalet föreningsmedlemmar stadigt sjunkit. År 1985 fanns drygt 
45 000 medlemmar (tabell 1). 

När föreningsverksamheten expanderade på 1960-talet, blev det aktuellt 
att grunda regionala distriksorganisationer. Detta genomfördes under 
åren 1966-71. Finska föreningar i det äldsta distriktet, Västmanlands, 
grundat år 1966, är också i genomsnitt äldre än de andra föreningarna: 
alla grundades redan på 1950- eller 1960-talen. Också flertalet föreningar 
i Örebro-Värmlands och Södra Norrlands distrikten har kommit till på 
1950- och 1960-talen. Finska föreningar bredde ut sig till Västergötland 
och Södermanland först på 1970-talet. Som yngst är föreningsverksam
heten å ena sidan i Norra Sverige och å andra sidan i Skåne, där huvud
delen av föreningarna har tillkommit först på 1970-talet, oftast mot slutet 
av decenniet. I tabell 2 kan man se antalet medlemsföreningar i de olika 
distrikten och det totala antalet medlemmar i dem. 

Tabell 2. Antalet medlemsföreningar och medlemmar i RFFS-distrikten 
1984^^ 

Antal Antal 
Distrikt föreningar medlemmjir 

Stockholm 39 11964 
Södermanland-Östergötland 24 4 694 
Södra Sverige 14 2 249 
Västergötland 39 9 817 
Örebro-Värmland 20 3 837 
Västmanland 12 5 235 
Södra Norrland 18 5 334 
Norra Sverige 22 5 107 

^ Enligt uppgifter och verksamhetsberättelser från distrikten. Uppgifterna skiljer sig 
något från uppgifterna i riksförbundets årsberättelser eftersom distrUcten ur statistiken 
tagit bort bLa. sådana som har medlemskap i flera föreningar. 

Finska föreningar firms i sammanlagt 147 av Sveriges 284 kommuner. På 
vissa orter, t.ex. i Göteborg och i Stockholm finns det flera finska förenin
gar. Organiseringsgraden varierar mycket efter kommun. I tabell 3 kan 
man se att i över hälften av kommunerna är minst 30 % av dem som har 
finsk bakgrund medlemmar i den finska förening som är med i 
riksförbundet.* Dessutom kan en del av finnarna vara medlemmar i 

* Med finsk bakgrund menar jag personer som är antingen födda i Finland eller som har 
åtminstone en förälder född i Finland, samt i Sverige födda fmska medborgare. 



någon annan i kommunen verksam sverigefinsk flerfunktions- och/eller 
spedalorganisation. Nästan i hälften av kommunerna varierar 
organiseringsgraden mellan 20 och 39 % och i knappt en tredjedel av 
kommunerna är den under 20 %. I genomsnitt är en tredjedel av 
sverigefinnama medlemmar i en finsk förening om en eller flera sådana 
finns på deras bostadsort. 

Andelen deltagare i RFFS' verksamhet är större på mindre orter än på 
stora (r=30). Detta är intressant ur den synvinkeln att det på mindre 
orter bor färre finnar och genom att finska föreningarnas verksamhet inte 
är lika mångsidig där som i de stora kommunerna. Korrelationen mellan 
organiseringsgraden och filmarnas absoluta antal är .31. 

Tabell 3. Deltagande i RFFS' verksamhet 

Andel av kommunens Andel kommuner där det finns en eller 
finska befolkning flera finska föreningar (N=147) 
som är medlemmar 
i finsk förening (%) % kumulativ % 

90- 2 2 
80-89 - -

70-79 3 5 
60-69 3 8 
50-59 8 16 
40-49 14 30 
30-39 25 55 
20-29 15 70 
10-19 25 95 

- 9 5 100 

S;a 100 

I tvä kommuner överstiger medlemsantalet finnamas antal. Orsaken är den att före
ningar rekryterar medlemmar över kommungränser. 

Som väntat är det absoluta antalet medlemmar i de finska föreningarna 
större på stora orter (r=.54), där det också bor flest fiimar (r=.87). 

Organiseringsgraden är högre i av jordbruk och industri dominerade 
kommuner än i kommuner med stor servicesektor. Det tycks vara så att 
finska föreningar i storstäder har sämre möjligheter att konkurrera t.ex. 
med det kommersiella fritidsutbudet. Detta trots att dessa föreningar i 
storstäderna har mångsidigare verksamhet än föreningar i små kom
muner. Det är också möjligt att de långa avstånden från storstädemas 



olika förorter försvårar rekryteringen av finnar. Den låga organise
ringsprocenten kan också förklaras av att där också finns många utanför 
RFFS verksamma finska föreningar samt sverigefinska specialorganisa
tioner. De som inte deltar i RFFS' verksamhet kan trots det vara organi
serade i andra sverigefinska föreningar. 

I tabell 4 kan man se de kommuner där minst hälften av dem som har 
finskt ursprung är medlemmar i RFFS' medlemsförening. I de fall där 
organiseringsprocenten är över 100, beror detta på att föreningen rek
ryterar medlemmar också utanför kommungränsen. Nästan var femte 
förening överskrider kommungränsen i rekryteringen av medlem
mar, vilket gör tolkningen av tabellen problematisk. 

Tabell 4. Kommuner där minst hälften av sverigefinnama är RFFS' 
medlemmar 

Finnarnas Finnamas 
Kommun organiseringsgrad, % antal i kommunen 

Åstorp 125 149 
Ragunda 
Bollnäs 

113 
92 

150 
196 

Lessebo 78 144 
Oskarshamn 75 460 
Älvkarleby 73 544 
Degerfors 73 649 
Tranemo 69 591 
Härryda 62 942 
Kalix 58 121 
Gävle 57 203 
Mellerud 56 147 
Markaiyd 
Smedjebacken 

55 
53 

203 
792 

Nybro 52 211 
Valdemarsvik 51 203 

Den lokala finska föreningen rekryterar medlemmar också från grannkommuner. 

Organiseringsprocenten varierar stort och nästan i samtliga län firms 
konmiuner med både hög och låg organiseringsgrad. På Stockholms, 
Södermanlands, Blekinge och Västerbottens läns alla "föreningsorter" är 
organiseringsgraden mindre än 40 % av den finska befolkningen. I 
Kronobergs län har däremot samtliga föreningar lyckasts rekrytera minst 
40 % av sina kommuners finska befolkning, och över hälften av förening
arna i Kristianstads, Skaraborgs, Värmlands och Gävleborgs län har varit 



i stånd att rekrytera minst 40 % av den finska befolkningen i respektive 
kommun (tabell 5). 

Tabell 5. Antal kommuner efter föreningamas rekryteringsgrad, länsvis 

Rekryteringsgrad 

Län -19% 20-39% 40-59% 60- % S:a 

Stockholm 15 7 22 
Uppsala 1 3 1 1 6 
Södermanland 3 4 - - 7 
Östergötland 2 2 2 - 6 
Jönköping 1 3 1 - 5 
Kronoberg - - 3 1 4 
Kalmar 1 1 1 1 4 
Blekinge - 2 - - 2 
Kristianstad - 1 2 1 4 
Malmöhus 4 - 2 - 6 
Halland 2 2 - 4 
Göteborg-Bohus 1 3 - 1 5 
Älvsborg 3 4 3 1 11 
Skaraborg 
Yärmland 1 

1 
1 

2 
2 2 

3 
6 

Örebro 2 3 3 1 9 
Västmanland 1 5 3 - 9 
Kopparberg 
Gävleborg 

2 3 
2 

1 
3 1 

6 
6 

Västernorrland 1 4 1 1 7 
Jämtland - 1 1 2 
Västerbotten 1 2 - _ 3 
Norrbotten 4 5 1 - 10 

Hittills har vi studerat deltagandet i RPFS' verksamhet på orter där det 
finns en eller flera finska föreningar. Men på alla orter där det bor finnar, 
finns inte någon egen finsk förening. Av detta följer att när man tittar på 
sverigefiimamas organiseringsgrad i hela riket, är den lägre i genomsnitt 
än den förut beskrivna. Under undersökningsåret (1983) bodde i Sverige 
234 368 i Finland födda människor. Antalet medlenmiar i RFFS' 
medlemsföreningar var enligt distriktens årsberättelser 49 793. Om man 
skulle välja som rekryteringsgrund enbart de finlandsfödda, skulle 
sverigefiimamas organiseringsgrad vara 21 procent i RFFS' medlems
föreningar. Också sverigefödda personer kan dock vara medlemmar.* 

* År 1983 hade huvuddelen av föreningarna (86 %) också svenska medlemmar och tre 
fjärdedelar (72%) hade också medlemmar av andra nationaliteter. I majoriteten av 
föreningarna (85 %) var sådana medlemmar högst 30. I hälften av föreningarna fanns 
högst 10 st sådana medlemmar. 



Om man väljer som rekryteringsgrund förutom de Finlands-födda också 
de finska medborgare som är födda i Sverige samt de som har åtminstone 
en finlandsfödd förälder, var antalet sverigefinnar 361 666.1 relation till 
detta antal skulle sverigefinnamas organiseringsgrad vara 14 procent. 

Man måste dock observera att sverigefinnarnas organisationsnät inte in
skränker sig enbart till medlemsföreningar i Riksförbundet Finska Före
ningar i Sverige. Utöver dessa finns det i Sverige ca 400 andra finsk
språkiga flerfunktions- eller specialorganisationer eller organiserade 
grupper. Såsom konstaterades förut är två tredjedelar av alla organi
serade medlemmar i RFFS' medlemsföreningar, medan således en 
tredjedel är medlemmar i andra organisationer utanför RFFS. Om man 
tar med medlemskapet i samtliga föreningar, skulle sverigefinnarnas 
organiseringsprocent vara 28 procent om man har finlandsfödda som 
rekryteringsbas och 18 procent om man har som bas alla med finskt 
ursprung. 

Finska föreningamas storlek varierar mycket. Cirka hälften har minst 200 
medlemmar och ungefär hälften är mindre (tabell 6). Fem finska före
ningar hade år 1983 minst 1 000 medlemmar. Finska föreningen i Stock
holm hade 2 197 medlemmar. 

Tabell 6. Föreningar efter antal medlemmar i RFFS' medlemsföreningar år 
1983 (i procent) 

Föreningens Procent av Kumulativ 
medlemsantal föreningar procent 

-99 20 20 
100 -199 31 51 
200 - 299 9 60 
300 - 399 14 74 
400 - 499 8 82 
500 - 599 7 89 
600 - 699 2 91 
700-799 3 94 
800 - 899 1 95 
900 - 999 2 97 

1000-1999 2 99 
2000- 1 100 



2 MEDLEMSKÅREN 

2.1 Yrkesstrukturen 

Medlemskåren i de finska föreningarna motsvarar till sin yrkesstruktur 
hela den sverigefinska befolkningen. År 1984 hade nästan hälften av de i 
Finland födda yrkesverksamma arbete i industrier, gruvor m.m. Var 
fjärde hade arbete inom den offentliga sektorn (imdervisning, sjukvård, 
socialvård osv.). Över 70 procent tillhörde socialgrupp Hl (SCB 1984). 

I huvuddelen av de finska föreningarna dominerade arbetarna. De före
ningar som besvarade enkäten, uppskattade att minst hälften av deras 
medlemmar var arbetare. I de flesta föreningarna (74 %) var tjänstemän
nens andel mindre än en tiondedel. I över hälften av föreningarna (56 %) 
var deras andel bara 0-5 procent av medlemmarna. Arbetarnas andel 
varierade i föreningarna från 30 till 69 procent och de icke-förvärvs-
arbetandes andel, barn, studenter och pensionärer var 20-59 procent 
(tabell 7). 

Tabell 7. Föreningar efter medlemmarnas yrkesstruktur (i procent) 

Andel före- Förvärvsarbetande Icke 
ningsmed- förvärvs
lemmar (%) Arbetare Tjänstemän Företagare arbetande 

- 9  1 74 97 6 
10-19 1 18 2 7 
20-29 7 3 1 13 
30-39 13 3 - 28 
40-49 17 - - 25 
50-59 26 1 - 13 
60-69 17 - - 6 
70-79 9 1 - 2 
80- 9 - - -

S;a 100 100 100 100 

Det var som väntat lättare att rekrytera arbetare än andra yrkesgrupper. 
Cirka hälften av föreningarna ansåg att det var svårt att rekrytera 



tjänstemän och företagare till föreningsverksamheten, men bara var 
tionde förening ansåg det vara svårt att rekrytera arbetare. 

12 Åldersstrukturen 

Finska föreningar är ovanliga organisationer i det avseendet att de 
försöker rekrytera medlemmar ur alla åldersgrupper. Med tanke på orga
nisationens och sverigefinnamas framtid är det av central betydelse i 
vilken omfattning de förmår få med ungdomar och andra generationens 
invandrare som medlemmar. Av tabell 8 kan man se att i över hälften av 
föreningarna (55 %) varierade andelen växande ungdom (under 16 år) 
mellan 20 och 39 procent. Den vuxna ungdomens andel (16-24 år) var 
något lägre, i hälften av föreningarna var den 10-19 procent. 

Tabell 8. Föreningar efter ålderstrukturen i medlemskåren (i procent) 

Åldersgrupp 
Andel förenings
medlemmar (%) under 16 16-24 25-44 45-64 över 64 

- 9  15 19 1 16 87 
10-19 24 51 2 33 12 
20-29 35 23 33 33 1 
30-39 20 6 29 10 -

40-49 5 . 17 7 -

50-59 . 10 1 -

60-69 1 1 6 - -

70-79 - - 2 - -

S:a 100 100 100 100 100 

Den största andelen i medlemskåren har de unga i arbetsför ålder (25-44 
år), men man ska uppmärksamma att denna grupp omfatter också fler 
sverigefilmar; ålderskategorin är här vidare och omfattar 20 år, medan 
kategorin vuxna ungdomar bara omfattade 10 år. Pensionärernas andel är 
relativt liten i föreningarna, oftast mellan O och 9 procent. 

Man har varit bekymrad i föreningarna över att den vuxna ungdomen 
utgjort så liten andel bland medlemmarna. Om deras intresse 
konkurrerar bl.a. det kommersiella fritidsutbudet och de svenska idrotts-
organisationerna. De yngre ungdomarnas relativt större aktivitet kan 
förklaras med att de går i skolornas finska klasser, vilket den vuxna 



ungdomen inte har gjort. Ungdomar under 16 år kommer ofta till 
föreningsverksamheten med sina föräldrar. Förbättringen av den 
finskspråkiga undervisningens ställning kan väntas öka sverigefinnamas 
organiseringsgrad, trots tendensen att det absoluta medlemsantalet 
sjunker. Den relativa andelen av deltagande i finskspråkig undervisning 
har vuxit avsevärt under senare år. Samtidigt påverkar förändringen i 
befolkningens åldersstruktur negativt rekryteringsbasen; såväl de 
finskspråkiga som svenskspråkiga grundskoleelevernas antal håller på att 
minska. 

Den vuxna ungdomens andel är som störst i stora föreningar med minst 
500 medlemmar (tabell 9). I drygt en tredejdel av föreningarna är minst 
en femtedel av medlemmarna 16-24-åringar. 

Tabell 9. Föreningar efter andelen vuxna ungdomar (16-24 år) i medlems
kåren (i procent) 

Föreningens 
medlemsantal 

Andel vuxna ungdomar 

S:a 
Föreningens 
medlemsantal -9% 10-19% 20-29% 30-39% 40- % S:a 

-99 42 42 16 100 
100 -199 18 50 32 - 100 
200 - 499 14 56 19 9 2 100 
500- 4 57 26 13 - 100 

Föreningarnas ålderstruktur påverkas troligen av att de stora förenin
garna har bredare möjligheter att erbjuda ungdomen meningsfull syssel
sättning än vad de mindre föreningarna har. Stora föreningars idrotts-
och kulturverksamhet är mera omfattande, och de organiserar oftare än 
andra dans och diskotek. Man kan också spela olika spel i deras lokaler 
och lokalerna är öppna dagligen för informella aktiviteter. 

2.3 Aktiva och passiva medlemmar 

Långt ifrån alla föreningsmedlemmar deltar i alla de aktiviteter som 
föreningen ordnar och en del nöjer sig med att bara betala 
medlemsavgiften och ta emot föreningens information eller tidning. I 
tabell 10 kan man dock se att i majoriteten av föreningarna (60 %) deltar 
minst 70 procent av medlemmarna i åtminstone någon verksamhet. 



Men i var tionde förening är minst hälften av medlemmarna helt passiva. 
Relativt störst är deltagandet i föreningens dans; två tredjedelar av 
föreningarna uppgav att minst en tredjedel av medlemmarna kommer till 
danser. Nästan lika många föreningar uppgav att minst en femtedel av 
medlemmarna deltar i cirkelverksamheten. En mindre andel av 
medlemmarna deltar i årsmöten eller andra beslutande möten, oftast 
mindre än en femtedel av föreningsmedlemmarna. 

Tabell 10. Föreningar efter medlemmarnas deltagande i verksamheten 
(i procent) 

Verksamhetstyp 

Andel förenings- danser. cirk års deltar inte i 
medlenmiar {%) fester lar möten verksamheten 

- 9  6 22 33 18 
10-19 15 37 41 24 
20-29 17 17 15 18 
30-39 22 10 8 21 
40-49 16 8 1 9 
50-59 10 3 1 7 
60-69 6 3 1 2 
70-79 1 1 - 1 
80- 7 1 - -

S:a 100 100 100 100 

Förut har jag beskrivit fördelningen av föreningamas formella 
medlemsantal. Genom att studera det absoluta antalet deltagare i olika 
verksamheter, kan man få en uppfattning om i vilken omfattning 
föreningarna verkligen förmår att mobilisera sverigefinnar. Man bör dock 
komma ihåg att föreningen också kan påverka de passiva medlemmarna 
med den kunskapspridning som sker genom föreningens publikationer, 
lokalradion och de aktiva medlemmarna. 

Av tabell 11 kan man se att det i den övervägande delen (70 %) av 
föreningarna finns minst 100 medlemmar som deltar i åtminstone någon 
aktivitet. I drygt en tredjedel av föreningarna är minst 200 aktiva. Nästan 
hälften av föreningarna uppger att minst 100 medlemmar besöker 
föreningens dans. Deltagande i cirkelverksamheten är redan mera 
krävande. Trots det uppger 41 procent av föreningarna att minst 50 



medlemmar deltar i cirkelverksamheten. I var åttonde förening finns det 
minst 200 cirkeldeltagare. I årsmöten eller andra beslutande möten 
deltar oftast (i 81 % av förerdngama) mindre än 50 personer. Det van
ligaste (35 % av föreningar) deltagarantalet på sådana möten är 20-29 
personer. 

Tabell 11. Föreningar efter det absoluta antalet deltagare i olika aktiviteter 
(i procent) 

Verksamhetstyp -49 

Antal deltagare 

50-99 100-199 200- S:a 

Ge
nom
snitt 

möten 81 16 3 1 100 35 
cirkelverksamhet 59 16 11 13 100 80 
danser, fester 26 30 19 25 100 110 
aiman verksamhet 5 25 31 39 100 239 

I de finska föreningamas möten deltar i medeltal 35 personer och 
åtminstone i någon verksamhet deltar i medeltal 239 personer. 
Föreningens storlek påverkar både det relativa och det absoluta antalet 
deltagare i olika aktiviteter. Som förväntat deltar i alla aktiviteter flera 
medlemmar i stora föreningar än i små. T.ex. uppgav flertalet stora 
föreningar (70 %) med minst 500 medlemmar att nunst 100 personer 
deltar i cirkelverksamheten. I nästan alla stora föreningar var minst 300 
medlemmar aktiva: de deltog åtminstone i någon verksamhet. 

Av tabell 12 kan man se, att demokratin tycks fungera bättre i de små 
föreningarna: en relativt större andel av medlemmarna deltar i 
beslutsfattandet. Det är nu minst 30 % av medlemmarna som deltar i 
beslutande möten i var tredje liten förening medan detsamma bara gäller 
mycket få i stora föreningar (3 %). 

Det mera totala grepp som de små föreningarna har om sina medlemmar 
syns också i det att en relativt sett större andel av medlemmarna deltar i 
föreningens dans; 40 procent av de små men bara 16 procent av de stora 
föreningarna uppgav att minst hälften av medlemmarna besöker före
ningens dans. 



De stora föreningarna har dock mera mångsidiga aktiviteter och de kan 
tydligen just därför rekrytera fler medlemmar till cirkelverksamheten, 
inte bara i absoluta tal utan också i relativa tal. T.o.m. 40 procent av de 
stora föreningarna hade fått minst en tredjedel av medlemmarna med i 
cirkelverksamheten. Å andra sidan deltog mindre än en tiondedel av 
medlemmarna i var Qärde stor förening. 

Men också andelen helt passiva medlemmar var störst i de allra största 
föreningarna (tabell 12). 

Tabell 12. Föreningar efter andelen deltagare i föreningsaktiviteter och 
föreningens storlek (i procent) 

Andel deltagare 
Föreningens 
medlemsantal -9% 10-29% 30- % S:a N 

Möten -99 - 63 37 100 (27) 
100-199 10 82 8 100 (48) 
200-499 47 53 - 100 (49) 
500- 80 17 3 100(30) 

Cirkel
verksamhet -99 19 50 31 100 (26) 

100-199 16 59 25 100 (49) 
200-499 29 44 27 100 (48) 
500- 23 37 40 100 (30) 

Dans -99 12 8 80 100 (25) 
100-199 12 21 67 100 (48) 
200-499 4 38 58 100 (45) 
500- 7 50 43 100 (30) 

Ingen 
aktivitet -99 26 48 26 100 (19) 

100-199 18 41 41 100 (43) 
. 200-499 17 39 44 100 (41) 

500- 16 42 42 100 (26) 



3 FÖRTROENDEVALDA 

Man kan anta att den finska befolkningens storlek och sociala struktur 
har betydelse för vilka som blir rekryterade till de finska föreningarnas 
styrelser. De förtroendevalda kan i sin tur antas ha inflytande på hurudan 
föreningens verksamhet blir. Men påverkan går sannolikt i båda riktnin
garna: vilka som kan rekryteras till ledningen beror också på de verksam
hetsformer som föreningen erbjuder. 

Eftersom verksamheten inom de sverigefinska organisationerna har för
ändrats samtidigt som aktiviteten som intresseorganisation ökat, är det 
intressant att studera ledarskapets sociala struktur. I studier av förutsätt
ningarna för etnisk mobilisering i Väst-Europa har man konstaterat att 
det har uppstått en ny typ av etniska aktivister. De är vanligtvis akade
miskt utbildade, kan utnyttja massmedia och delta i politiska debatter. 
Enligt William Beer (1977, 150-158) var nästan hälften av Frankrikes 
etniska aktivister akademiskt utbildade tjänstemän, merparten lärare. 

Den etniska väckelsen har också påverkats av 1960-talets radikala 
studentrörelse. Tvärtemot tidigare har den etniska mobiliseringen i 
Europa blivit vänsterinriktad, influerad också av tredje världens be
frielserörelser. Terminologin har ofta varit socialistisk och begrepp som 
intern kolonialism, språkligt förtryck och exploatering har varit typiska 
för den (Allardt & Starck 1981,34-35). 

Trots att den stora majoriteten av sverigefinnar är kroppsarbetare, är det 
nu liksom tidigare högt utbildade som valts till ledningen. Grundarna för 
Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige - Anna-Lovisa och Mauno 
Inkinen samt Leila Sundberg - hade magisterexamen, och på 1960-talet 
fanns docenten, meteorolog Artturi Similä i dess ledning. År 1970 valdes 
professorn i finska språket, Osmo Hormia, till ordförande för förbundet. 
Akademiskt utbildade har också fungerat som ordförande i 
specialorganisationer. Karelska Gillet i Stockholm leddes t.ex. av teologi 
doktor Juhani Rekola och assessor Arvo Ylärakkola. Riksförbundet 
Karelska Föreningar i Sverige har som ledare redaktör Joonas Feltonen. 
Skribentföreningens ordförande är en mångsidig organisationsveteran, 
läraren Matti J. Korhonen. Krigsveteranernas verksamhet har letts av 
arkitekten Axel Ax och krigsinvalidernas av redaktör Joili Hella. Det är 
typiskt att av alla yrkesgrupper var det just de akademiskt utbildade som 
organiserade sig först: lärarna, studenterna och journalisterna. 



I följande avsnitt analyseras ledarskapet i RFFS på tre olika nivåer: 
förbunds-, distrikts- och föreningsnivån. Jag kommer att beskriva 1) 
förbunds- och distriktsledamas bakgrund, utbildning, yrkeskarriär och 
organisationserfarenhet både i Finland och i Sverige och 2) nuvarande 
yrkes-, ålders- och könsstruktur i styrelser på alla tre organisations
nivåerna samt ledarskapets varaktighet och status i det sverigefinska och 
svenska organisationsnätet och i politiken. 

3.1 Invandringen till Sverige 

I ledningen för Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige - ledamöterna 
i förbundsstyrelsen, ordförandena i distriktsorganisationema och 
distriktssekreterama - sitter huvudsakligen personer som härstammar 
från landsbygden. Invandringen till Sverige har vanligtvis skett stegvis: 

Tabell 13. Förtroendevalda inom RFFS efter yrke 

Förbunds
styrelsens 

Yrke ledamöter 
N 

Förening-
Distrikts- amas 

Distrikts- styrelse- styrelse
ordförande ledamöter ledamöter 

N % % 

Högre tjänstemän 4 1 8 6 
Lägre tjänstemän 1 2 27 17 
Företagare 1 1 3 2 
Lärare 1 1 11 6 
Andra "invandraryrken"^^ 1 - 1 -

Studenter 1 - 5 6 
Arbetare 3 2 42 54 
Hemmafruar - - - 2 
Pensionärer - 2 4 7 

S:a 12 9 100 100 
N 00

 (1208) 

1) Tolkar, invandrarkonsulenter etc. 



först har man flyttat från landsbygden till en stad i Finland och först efter 
det till Sverige. Också en femtedel av "vanliga" sverigefinnar som flyttade 
till Sverige på 60-talet och i början av 70-talet har först flyttat till en stad i 
Finland (Wiman 1975, 114). De flesta av organisationsledama kom till 
Sverige med den stora flyttningsströmmen på 1960-talet och i böljan av 
1970-talet (tabellerna 13 och 14). 

Tabell 14. Förtroendevalda inom RFFS efter invandringsår 

Förb.- Distr.- Distr.- Distr.- Fören.-
Invandringsår styr. ordf. sekr. styr. styr. 
till Sverige N N N % % 

Född i Sverige - - - 1 1 
1954 el. tidigare - 1 1 4 5 
1955 - 59 1 - 1 9 7 
1960 - 64 1 2 3 15 20 
1965 - 69 6 4 2 41 30 
1970 - 74 3 2 2 25 23 
1975 - 79 - - - 4 12 
1980 - 83 1 - - 1 2 

S;a 12 9 9 100 100 
N (85) (1108) 

Trots att förtroendemännen sedan länge är bosatta i Sverige, upp
rätthåller de fortfarande kontakter med Finland genom att resa dit flera 
gånger per år, speciellt på sommarsemestern. Över hälften av 
ledamöterna i förbundsstyrelsen tänker dock staima i Sverige för alltid 
och lika många av dem har antagit svenskt medborgarskap. De som 
fortfarande tänker flytta tillbaka till Finland, planerar att göra det först 
när de blir pensionerade. 

Bara 1 procent av ledamöterna i föreningsstyrelserna var födda i Sverige, 
och andelen nyinvandrade var försvinnande liten (2 %). Två tredjedelar 
av styrelseledamöterna hade invandrat till Sverige före 1970, och en 
tredjedel har varit bosatta i Sverige minst tjugo år (tabell 15). Också 
ledamöterna i de lokala föreningarna representerar med andra ord den 
permanenta sverigefinska minoriteten. 



Av tabell 15 framgår att i mer än hälften av styrelserna (54 %) har minst 
tre ledamöter invandrat mider de stora flyttåren 1965-69 och i nära en 
tredjedel (28 %) har minst tre invandrat 1970-74. 

Tabell 15. Föreningar efter styrelseledamötemas invandringsår till Sverige 
(i procent) 

Antal styrelseledamöter 
Invand
ringsår 0 1 2 3 4 5 6 7- S:a 

Född i 
Sverige 96 4 - - - - - - 100 

-1955 75 14 8 1 - 1 1 1 100 
1955-59 64 25 6 4 1 - - - 100 
1960-64 31 22 25 11 5 2 4 - 100 
1965-69 12 17 17 20 15 9 4 6 100 
1970-74 29 18 25 12 9 3 1 3 100 
1975-79 47 30 13 4 3 2 1 - 100 
1980-83 86 13 1 - - - - - 100 

32 Utbildning och yrkeskarriär 

Flertalet av de förtroendevalde har utöver grundutbildningen också 
annan utbildning. En del har gått i yrkes- eller realskola, i gymnasium 
eller studerat på universitet. De flesta har kompletterat sina studier i 
Sverige. Alla utom en lärare har efter invandringen till Sverige arbetat i 
vanliga "invandraryrken", som fabriksarbetare och i serviceyrken. De 
flesta av dem har dock nu tjänstemannayrken. 

Flera av dem har "förmedlaryrken", dvs. de sköter relationer mellan 
svenskar och firmar. Så finns t.ex. i förbundsstyrelsen en chef för en 
invandrarbyrå, en invandrarkonsulent, en finsk föreningsverksam
hetsledare, en invandrarlärare samt en översköterska. Utöver dessa finns 
i riksförbundets högsta ledning, i förbundsstyrelsen, en företagare och två 
industriarbetare. Majoriteten av förbundsstyrelsens ledamöter är med 
andra ord tjänstemän (tabell 13). Att ha förmedlaryrke kan anses vara en 
speciell fördel i organisationslivet, eftersom det är en viktig uppgift att 



representera förbundets medlemmar i det svenska samhället. Man måste 
känna till både medlemmarnas intressen och hur det svenska sam
hällssystemet fungerar. 

Det säger något väsentligt om kontakterna mellan olika nivåer inom 
RFFS att fyra av förbundsstyrelsens ledamöter samtidigt är ordförande i 
sina egna distriktsorganisationer. Ca hälften av distriktsordförandena 
(N=9) har tjänstemannayrken: en lärare, en chef för en 
arbetsförmedling, en cirkelledare i ABF och en funktionär. Två av 
distriktsordförandena är pensionärer, vilket gör att de kan satsa all sin tid 
på organisationsarbetet. 

På lägre nivåer inom RFFS liknar styrelserna till sin yrkesstruktur i 
allmänhet den sverigefinska befolkningen. Ca hälften av både 
distriktsstyrelsernas och föreningsstyrelsernas ledamöter tillhör arbetar
klassen och den näst största yrkesgruppen är lägre tjänstemän (tabell 13). 

I föreningarna klagar man ofta på att lärarna inte deltar så aktivt i före
ningslivet som de borde enligt gamla finska traditioner. De sverigefinska 
lärarna försvarar sig genom att hänvisa till att arbetet som lärare för 
invandrarbarn tar på krafterna, så att de inte orkar hålla på med 
invandrarfrågor på fritiden. På 17 olika orter finns det dessutom 
lokalföreningar för sverigefmska lärare och ca 750 av Sveriges totalt 
1 500 finska lärare är medlemmar. Några lärare uppgav att de märkt att 
deras skolledning inte ser positivt på att de deltar i den finska 
föreningens verksamhet. 

Men lärarnas påstådda passivitet har kanske betonats för mycket, för vår 
undersökning visar att var tredje finsk förening har åtminstone en lärare 
som medlem - men oftast är det bara en enda (tabell 16). Sammanlagt 61 
lärare var med i styrelserna för de 154 föreningar som lämnade 
yrkesuppgifter. Utöver dessa fanns det i föreningsstyrelserna 70 studenter 
och 62 högre tjänstemän. 

Trots att det finns lärare i var tredje styrelse, är deras andel av alla 
styrelsemedlemmar (N = 1208) dock ganska liten, bara 6 procent eller 
samma andel som för studenterna och de högre tjänstemännen (tabell 
13). Bara 4 procent av alla sverigefinska lärare är med i de finska 
föreningamas styrelser. 



Av tabell 16 kan man vidare se att högre tjänstemän är med i ännu färre 
föreningsstyrelser än lärarna. Bara var fjärde föreningsstyrelse har minst 
en högre tjänsteman. 

Tabell 16. Föreningar efter yrkesfördelningen bland styrelseledamöterna 
(i procent) 

Antal styrelseledamöter 
Yrke 0 1 2 3 4 5 6 7- S:a N 

Arbetare 3 5 15 15 20 14 14 14 100 (151) 
Lägre 

(151) 

tjänstemän 22 22 28 18 8 2 0 - 100 (151) 
Högre 

(151) 

tjänstemän 76 16 3 3 1 1 - - 100 (153) 
Lärare 70 21 8 1 - - - - 100 (154) 
Student 65 25 6 3 - - 1 - 100 (153) 
Företagare 85 14 1 - - - - - 100 (154) 
Henmiafru 83 14 3 - - - - - 100 (153) 
Pensionär 56 31 10 3 - - - - 100 (153) 

3.3 Männens organisation 

Trots att ca hälften av den sverigefinska befolkningen och av de finska 
föreningamas medlemmar är kvinnor, är det stora flertalet av organisa
tionens förtroendevalda män. Männens överrepresentation är som störst i 
organisationens topp och den sjunker när man kommer till 
föreningsnivån. I förbundsstyrelsen finns bara två kvirmor och samtliga 
distriktsordförande är män. Bland ledamöterna i föreningsstyrelserna är 
däremot nästan hälften kvinnor och av ordförandena var fjärde 
(tabell 17). 

Tabell 17. Förtroendevalda efter könsfördelning på olika organisationsnivåer 

Förb.- Distr.- Distr.- Distr.- För." För.-
styr. ordh sekr. styr. ordf. styr. 

N N N % % % 

Kvinnor 2 3 22 24 45 
Män 10 9 6 78 76 55 

S:a 12 9 9 100 100 100 
N (85) (184) (1356) 



4 KONTINUITET OCH FÖRNYELSE 

Ålder och omsättning bland förtroendemän inom RFFS säger något om 
organisationens förmåga att förnya sig och om dess kontinuitet. En 
lämplig kombination är troligen bäst: RFFS skall ordna aktiviteter för 
alla åldersgrupper och bör därför i ledningen ha människor av olika 
åldrar. Men man måste också kunna skaffa sig nya impulser och därför är 
det viktigt med unga krafter. Alldeles för snabba och omfattande skiften i 
ledningen kan i sin tur orsaka friktioner. Det behövs alltså både nya och 
gamla förtroendevalda. De som har haft uppdrag länge kan socialisera de 
nya och garantera kontinuiteten. Alltför långa mandatperioder kan 
däremot leda till en "institutionalisering" och "förstelning" utan nya idéer. 

4.1 Åldersstruktur 

Bland medlemmarna i RFFS är 42 % under 25 år, men tabell 18 visar att 
dessa imgdomar inte alls är representerade i förbundsstyrelsen och inte 
heller som distriktsordförande eller distriktssekreterare. Eftersom också 
få av ledamöterna i distriktsstyrelser och i föreningsstyrelser är så unga 
(2-6 %), leds verksamheten av medelålders män. På föreningsnivån är 
dock styrelsemas ledamöter något yngre än på högre nivåer (tabell 18). 

Tabell 18. Förtroendevalda inom RFFS efter ålder 

Förbunds Distr." Distr.- Distr.- Förenings
Ålder styrelsen ordf. sekr. styr. styrelser 

N N N % % 

-24 _ . 2 6 
25-29 - - - 1 9 
30-39 4 3 3 28 36 
40-49 3 - 2 40 31 
50-59 4 3 4 24 15 
60-64 1 3 - 4 2 
65- - - - 1 1 

S:a 12 9 9 100 100 
N (86) (1321) 



Trots att ungdomarnas representation är svag i relation till antalet 
styrelseledamöter i föreningarna (N=1321), har ungdomarna dock minst 
en representant i var tredje finsk förening (tabell 19). 

Tabell 19. Föreningar efter styrebeledamötemas ålder (i procent) 

Antal styrelseledamöter 

Ålder 0 1 2 3 4 5 6 7- S;a N 

-24 67 18 11 3 1 - - - 100 (155) 

25-29 49 32 13 4 1 1 - - 100 (154) 

30-39 8 9 20 24 16 14 6 3 100 (153) 

40-49 7 18 30 17 14 8 3 3 100 (153) 

50-59 41 26 21 5 3 2 2 - 100 (153) 

60-64 83 12 4 1 - - - - 100 (153) 

65- 91 8 1 - - - - - 100 (153) 

42 Omval och nyval 

Att å ena sidan förnya styrelsen och å andra sidan trygga kontinuiteten i 
arbetet ser ut att ha lyckats bättre än att föryngra ledningen, trots att 
detta är vad man speciellt har strävat efter i organisationen. 

I den av förbundskongressen 1984 valda förbundsstyrelsen var över 
hälften av ledamöterna nya. Över hälften av lokalföreningamas styrel
seledamöter har suttit högst tre år i styrelsen. Distriktsstyrelseleda-
mötema har haft något längre mandatperioder (tabell 20). 

Men både på distriktsnivå och föreningsnivå finns det organisations
veteraner som upprätthåller kontinuiteten och som har suttit tio år och 
t.o.m. längre i styrelsen. Deras andel är dock bara 6-8 procent (tabell 20). 



Tabell 20. Förtroendevalda efter uppdragets längd (i procent) 

Distrikts- Föreningarnas 
styrelse- styrelse-

Uppdragets längd ledamöter ledamöter 

- 1  år 17 24 
2 - 3 år 24 33 
4 - 5 år 24 22 
6 - 7 år 15 11 
8 - 9 år 12 4 

10- år 8 6 

S:a 100 lÖO 
N (84) (1305) 

Av tabell 21 kan man se att det i de flesta föreningarna inte finns en enda 
styrelseledamot som suttit 8 år eller längre. I var tredje förening fanns 
åtminstone en styrelseledamot som suttit minst tio år, och i två föreningar 
fanns det to.m. fem sådana organisationsveteraner. 

Tabell 21. Föreningar efter ledamötemas uppdragstid (i procent; N=156) 

Antal styrelseledamöter • 
Uppdragets 
längd O 1 2 3 4 5 6 7- S:a 

- 1  år 22 22 19 19 6 6 4 2 100 
2 - 3  år 9 14 32 15 12 6 5 7 100 
4 - 5 år 27 20 20 17 8 5 3 - 100 
6 - 7 år 48 25 19 4 2 1 1 - 100 
8 - 9 å r  78 15 6 - 1 - - - 100 

10- år 70 17 7 4 1 1 - - 100 

De ovan presenterade uppgifterna har sammanfattats i tabell 22, där man 
kan se i hur stor andel av föreningarna det finns minst en representant 
för ifrågavarande yrkesgrupp, åldersgrupp, vistelsetid i Sverige och tiden 
som styrelseledamot. 



Tabell 22. Föreningar med minst en styrelserepresentant för respektive 
undergrupp inom rubrikerna yrke, ålder, invandringsår till Sverige 
och styrelseuppdragets längd (i procent) 

Yrke % Ålder (år) % 

Arbetare 97 Under 25 33 
Lägre tjänsteman 88 25-29 51 
Högre tjänsteman 24 30-39 92 
Lärare 30 40-49 93 
Student 25 50-59 59 
Företagare 15 60-64 17 
Hemmafru 17 Över 64 9 
Pensionär 44 

Invandringsår % Uppdragets längd (år) % 

Född i Sverige 4 -1 78 
Invandrat: före 1955 25 2-3 91 

1955-59 36 4-5 73 
1960-64 69 6-7 52 
1965-69 88 8-9 22 
1970-74 71 10- 30 
1975-79 53 
1980-83 4 



43 Föreningens storlek och styrelsens struktur 

I stora föreningar har styrelserna oftare än i små föreningar tjänstemän 
och lärare som ledamöter. I deras styrelser finns också fler ungdomar, 
och byte av ledamöter sker oftare än i små föreningar. 

Tabell 23 visar att det finns tjänstemän i det stora flertalet styrelser 
(81 %) i stora föreningar med minst 500 medlemmar. Det finns vidare 
någon lärare i nästan hälften av dessa styrelser. Däremot finns det lärare 
i styrelsen bara i var femte liten förening, och ledamöter under 25 år 
finns bara i var sjätte förening med högst 99 medlemmar. Stora 
föreningar är verksamma på större orter och de har bättre möjligheter att 
rekrytera också bland tjänstemän. Det konstaterades förut att de stora 
föreningarna bättre än de mindre kan locka den vuxna ungdomen till sina 
aktiviteter. Detta förklarar troligen också den bättre representationen av 
ungdomar i de stora föreningarnas styrelser. 

Tabell 23. Föreningar efter medlemsantal och styrelsens struktur (i procent) 

Föreningens medlemsantal 
I styrelsen finns 
åtminstone en -99 100-199 200-499 500- N 

Tjänsteman 44 56 70 81 63 
Lärare 22 26 27 48 30 
Ledamot under 25 år 16 38 34 • 37 33 
Minst fyra styrelse
ledamöter är nya 28 72 72 90 71 

1) Högre tjänstemän, lärare och studenter 
2) Varit i styrelsen 0-3 är 



5 DE FÖRTROENDEVALDAS STÄLLNING 

5.1 Kontakter på olika organisationsnivåer 

Den geografiskt vidsträckta och till sitt innehåll omfattande verksam
heten i Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige koordineras av ett 
kansli i Stockholm med heltidsanställda tjänstemän. Tjänstemännen har 
vanligtvis haft akademisk utbildning och flera av dem har värvats direkt 
från Finland. År 1986 valdes för första gången en generalsekreterare som 
nästan hela sitt liv varit bosatt i Sverige, Sulo Huovinen, som är filmag. i 
finska språket och som tidigare arbetat som Föreningen Nordens 
kultursekreterare. 

Förbundets funktionärer är med andra ord inte yrkesmässigt repre
sentativa för den sverigefinska majoriteten. Akademisk utbildning är 
naturligtvis till nytta i tjänsten eftersom RFFS' nuvarande verksamhet 
förutsätter en god muntlig och skriftUg framställningsförmåga, kunskaper 
i svenska och representationsförmåga. En stor del av funktionärernas 
arbetstid går åt till att skriva remissvar och att hålla kontakt med 
myndigheter och politiker samt att arbeta i talrika arbetsgrupper som 
handhar invandrarfrågor. 

Tabell 24. Föreningar efter kontaktfi-ekvens till distrikt och förbujid 
(i procent) 

Kontakt med 

Kontaktfrekvens distrikt förbundet 

nästan dagligen 12 1 
ca en gång i veckan 26 7 
ett par gånger i månaden 33 22 
mindre än 10 gånger per år 26 56 
aldrig 3 14 

S:a 100 100 
N (157) (148) 



Förhållandet mellan förbundet och gräsrotsnivån har orsakat kritik, tro
ligen huvudsakligen på grund av de långa geografiska avstånden. Av 
tabell 24 kan man se att föreningarna har haft tätare kontakter med dist-
riktsorganisationema, som geografiskt finns på närmare håll, än med för
bundet. Huvuddelen av föreningarna har minst en gång i månaden kon
takt med distriktet, men med förbundet har bara en knapp tredjedel kon
takt så ofta. Skillnaden beror naturligtvis också på arbetsfördelningen 
mellan förbundets olika nivåer: distriktet har till uppgift att ge service åt 
föreningarna som ett administrativt organ på mellaimivå. 

Också flertalet av förbundsstyrelseledamöterna är tjänstemän. Deras 
kontakter till fältet är dock intimare än funktionäremas eftersom de ofta 
har börjat sin karriär i Sverige inom vanliga "invandraryrken". 

De förtroendevaldas tidigare och nuvarande kontakter till organisatio
nens lägre nivåer ser också ut att vara mångsidiga. Samtliga ledamöter av 
förbundsstyrelsen och alla distriktsordförandena har tidigare varit 
ordförande eller vice-ordförande i en lokalförening. Ett par av dem är 
alltjämt ordförande i sina egna föreningar. Också de övriga ledamöterna 
har kontakt med sin egen förening, där de bl.a. är revisorer, utskotts-
medlenmiv eller verksamhetsledare. Fyra av förbundsstyrelsens 
ledamöter är ordförande i sina respektive distrikt. Distriktsordförandena 
återfinns dessutom också i förbundsfullmäktige och i förbimdets olika 
råd och utskott. 

Samtliga de nio anställda distriktssekreterarna har tidigare varit aktivt 
verksamma på föreningsnivå: tre som ordförande, en som vice-
ordförande, två som sekreterare och övriga som styrelseledamöter. Tre 
av dem har tidigare varit distriktsstyrelseledamöter. 

De lokala föreningarna står distriktsorganisationer närmare inte bara 
genom de täta kontakter som nänmts förut (tabell 24), utan också genom 
den representation som föreningarna har i organisationens högre nivåer; 
två tredjedelar av föreningarna har någon medlem som har 
förtroendeuppdrag i distriktsorganisationen och en tredjedel har på 
samma sätt någon medlem i förbundsstyrelsens organ (tabell 28). 



52 Kontakter utanför organisationen 

5.2.1 Organisationsbakgrund i Finland 

Den sverigefinska föreningsverksamheten i Sverige ser inte ut att kunna 
förklaras enbart genom de nya samhällsbehov som invandringen har 
orsakat och viljan att söka tillfredsställa dessa behov genom att arbeta 
med invandrarproblem. Flertalet aktiva i föreningarna har varit 
verksamma i samhällsarbete redan i Finland och det ser ur som om 
invandringen till Sverige inte har lamslagit deras aktivitet. De tycks v£ira 
"organisationsmänniskor" oavsett i vilket land de bor. 

När de bodde i Finland var de vanligtvis verksamma i idrottsföreningar 
eller hade förtroendeuppdrag i fackföreningar. Speciellt distriktsselare-
terama har varit politiskt aktiva i vänsterpartier. Somliga har varit 
medlemmar i jakt-, fiske- eller lantmannaföreningar eller i naturföre
ningar, somliga i scouterna, ungdomsklubbar eller nykterhetsföreningar 
och ett par har haft förtroendeuppdrag i skolkonvent och/eller i den 
radikala studentrörelsen. Ett par av dem har också haft kommunala för
troendeuppdrag. Av tabell 25 kan man se förtroendeuppdrag eller 
medlemskap i olika organisationer i Sverige och i Finland. Summan av 
uppdragen är större än antalet personer, eftersom en person kan ha flera 
uppdrag. 

5.2.2 Samhällsaktivitet i Sverige 

Efter invandringen till Sverige har RFFS' ledare inte bara varit med i 
medlemsföreningarna utan också i organisationer utanför förbundet 
(tabell 25 (A)). De har deltagit i de finskspråkiga Hem- och Skolaföre-
ningamas verksamhet och också som medlemmar i andra sverigefinska, 
svenska och svenskfinska föreningar och organisationer. De flesta av 
förbundsstyrelseledamöterna, av distriktsordförandena och av 
distriktssekreterama har varit aktiva i finskspråkiga eller svenskspråkiga 
socialdemokratiska föreningar. Utöver socialdemokraterna sitter det i 
förbundsstyrelsen en centerpartist och två kommunister. 

Organisationens högsta ledning har många kommunala och lands-
tingskommunala förtroendeuppdrag (tabell 25 (B)). Sju av tolv för
bundsstyrelseledamöter, fem av distriktens elva ordföranden och tre av 
distriktens nio sekreterare deltar i beslutsfattandet i kommunstyrelse 
eller kommunfullmäktige eller i kommunala nämnder eller i landstinget. 



Tabell 25. Förtroendeuppdrag eller medlemskap utanför den egna organisa
tionen nu i Sverige eller tidigare i Finland (absoluta tal) 

Förbunds- Distr.- Distr.-
styrelsen ordf. sekr. 
(N = 12) (N=9) (N=9) 

A. Förtroendeuppdrag^eller medlem
skap i föreningar iSverige 

Finskspråkig Hem-och Skolaförening 
Finskspråkig Soc.dem. förening 
SAP:s Kommunorg./inv.koninutté 
VPK:s finskspråkig rikskommitté, 
lokalförening, partistyrelse 
APK:s finskspråkig sektion 
Centerpartiets kommunorganisation 
Övriga sverigefinska organisa
tioner, stiftelser o.dyl. 
Svensk-finska organisationer 
Qch delegationer 
Övriga svenska organisationer 
(ABF, kultur-, jakt-, o.dyl. för.) 

5 
7 
6 
3 
1 
1 
7 
3 

6 

2 
8 
2 

7 
1 
5 

3 
7 

5 

3 
B. Övriga förtroendeuppdrag i Sverige 
Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 
Skolstyrelse 
Kulturnämnd 
Invandramämnd 
Övriga kommunala nämnder el. utskott 
Landstingsfullmäktige 
Landstingens nämnder och arb.grupper 
Fackförening 
Kyrkofullmäktige, nämndeman 
Invandrarråd, övriga kommittéer, 
referensgrupper o .^ l .  

2 
4 
1 
2 
1 
7 
1 
6 . 
7 

5 

2 
1 
1 
1 
3 
i 
7 

2 

2 
1 
i 
3 
i 
2 
3 
5 

A+B. Summan av förtroendeuppdrag 
och medlemskap i Sverige 
Genomsnitt per person 

75 
6.3 

43 
4.8 

36 
4.0 

C. Förtroendeuppdrag eller medlem
skap i Finland före invandringen 

Kommunfullmäktige, nämnder 
Politisk organisation 
Fackföremng 
Övriga föremngar (idrotts-, ung
doms-, iMltur- o.dyl) 

2 
3 
5 

14 

2 
1 
4 

12 

1 
8 
2 

11 

Sammanlagt i Finland 
Genomsnitt per person 

24 
2.0 

19 
2.1 

22 
2.4 



Platserna i nämnder är inte begränsade bara till invandrarnämnden. 
Flera är också fackföreningsaktiva. Några distriktssekreterare är med i 
kyrkofullmäktige eller sitter som nämndemän. Andra är med i olika 
rådgivande organ såsom invandrarråd och dylikt. 

Samhällsaktiviteten ser ut att öka ju högre upp i organisationshierarkin 
man kommer. Förbundsstyrelseledamötema har haft eller har samman
lagt 75 medlemskap eller förtroendeuppdrag i olika organisationer, dvs. i 
genomsnitt 6,3 förtroendeuppdrag per person under tiden de varit bo
satta i Sverige. På motsvsirande sätt har distriktsordförandena haft 
sammanlagt 43 dvs. 4,8 per person och distriktssekreterama 36 dvs. 4,0 
per person. Som man kan se i tabell 26 hann inte förtroendeuppdragen 
hopa sig på samma sätt, när de var bosatta i Finland, men troligtvis har 
detta sin förklaring i att de då äimu var relativt unga. (Siffrorna är sanno
likt dessutom något för låga eftersom alla kanske inte kommit ihåg alla 
de organisationer de varit med i). 

Tabell 26. Förtroendeuppdrag och medlemskap utanför den egna organisa
tionen nu i Sverige och tidigare i Finland 

Förbundsstyr. Distriktsordf. Distriktssekr. 

sam- per sam- per sam- per 
man- per- man- per- man- per

lagt son lagt son lagt son 

I svenska, sverige
finska eller 
svensk-finska 
organisationer^) 75 6,3 43 4,8 36 4,0 

I Finland före 
invandringen 24 2,0 19 2,1 22 2,4 

1) Fackföreningsmedlemskap enbart har inte tagits med i Sverige eftersom det är så 
vanligt, utan bara förtroendeuppdragen i fackföreningar. 

Distriktssekreterama, som var mera aktiva än förbundsstyrelseledamöter
na och distriktsordförandena när de var bosatta i Finland, är inte lika ak
tiva utanför den egna organisationen i Sverige. Detta är förståeligt efter
som de i motsats till de andra är heltidsanställda i sin egen organisation. 



Tabell 27. Föreningar efter styrelseledamöter med förtroendeuppdrag utanför 
den egna föreningen (i procent) 

Förtroendeuppdrag i 

Antal 
styrelse
ledamöter 

någon 
annan-

sverigefinsk 
förening 

fack
lig 

orgam-
sation 

kommu
nala 

samman
hang 

någon 
svensk 
organi
sation 

ingen 75 49 63 57 
en 8 31 28 24 
två 8 16 8 12 
tre 5 3 1 5 
fyra 2 1 - 1 
fem 1 - - 1 
sex 1 - - -

S:a 
N 

100 
(154) 

100 
(159) 

100 
(160) 

100 
(158) 

Tabell 28. Föreningar efter antal representanter med förtroendeuppdrag i 
distrikt och RFFS (i procent) 

Antalet före
ningsrepre
sentanter som 
har förtroende
uppdrag På distriktsnivån •På förbundsnivån 

ingen 37 66 
en 22 22 
två 16 5 
tre 10 5 
fyra 4 1 
fem 3 1 
sex 5 -

sju eller fler 3 -

S:a 100 100 
N (156) (160) 

Också på föreningsnivån, den lägsta nivån i organisationen, är kontakter 
med andra organisationer ganska vanliga. I ungefär hälften av 
föreningsstyrelserna finns det fackliga förtroendemän och i över hälften 



finns det personer som har förtroendeuppdrag också i andra svenska 
organisationer. I var tredje styrelse finns det en person som har kommu
nalt förtroendeuppdrag (tabellerna 27 och 28). Uppdrag i andra 
sverigefinska föreningar är mindre vanligt, eftersom det ofta inte finns 
sådana föreningar. I var ^ärde styrelse finns det dock personer som har 
förtroendeuppdrag också i andra sverigefinska föreningar. 

Föreningamas styrelseledamöters förtroendeuppdrag har ett mycket 
tydligt samband med föreningens storlek. Som tabell 29 visar, har de 
största föreningarna flest representanter såväl på högre nivåer inom 
RFFS som utanför denna organisation. Deras medlemmar har oftare 
kommunala förtroendeuppdrag och uppdrag i fackföreningar: i över 
hälften av de stora föreningarnas styrelser finns det åtminstone en person 
som har kommunala förtroendeuppdrag. 

Tabell 29. Föreningar efter styrelseledamötemas förtroendeuppdrag utanför 
föreningen och föreningens medlemsantal(i procent) 

Förtroende
uppdrag utanför 
föreningen 

Föreningens medlemsantal 

-99 100-199 200-499 500-
Genom

snitt 

I distriktet (RFFS) 25 57 78 87 63 
Få förbundsnivån (RFFS) 11 22 40 67 34 
Kommunala förtroende
uppdrag 18 42 32 52 37 
I fackföreningar 39 58 47 56 49 
I andra svenska organisa
tioner 33 46 51 54 43 

Analysen av de förtroendevaldas uppdrag visar en mycket mångsidig 
aktivitet, speciellt i organisationshierarkins topp. Vid valen tillmäts en 
lång organisationserfarenhet stor betydelse. En sådan erfarenhet ger 
impulser till arbetet i den egna organisationen. Det betyder också att 
organisationen blir förankrad både i det sverigefinska och i det svenska 
organisationssamhället. Politisk verksamhet ökar förbundets möjligheter 
att uppnå centrala målsättningar också "innanför" det svenska samhället. 
De många förtroendeuppdragen kan räknas till organisationens "person
resurser"; och den betydelse dessa resurser kan ha för att bestämma 
tyngdpunkten i RFFS' verksamhet hör till det som skall analyseras senare 
i denna framställning. 



6 DE EKONOMISKA RESURSERNA 

6.1 Riksförbundet 

Förbundets verksamhet har växt år för år och därmed också dess budget, 
och under senare år har utvecklingen i förbimdet karakteriserats av hög 
skuldsättning. På grund av ekonomiska svårigheter blev förbundet i 
mitten av 1980-talet tvunget att sälja sin tidning, Ruotsin Suomalainen, 
att flytta till billigare lokaler och att minska antalet anställda. Genom 
speciella bidrag och en kraftig saneringsbudget har förbundets underskott 
därefter minskat i snabb takt. 

Tack vare riksförbimdets särskilda ställning får förbundet nuförtiden 
bidrag både från Finland och från Sverige. Distriktsorganisationer och 
lokalföreningar får däremot stöd enbart från Sverige. 

Under åren 1983-85 har riksförbundet årligen erhållit över en miljon 
kronor från statens invandrarverk och nästan en miljon kronor från 
statens ungdomsråd. Bidragen från Finlands undervisningsministerium 
har i sin tur stigit från drygt en miljon till drygt en och en halv miljon 
kronor. År 1984 erhöll förbundet utöver dessa bidrag ett specialbidrag på 
en miljon kronor för att kunna täcka sina skulder, hälften från Sverige 
och hälften från Finland. De största utgiftsposterna har för riksförbundet 
varit personalkostnaderna och de rese- och traktamentskostnader som är 
nödvändiga för att en riksorganisation ska kunna förverkliga den repre
sentativa demokratin. 

De årliga inkomster man fått från verksamheten har under de senaste 
åren varierat från en knapp till en dryg miljon kronor. Personal- och 
andra administrativa inkomster har utgjort ca en halv miljon och i form 
av medlemsavgifter har influtit två- trehundratusen kronor årligen. Riks
förbundet äger finska folkhögskolan i Haparanda, vars reparationskost
nader ytterligare bidragit till förbundets ekonomiska svårigheter. Riksför
bundet är också huvudman för den tvåspråkiga folkhögskolan i Axevalla. 

62 Distriktsorganisationerna 

Distriktsorganisationemas sammanlagda inkomster översteg 1983 sex 
miljoner kronor. De största inkomstkällorna var bidrag från läns
arbetsnämnder och landsting samt från distriktens egen verksamhet. 



Bidragens andel av distriktens sammanlagda inkomster var 79 procent 
och de egna inkomstemas andel var 20 procent. 

Tabell 30. Distriktens inkomster (alla distrikt tillsammans) 1983 

Källa Sv kronor % 

Lönebidrag från länsarbetsnämnden 1 897 000 29 
Bidrag från landstingen 2 432 000 37 
Bidrag från SIV, socialstyrelsen, 
ABF och andra svenska organisationer 342 000 5 
Bidrag från RFFS 531 000 8 
Inkomster från egen verksamhet 1383 000 20 
Medlemsavgifter 64 000 1 

Distriktens inkomster totalt 6 649 000 100 

1) Till ungdomsverksamhet, kurser, projekt, bidrag till invandrarorganisationer, 2) till 
olika projekt m.m., 3) kursav^er, försäljningsinkomster, inträdesavgifter, överskott från 
tidning m.m. 

Distriktens inkomster varierar stort. I de medlemsmässigt största dist
rikten - Stockholm och Västergötland - var inkomsterna som väntat 
störst, över en miljon kronor. Örebro-Värmlands-distriktet hade de min
sta inkomsterna, knappt 400 000 kr, men Södra Norrlands distriktet hade 
de minsta inkomsterna per capita, 90 kr. Beroende på lågt medlemsantal 
var inkomsterna per capita i Södra Sverige-distriktet de näst största efter 
Västmanland som hade 194 kr inkomster per capita. I Södra Sverige var 
det 182 kr. I genomsnitt var distriktens inkomster per capita (=inkomst
erna delade med medlemsantalet) 136 kr. 

Västergötlands distriktet hade relativt sett de största inkomsterna av egen 
verksamhet (38 % av inkomsterna). Västmanlands distriktet hade in
komster inte bara från verksamheten utan också från egen tidning: deras 
andel var 35 procent av samtliga inkomster. I andra distrikt var inkomst
erna från verlöamhet och från tidningsutgivning avsevärt mindre. 
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Distriktsorganisationemas verksamhet påverkas också av lokalfrågor och 
av antalet anställda. De minsta lokalerna (24 m^) hade Södra Sveriges 
distrikt, de största Stockholms distriktet (82 m^). Södra-Sverige distriktet 
hade bara en anställd, däremot hade Stockholms, Västmanlands och 
Norra Sveriges distrikt fyra fast anställda var. Utöver dessa arbetade 1-4 
lönebidragsanställda på fem distriktsexpeditioner. 

Löner och sociala avgifter utgjorde de största utgifterna i alla distrikt, 
sammanlagt över 3 miljoner kronor. Till hyror, kontorsutgifter, informa
tion, tidningar m.m. gick nära 900 000 kr, och till kurser och seminarier 
nära en miljon kr. Löneutgifterna och de sociala avgifterna var störst i de 
distrikt, som hade flest anställda. Detta förklarar också att boksluten i 
Stockholms och Västmanlands distrikt båda hade ett litet underskott. 
Övriga distrikt redovisade överskott. 

63 Föreningarna 

De lokala finska föreningamas inkomster varierar också stort. Närmare 
hälften av föreningarna (46 %) hade 1982 inkomster under 50 000 kr. I 
var Qärde förening översteg årsinkomsterna 160 000 kr (tabell 32). 

Tabell 32. Andel finska föreningar efter inkomster per år 

Kronor Procent av föreningar 

Av tabell 33 kan man se att stora föreningar som väntat är avsevärt mera 
förmögna än små föreningar. 

- 9 900 12 
22 
12 
6 

10 
5 
7 
9 
6 

11 

10 000 - 29 000 
30 000 - 49 900 
50 000- 69 900 
70 000 - 89 900 
90 000 -109 000 

110 000 - 159 000 
160 000 -199 000 
200 000 - 399 000 
400 000 -

S:a 
N 

100 
144 



Tabell 33. Föreningar efter inkomster 1982 och enligt föreningens medlems
antal (i procent) 

Inkomster 1982 i sv kronor Alla 
före-

Antal -30000 30000- 70000- 110000- 160000- ningar 
medlemmar 69900 109000 159000 % N 

-99 
100 -199 
200 - 499 
500-
Alla föreningar 

92 4 - - 4 100 (25' 
48 36 14 2 - 100 (44' 
11 19 26 17 26 100 (46' 

- 3 14 7 76 100 (29' 
34 18 15 7 26 100 (144' 

När man studerar föreningarnas inkomstkällor kan man se att på lokal
nivån är den finska föreningsverksamheten som väntat mer självbärande 
än på organisationshierarkins högre nivåer. Inkomster från egen verk
samhet är de lokala föreningamas största enskilda inkomstkälla. Var 
tredje förening får minst hälften av sina inkomster från egen verksamhet 
som dans, loppmarknad, lotterier, inträden osv. Mer än hälften av före
ningarna får åtminstone en tredjedel av sina inkomster från egen verk
samhet och var sjätte förening minst 60 % av sina inkomster (tabell 34). 

Tabell 34. Föreningar efter inkomstkällor och dessa andel i årsbudgeten 
1983 

Andel inkomster 
S:a 

Källa O 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-89 % (N)  

Kommunen 3 11 25 36 8 7 4 5 1 100(134) 
Staten, 

1 100(134) 

lands
ting 30 41 10 8 5 3 3 - 100(123) 
Andra 
svenska 
org. 75 20 3 2 - - - - 100(128) 
Medlems
avgifter - 78 15 6 1 - - - 100(140) 
Verksam
hetsin
komster 2 6 12 27 13 11 12 10 7 100(137) 



I små föreningar med färre än 100 medlemmar utgör medlemsavgifterna 
och de egna verksamhetsinkomstema en avsevärt större andel av alla in
komster än i stora föreningar med minst 500 medlemmmar. I var tredje 
av de små föreningarna men bara i var sjunde av de stora kommer minst 
hälften av inkomsterna från verksamheten (tabell 35). 

I den största delen av föreningarna varierade medlemsavgiftens storlek 
mellan 20 och 39 kr per person. Några föreningar hade en familjmed-
lemsavgift på mellan 40 och 79 kr. I några föreningar utgick medlems
avgiften efter ålder: barnen hade oftast 5-10 kr, ungdomar oftast 10 kr. 
Pensionäremas medlemsavgift var vanligen antingen 10, 15 eller 20 kr. 
Bara i en förening var medlemsavgiften 100 kr, och i en var familje-
avgiften 200 kr. 

Huvuddelen av föreningarna - två tredjedelar - får minst en femtedel av 
sina inkomster i form av kommunala bidrag. Det är härvid särskilt de 
stora föreningarna som får en större andel av sina inkomster i form av 
kommunala bidrag, landstings- och statsbidrag. Detta förklaras av att en 
del av dessa bidragen utgår efter antalet medlemmar. De stora förening
amas verksamhet är dessutom mångsidigare än de mindre föreningamas, 
och de arrangerar aktiviteter av flera slag och detta berättigar tex. till 
statliga aktivitetsbidrag. Några anordnar också kurser tillsammans med 
ABF och får medel från socialstyrelsen bl.a. till alkohol - och narkotika
projekt. 

De små föreningama ser med andra ord ut att vara inne i en ond cirkel. 
De har svaga ekonomiska resurser, små lokaler* och sällan någon ans
tälld. Bristen på resurser hindrar utvidgandet av verksamheten och så
ledes medlemsvärvningen. Små föreningar finns dessutom på mindre or
ter, där finnarna är få, och de kan följaktligen inte ens i teorin rekrytera 
många medlemmar. 

* Var sjätte förening saknar egna lokaler. Nästan hälften av föreningarna har lokaler om 
högst 80 Var tredje förening har lokaler om minst 120 m .̂ 



Tabell 35. Föreningar efter hur stor del olika inkomstkällor utgör av den 
totala inkomsten och efter föreningens storlek (i procent) 

Inkomst- Antal S:a 
källa medlemmar Procent av alla inkomster % N 

Kommunala 0-9 10-29 30-39 50-79 
bidrag 

- 99 20 48 20 12 100 (25) 
100- 199 19 45 19 17 100 (42) 
200- 499 12 79 7 2 100 (42) 
500- 4 72 16 8 100 (25) 

Andra offent 0 1-9 10-29 30-69 
liga bidrag, 
(landsting, - 99 54 23 23 - 100 (22) 
staten, etc.) 100- 199 43 48 7 2 100 (40) 

200- 499 17 50 15 18 100 (40) 
500- 5 29 38 28 100 (21) 

Bidrag från 0 1-9 10-19 20-29 
svenska orga
nisationer - 99 86 5 9 - 100 (22) 
(ABF etc.) 100- 199 75 23 - 2 100 (43) 

200- 499 78 17 3 2 100 (41) 
500- 59 36 - 5 100 (22) 

Medlems 0-9 10-19 20-29 30-59 
avgifter 

- 99 44 35 17 4 100 (23) 
100- 199 70 25 5 - 100 (44) 
200- 499 91 4 4 - 100 (45) 
500- 100 - - - 100 (28) 

Verksamhets 0-19 20-29 30-49 50-79 
inkomster 

- 99 12 21 38 29 100 (24) 
100- 199 17 21 24 38 100 (42) 
200- 499 19 29 23 29 100 (44) 
500- 34 37 14 15 100(27) 



7 DE FLERFUNKTIONELLA ORGANISATIONERNA 

7.1 Differentiering av föreningsverksamheten 

Skildringar av olika finska föreningars historia visar, liksom denna under
sökning, att föreningarna i böljan i första hand var idrottsföreningar och 
samvaroorganisationer. De ordnade dans och firade högtidsdagar, som 
jul, morsdag och självständighetsdagen. Kulturverksamhet hade man till 
en böljan bara i var Qärde förening. Kvinnoverksamhet var ganska säll
synt och bestod huvudsakligen av handarbete. Av tabell 36 kan man se 
var tyngdpunkten i föreningamas verksamhet låg under de första åren. 
En förening kan ha haft flera verksamheter. 

Tabell 36. Föreningamas verksamhet under de första åren 

% av föreningar N 

Idrott 56 153 
Öppen verksamhet (fester, utflykter o.a.) 46 153 
Dans 37 153 
Kultur 26 153 
Bamverksamhet 25 153 
Kvinnoverksamhet 15 153 
Övrig verksamhet (möten, talkoarbete o.a.) 20 153 

Också nuförtiden erbjuder föreningarna goda möjligheter till samvaro vid 
sidan av den egentliga hobbyverksamheten. Nästan hälften har lokalerna 
öppna för barn under någon del av dagen; var tionde förening har öppet 
hela dagen och på kvällarna. Var sjunde förening har öppet för barnen 
både på för- och eftermiddagarna. 

Ungefär hälften av föreningarna anordnar fester i sina lokaler, medan 
drygt hälften anordnar fester på andra håll. Var tredje förening har julfest 
och 14 föreningar uppgav att de ordnar fest på självständighetsdagen. 
Över hälften av föreningarna har danser i egna lokaler, och var tredje 
även i andra lokaler. Bibliotek, utställningar, bordteimis, café och TV hör 
också till det som förekommer i föreningamas egna lokaler (tabell 37). 

Ökande materiella resurser har inte enbart lett till bättre möjligheter till 
social samvaro. Samtidigt som de traditionella verksamheterna - såsom 
idrott och dans - har blivit vanligare, har också föreningsverksamheten i 



övrigt blivit mångsidigare. Nästan alla föreningar har nuförtiden flera 
idrottsgrenar, de flesta t.o.m. fyra olika grenar. Populärast är volleyboll, 
som man spelar i de flesta föreningarna (76 %). Därnäst kommer gymna
stik (62 %), bordtennis (51 %) och fotboll (37 %). 

Tabell 37. Verksamhet i föreningamas lokaler 

% av föreningar 

Dans 52 
Fester 47 
Utställningar 35 
Rådgivning 32 
Bordtennis 29 
Tidningar 29 
Bibliotek 24 
TV 16 
Biljard 14 
Föreläsningar 14 
Filmvisning 11 
Cafeteria 9 

Också kulturverksamheten har blivit mer allmän och mer mångsidig. Tre 
fjärdedelar av föreningarna erbjuder sverigefinnar möjligheter att delta i 
någon sådan verksamhet. Nästan hälften av föreningarna (47 %) organi
serar teaterverksamhet. Därnäst kommer folkdans (41 %), körsång 
(33 %) och övrig musikverksamhet (33 %). 

Verksamheten är livligast och mest mångsidig i de stora föreningarna, 
med minst 500 medlemmar. Men också de små föreningarna har idrott på 
programmet, och kulturverksamhet förekommer i hälften av de små 
föreningarna med färre än 100 medlemmar. Även dansverksamheten har 
ett likadant samband med föreningens storlek (tabell 38). 

Under de första åren fungerade föreningarna knappast alls som intresse
organisationer. Idag är situationen helt annorlunda: tre fjärdedelar av 
föreningarna uppgav vid vår enkät att de under de senaste åren hade för
sökt påverka kommunens beslut och planer. Också detta förekommer 
mest i de stora föreningarna, som nästan alla hade försökt påverka det 
kommunala beslutsfattandet. Men bland små föreningar hade hälften 
agerat på samma sätt. 



Tabell 38. Föreningar efter aktiviteter och antal medlemmar (i procent) 

Antalet medlemmar 

Aktivitetsform 

Alla 
före-

•99 100-199 200-499 500- ningar 

43 85 98 97 84 
92 96 100 100 95 
32 50 83 97 71 
58 55 82 97 72 
6 15 36 70 31 
4 42 62 86 50 

15 16 36 70 33 
11 16 45 70 34 

52 67 78 90 72 

19 41 53 82 47 

42 50 66 80 60 
15 15 29 60 28 

Dans 
Idrott 
- minst 4 idrottsgrenar 
Kultur 
- minst 3 olika aktiviteter 
Egen tidning 
Socialpolitiska projekt 
(alkohol, narkotika) 
Pensionärsverksamhet 
Intresseorganisa-
tionsverksamhet ^ 
- försökt påverka kom

munalt för förbätt
ring av finska 
språkets ställning 

Samarbete med svenska 
organisationer 
Samarbete med Finland 

1) Föreningen har försökt påverka kommunalt imder de senaste åren 
2) Föreningen har seunarbete med myndigheter, organisationer eller företag i Finland 

En nyhet är att finska föreningar böljat ta ansvar för socialt avvikande 
sverigefinnar; var tredje förening har haft någon socialpolitisk verksam
het, bl.a. alkohol- eller narkotikaprojekt. Nytt är också att föreningarna 
försöker ta hänsyn till att åldersstrukturen i den sverigefinska befolk
ningen förändras genom att ordna egen verksamhet för pensionärer. 
Också dessa nya verksamheter förekom oftare i de största föreningarna 
(tabell 38). 

Aktiviteten i de finska föreningarna ackumuleras på så sätt att föreningar 
som är aktiva på ett område ofta också är det på andra områden. Så kor
relerar t.ex. kulturverksamheten och antalet idrottsgrenar högt (.58), och 
intresserepresentation korrelerar starkt med kultur (.47) och idrott (.52). 

Differentieringen av föreningsverksamheten har lett till att organisa
tionen ändrats. Större föreningar har t.ex. fått utskott som svarar för olika 
verksamheter: det finns minst 7 sådana utskott i de flesta stora förening
arna med minst 500 medlemmar och i var fjärde av dem minst 10 utskott. 



Tabell 39. Föreningar efter antal utskott eller ansvariga personer och före
ningens storlek (i procent) 

Antal utskott eller ansvariga 
Antal S:a 
medlenunar O 1-3 4-6 7-9 10- % N 

- 99 32 43 21 4 - 100(28) 
100-199 18 24 34 16 8 100(50) 
200 - 499 - 8 54 34 4 100 (50) 
500- - 7 20 50 23 100(30) 

Vanligast är idrottsutskott samt barn- och ungdomsutskott, och det säger 
också något om var tyngdpunkten i föreningsverksamheten ligger. I bortåt 
hälften av föreningarna fiims det vidare kulturutskott och en festkom
mitté. Var femte förening har ett skolutskott eller en ansvarig för 
skolfrågor och i något fler föreningar finns det ett studieutskott (tabell 
40). I dessa utskott sitter det oftast 6-11 medlemmar. 

Tabell 40. Föreningar med utskott och/eller ansvariga pr olika 
aktivitetsområden (i procent) (N=161) 

Endast 
Aktivitetsområde Utskott ansvarig 

Idrott 80 4 
Barn- och ungdom 56 7 
Kultur 45 7 
Fester 46 5 
Kvinnofrågor 30 1 
Pensionärsfrågor 25 6 
Studier 14 8 
Skolfrågor 12 8 
Information 17 1 

12 Intresseorganisation och språkpolitik 

Nästan hälften av föreningarna har försökt att påverka det kommunala 
beslutsfattandet med avseende på språkpolitiken. Vidare har förening
arna försökt få större ekonomiska resurser, och några har dessutom för
sökt påverka servicen för finska pensionärer, eller försökt förmå kom
munen att inrätta en invandrarbyrå. 



Liksom i all annan verksamhet var det också de största föreningarna med 
minst 500 medlemmar som var mest aktiva i språkfrågan: merparten 
(82 %) hade försökt påverka sio egen kommuns språkpolitik under de två 
senaste åren. Av små föreningar med mindre än 100 medlemmar gällde 
detta däremot bara en femtedel. Men finskspråkiga Hem- och Skolaföre
ningar hade också språkpolitisk verksamhet, och de flesta finska före
ningar (95 %) samarbetade med dessa om de fanns på orten. Relation
erna mellan dessa två organisationer var vanligtvis (83 % av före
ningarna) goda. Inte en enda förening uppgav att relationerna mellan den 
finska föreningen och den finskspråkiga Hem- och Skolaföreningen var 
dåliga. Det var dock bara 25 av de undersökta föreningarna som fanns på 
en ort där det också fanns en finskspråkig Hem- och Skolaförening. 

Tabell 41. Föreningar som prsökt att påverka det finska språkets ställning 
inom olika områden, under de två senaste åren (i procent) 
(N=131) 

Område Procent av föreningar 

bamdagvården 23 
förskolan 28 
grundskolans lågstadiimi 34 
grundskolans mellanstadium 29 
grundskolans högstadium 20 
gymnasiet 5 
stödundervisningen 14 
vuxenutbildningen 9 
hälsovården 17 
åldringsvården 12 
radio 19 
bibliotek 13 
tolkservice 22 
tjänstetillsättningar 12 

1) En och samma förening kan ha försökt påverka finska språkets ställning på flera 
områden. 

De finska föreningarnas försök att påverka språkpolitiken gällde olika 
nivåer i utbildningssystemet, avsåg tolkservice, bibliotek och radiosänd-
ningar, samt språkfärdigheten hos personal i hälsovård och åldringsvård 
och språkmeriter vid tjänstetillsättningar (tabell 41). Var tredje förening 
hade försökt förbättra finska språkets ställning på grundskolans låg
stadium och nästan lika många på mellanstadiet, och något färre eller 
ungefär var femte på grundskolans högstadium. Men man måste komma 



ihåg att de finska föreningamas ansträngningar att förbättra finska språ
kets ställning i kommunen också beror på hur pass bra eller dåligt läget 
faktiskt är. På orter där det redan finns finskspråkig undervisning, har 
föreningarna t.ex. inte längre samma behov av att utöva påtryckningar på 
beslutsfattarna. Den skolpolitiska verksamheten hör vanligtvis ihop med 
lokala skolproblem, och sådana finns det enligt denna undersökning fort
farande på många orter. 

Försök att påverka kommunen förekommer mest i de äldre och i de stora 
föreningarna. Detta kan ses som ett tecken på att dessa föreningar är 
integrerade i den lokala omgivningen och att de känner till det svenska 
samhällets inflytandekanaler och kan utnyttja dem. Detta kan antas öka 
med föreningens ålder. Korrelationen mellan föreningens ålder och den 
språkpolitiska verksamheten är .35. De gamla föreningarna är samtidigt 
stora: korrelationen mellan föreningens ålder och storlek är .45. Såsom vi 
ska se senare beror korrelationen mellan ålder och språkpolitisk aktivitet 
emellertid inte enbart på detta samband. Föreningens ålder har också ett 
självständigt (av föreningens medlemsantal oberoende) positivt samband 
med den språkpolitiska aktiviteten. 

Tabell 42. Föreningar efter former för inflytande och föreningens storlek (i 
procent) 

Föreningens medlemsantal Alla 

Inflytandeform -99 100-199 200-499 500-
lore-

nlngar 

Tagit kontakt med 
kommunala myndigheter 52 50 62 76 59 
Tagit kontakt med 
kommunalpolitiker 26 36 43 76 44 
Tagit kontakt med 
politiskt parti 7 20 23 41 22 
Skrivit i tidning 11 8 11 24 12 
Deltagit i en 
aktionsgrupp 4 10 8 24 11 
Ordnat eller deltagit 
i demonstration _ 2 10 8 
Svarat på remiss 4 20 32 59 28 



De äldre och större föreningaraa har använt fler olika inflytandekanaler 
och de har oftare kontakt med myndigheter och politiker än de yngre och 
mindre föreningarna. Drygt tre Värdedelar av de större föreningarna 
hade imder de två senaste åren tagit kontakt med kommunala myndig
heter och lika många hade tagit kontakt med kommunalpolitiker. De 
hade också oftare svarat på remisser, skrivit i tidningar, deltagit i aktions
grupper och organiserat demonstrationer (tabell 42). Korrelationen 
mellan antalet inflytandekanaler och föreningens medlemsantal är .39. 

I sin strävan att påverka de kommunala besluten vänder sig föreningarna 
oftare till myndigheter än till politiker (tabell 43). Antalet kontakter med 
beslutsfattare har samband med medlemsantalet. Så är t.ex. korrela
tionen mellan föreningens medlemsantal och antalet brev till myndig
heter .45. Två tredjedelar av föreningarna ansåg att de åtminstone delvis 
lyckats i sina strävanden. 

Tabell 43. Föreningar efter kontaktfrekvens med myndigheter och politiker 
under de senaste åren (i procent) 

Antal kontakter 
S:a 

Kontaktform O 1-2 3-4 5-9 10- % 

Skickat en skrivelse 
till myndigheter 
Besökt myndi^et 
Skickat skrivelse 
till politiker 
Besökt politiker 

55 15 11 
47 16 11 

74 14 6 
65 17 5 

9 10 100 
8 18 100 

4 2 100 
7 6 100 

7 J En-, två- eller trekulturalism 

De stora föreningarna är mera utåtriktade än de små. De korsar i sina 
kontakter med sverigefinska organisationer och med Finland både kom
munens gränser och Sveriges. De överskrider också oftare än små före
ningar de etniska gränserna, de har oftare svenska medlemmar och de 
har mera kontakt med svenska organisationer. Vi har redan konstaterat, 
att styrelseledamöter i stora föreningar deltog mer i svenska organisa
tioner och i svensk politik. De får härigenom mer kontakt med svenska 
beslutsfattare, och detta har betydelse för deras mera aktiva intresse
organisationsverksamhet. 



Att de stora föreningarna är mer aktiva utåt märks bl.a. i deras kultur-
och idrottsverksamhet. Så är det, eftersom de uppträder både inför 
svensk publik och inför sverigefinsk publik som står utanför de finska 
föreningarna, och genom att deras idrottslag tävlar mot andra sverigefin
ska och svenska lag. 

De stora föreningarna har tätare kontakter med det egna distriktet och 
med riksförbundet. Korrelationen mellan föreningens medlemsantal och 
kontakttätheten med distriktet var .50 och med förbundet .47. Också kon-
taktema över riksgränsen till kommuner, organisationer och företag i 
Finland förekommer oftare i stora föreningar (r=.44), och detsarmna 
gäller resor till Finland (r=.37). Enligt vad som uppges i skildringar av de 
finska föreningamas historia, skickade föreningarna förr pengar till 
fattiga "fadder-familjer" i Finland. Numera har föreningama i stället ett 
nära samarbete med finska fadderkommuner och vänskapskommuner. 

Kontakter med svenska organisationer och kontakter med Finland är inte 
två varandra uteslutande alternativ. Tvärtom är det på så sätt att de före
ningar som har nära kontakter med svenska föreningar också har flest 
kontakter i Finland (r=.37). Inte heller är kampen för att förbättra det 
finska språkets ställning ett hinder för samarbete med svenska organisa
tioner utan snarare tvärtom: de föreningar som under de senaste åren 
försökt påverka finska språkets ställning, har också mer än andra etable
rat samarbete med svenska organisationer (r=.39). 

De små föreningarnas verksamhet kan karakteriseras som lokal och en-
kulturell. Men ju större en förening är i desto större omfattning når dess 
verksamhet inte bara de sverigefinska, utan också de svenska och finska 
samfunden. Stora föreningar kan på denna gmnd kallas trekulturella och 
kosmopolitiska föreningar. Deras verksamhet visar att integrationen till 
det svenska sam-hället inte fömtsätter att man bryter kontaktema med 
Finland och det sverigefinska samfundet. Växer en förenings utåtriktade 
verksamhet på ett område, så tenderar den växa också på övriga om
råden: kontakter med sverigefinska, svenska och finska organisationer 
och samfund är med andra ord positivt korrelerade. 

Att två- och trekulturalism förekommer mest i stora föreningar framgår 
också av följande konstraerade en-, två- och trekulturalism-index (tabell 
44). Vi skall senare (tabell 50) redovisa sanmia index efter föreningarnas 
regionala läge, eftersom vi kan anta att bl.a. det geografiska avståndet 
har ett samband med kontaktema med Finland. 



Tabell 44. Föreningar efter medlemsantal och form av utåtriktad verksam
het (i procent) 

Föreningens medlemsantal Alla 
Utåtriktad före
verksamhetsform -99 100-199 200-499 500- ningar 

Kontakter över den 
etniska gränsen 
Också svenska medlemmar 72 86 98 96 89 
Också medlemmar av 
annan nationalitet 12 24 33 37 27 
Tävlar också med 
svenska idrottslag 25 42 70 43 51 
Kulturgrupper fram
träder ocluå för 
svensk publik 11 18 32 53 28 
Samarbetar med lokala 
svenska föreningar 42 50 66 80 60 
Kontakter med det 
sverigefinska samfiindet 
RFFS-distriktet minst 
en gång i månaden 36 59 84 100 72 
RFFS minst en 
gång i månaden 4 13 71 72 31 
Kontakter med Finland 
Samarbetar med kom
muner, organisationer 
eller företag i Finland 15 15 29 60 28 

1) Av annan nationalitet än svensk och finländsk. Antalet medlemmar av svensk eller 
annan nationalitet var i regel högst 30.1 hälften av föreningarna var detta antal högst 10. 

7.4 Ackumulering av aktiviteter 

Vi har konstaterat förut att de stora föreningarna är mer aktiva på alla 
verksamhetsområden. Det har också konstaterats att aktiviteterna 
ackumuleras så att föreningar som är aktiva på ett område vanligen också 
är aktiva på andra områden. Så finns det t.ex. en hög korrelation mellan 
kultur- och idrottsverksamhet. 



I detta avsnitt studerar vi verkszunhetens mångsidighet. Vi har konstrue
rat ett index som å ena sidan innehåller föreningamas traditionella verk
samhetsformer såsom idrott och kultur och å andra sidan nya verksam
hetsområden såsom intresseorganisationsverksamhet, socialpolitik och 
pensionärsverksamhet. Indexet innehåller också variabler som gäller 
föreningamas utåtriktade verksamhet. 

Vi kan härmed urskilja tre dimensioner av organisationsverksamheten: 1) 
traditionell och modem, 2) lokalt förankrad respektive utåtriktad verk
samhet samt 3) etniska gränser i relationen med svenskar och finnar i 
Finland. 

Tabell 45. Föreningar efter aktivitetsackumulering. Föreningamas placering 
på Guttman-skala: 1-9 poäng (i procent) (N=126) 

Dimension Poäng Item 

Andel före
ningar i vilka 

verksamheten 
förekommer 

Föreningamas 
fördelmng på 

Guttman-skala 
% per % per 

item dimension 

Lokal, en-
kulturell 

Överskrider 
lokal/etnisk 
gräns 

1 
2 

3 
4 

Nya verksam- 6 
hetsområden 7 

Kosmopolitisk, 8 
tre-kulturell 

9 

Idrottsverksamhet 95 6 
Påverkan på kom
munala beslut 72 7 
Kulturaktiviteter 72 14 27 
Kontakt med distrikts
organisation 72 16 
Samarbete med 
svenska föreningar 60 17 33 
Pensionärsverksamhet 34 14 
Socialpolitisk 
verksamhet 33 8 22 
Kontakt med riks
förbundet 31 6 
Samarbete med Finland 28 12 18 

S:a 100 100 

1) Minst en gäng i månaden 

I tabell 45 redovisas fördelningen. Lokala verksamhetsformer såsom 
idrott, kultur och intresseorganisationsverksamhet är de vanligaste. 
Föreningarnas försök att påverka i kommunen gäller mest lokala miss-



förhållanden. På nya områden som socialpolitik och pensionårsverksam-
het är föreningarna betydligt mindre aktiva. 

Kontakter utanför den egna orten beror på geografiska avstånd. Som 
väntat har föreningarna mindre kontakt med förbundet än med distriktet, 
och kontakterna med Finland är ännu färre. De förekonmier t.o.m. be
tydligt mera sällan än kontakterna över de etniska gränserna med lokala 
svenska organisationer. 

Av dessa variabler bildade vi en Guttman-skala (se Himmelstrand 1961, 
329-343), där poängantalet varierar mellan 1 och 9. Föreningens poäng
antal visar inte enbart hur många av de uppräknade verksamhetsform
erna som finns i föreningen utan också vilka dessa är. Så betyder t.ex. 
poängantalet 5 att en förening utöver kontakter med svenska organisa
tioner (item 5 i tabell 45) också har kontakter med distriktsorganisa
tionen (item 4), kulturverksamhet (item 3), påtryckningsverksamhet 
(item 2) och idrottsverksamhet (item 1). En förening som uppnår 5 poäng 
bedriver med andra ord också alla de aktiviteter som ger lägre poäng
antal. Poängantalet 9 betyder att samtliga uppräknade verksamhets
former förekommer i föreningen, och poängantalet 1 i sin tur att före
ningen enbart har idrott på programmet. 
Skalans värden har bara beräknats för de 126 föreningar som svarat på 
samtliga frågor som ingår i skalans item. Den ger en ganska tillförlitlig 
bild av hur ofta olika slags verksamheter förekommer, eftersom skalans 
reproducerbarhetskoefficient är R=.89*. Koefficientens teoretiska 
maximivärde 1 betyder att verksamheterna firms i vaije förening i den 
ordning som skalan visar. Guttman ansåg att skalans reproducerbarhets
koefficient borde ha minst värde .90. Vår skala underskrider detta värde 
endast med några tusendelar. 

Om föreningens poängantal är mellan 1 och 3, är föreningens verksamhet 
med stor saimolikhet lokal och enkulturell: den omfattar då idrott (item 
1), både idrott och påtryckningsverksamhet (item 2) eller såväl idrott och 
påtryckningsverksamhet som kultur (item 3). 

*Reproducerbarhetskoeffiåenten räknas genom att dela antalet fel med antalet svar på 
alla 9 frågor. Med fel menas här sådana fall, där någon eller några former av verksamhet 
inte förekommit i den ordning som skalem förutsätter. Sådana fel har förekommit i 
sammanlagt 123 fall av 1134 möjliga ( =  antalet föreningar gånger antalet frågor, dvs. 126 
x 9  = 1134). 



Om föreningens poängantal är 4-5, har den utöver dessa verksamheter 
också kontakter utanför den egna orten (item 4) och dessutom kontakter 
över den etniska gränsen (item 5). Poängantal 6-7 fick föreningar som 
dessutom också bedrev nyare verksamhetsformer såsom pensionärsverk
samhet (item 6) och socialpolitisk verksamhet (item 7). Om föreningen 
har kontakter med det egna förbundet (item 8) och dessutom med Fin
land (item 9) har de också alla de verksamheter som ger lägre poäng. 

I tabell 45 kan man också utläsa föreningamas placering på Guttman-
skalan. Det visar sig att det fanns ganska få (6 %) föreningar som enbart 
var specialicerade på idrott. Drygt en Qärdedel av föreningarna var lokala 
och enkulturella. Till den grupp föreningar, som överskred antingen de 
lokala sverigefinska eller dessutom också de etniska gränserna, hörde 
cirka en tredjedel. Drygt en femtedel av föreningarna erbjuder även 
pensionärs- och socialpolitisk verksamhet. Dessa föreningar har förnyat 
de finska föreningamas verksamhetsfält. 

Var femte förening hade minst en gång i månaden kontakt med 
riksförbundet och dessutom kontakt med finska kommuner, orga
nisationer eller företag. Tolv procent av de finska föreningarna kan klas
sificeras som modema, trekulturella, kosmopolitiska föreningar som 
överskrider traditionella, geografiska och etniska gränser i verksamheten. 

Som väntat har såväl enstaka item som hela Guttman-skalan ett starkt 
samband med föreningens storlek. Av tabell 46 kan man se att medan 
nästan alla de mindre föreningama, med färre än 100 medlemmar, bara 
fick 0-5 poäng, hade däremot över hälften av de stora, med minst 500 
medlemmar, 8-9 poäng. 

Tabell 46. Föreningar efter verksamhetens mångsidighet och föreningens 
storlek (i procent) 

Poängtal Föreningens medlemsantal Alla 
på aktivitets- före-
mdex -99 100-199 200-499 500- niagar 

0-3 55 45 11 28 
4-5 40 36 43 11 31 
6-7 5 17 29 36 22 
8-9 - 2 17 53 19 

S:a 100 100 100 100 100 
N 20 42 35 28 125 



7.5 Resurser och funktionell differentiering 

Vi har kunnat iaktta att föreningsverksamhetens omfattning och mång
sidighet har ett klart samband med föreningens storlek. I detta avsnitt 
diskuteras andra faktorer som kan påverka föreningsverksamheten. 

a) Vi kan anta att föreningens verksamhet kan ha samband med dess 
ålder. Man kan tänka sig att äldre föreningar har hunnit utveckla sin 
verksamhet under längre tid och befästa sin ställning på orten. De har 
haft möjlighet att värva medlemmar, ledare, personal och styrelse
ledamöter under längre tid. De vet saimolikt också bättre än andra hur 
det kommunala beslutsfattandet fungerar och vilka inlytandekanalerna 
är. De har etablerat goda kontakter även utanför kommunen med den 
egna organisationens högre nivåer och med organisationer och myndig
heter i Finland. 

b) Vi kan vidare anta att föreningens ekonomiska resurser, lokalernas 
storlek och antalet anställda har ett samband med dess möjligheter att 
organisera mångsidig verksamhet. 

c) Vi kan också anta att styrelsens sociala sammansättning har ett sam
band med föreningsverksamhetens differentiering. Man kan tänka sig att 
lärares medverkan i styrelsen skulle kunna berika speciellt kulturverk
samheten. Och när styrelseledamöterna har förtroendeuppdrag i distrik
tet eller i riksförbundet kan det - liksom också när de har kommunala 
förtroendeuppdrag - komma till nytta i föreningens intresseorganisations-
verksamhet. De samhällsaktiva tillför genom sin medverkan resurser till 
föreningen. I fortsättningen kommer vi att kalla dem föreningens 
"personresurser". 

d) Man kan också analysera föreningens geografiska läge ur resursper
spektiv. Avstånden till riksförbundet och till Finland kan komma att be
stämma hur många och intensiva kontakterna med dessa blir. De olika 
distrikten erbjuder föreningarna tjänster av olika slag, t.ex. i form av kur
ser och utbildning. Också sådana tjänster kan räknas som verksamhets
resurser som tillförs föreningarna utifrån. 

I följande avsnitt analyserar vi samband mellan ålder, ekonomiska resur
ser, "personresurser", föreningens geografiska läge och föreningsverk
samhetens differentiering. Tack vare multiple classification analysis 
(MCA) kan vi analysera hur var och en av dessa resurser påverkar före



ningsverksamheten, under det att övriga resurser hålls konstanta, på så 
sätt att deras påverkan har eliminerats. 

7.5.1 Resurserna och föreningens ålder 

Antagandet att föreningens ålder påverkar dess verksamhet visade sig 
vara korrekt. Medlemsantalet var för det första avsevärt högre i de äldre 
föreningarna än i de yngre (r=.45). 

Också styrelsernas sammansättning har ett samband med föreningens 
ålder. I äldre föreningars styrelser finns oftare högre tjänstemän, lärare 
och studenter. Korrelationen mellan föreningens ålder och antalet repre
sentanter för dessa grupper var .16. De äldre föreningamas styrelseleda
möter är vidare i fler fall valda som representanter på förbundsnivån 
(r=.30) och de har oftare kommunala förtroendeuppdrag (t=26). 

Äldre föreningars ekonomiska ställning är klart bättre än yngres. 
Korrelationen mellan årliga inkomster och föreningens ålder är .36. De 
har också större lokaler (t=24) och oftare antälld personal (r=.32). 

7.5.2 Föreningens ålder och dess verksamhet 

Eftersom de ekonomiska och personella resurserna är klart större i de 
äldre föreningarna än i de yngre, är det inte konstigt att de också har en 
avsevärt mera mångsidig verksamhet. 

a) Äldre föreningar bedriver oftare "öppen verksamhet". I deras lokaler 
finns t.ex. bibliotek, tidningar, bordtennis, biljard, kafé och de ordnar 
filmvisningar, utställningar, dans, diskotek, utflykter och läger. Korrela
tionen mellan antalet öppna verksamheter och föreningens ålder är .32. 

b) I äldre föreningar finns det mer kulturverksamhet än i yngre före
ningar. Korrelationen mellan antalet kulturverksamheter och föreningens 
ålder är .39. Både kultur-, teater-, kör- och aiman musikverksamhet är 
vanligast i äldre föreningar. 

c) Också antalet idrottsgrenar är större i äldre föreningar (r=.37). 

d) Äldre föreningar bedriver oftare intresseorganisations- och språkpoli-
tisk verksamhet (r=.35). 

e) De äldre föreningarna är oftare trekulturella, kosmopolitiska före
ningar som i sin verksamhet har kontakter över etniska gränser hksom 



över riksgränsen till Finland och som har kontakter med högre nivåer 
inom den egna organisationen. 

f)  De äldre föreningars verksamhet är också mera mångsidig. De äldre 
föreningamas poängantal på Guttman-skalan är klart högre än de yngre 
föreningamas. Huvuddelen av föreningar, grundade före 1965, fick minst 
6 poäng på mångsidighetsskalan (tabell 47). 

Tabell 47. Föreningar efter ålder och verksamhetens mångsidighet (i 
procent) 

Föreningen gmndandes år 
Aktivitetspoäng 
(Guttman-skala) 1894,1951-64 1965-69 1970-74 1975-83 

0-3 10 16 39 48 
4-5 23 40 35 36 
6-7 36 28 13 10 
8-9 31 16 13 6 

S:a 100 100 100 100 
N 39 25 31 31 

Paradoxalt nog visar sig de yngre föreningarna - som ofta är små - vara 
allra mest traditionella i sin verksamhet. Av dem fick nästan hälften 
poängantalet 1-3, vilket betyder att de har koncentrerat sig på de tradi
tionella verksamheterna: idrott, lokal intresseorganisationsverksamhet 
och kultur. De har inga kontakter utanför den egna orten, och de har inte 
förnyat sin verksamhet genom att ta itu med socialpolitiska frågor eller 
starta pensionärsverksamhet. De yngre föreningarna är lokala och 
enkulturella, medan däremot de äldre föreningarna är kosmopolitiska 
och trekulturella. De yngre föreningarna är svagare resursmässigt, och de 
böljar på samma sätt som de äldre föreningarna började på sin tid. De är 
med andra ord inte "moderna" från början. 

7.5.3 De ekonomiska resurserna och verksamheten 

Föreningens ekonomiska resurser har ett starkt samband med dess ålder 
och medlemsantal. Korrelationen mellan ålder och årsinkomst är .37 och 
mellan föreningens medlemsantal och årsinkomst .77, vilket till stor del 
beror på att föreningarna får bidrag efter medlemsantalet. Eftersom så
ledes föreningens ekonomiska resurser till så stor del beror på med



lemsantalet, kan vi i den MCA-analys som följer inte analysera de eko
nomiska resursemas självständiga påverkan på föreningsverksamheten. 
Ett villkor för analysen är nämligen att de förklarande faktorerna inte är 
starkt korrelerade med varandra. 

7.5.4 Personresurser och verksamhet 

Hypotesen att personresurserna har betydelse för föreningsverksamheten 
visade sig vara korrekt. Läramas deltagande i styrelsearbetet hade sam
band med föreningens kulturverksamhet. Lärarmedverkan ser ut att ha 
samband med föreningens körverksamhet {t=22), med annan musik
verksamhet (r=.21) och med folkdans (r=.16). Korrelationen mellan an
talet lärare i styrelsen och antalet kulturverksamheter är .26 och signifi
kant. Hypotesen att styrelseledamötemas kommunala förtroendeuppdrag 
har samband med föreningens intresseorganisationsverksamhet visade sig 
likaså vara riktig. Föreningar där styrelseledamöterna har kommunala 
förtroendeuppdrag har oftare försökt påverka kommunala beslut (r=.35) 
och språkpolitiska beslut (r=.31). De har också använt fler inflytande
kanaler och oftare tagit kontakt både med myndigheter och politiker. 
Förtroendeuppdragen ackumulerades på samma personer. De som hade 
kommunala förtroendeuppdrag, hade också oftare uppdrag på högre ni
våer inom RFFS liksom i fackföreningar och andra svenska föreningar. 

Styrelser där kommunalpolitiker ingår, är oftare trekulturella och kos
mopolitiska och har fler kontakter utanför kommunen. 

Det var överraskande att styrelseledamötemas kommunala för
troendeuppdrag bara hade ett svagt samband (.16) med föreningens 
medlemsantal. Som tidigare konstaterats faims det även i små föreningars 
styrelser ledamöter som var kommunalpolitiker. 

Både idrotts- och kulturverksamhet har större mångsidighet i föreningar 
där det finns kommunalpolitiker i styrelserna (r=.19 och .15). 

7.5.5 Hur ser en aktiv förening ut? 

I tabellerna 48 och 49 finns samlat information om egenskapema på före
ningar på olika aktivitetsnivåer. Man kan se vilka resurser som står till 
förfogande i de föreningar som fick höga poängantal på den Guttman-
skala, som mäter verksamhetens mångsidighet. 
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Tabell 49. Föreningar efter aktivitetsnivåer och styrelseledamötemas 
uppdrag (i procent) 

Aktivitets
nivå 
(Guttman-
skala) 

Upp
drag 1 

dist
riktet 

Uppdrag 
1 riks

för
bundet 

Fack
liga 

upp
drag 

Uppdrag 
1 andra 

svenska 
or|;ani-

sationer 

Kommu
nala 
upp
drag 

0-3 35 17 40 26 24 
4-5 64 22 63 47 24 
6-7 93 57 57 52 52 
8-9 86 55 57 67 78 

Huvuddelen av föreningar med höga poäng (8-9) har grundats före 1970. 
Deras årsinkomster är i regel minst 90 000 kr. De har nästan utan undan
tag minst 200 medlemmar samt anställd personal. I styrelserna sitter oft
are än genomsnittligt lärare och andra med "förmedlaryrken" (invandrar-
konsulenter, tolkar osv.) samt studenter. Där firms också oftare kommu
nalpolitiker representerade. 

7.5.6 Regional differentiering 

Resurserna är olika på olika håll i Sverige. För det första är föreningarna 
inte lika gamla och hka stora i de olika distrikten. Så grundades t.ex. 
samtliga föreningar i Västmanlands distrikt redan före 1970, men i Norra 
Sverige-distriktet är bara var femte förening så gammal. De flesta före
ningarna i Stockholms, Örebro-Värmlands och Södra-Norrlands distrik
ten är från före år 1970 (tabell 50). 

Men föreningarna i Västmanlands distrikt är inte bara de äldsta utan 
också de största. Majoriteten har minst 200 medlemmar. I Södra-Norr-
lands distrikt är bara var femte förening så stor (tabell 51). 

På grund av sin ålder och storlek är föreningarna i Västmanland också 
mer förmögna än genomsnittet. Nästan hälften av dem har minst 70 000 
kr i årsinkomst. 



Tabell 50. Föreningar efter år då de grundades och efter distrikt 

Föreningar grundade år 

Distrikt 
1894, 

1951-64 
1965-
1969 

1970-
1974 

1975-
1983 

Alla 
före

ningar 

Stockholm 10 13 5 10 38 
Södermanland 7 3 7 6 23 
Södra Sverige 3 2 5 6 16 
Västergötland 7 8 7 15 37 
Örebro-Värmland 6 3 3 3 15 
Västmanland 9 3 - - 12 
Södra Norrland 6 5 5 1 17 
Norra Sverige 3 1 9 8 21 

S:a 51 38 41 49 179 

Tabell 51. Föreningar efter storlek och distrikt 

Medlemsantal Alla 
före-

Distrikt -99 100-199 200-499 500- ningar 

Stockholm 8 10 8 10 36 
Södermanland 6 7 7 3 23 
Södra Sverige 3 10 3 - 16 
Västergötland 8 8 15 5 36 
Örebro-Värmland 2 6 5 2 15 
Västmanland - 3 6 3 12 
Södra Norrland 1 6 6 4 17 
Norra Sverige 7 4 6 4 21 

S:a 35 54 56 31 176 

1) Ej uppgift om tre föreningar, två i Stockholm och en i Västergötland. 

Också personresurserna varierar distriktsvis. Det är överraskande att an
delen lärare är minst i Västmanlands-distriktet, trots att föreningarna där 
tillhör de större och äldre. Bara i var sjätte förening i Västmanland finns 
det lärare i styrelserna. Vi har tidigare konstaterat att det finns flera lär
are i de stora föreningarna än i de små. Men i norra Sverige, där före-



ningama är yngre och mindre än genomsnittet, finns det någon lärare i 
styrelsen i varannan förening. Lärarna har kanske inte lika många kon
kurrerande aktivitetsmöjligheter där som de har på större orter i andra 
distrikt. Av historiska skäl har skolfrågorna varit särskilt problematiska i 
norra Sverige, där man sedan slutet av förra århundradet och ända fram 
till 1950-talet försökt försvenska den finska befolkningen. (Se Jaakkola 
1973). 

I Västmanlands föreningar finns inte bara färre lärare utan också fler ar
betare. I mer än hälften av föreningarna där är minst 60 procent av med
lemmarna arbetare, medan bara 8 procent av medlemmarna i norra 
Sveriges föreningar är arbetare (tabell 52). 

Tabell 52. Distriktsorganisationema allmänt (procent av preningar i 
distriktet) 

Stock
holm 

Söder
man
land 

Södra Väster-Örebro-
Sve- göt- Vänn-
rige land land 

Väst
man
land 

Södra 
Norr

land 

Norra 
Sve
rige 

Föreningen 
grundad 
före 1970 60 43 31 40 60 100 65 19 

Föreningens 
inkomster 
minst 
60 000 kr 43 32 22 41 43 42 36 35 

Minst 200 
medlemmar 50 43 19 56 47 75 59 43 

Minst 60 % 
av med
lemmarna 
arbetare 24 20 46 48 21 60 46 8 

I styrelserna i Södra Norrlands-distriktets föreningar finns det fler högre 
tjänstemän än genomsnittligt och det finns också relativt sett fler 
tjänstemän bland medlemmarna. Såsom man kan se i tabell 53, är södra 
Norrlands föreningar särskilt aktiva. 



Tabell 53. Distriktsorganisationemas styrelser (procent av föreningar i 
distriktet) 

Söder- Södra Väster-Örebro- Väst- Södra Norra 
Stock- man- Sve- göt- Värm- man- Norr- Sve-

holm land rige land land land land rige 

I styreisen 
finns 

ledamöter 
under 25 år 27 40 47 23 40 54 31 24 

minst 4 
kvinnor 55 38 73 38 73 75 64 37 

högre 
tjänstemän 34 10 20 9 36 17 46 35 

lärare 24 19 33 33 21 17 28 53 

lärare o. andra 
med förmedlar-
yrken 24 24 47 42 39 17 46 53 

studenter 17 29 40 44 21 58 46 35 

pensionärer 31 62 27 53 50 42 46 41 

Styrelse
ledamöterna 
har 

uppdrag i 
distriktet 52 52 86 49 79 83 79 53 

uppdrag i 
nteförbundet 32 33 43 23 40 42 50 32 

kommunala 
uppdrag 27 14 53 44 27 42 57 39 

sammanträde 
minst en gång 
i månaden 36 55 43 59 20 75 72 53 



Tabell 54. Distriktsorganisationemas verksamhet (procent av föreningar i 
distriktet) 

Söder- Södra Väster-Örebro- Väst- Södra Norra 
Stock- man- Sve- göt- Värm- man- Norr- Sve-

holm land rige land land land land rige 

Verksam
hetens mång
sidighet 
(8-9 poäng 
på aktivi-
tetsindex) 12 6 16 15 38 56 27 
Minst 
3 olika 
kultur
aktivi
teter 35 25 27 24 7 58 54 32 
Minst 
4 olika 
idrotts
grenar 80 60 64 62 73 81 69 74 
Social
politisk 
verksamhet 30 19 20 22 13 18 62 17 
Pensionärs
verksamhet 13 43 27 35 43 42 50 53 
Språkpolitisk 
verksamhet 53 30 33 44 36 83 58 44 
Egen 
tidning 64 52 53 35 40 33 57 56 
Kulturverk
samheter 
- teater 
- folkdans 
-sång 
- musik 

55 
32 
32 
23 

25 
25 
20 
30 

27 
40 
27 
47 

32 
50 
35 
35 

47 
33 
13 
27 

67 
67 
67 
50 

71 
29 
50 
43 

53 
53 
32 
26 

- genomsnittligt 2,0 1,2 1,5 1,6 1,2 2,8 2,1 1,9 



Kvinnor och ungdomar är bäst representerade i Västmanlands före
ningar, där det i huvuddelen av föreningarna finns åtminstone 4 kvinnor i 
styrelsen och minst en ledamot under 25 år. 

Föreningarna i Västmanland har en mera mångsidig kultur- och idrotts-
verksamhet. Teaterintresset är dock mest aktivt i Södra Norrland. Både i 
Västmanland och Södra Norrland erbjuder föreningarna sina medlem
mar minst tre av de möjligheter till kulturverksamhet som är redovisade 
här. Också vad gäller antalet idrottsgrenar erbjuder Västmanland (8,9 
grenar) och Södra Norrland (8,8 grenar) de flesta. 

Verksamhetens regionala differentiering framgår också av föreningarnas 
organisation. Västmanlands föreningar har flest utskott och flest an
svariga för olika verksamheter, i genomsnitt 7,1. Studieutskott är där ex
ceptionellt vanliga. I drygt en tredjedel av föreningarna i Västmanland 
och Stockholm finns ett separat skolutskott eller en särskilt ansvarig för 
skolfrågor. I andra distrikt är detta mera sällsynt. Pensionärsutskotten är 
däremot mera sällsynta i Västmanlands- och Stockholmsdistrikten. 

7.5.6.1 En-, två- eller trekulturalism 

Tabell 55. Andel föreningar med en-, två- och trekulturalism efter distrikt 

Distrikt 

Sam Kontakt Kont. med 
Kon arbete Sam med dist distr. o. 
takt med arbete riktet och samarb. 
med svenska med samarbete med sv. 
dist före Fin med sv. fören. o. 

rikt^) ningar land föreningar med Finl. 
% N % N % N % N % N 

Stockholm 72 (29) 45 (29) 30 (30) 37 (27) 22 (27 
Södermanland 62 (21) 52 (21) 14 (21) 33 (21) 9 (21' 
Södra Sverige 73 (15) 40 (15) - (14) 33 (15) - (14' 
Västergötland 64 (33) 63 (32) 31 (29) 52 (31) 21 (28' 
Örebro-Värml. 80 (15) 73 (15) 20 (15) 67 (15) 20 (15' 
Västmanland 83 (12) 64 (11) 58 (12) 64 (11) 55 (11' 
Södra Norrland 77 (13) 92 (13) 39 (13) 75 (12) 46 (11' 
Norra Sverige 74 (19) 59 (17) 39 (18) 41 (17) 29 (17' 

Alla föreningar 71(157) 59(153) 28(152) 48(149) 23(144) 

1) Minst en gång i månaden 



Regionala faktorer har som väntat ett samband med hur mycket kon
takter föreningar har utanför den egna orten. De stora geografiska av
stånden förklarar t.ex. varför ingen av södra Sveriges föreningar har kon
takt med någon finsk kommun, eller med organisationer eller företag i 
Finland. Dessa föreningar är också i genomsnitt de minsta och fattigaste. 
De tätaste kontakterna med Finland hade Västmanlands (äldre och 
stora) föreningar (tabell 55). 

Föreningar i södra Norrland hade i sin tur flest kontaker med svenska or
ganisationer. Därnäst överskreds de etniska gränserna oftast av före
ningar i Örebro-Värmland och Västmanland. Mest förekom samarbete 
med svenska idrottsorganisationer, ABF, olika kulturorganisationer, 
föreningen Norden och LO. 

I Västmanland och södra Norrland var föreningarna också mest utåtrik
tade (3 poäng). Vi mätte detta med den Guttman-skala som presenterats 
tidigare. Dess item var a) kontakter med andra lokala sverigefinska 
föreningar och med distriktet, b) samarbete med svenska organisationer, 
och c) kontakter med finska kommuner, organisationer eller företag. 
Såsom tabellen visar var kontakterna med distriktet vanligast. 
Fördelningen på dessa variabler ser ut så här: 

Mest kontakter med svenska föreningar och sverigefinska föreningar på 
andra orter hade föreningarna i södra Norrland, Örebro-Värmland och 
Västmanland. Tabell 56 visar att en-, två- och trekulturalism har starkt 
samband med föreningarnas storlek. Över hälften av de stora, men bara 
en knapp tiondedel av de små föreningarna är trekulturellt utåtriktade. 

% av föreningar* 

1. Kontakt med distriktsorganisationen 
(minst en i månaden) 

2. Samarbete med svenska föreningar 
3. Samarbete med Finland 

72 
60 
28 

* Pä alla de tre frågor som mäter den utåtriktade verksamheten svarade 144 föreningar. 



Tabell 56. Föreningar med två- och trekulturalism efter medlemsantal (i 
procent) 

Antal medlemmar Alla före
ningar 

% N -99 100-199 200-499 500-

Alla före
ningar 

% N 

Tvåkulturalism 
Kontakt med dist
riktsorganisation 
och samarbete med 
svenska föreningar 12 34 61 80 48 (148) 
Trekulturalism 
Kontakt med distrikts
organisationen och 
samarbete med svenska 
föreningar och 
Finland 8 10 26 57 24 (146) 

1) Minst en gäng i månaden 

7.5.7 Förklaringsvariabler 

7.5.7.1 Multiple aassification Analysis 

Tidigare har vi analyserat sambandet mellan föreningamas resurser och 
verksamhetens mångsidighet. Vi har också konstaterat att olika slag av 
resurser inte är oberoende av varandra. Så firms det t.ex. samband mellan 
föreningens ålder, medlemsantal och personresurser. Nu skall vi analys
era hur olika slag av resurser påverkar verksamheten var för sig, när in
flytandet av andra resurser har eliminerats. 

Vi kan göra detta med hjälp av Multiple Qassification Analysis (MCA-
metoden), som också möjliggör en analys av de kvalitativa variablernas 
självständiga inflytande (Andrews 1971). Vi skall alltså använda MCA för 
att ta reda på i vilken grad en förenings regionala läge och medlemskap i 
en viss distriktsorganisation har självständig betydelse för dess verksam
het, också efter att man har hållit föreningens ålder, medlemsantal och 
personresurser konstant. Vi skall också analysera hur åldersstrukturen 
bland medlenmiama påverkar verksamheten. 

Eftersom man i MCA kan använda en kvalitativ klassifikation, i detta fall 
regionindelningen, har man ibland talat om en sorts kvalitativ regres



sionsanalys (Pöntinen and Uusitalo 1974, 12-17). Metoden tillåter kon
kreta jämförelser av olika kategorier som kan särskiljas på basis av de 
förklarande, oberoende variablerna (föreningens ålder, storlek osv.). 
MCA beräknar nämligen empiriska, aritmetiska medeltal för de be
roende variabler som skall förklaras (här formerna för föreningsverk
samheten) och dessutom s.k. korrigerade medeltal (adjusted means) som 
korrigerats på sådant sätt att effekten av andra oberoende variabler har 
eliminerats. Det betyder att man kan jämföra medeltal för olika kate
gorier, t.ex. för föreningar av olika ålder och storlek (se Allardt 1975, 
239-241). 

I MCA-analysen har man en beroende och flera oberoende variabler. 
Syftet är att undersöka hur mycket de oberoende variablerna tillsammans 
och var för sig förklarar av variansen i den oberoende variabeln. Vill
koret för analysen är att de oberoende variablerna inte är starkt korre
lerade med varandra och att deras effekter inte är additiva. Därför ana
lyserar vi bara hur medlemsantalet påverkar verksamheten, och tar inte 
med de ekonomiska resursemas påverkan. Korrelationen mellan dessa 
båda är .77, eftersom både bidragen och verksamhetsinkomstema är be
roende på medlemsantalet. De beroende variablemas fördelningar får 
inte heller vara alltför sneda. MCA producerar följande mått (Allardt 
1975,240-241): 

2 1) Eta och Eta anger hur mycket vaije enskild oberoende eller fSrklar-
ande variabel förklarar av variansen i den beroende variabeln. Eta och 
Eta ger ungefär samma slags information som korrelationskoeflicienter 
och blir intressanta f5rst när de jämförs med Beta -̂koeflicientema. 
2) Beta och Beta anger hur god förklaringsförmåga en variabel har 
relativt sett, sedan effekten av andra variabler har kontrollerats. Beta-
koeflicientema anger inte hur mycket en oberoende variabel förklarar av 
variansen i den beroende variabeln, eftersom Beta-koefHcientema har 
betydelse bara i relation till varandra. De anger de oberoende variabler
nas relativa vikt som förklaringsfaktorer. Genom att jämföra Eta- och 
Beta-koefficientema kan man således avslöja skenbara samband. 
3) R och anger hur mycket de oberoende variablerna tillsammans 
förklarar av variansen i den oberoende variabeln. 
4) Empiriska medeltal visar den faktiska situationen för vaije oberoende 
variabel (t.ex. medlemsantal). Korrigerade medeltal visar situationen 
när effekten av andra oberoende variabler har eliminerats. De motsvarar 
m.a.0. Beta-koefFicientema. 



I en I H I 1 w I 

CO 
I 
I 

i 

0 fn 
1 

X u o 

CO 
Sp-CO oi H u U EH S SS S M < H CO O 
H b > H 
2 § 
iJ ^ 

Z X u u Q O 
% . 
i g  < H CO ^ 

u CQ g 

I « I H ^ I J (O K H «0 I 
H H S ! g a ? 3  I 
^ 2  

egg»" i 

H < CO ^ H n i to cc CO H K W 

H M 

CO K H r-i i 

« 
^ ^ a\ CM eo CM \o vo H 

fl) in «-i CM W fl CM H H 0 in a • • • • • • • • • • 

« CO H 0 in H ^ n o\ so o\ 4J SO ^ n ^ n ^ en H CM yo pa • • • • • • • • • • 

(0 p H <0 ^ <0 CO CM n 0 S It H n M H n H CM 0 CM n • • • • • • • • • • 

(d 0 H (D <M in H iH rH ro H n H 0 ^ rt CM CM <n rH H • • • • • 

Id 4J ^ 01 (» 0 ^ r> 0 0 0 CM Ä *«• H CM ^ r> CM H rH n * n • • • • • • • • • • 

<9 r- 0 0 NO 00 (M rH ov 0 ^ CM r» * n H n CM rH so M • • • • • • • • • • 

« •P vo 0 00 ^ H CM r-CM H (M CM <M ^ CM H 0 rH 
(d 1-4 VO 0 CO 0̂ n in in rH n H CM CM H n CM rH H H • • • • • • • • • • 

« 4J n o\ r> 00 H <M H cn in 
fl) M <M r» rA M «n H H CM rH n • . • • • • • • • • 

Id If» rH n SO 0 n in n r» 0 <•> n fo H M cn 0 0 CM * H • • • • • * • • • • 

Id -P <M CM ^ 0 CM n a\ vo in CO 
fl) n H cn n cn fO H 0 0 CM n • • * • • • • • • • 

(d CO o> tn ^ 0 n 0 CM o\ +j H r> CM r> <M n r> tn iH rH 

Id 4J CO ir> ^ rH 0 H o\ 0> as 
fl) n 0 CM H H CM H rH 0 rH (Q • • . • • • • • • • 

(d (T* OJ H n ^ 0\ "t cn CO CM ^ n CO <n cj CM CM CM rH u • • • • • • • • • 

(0 4J 0 vo H 0 in r» n CM in 
fl) in H r> M 0 «-< iH 0 CM CM n . • . • • • • • • • 

Id 0 CO tn CM n Oi 0\ 0> rH 4J in <*> 0 CM H CM (M 0 cn 
Qtf U O 
-< 
CO ̂ z < u H o 

sg.^ 
az 06 H H O S CO U o H S b Q 

Q 
Q 04 04 H g U 
Q ^ Q Z H 5 EH Wg^öP M Q g u ̂  j - ^ ^ . H O g « _ « O h S U H 
O 0 4 !  fa H H ^ b4 H 

Q M EH CO S--» p Sco K a oi u M u < 
s a  a\ CM S < 

O i l  «•«•::} •o n i-4 ^ «0 I r-J ?• M <H >(0 o « S « c 3 
c lo-S 55 c g 9XSg|gO 
•J C P 5  p C 
9 « 0 4  U (O H "d 2 n *<0«-«. Q) 0 ö >0 £ c ij •°§ .S&l 
5 ® 
5 c S,® o C 5 -j j 3 »•23 c -c 1 ® eS-5 
•^55 2 ^ "S 
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1.5.1.2 Verksamhetens mångsidighet 

I detta avsnitt analyseras de effekter föreningamas resurser har på före
ningsverksamhetens mångsidighet. Jämförelsen mellan de Eta och Beta
koefficienter som MCA producerar visar att mångsidigheten påverkas 
mest av föreningens medlemsantal, också när påverkan av andra obe
roende faktorer har eliminerats. 

Förutom Eta-värdet (.69) som kan jämställas med en vanlig korrela
tionskoefficient är också Beta-värdet Ö54) större än någon annan enskild 
oberoende variabels värde (tabell 57). Näst mest påverkas föreningsverk
samhetens mångsidighet av att styrelseledamöterna har förtroendeupp
drag i den egna distriktsorganisationen (Beta = .29). På tredje plats 
kommer att styrelseledamöterna har kommunalpolitiska uppdrag, eller 
uppdrag i fackföreningar och i andra svenska organisationer. Föreningar
nas personresurser - medlemsantalet och styrelseledamötemas samhälls-
aktivitet - förklarar med andra ord bäst föreningsverksamhetens mång
sidighet. 

När man har eliminerat effektema av andra förklaringsvariabler, tycks 
föreningens ålder ha ganska liten självständig betydelse för mångsidig
heten i föreningens verksamhet. Att äldre föreningar är klart mångsidig
are beror således i första hand på att de är större och mera förmögna och 
att deras personresurser är bredare. Förhållandet mellan Eta- och Beta
värdena (.41 resp. .17) visar att sambandet mellan mångsidighet och ålder 
är skenbart och beror på dessa mellanliggande variabler (tabell 57). 

Föreningens regionala läge och dess medlemskap i ett visst distrikt har 
däremot en självständig betydelse för mångsidigheten i verkseunheten. 
När man eliminerar effekter av föreningens storlek, ålder och person
resurser, kan man konstatera att medlemskap i ett visst distrikt kommer 
på fjärde plats vad gäller betydelse för mångsidigheten (.24) (tabell 57). 
En jämförelse av empiriska och korrigerade medeltal visar att förening-
ama i Södra Norrlands distrikt framstår som mest mångsidiga, när man 
eliminerat effekten av andra förklaringsvariabler. Föreningama i Södra 
Norrland hade ett empiriskt medeltal på 5.8 på mångsidighetsindexet och 
ett korrigerat medeltal på 5.1. De näst mest aktiva föreningama i Väst
manland hamnade enligt det empiriska medeltalet (5.3) först på sjätte 
plats bland distrikten, men det korrigerade medeltalet sjönk (4.5) när vi 
eliminerade effekten av andra förklaringsvariabler. 



För de flesta distrikt förändrades inte medeltalen i MCA-analysen, men 
Norra Sverige-distriktets medeltal blev avsevärt högre. Medan det empi
riska medeltalet var 3.8, blev det korrigerade 4.7. 

Om föreningamas resurser skulle vara likadana i alla distrikt, skulle före
ningarna i Södra Norrland ha den mest mångsidiga verksamheten och 
därnäst skulle föreningarna i Stockholm och Västergötland komma. De 
mest passiva föreningarna fanns i Södermanland-Östergötland enligt 
både de empiriska (3.7) och de korrigerade (3.6) medeltalen. 

R hade i MCA-analysen värdet .69 som visar att de oberoende variab
lerna tillsammans förklarar två tredjedelar av variansen på den beroende 
variablen, mångsidighetsindexet (tabell 57). Andelen förklarad varians är 
avsevärt högre än när man analyserar olika verksamhetsområden var för 
sig. I följande avsnitt skall vi just analysera vilka faktorer som bäst för
klarar verksamheten på enskilda områden. De flesta av dessa fanns med 
redan i den Guttman-skala som mätte verksamhetens mångsidighet. 

7.5.7.3 Idrottsverksamheten 

Idrott är ett av de finska föreningamas traditionella verksam
hetsområden. När man eliminerat effekten av andra förklaringsfaktorer, 
förblir föreningens storlek den variabel som förklarar mest. I stora 
föreningar är idrottsaktivitetema avsevärt mera mångsidiga än i små 
föreningar. Beta har samma värde (.50) som Eta. 

Det är intressant att konstatera att det som näst efter föreningens storlek 
förklarar idrottens omfattning är vilket distrikt föreningen tillhör. De 
korrigerade medeltalen visar att föreningama i Södra Norrland också 
efter det att effekterna av andra beroende variabler har eliminerats är 
mest mångsidiga i sin idrottsverksamhet och att föreningama i 
Västmanland kommer därefter. 

Också andelen ungdomar bland medlemmarna hade samband med hur 
många idrottsgrenar som utövades i föreningen. 

De oberoende variablerna förklarar nästan hälften av idrottens 
omfattning (R = .47). 



7.5.7.4 Kulturverksamheten 

Även om föreningens storlek inte påverkar kulturverksamheten lika 
mycket som idrottsverksamheten, är det ändå den som bäst förklarar 
kulturverksamhetens omfattning, medan den därnäst viktigaste för
klaringen är distriktsmedlemskapet. Skillnaderna mellan distrikten kvar
står också när man eliminerat effekterna av de andra förklarings
variablerna. 

Kulturverksamheten är mest mångsidig i föreningar i Västmanland, 
Stockholm och Södra Norrland, men skillnaderna mellan distrikten 
utjänmas en hel del i MCA-analysen. Detta framgår av de empiriska och 
korrigerade medeltalen (tabell 59). 

Att styrelseledamöterna har konmiunala, fackliga och andra "svenska för
troendeuppdrag" har en positiv inverkan på kulturverksamhetens omfatt
ning, och mångsidigheten är som störst då en lärare är medlem i styrelsen 
(tabell 57). 

Föreningens ålder påverkar däremot inte självständigt kulturverk
samhetens omfattning. Detta ser vi då vi eliminerat andra faktorers, så
som medlemsantalets inverkan. I stora äldre föreningar är dock kultur
aktiviteten mest omfattande. 

De oberoende variablerna förklarar 42 procent av månsidigheten i kul
turverksamheten (R = .42). 

7.5.7.5 Intresseorganisationen 

Hur aktivt föreningar verkar som intresseorganisation beror mest på 
vilket distrikt de tillhör. Enligt både de empiriska och de korrigerade 
medeltalen är föreningarna mest aktiva i Södra Norrlands-distriktet 
(tabell 59), vad gäller både försök att påverka kommunala beslut och den 
språkpolitiska verksamheten. 

Beta-koefficienterna visar att den näst viktigaste faktorn är styrelse
ledamötemas förtroendeuppdrag kommunalt, fackligt och/eller i svenska 
organisationer. Föreningens medlemsantal kommer på tredje plats som 
förklaringsfaktor vad avser intressebevakning i allmänhet och på §ärde 
plats vad gäller språkpolitisk verksamhet. 



Den språkpolitiska aktiviteten beror mest på vilket distrikt föreningen 
tillhör, dess personresurser och föreningens ålder. Paradoxalt nog förut
sätter den språkpolitiska verksamheten alltså integration i det svenska 
samhället. Också inom de föreningar som berörs mest av språkfrågan 
ökar den språkpolitiska aktviteten. Om det fiims lärare i styrelsen leder 
detta bara till en liten ökning av föreningens språkpolitiska aktivitet. Men 
när ungdomarna utgör en större andel av medlemskåren, ökar också 
den språkpolitiska aktiviteten (tabell 57). 

Hur många olika inflytandekanaler föreningarna utnyttjar i sin intresse
bevakning beror framför allt på personresurser, och på olika slags för
troendeuppdrag. Vi konstruerade ett summa-index, som iimehåller dels 
kontakter med myndigheter och politiker, och dels remissvar, tidnings
artiklar och deltagande i olika aktionsgruppers verksamhet eller demons
trationer. 

Vi konstaterade förut att hur många kanaler föreningarna begagnade för 
att utöva inflytande var beroende på deras storlek. MCA-analysen visade 
att medlemsantalet har en självständig betydelse, men att det kommer 
först som ^ärde förklaringsvariabel. 

Den näst viktigaste förklaringsfaktorn efter persoiu-ersurser är åter 
distriktstillhörigheten. Föreningarna i Södra Norrlands- distriktet an
vänder flest kanaler och därefter kommer Stockholm och Västmanland. 

De faktorer som är med i analysen, förklarar 49 procent av föreningamas 
försök att påverka kommunala beslut, 40 procent av det språkpolitiska 
arbetet och 41 procent av de utnyttjade inflytandekanalerna. 

7.5.7.6 Pensionärsverksamheten 

Pensionärsverksamheten beror i första hand på föreningens med
lemsantal och på om styrelseledamöterna har förtroendeuppdrag på 
högre nivåer inom RFFS. 

Som man kan vänta påverkas detta också av åldersstrukturen bland 
medlemmarna, så att ju större andel av dessa som är över 45 år desto 
oftare organiserar föreningen egen verksamhet för pensionärer. 

När man eliminerar effekten av andra förklaringsfaktorer, tycks inte 
föreningens ålder spela någon roll för om det finns pen



sionärsverksamhet. Tillsammans förklarar de här faktorerna mer av 
variansen än vad som förklarats på något av de andra verksamhets
områdena, R = .60. 

7.5.7.7 Socialpolitisk verksamhet 

Föreningens medlemsantal förklarar bäst förekomsten av socialpolitisk 
verksamhet Den därnäst viktigaste faktorn är distriktstillhörigheten. 
Jämför vi de empiriska och korrigerade medeltalen visar det sig att den 
socialpolitiska verksamheten är vanligast i föreningar i Södra Norrland 
och i Stockholm, också när effekten av andra förklaringsfaktorer 
eliminerats. Den socialpolitiska verksamheten i föreningarna utgörs bl.a. 
av de redan nämnda alkohol- och narkotikaprojekten. 

Speciellt intresserade av alkohol- och narkotikaprojekten har de före
ningar varit där föreningsmedlemmarna har kommunala, fackliga och 
andra svenska förtroendeuppdrag liksom också där lärare eller andra 
med "förmedlaryrken", t.ex. invandrarkonsulenter, sitter med i 
styrelserna. Man kan anta att lärarna är speciellt belqinrade just över 
ungdomens alkoholproblem. 

MCA-analysen förklarar sammanlagt 43 procent av den socialpolitiska 
verksamheten. 

7.5.7.8 Kosmopolitisk verksamhet 

I hur hög grad föreningen var "kosmopolitisk", med utåtriktade kontakter, 
mätte vi genom att räkna och summera dess kontakter med den egna 
distriktsorganisationen, med svenska organisationer och med Finland. 
Kontakter av alla dessa tre slag var vanligast när styrelseledamöterna 
hade förtroendeuppdrag på distriktsnivån. Detta var väntat, eftersom 
kontakter med distriktet ingick i trekulturalismindexet (avsnitt 7.5.6.1). 
Också styrelseledamöternas förtroendeuppdrag hade en positiv effekt på 
föreningamas "kosmopolitiskhet" och grad av utåtriktning (tabell 60). 

Vidare hade också föreningens medlemsantal, ålder och tillhörighet till 
ett visst distrikt en självständig påverkan på föreningens utåtriktade 
kontakter. 

I detma mening kosmopolitiska föreningar faim vi fler än genomsnittligt i 
Södra Norrland, Norra Sverige och i Örebro-Värmland distrikten, sedan 



vi eliminerat effekterna av andra förklaringsfaktorer. Det korrigerade 
medeltalet för Norra Sveriges föreningar är klart högre än det empiriska 
(tabell 61), 

Tabell 60 visar också att den mest centrala förklaringen till samarbetet 
med svenska organisationer är vilket distrikt föreningen tillhör. När 
effekten av andra faktorer har eliminerats, visar sig detta samarbete vara 
vanligast i följande distrikt: Södra Norrland, Örebro-Värmland, Väst
manland och Västergötland. De empiriska och korrigerade medeltalen 
visar, att Södra Norrland får en äimu mer ledande ställning i detta av
seende när vi eliminerar effekten av andra förklaringsfaktorer. 

Med hjälp av MCA-analysen kunde vi förklara mer än hälften (R = .52) 
av föreningamas utåtriktade verksamhet. Ändå ingick inte kontakt med 
det egna förbundet i vår skala. Denna kontakt påverkas starkast av före
ningens storlek och först därefter av vilket distrikt föreningen tillhör, av 
dess personresurser (styrelseledamöternas förtroendeuppdrag) samt av 
föreningens ålder. Föreningarna i Stockholms distriktet, som ligger när
mast förbundskansliet har också mest kontakt med förbundet. Överrask
ande nog kom det avlägsna Norra Sverige-distriktet därnäst och Södra 
Norrlands distrikt på tredje plats. 

Som det empiriska medeltalet visar har Västmanlands-distriktet täta kon
takter med förbundet. Detta beror på att föreningarna är större och 
äldre och att de oftare har representanter på distriktsnivån. (När effek
ten av dessa faktorer eliminerats och vi räknat fram de korrigerade 
medeltalen, konstaterar vi att medlemskap i Västmanlands distrikt inte 
hade någon självständig påverkan på täta kontakter till förbundet.) 

Föreningamas ålder och storlek är redan i sig ett tecken på sverigefinn-
amas aktivitet. Finnar har sedan länge varit bosatta i Västmanland och 
de är relativt många. Det är bara i stockholmsområdet och i Göteborg-
Bohuslän som det bor ännu fler sverigefinnar. År 1980 fanns det 19 000 
personer med finskt urspmng i Västmanland. 



8 DISTRIKTSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET 

Vi har redan jämfört föreningamas verksamhet i olika distrikt och kon
staterat att deima varierar också när effekten av andra förklarings-
faktorer, såsom föreningens ålder, storlek och personresurser, har 
eliminerats. 

En förklaring till sMllnadema kan tänkas ligga i det geografiska läget. Vi 
har funnit att läget har samband med föreningamas kontakter med 
Finland. Men föreningarnas verksamhet i olika distrikt avvek också i 
andra avseenden från varandra. Detta kan bero på distriktsorganisa-
tionemas verksamhetsresurser och verksamhetsformer, med andra ord 
vilken service distrikten ger sina medlemsföreningar. I detta avsnitt 
analyseras distriktens verksamhet dock inte enbart ur föreningsperspektiv 
utan intresset riktas också på deras verksamhet i sig inom RFFSrs organi
sationshierarki på tre nivåer. 

8.1 Resurserna 

När vi tidigare i detalj redogjorde för distriktens inkomster och jämförde 
de olika distriktens ekonomiska läge (tabell 30 och 31), kunde vi som 
väntat konstatera, att de största distrikten - Stockholm och Västergötland 
- också var de "rikaste". 

Vi har också tidigare analyserat distriktens personella resurser och kon
staterat att de flesta förtroendevalda hade varit bosatta längre i Sverige. 
De hade många förtroendeuppdrag utanför den egna organisationen, och 
de flesta hade varit "organisationsmänniskor" redan i Finland (tabell 25). 
Över hälften av alla ledamöter i distriktsstyrelserna (N = 78) var 
tjänstemän, företagare eller pensionärer (tabell 13). Var tionde (11 %) 
var lärare. Nästan en tredjedel arbetade i andra förmedlar- eller 
omsorgsyrken bl a som funktionärer i föreningar eller distrikt, som 
socialarbetare, chef för ungdomsvårdsskola, kriminalvårdare, sjuk
sköterska, fritidsledare, präst, arbetsförmedlare, studieorganisatör, verk
samhetsledare osv. 

I varje distriktsstyrelse fanns antingen en lärare eller någon annan med 
förmedlaryrke, såsom chef för invandrarbyrån, invandrarkonsulent, tolk 
osv. Andelen tjänstemän varierade i olika distrikt. Relativt flest 



tjänstemän fanns i distriktsstyrelsen för Västergötland och minst i Norra 
Sverige.* 

Tabell 62. Distriktsorganisationemas funktionella differentiering 

Tillsättningsår för olika utskott 

Pen- Antal Tillsatt 
Ung- Id- Kul- Sko- Stu- So- sio- ut- före efter 

Distrikt doms rott tur la die dal närs skott̂  ̂ 1980 1980 

Stockholm 1968 1970 1972 1974 - 1970 1983 7 6 1 
Söderman
land 1971 1970 1974 1982 - 1982 1978 8 5 3 
Södra 
Sverige ^ - 6 
Väster
götland 1969 1969 1974 1983 1973 1977 1983 7 5 2 
Göteborg-
Bohuslän 1976 1977 1976 1976 1978 1979 1983 8 6 2 
Örebro-
Värmland 1970 1970 1970 - 1970 1980 1984 6 4 2 
Västman
land 1966 1966 1966 1980 - 1980 1983 6 3 3 
Södra 
Norrland 1975 1971 1972 - 1984 1983 1979 6 4 2 
Norra 
Sverige 1971 1978 1974 1981 1982 1982 1983 7 3 4 

Tillsatt 1966-1966-1966-1974-1970-1970-1978-
mellan åren 1976 1978 1976 1982 1982 1983 1984 

1) Uppgift saknas om tillsättningsår för utskott i Södra Sverige-distriktet. 
2) Det finns också budgetutskott, schackutskott ocli i Västergötlands distrikt ett 
kvinnoutskott. 

Verksamheten i distriktsstyrelsen koordineras av 6-8 utskott, vart och ett 
med visst verksamhetsområde att ansvara för. De äldsta utskotten svarar 
för traditionella verksamhetsområden som ungdoms-, kultur- och idrotts-
verksamhet. De utsågs i alla distrikt redan före slutet av 1970-talet. 
Skolutskotten som är betydligt yngre kom till under åren 1974-82. I 

* Från Södra Sverige lämnades yrkesupp^er bara om fyra styrelseledamöter. 



Stockholms-distriktet utsågs skolutskott 1974 och i Göteborgs region
organisation skedde detta 1976. I andra distrikt böljade man med skol
utskott först på 1980-talet. Idag har de flesta distrikt antingen ett separat 
skolutskott (6 distrikt) eller ett studieutskott där skolfrågor behandlas 
(tabeU 62). 

Social- och pensionärsutskotten representerar nya verksamhetsområden 
inom RFFS och startade vanligtvis först i slutet av 1970-talet eller i 
böljan av 1980-talet. 

Över hälften av utskottsordförandena (56 %) är tjänstemän och knappt 
hälften är arbetare eller pensionärer. Av utskottordförandena är 16 
procent lärare och var tionde pensionär. 

8 ^  Funktionerna 

Distriktsorganisationema erbjuder sina medlemsföreningar utbildning 
och arrangerar idrottstävlingar och kulturdagar. De ordnar också läger
skolor och resor. För att utveckla föreningamas verksamhet arrangeras 
konferenser för föreningsordförandena, och man förmedlar artister, 
talare osv. till föreningarnas evenemang. Man ger råd åt föreningarna och 
hjälper t.ex. till att leda årsmöten. Föreningarna i Södra Sverige-distriktet 
har möjlighet att överlämna sin bokföring åt distriktet. 

Distrikten är vidare skolpolitiskt och socialpolitiskt aktiva och har 
pensionärsverksamhet. Sju av nio distrikt har en egen kulturfond. Tre 
distrikt ger ut en egen tidning. "Västmanlantilainen" (Västmanläimingen) 
kom under 1984 ut med sex nummer och hade en upplaga på 11500 
exemplar. Norra Sverige-distriktets "Norrlantilainen" (Norrläimingen) 
kom ut med fyra nummer och hade en upplaga på 14 000. Södra Norr
lands "Kaveriposti" (Kamratpost) kom ut två gånger under året med en 
upplaga på 700. Under 1985 startade också Västra Götaland en egen tid
ning. Södra Sverige gav ut en tidning under åren 1974-81. 

Distriktsorganisationema informerar om sin verksamhet inte bara i sin 
egen tidning utan också i föreningarnas tidningar, i svenska tidningars 
finska spalter, i lokalradion, och genom cirkulärbrev och kurs- och verk
samhetskalendrar. Distrikten har också personliga kontakter med 
ansvariga för föreningarnas olika verksamhetsområden och rekryterar 
deltagare till kurser per telefon. 



Alla distrikt hade 1984 distriktsmästerskapstävlingar i idrott och med ett 
undantag anordnade alla dessutom också kulturdagar. I Södermanland-
Östergötland hade man istället en "väckningsfest" för en slumrande före
ning, och distriktets föreningar framträdde där med kulturprogram. I 
Södra Norrland och i Örebro-Värmland hade man folkdans- och folk
musikdagar samt teaterdagar. 

Distrikten ordnar tillsammans med ABF, folkhögskolorna och riks
förbundet ett stort antal kurser för medlemsföreningarnas för
troendevalda, anställda och verksamhetsledare. Det är kurser bl.a. i verk
samhetsplanering, organisationskunskap och ekonomiförvaltning, men 
också kurser för ledare i folkdans, körsång, musik, teater, idrott, studie
cirklar och ungdomsverksamhet. 

Nya verksamhetsområden har lett till kurser på det sociala området och 
kurser om pensionärsverksamhet. Bland specialiteter kan nämnas för
beredelsekurser för traditionella kronobröllop (Kruunuhäät), där man lär 
sig österbottniska bröllopsceremonier och tillverkar traditionella kläder 
och redskap som öllägel, tobaksdosor osv. för bröllopet. Sådana här 
kurser ordnade bl.a. Göteborgs regionorganisation 1985 inför ett krono
bröllop, som blev en stor kulturhändelse. Också i Hallstahammar har 
man hållit två österbottniska kronobröllop. 

Bland specialkurser i Västmanland kan vidare nämnas språkvårds-
kurserna. Norra Sverige-distriktet genomför ett omfattande och mång
årigt projekt för att utveckla föreningslivet "Det går fort för oss" ("Meillä 
menee lujaa"). Syftet är bl.a. att med hjälp av folkbildare från Finland 
och material från Finlands Nuorisotyön Keskus utbilda en aktiv "för
trupp" i föreningskunskap och psykologi, en förtrupp som sedan kan 
tillämpa sina kunskaper i lokalföreningarna. 

I distrikten har man också börjat uttnyttja den nya teknologin; i Norra 
Sverige-distriktet ordnades 1984 en kurs i datoranvändning. 

Den utbildningsverksamhet som distrikten anordnade under 1984 var 
mest mångsidig i Södra Norrland, där också föreningsverksamheten var 
mest förgrenad. Distriktets 29 kurser hade där närmare 600 deltagare. 
Kurserna i Stockholm, Västmanland, Norra Sverige och Västergötland 
samlade 350-550 deltagare. I andra distrikt var kursverksamheten mindre 
omfattande och Södra Sverige distriktet, det minsta, hade bara 95 del
tagare på sina sex kurser. 



Både antalet kurser och antalet deltagare har varierat imder de senaste 
åren (tabell 63). Endast i Södra Norrland kan man tydUgt se en uppåt
gående tendens. 1981-84 har antalet kurser stigit med 11 och antalet del
tagare med uppemot 200.* 

Tabell 63. Distriktsorganisationemas utbUdningsverksamhet 

Antal kurser Antal deltagare 

1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 

Stockholm 19 18 26 17 348 
Södermanland 7 136 
Södra Sverige 11 11 8 6 178 145 128 95 
Västergötland 21 22 25 23 558 506 452 548 
Örebro-Värmland 14 13 12 8 211 198 210 129 
Västmanland 29 24 25 24 461 401 458 416 
Södra Norrland 19 20 23 30 396 434 520 596 
Norra Sverige 18 22 25 24 471 482 526 474 

S:a 139 2840 

8 3  Intona och externa kontakter 

Södra Norrland-distriktet och dess medlemsföreningar har i den analys 
som tidigare presenterats, visat sig vara exceptionellt aktiva. Föreningar
nas intresse för distriktsorganisationens verksamhet ser ut att vara större 
än genomsnittet. Vi konstaterade tidigare att distriktets utbildningsverk
samhet var omfattande och antalet deltagare ovanligt stort. Också del
tagandet på årsmötena är aktivt; år 1980 skickade 80 procent av 
medlemsföreningarna 1-5 ombud till distriktets årsmöte. Bara Göteborgs 
regionorganisation var i detta avseende mer aktivt, för där var samtliga 
medlemsföreningar representerade på årsmötet och antalet ombud var 
genomsnittligt ännu högre. Antalet deltagare på årsmötena i de olika 
distrikten varierade 1984 mellan 20 och 61. 

* 1 årsberättelserna för Södermanland-Östergötland-distriktet finns inga uppgifter om 
kurser och antalet deltagare före år 1984. 



Södra Norrland-distriktet har också nära kontakt med riksförbundet. Tio 
av dess elva styrelseledamöter har förtroendeuppdrag i förbundet. Men 
flest kommunala och landstingskommunala förtroendeuppdrag har 
distriktsstyrelseledamötema i Norra Sverige. 1984 var det slutligen också 
distrikten i Norra Sverige, i Göteborg och i Stockholm som mest aktivt 
företrädde föreningamas intressen utåt. 

Det firms skillnader mellan distrikten också vad gäller vilka inflyt-
andekäiialer dé använt. I Södra Sverige har man haft kontakt enbart med 
myndigheter, i Orebro-VämUand-distriktet enbart med politiker. I andra 
distrikt hade man varit i kontakt både med myndigheter och politiker. 

p e  mest mångsidiga kontakterna med Finland utvecklade 1984 Norra 
Sverige-distriktet, som hade kontakt med Kemi stad, med Arbetarnas 
Idrottsförbund (TUL), och med Finlands Riksidrottsförbund (SVUL) 
samt Finlands Nuorisotyön Keskus. Dessutom samverkade man med 
Finlands arbetarteaterförbund (Työväen Näyttelijäin liittö, TNL) och 
Finlands pensionärers förbund. Också andra distrikt hade kontakter med 
SVUL, TUL, TNL och Arbetarnas Bildningsförbund (TSL) och ett 
distrikt med Suomi-seura. 

Göteborgs regionorganisation hade i skolfrågan brevledes direkt kon
taktat Finlands president och Finlands och Sveriges statsministrar. 
Frågan om att utvidga sändningarna från Finlands TV hade lett till att 
distrikten i Stockholm och Södermanland-Östergötland hade haft kontakt 
med Finlands kommunikationsminister, distriktet i Södra Sverige med 
Sveriges utbildnings-och kulturminister och distriktet i Södra Norrland 
med Sveriges regering. Västmanlands distrikt hade tagit kontakt med det 
svenska utbildningsdepartementet i skolfrågan. 

Sex av nio distrikt hade således försökt påverka de statliga besluten, även 
om det annars i första hand är RFFS som driver sverigefinnarnas frågor 
på riksplanet. 

Bara tre distrikt hade samarbetat med invandrarorganisationer som 
representerar andra invandrargrupper. Samarbetet hade bl.a. gällt 
kulturevenemang och konferenser. I två distrikt sade man att man 
planerade att starta samarbete med andra invandrarorganisationer. 



Tabell 64. DistriktsorganiscUionemas utåtriktade aktivitet 

Distrikts- Initiativ/ Antal Mångsidigheten av 
styrelseledamöter brev till brev 

hade 1985 för RFFS' och be språk- kon
troendeuppdrag förbunds sök hos poli- takter 

styrelse/ myndig Skol- tisk med 
på för i kommun. full heter/ utsk. aktivi Fin
bunds landsting mäktige politi till tet 2) land 

nivå 1) ker 1) satt 1) 3) 

stockholm 2 20 14 1979 7 3 
Söderman
land 4 - - 3 1982 - 1 
Södra 
Sverige 2 1 - 7 - - -

Västergöt
land 3 3 5 12 1983 - 3 
Göteborg-
Bohuslän 5 - 1 16 1976 9 1 
Örebro-
Värmland 6 - 6 8 - 4 -

Västman
land 4 4 4 11 1980 7 3 
Södra 
Norrland 10 2 4 8 - 4 1 
Norra 
Sverige 4 5 2 14 1981 4 5 

1) Under de två senaste åren. 
2) Se tabell 59, not 4. 
3) I ungdoms-, idrotts-, pensionärs-, social-, kultur-, skol- och språkfrågor. 

8.4 Den språkpolitiska verksamheten 

Skolfrågor utgör på  många sätt ett viktigt inslag i distriktens verksamhet, 
oavsett o m  distriktet ifråga har ett separat skolutskott eller ej. Frågorna 
behandlas i distriktsstyrelsen, på distriktsmöten, vid olika utbildningstill
fällen och konferenser. Distrikten har uppmanat föreningarna att bilda 
skolutskott och starta studiecirklar i skolfrågor. Representanter för vissa 
distrikt har tillsammans med företrädare för föreningarna besökt kom
munens representater. Distrikten tar ställning till förbundets skolpolitiska 
förslag och utarbetar uttalanden och remissvar. Flera distrikt uppgav sig 
också ha kontakt med skolmyndigheter och länsskolnämnder. 



Enligt intervjuer med distriktssekreterarna påverkades distriktens skol
politik i första hand av lärare och föräldrar. I distriktsstyrelser och skol-
utskott'sitter lärare. Distriktens förtroendevalda kan driva skolfrågor 
också utanför den egna organisationen, eftersom flera av dem har för-
troendéuppdrag i kommunala organ, i partier och i finskspråkiga Hem-
och Skolaföreningar samt i lärarföreningar (se tabell 25). 

Det är inte bara riksförbundet och massmedia som spritt den skolpoli-
tiska ideologin. De flesta distrikten har fått besök av skolpolitiska 
experter. De finska tvåspråkighetsforskama fil.dr. Tove Skutnabb-Kangas 
och professor Pertti Toukomaa har hållit föredrag på distriktens möten, 
och distriktsrepresentantema har också på annat sätt bekantat sig med 
deras skrifter. 

Enligt distriktssekreterarna var det i böljan av 1970-talet som den skol
politiska diskussionen kom igång i distrikten, ungefär samtidigt som de 
finskspråkiga klasserna startade. Den skolpolitiska verksamheten aktiv
erades bl.a. under "Kampanjen för finska språket" (1981/82) då riksför
bundet uppmanade föreningarna att ta kontakt med kommunala besluts
fattare i skolfi-ågor. 63 föreningar i olika delar av Sverige lämnade då sina 
förslag till konamunema i syfte att förbättra sverigefinnarnas ställning 
inom olika delar av samhället. Den skolpolitiska aktiviteten har varit hög 
så snart det har uppstått skolpolitiska konflikter i distrikten. 

Den skolpolitiska aktiviteten har varierat under de senaste åren (tabell 
64). Göteborgs regionorganisation och Stockholms och Västmanlands 
distrikt har mer än andra försökt påverka myndigheter och politiker. De 
har strävat efter att befästa det finska språkets ställning på alla stadier i 
grundskolan och stärka det inom barnomsorgen, förskolan och radion. I 
Göteborg har man också krävt en utökad finskspråkig vuxenutbildning 
och finskspråkig service inom äldreomsorgen. I Västmanland har man 
också uppmärksanmiat servicen inom hälsovården och äldreomsorgen. 
Den starka språkpolitiska aktiviteten i dessa distrikt kan förklaras med 
att så många sverigefinnar bor i dessa distrikt. Språkstriden har t.o.m. 
förts med hjälp av skolstrejker, i Eskilstuna (1977), Västerås (1981), 
Köping (1981), Göteborg (1982), Mölndal (1983), Stockholm (Rinkeby 
1984), Göteborg (1985), Haparanda (1985), Oxelösund (1986) och 
Upplands Väsby (1987). 



De flesta av distriktssekreterama ansåg att skolstrejken var det sista vap
net som stod till buds när det gällde att driva språkfrågorna. Hälften av 
distriktsorganisationema stödde offentligt skolstrejken i Rinkeby, och två 
andra distrikt hade tidigare stött andra skolstrejker. 

Distriktens och föreningamas starka reaktion på regeringens budgetför
slag (1985), som skulle försämra finska språkets ställning, visar att man 
kan vara mera radikal i skolfrågor på lägre nivåer i organisationen än 
inom förbimdet och att man vågar kritisera förbundet skarpt. Budgetför
slaget innebar att man skulle göra finska klasser permanenta på grund
skolans låg- och mellanstadium men samtidigt avsluta en pågående för
söksverksamhet på högstadiet. Det var därför som förbundet karakteri
serade förslaget som rena "lottovinsten". 

Men propositionen innebar också att minst hälften av undervisningen i de 
"finska klasserna" på grundskolans låg- och mellanstadium skulle ske på 
svenska. Detta skulle på flera orter ha minskat timtalet på finska, något 
som förbundet till en böljan inte var medvetet om. När det kom skarp 
kritik från olika delar av landet mot riksförbundets positiva ställningstag
ande, och när det stod klart att budgetförslaget skulle komma att försvaga 
det finska språkets ställning, krävde riksförbundet genast att regeringen 
ändrade förslaget. De ändringar som riksförbundet nu önskade blev i 
stort tillgodosedda i det beslut som 1986 års riksdag därefter fattade. 

Det var alltså egentligen inte så att olika nivåer inom förbundet intog 
olika ståndpunkter utan närmast på det sättet att kunskaperna först var 
bristfälliga. De svenska skolmyndigheterna hade inte tagit reda på hur 
omfattande den finskspråkiga undervisningen var i olika kommuner, och 
larmuppgifter om förslagets konsekvenser fick riksförbundet först från 
olika kommuner i Sverige. Det var därefter som förbundet formulerade 
om sitt ställningstagande. I varje fall visar den jäsande protest mot propo
sitionen som uppstod inom riksförbundet både att man på vaije nivå är 
intresserad om skolfrågorna och att man inte slaviskt följer förbundets 
ställningstaganden. 

8.4.1 Den skolpolitiska verksamheten i olika distrikt 

Vi skall nu mera i detalj analysera distriktens skolpolitiska verksamhet 
och dess förutsättningar. Genomgången börjar med Södra Sverige-distrik
tet och Södermanlands distrikt som visat sig vara mest passiva i språkpoli
tiska frågor. 



1) Ring^ skolpolitisk aktivitet i Södra Sverige-distriktet förklaras 
troligtvis av att det bara på tre orter inom distriktet där det finns 
medlemsföreningar, också finns finska klasser. På dessa orter är också 
den sko^olitiska aktiviteten störst enligt distriktssekreteraren. På sista 
tiden har distriktet däremot inte ordnat möten om skolfrågor och före
ningarna har inte tagit kontakt med distriktet. Distriktet saknar skolut-
skott och dess kontakt med riksförbundet i skolfrågor består bara i att 
man tar emot material och ger kommentarer till betänkanden som är på 
remiss inom förbundet. 

Distriktet i Södra Sverige har dock inte alltid varit lika passivt i språk
frågor. Skolfrågorna diskuterades livligt då man böljade med finska 
klasser: då sökte man upp kommunala beslutsfattare, ordnade panel
debatter och formulerade ställningstaganden. Pertti Toukomaas under
sökningar i Olofström som ligger inom distriktet, väckte i början av 1970-
talet debatt om finska elevers bristande kunskaper i finska och svenska, 
"om halvspråkigheten". 

Riksförbundets "kampanj för finska språket" satte i början av 1980-talet 
fart också på aktiviteten i Södra Sverige-distriktet och man utsåg en egen 
arbetsgrupp som skulle genomföra kampanjen. Också distriktets före
ningar aktiverades skolpolitiskt. Distriktet tog inte ställning till strejken i 
Rinkeby (1984), men när distriktsstyrelsen diskuterade 1985-års budget
förslag, krävde man utförligare information av riksförbundet. 

Den passivitet i skolpolitiska frågor som idag råder i Södra Sverige kan 
förklaras med att antalet sverigefinnar och finska klasser är litet och att 
det inte finns en enda lärare i distriktsstyrelsen. Men passiviteten kan 
också bero på distriktets allmänna problem. Här finns inte som i andra 
distrikt någon konkurrens om förtroendeuppdragen, utan det är närmast 
svårt att fylla platserna. Kontakterna med riksförbundet är vidare ovan
ligt svaga, inte enbart på grund av det geografiska avståndet utan också 
därför att distriktet inte har några representanter vare sig i förbunds
styrelsen eller i förbundets utskott. I Södra Sverige-distriktet har däremot 
de förtroendevalda uppdrag i kommunala nämnder och i kommunfull
mäktige. 

2) Under de senaste åren har inte heller Södermanland-Östergötland
distriktet haft kontakt med skolmyndigheter, och föreningarna i distriktet 
har inte fört fram skolpolitiska förslag. Ändå fiiuis det enligt 



distriktssekreteraren problem med skolfrågor på flera orter inom 
distriktet. Distriktsstyrelsen var enhällig i sitt beslut att inte stödja skol-
strejken i Rinkeby (1984), och distriktet tog inte offentligt ställning till 
statens budgetproposition 1985, trots att lärare i distriktsstyrelsen kriti
serade förslaget starkt. 

Också detta distrikt har emellertid tidigare tagit ställning i skolfrågan. 
Det skedde redan för tio år sedan, och för fyra-fem år sedan aktiverades 
den skolpolitiska verksamheten, i samband med att en lärare för första 
gången valdes till distriktsstyrelsen. 1982 inrättade man ett skol- och 
socialpolitiskt utskott, vilket emellertid enbart behandlar socialpolitiska 
frågor. Under riksförbundets "kampanj för finska språket" (1981/82) 
gjorde man emellertid något för då uppvaktade distriktssrepresentanter 
och företrädare för den finska föreningen i Eskilstuna representanter för 
denna kommun. Distriktet har skickat skolpolitiska yttranden till riksför
bundet, Sveriges regering och utbildningsminister. 

I det här distriktet är det konkurrens om styrelseplatserna. Både distrikts
styrelseledamöter och skol- och socialpolitiska utskottets ledamöter har 
kommunala och politiska förtroendeuppdrag samt uppdrag i den finsk
språkiga lärarföreningen. Distriktet har nära kontakt med förbundet, bl.a. 
genom att distriktets ordförande är med i förbundsstyrelsen. 

3) I Västergötlands-distriktet kom den skolpolitiska diskussionen igång 
1973/74, och vid samma tid tillsatte man ett skol- och studieutskott. 
Enligt protokoll från distriktets årsmöte 1970 diskuterade man 
skolpolitiken redan då. Speciellt livlig har diskussionen varit i Skövde, där 
distriktets kansli är placerat. Detta hänger enligt distriktssekreteraren 
samman med att den som sedan lång tid verkat som ordförande i Sveriges 
Finska Lärarförbund, har bott här. Distriktet och lärarförbundet har 
årligen anordnat gemensamma konferenser för föreningarnas skolutskott. 
Skolfrågor behandlas nästan vid varje styrelsesammanträde och 
enigheten i dessa har varit stor: i protokollen finns inga tecken på 
meningskiljaktigheter. 

1980-82 ordnade distriktet kurser i skolfrågor. Under riksförbundets 
"kampanj för finska språket" (1981/82) hjälpte distriktet föreningarna att 
formulera skrivelser till beslutsfattare och deltog i besök hos kommuner
nas representanter. Distriktet ordnade då också studiecirklar i 
språkfrågor. 



Distriktets representanter har besökt föreningamas möten, och förening
arna har fått bidrag för att engagera föreläsare i språkfrågor, såsom t.ex. 
rektorn för Botkyrka kommuns finskspråkiga högstadium. Föreningarna 
har tidigare bett om råd, men de har efterhand fått mycket erfarenhet 
och kan sköta frågorna själva. 

Distriktets skolpolitiska aktivitet kan ha påverkats av personresurserna: i 
distriktsstyrelsen finns en politiskt aktiv lärare och i skolutskottet finns 
fyra ledamöter med olika uppgifter inom undervisningsväsendet. Deras 
inflytande ökas genom förtoendeuppdrag bl.a. i skolstyrelsen, i social
demokratiska partiet och i den finskspråkiga Hem- och Skolaföreningen. 
Impulser har också kunnat komma genom distriktsordföranden som 
under föregående period suttit med i förbundsstyrelsen och genom att 
distriktet har representanter i tre av förbundets utskott. 

Distriktet tog inte ställning till skolstrejken i Rinkeby (1984), eftersom 
det faiuis olika uppfattningar om den och då man inte hade fått tillräck
ligt med uppgifter om den. 

4) I Göteborgs regionorganisation som förut ingick i Västergötlands 
distrikt böljade den skolpolitiska verksamheten 1976. Då inrättade man 
ett utskott för skolfrågor, och detta har givit sitt stöd till flera lokala 
strejker liksom också till de strejkande i Rinkeby. Över 1985-års skolpoli
tiska budgetproposition uttalade man sitt fördömande. 

Några exempel skall ges på hur regionorganisationen under 1984 funge
rat som intresseorganisation. Skolutskottet förhandlade med skolpolitiska 
beslutsfattare i Göteborg samt gjorde skrivelser både till Sveriges och 
Finlands statsministrar och till Finlands president rörande organisationen 
av den finskspråkiga undervisningen i Göteborg. Regionorganisationen 
ordnade också ett informationsmöte om finskspråkiga gymnasieklasser. 
Som expert anlitade man, förutom Göteborg finska invandrarrektor, Bot
kyrkas studierektor. Mötet samlade 80 deltagare. 

Regionorganisationens skolpolitik leds inte av lärare. Skolutskottet leds 
av en Volvo-arbetare som samtidigt är aktiv fackförenings- och partipoli
tiker (s). Också i kommunfullmäktige drivs skolfrågorna mest aktivt av en 
finsk socialdemokratisk arbetare. 

Göteborg är vid sidan av Stockholm en föregångare i skolfrågor: år 1984 
startade Göteborgs kommun ett finskspråkigt högstadium. År 1983 fanns 



det inte mindre än 55 finskspråkiga klasser och 15 sammansatta klasser i 
Göteborg. Det fanns 2245 finskpråkiga elever i grundskolan, fler än på 
någon annan ort. Också detta förklarar varför den skolpolitiska aktivi
teten har varit speciellt hög i Göteborgs regionorganisation och i finsk
språkiga Hem- och Skolaföreningama där. 

Kontakterna med förbundet underlättas av att regionorganisationens -
numera Göteborgs och Bohus distriktet - ordförande är medlem av för

bundsstyrelsen. 

5) Om den höga skolpolitiska aktiviteten i Västmanlands-distriktet 
vittnar det förhållandet att man där tillsatt två organ som behandlar 
skolfrågor, ett skolutskott och en skolsektion för en kongressperiod. 
Skolutskottet förbereder skolpolitiska ställningstaganden och sköter kon-
taktema med länsskolnämnden. Under 1984 anordade utskottet också en 
språkvårdskurs. Skolsektionen i sin tur ordnar två gånger per år debatt
möten i skolfrågor. 

Föreningarna i distriktet är gamla och stabila och troligtvis därför inte i 
så stort behov av råd. Under "kampanjen för finska språket" (1981/82) 
uppmanade distriktet föreningarna att ta kontakter i kommunerna och 
gjorde samtidigt själv en utredning om mängden av undervisning på fin
ska i distriktet. 

Den skolpolitiska verksamheten på distriktsnivån började år 1977, då 
man utsåg en skol- och socialpolitisk sektion. Också i Västmanland kände 
man till forskarna Tove Skutnabb-Kangas' och Pertti Toukomaas forsk
ningsresultat om två- och halvspråkighet. Också motståndamas argumen
tation hade man studerat. 

Det finns tre lärare i distriktets skolsektion. Enligt distriktssekreteraren 
är det lärama i skolutskottet och medlemmarna i den finskspråkiga 
Hem- och Skolaföreningen som har påverkat skolpolitiken. Skolfrågorna 
har varit aktuella speciellt under valåren och i samband med skolstrejken 
i Köping. 

Distriktets skolutskott tog ställning för skolstrejken i Rinkeby och kriti
serade riksförbundet skarpt för dess första, positiva ställningstagande till 
regeringens skolpolitiska budgetproposition (1985). 



Till Västmanlands distriktets inflytande på skolpolitiken bidrar troligtvis 
de förtroendeuppdrag, som dess representanter har utanför den egna 
organisationen - i kommunala organ, i Hem- och Skolaföreningar och i 
lärarföreningar. Kontakterna med förbundet underlättas av att distrikts
ordföranden samtidigt är ordförande i förbundsrådet och att det både i 
förbundsstyrelsen och i förbundets utskott ingår representanter från 
Västmanland. 

6) Det studieutskott som 1970 utsågs i Örebro-Värmland-distriktet 
behandlar också skolfrågorna. Den skolpolitiska verksamheten böljade i 
slutet av 1970-talet i Örebro kommun, som blev en föregångare i 
distriktet. Också här spelar enligt distriktssekreteraren lärarna en viktig 
roll. Ändå är de inte representerade vare sig i distriktsstyrelsen eller i 
studieutskottet. Men distriktets förre ordförande var ledamot av Örebros 
skolstyrelse. 

Också utomstående experter, Tove Skutnabb-Kangas och Pertti 
Toukomaa är kända i distriktet. Tove Skutnabb-Kangas har flera gånger 
föreläst i Örebro. 

Distriktet hann inte bli färdigt med sitt uttalande om skolstrejken i 
Rinkeby iiman strejken var slut. Ett starkt negativt uttalande angående 
den skolpolitiska delen av budgetpropositionen (1985) skickades däremot 
både till riksförbundet, till utbildningsministern och till pressen. 
Distriktet har tillsammans med föreningarna ordnat diskussionsmöten för 
lärare och föräldrar och bl.a. år 1985 en kurs i skolfrågor. 

Distriktsstyrelsen är tämligen enig i skolfrågor - även om repre
sentanterna för Värmland inte vill ta ställning till dessa, eftersom det inte 
finns några finskspråkiga klasser i Värmland. Också här har man kom
munala och landstingskommunala förtroendeuppdrag liksom uppdrag i 
församlingen och i Hem- och Skolaföreningar. Kontakterna med riksför
bundet är täta genom att riksförbundets nuvarande ordförande tidigare 
varit distriktets ordförande. I förbundsstyrelsen finns en representant från 
distriktet och distriktsstyrelseledamöter sitter med i förbundets utskott. 

7) Den skolpolitiska verksamheten i Södra Norrlands-distriktet böljade 
1975-76, då man utsåg en provisorisk arbetsgrupp för skolfrågor. Denna 
inledde sitt arbete med att kräva finskspråkiga klasser. Redan i böljan 
1970-talet hade Tove Skutnabb-Kangas och Pertti Toukomaa presenterat 
sina forskningsresultat i distriktet. I början av 1980-talet växte det 



skolpolitiska intresset i samband med riksförbundets "kampanj för finska 
språJcet". 

Distriktet har stött sverigefinnar i skolkonfiikter i Fagersta och Köping, 
men tog inte ställning till skolstrejken i Rinkeby. Mein hann inte heller 
färdigställa ett uttalande om regeringens skolpolitiska budgetproposition 
(1985) innan riksförbundets nya krav kom. 

Eftersom distriktsorganisationens arbete upplevs som meningsfullt, är det 
konkurrens om stryrelseplatsema. Ordföranden för detta mångsidiga 
distrikt är också vice ordförande i förbundsstyrelsen. Tre ledamöter i för
bundsstyrelsen kommer fi-ån distriktet. Av central betydelse för skolpoli
tiken är att den som är ordförande i riksförbundets skolutskott också är 
ledamot av distriktsstyrelsen, och till det skolpolitiska kunnandet bidrar 
att distriktssekreteraren är ordförande i den lokala finskspråkiga Hem-
och Skolaföreningen. Han är den ena av de två distriktssekreterare vars 
barn har gått i finskspråkiga klasser. De övriga distriktssekreterama är 
äldre och deras barn harm aldrig delta i sådan finskspråkig undervisning. 
Positiva erfarenheter av att finskspråkig undervisning ger en garanti för 
tvåspråkighet har övertygat honom om att sådan undervisning bör finnas 
också i gymnasiet och i vuxenutbildningen. Distriktssekreteraren i Södra 
Norrland har högre utbildning än genomsnittet; studentexamen firån 
Finland och fritidsledarutbildningen från Haparanda folkhögskola. Också 
dessa studier har bidragit tiU hans språkpolitiska kunskaper. 

I distriktet firms det en del meningsskiljaktigheter om hur mycket under
visning på finska man vill ha. Distriktet har emellertid uppmanat före
ningarna att tillsätta skolutskott och stött grundandet av finskspråkiga 
Hem- och Skolaföreningar. Under "kampanjen för finska språket" ord
nade man i detta distrikt utbildnings och rådgivningsevenemang för före
ningarna och föreslog dem att starta studiecirklar i skolfrågor och att 
uppvakta kommunens beslutsfattare. 

Expertis i skolfrågor har man fått genom att det suttit lärare i dist
riktsstyrelsen, i skolutskottet och i andra utskott. Lärarna har engagerats 
som föreläsare på distriktets möten och man har ordnat studiedagar till
sammans med dem. 

8) Den skolpolitiska verksamheten i Stockholms-distriktet tog sin början 
kring 1970 och sedan 1976 har en arbetsgrupp för skolfrågor hållit 
sammanträden. 



Också Stockholms distrikt har försökt få föreningarna att tillsätta skol-
utskott och ordnat kurser i skolfrågor. Skolfrågorna behandlas vid "nästan 
vaije sammanträde" och det finns "större enighet än förut". Distriktets 
representanter har deltagit i samtliga arrangemang som förbundet har 
ordnat i skolMgor. 

Speciellt de minsta föreningarna i distriktet har frågat dist-riktet till råds 
när det gäller att driva språkfrågor. Distriktsrepresentanter har tillsam
mans med föreningarna uppvaktat i kommunerna, och tillsammans med 
förbundsrepresentanter bl.a. besökt Stockholms skolmyndigheter. 
Distriktet har också kontakt med länsskolnämnden och samarbetar med 
Stockholms finskspråkiga lärarförening. 

Distriktets ordförande har varit medlem i förbundets skolutskott sedan 
1970, och han är också styrelseledamot i förbundet och ordförande för 
dess kulturutskott. Nästan samtliga medlemmar i distriktets arbetsgrupp 
för skolfrågor arbetar själva med undervisning. De har också kommunala 
och politiska förtroendeuppdrag och förtroendeuppdrag i Hem- och 
Skolaföreningar. 

Två av styrelseledamöterna i RFFS är från Stockholms distriktet och 
distriktets representanter sitter i förbundets utskott. Styrelseposterna i 
Stockholms-distriktet är eftertraktade och de tillsätts vanligtvis genom 
omröstning vid årsmötena. 

Också i Stockholms-distriktet har Tove Skutnabb-Kangas föreläst i början 
av 1970-talet. Exempel på utåtriktad skolpolitisk verksamhet är distrikts
styrelsens ställningstagande till stöd för strejken i Rinkeby och ett utlåt
ande skickat till riksförbundet där 1985-års skolpolitiska proposition för
dömdes. 

9) Den skolpolitiska verksamheten startade sist i Norra Sverige
distriktet. Det skedde först i böljan på 1980-talet under riksförbundets 
"kampanj för finska språket". Distriktets skolutskott tillsattes 1981. 

Också detta distrikt har uppmanat föreningarna att tillsätta skolutskott 
och stödja grundandet av finskspråkiga Hem- och Skolaföreningar. Detta 
har fått som konsekvens att skolaktivisterna på vissa orter har övergått 
från de finska föreningarna till Hem- och Skolaföreningama. 



Distriktet har tagit ställning till förslag från bl.a. Språk- och kulturarvs
kommittén och ordnat utbildningssammankomster i skolfrågor. Under 
1985 hade distriktet en "Skolan idag"-konferens där de flesta deltagarna 
var lärare. Under skolkonflikten i Luleå (1985) tog distriktet kontakt med 
länsskolnämnden och distriktets representanter har tillsammans med 
föreningarna gjort besök bl.a. i Luleå, Kalix och Haparanda kommuner. 

Distriktet har gett sitt stöd för finska språkets ställning också utanför 
distriktet tex. vid skolstrejkema i Mölndal och Göteborg. Det tog däre
mot inte ställning till strejken i Rinkeby, Budgetpropositionen 1985 kriti
serades skarpt också i Norra Sverige. Men det finns inte en total enighet 
angående språkfrågorna i distriktsstyrelsen. 

Under "kampanjen för finska språket" (1981/82) startades 12-13 studie
cirklar i skolfrågor. Därefter har speciellt lärare kommit med i förening
amas arbete. Tillsammans med föräldraföreningarna är det i stor ut
sträckning de som utarbetar de skolpolitiska ställningstagandena. Också i 
detta distrikt har man fördjupat sig i Skutnabb-Kangas' och Toukomaas 
undersökningar och den förstnämnda har föreläst vid ett möte anordnat 
av distriktet kring 1980. 

Att distriktets arbete upplevs som meningsfullt, framgår också av att det 
nästan alltid blir omröstning om styrelseposterna. Också i detta distrikt 
har de förtroendevalda uppdrag utanför den egna organisationen i kom
muner, partier. Hem- och Skolaföreningar osv. Två förbundsstyrelse-
ledamöter är från distriktet. 



9 FALLSTUDffiR I FYRA KOMMUNER 

Vi har hittills beskrivit föreningarnas och distriktens resurser och verk
samhetens funktionella differentiering med hjälp av rikstäckande mate
rial. I det avsnitt som nu följer skall vi försöka att ge mer färg åt fram
ställningen och en djupare inblick i föreningsverksamheten och dess för
utsättningar på fyra orter. 

De kommuner som vi valt för denna specialundersökning avviker från 
varandra först vad gäller storleken och då storleken både på den finska 
befolkningen, på hela invandrarbefolkningen och på kommunens totala 
befolkning. Vidare är näringsstrukturerna olika varandra, och in-
vandringsströmmama har skett under olika tidsperioder. Också finnarnas 
ställning i det politiska systemet är olika vilket kan antas påverka verk
samhetens förutsättningar. Det kan också tänkas att arbetet som in
tresseorganisation påverkas av vilken service olika orter erbjuder. 

Utöver dessa yttre förutsättningar för föreningsverksamheten, analyseras 
i följande avsnitt verksamhetens inre villkor. Vi har redan diskuterat 
styrelsernas sociala och demografiska struktur och styrelseledamötenas 
förtroendeuppdrag utanför den egna organisationen. Fallstudierna ger 
oss en möjlighet att också uppmärksamma de förtroendevaldas person
liga "karisma", sociala nätverk och uppfattningar om föreningsverk
samhetens målsättningar. 

I det följande skall vi sålunda analysera hur förutsättningarna för finsk 
föreningsverksamhet kan variera i några olika kommuner på grund av 
dessa kommuners karakteristika, och samtidigt också på grund av den in
vandrade finska befolkningens egenskaper. 

För specialundersökningen har vi valt Malmö och Hallstahammar, två 
kommuner där det finns ungefär lika många finländare. På båda orterna 
finns två-tretusen invånare med finsk bakgrund. Deras andel av befolk
ningen är dock helt oHka. I Hallstahammar där det 1983 faims 17 036 in
vånare utgör finländare den stora majoriteten av invandrama. 1980 hade 
två-tredjedelar av invandrama finsk bakgmnd. Deras andel av kom
munens befolkning var 14 procent, vilket också iimebär att de är en be
tydelsefull väljargmpp i kommunalvalen. 



I Malmö utgör finländare bara en procent av hela befolkningen som 1984 
var 230 381. Av Malmös invandrare har bara 8 procent finsk bakgrund. 
Det fanns i Malmö tre gånger fler med jugoslavisk bakgrund än med 
finsk, dubbelt så många danskar och en och en halv gång så många 
polacker. I Malmö är finländare med andra ord först den Qärde in
vandrargruppen. Som vi kommer att se, har den finska befolkningens re
lativa andel av invandrarbefolkningen samband med finländarnas in
flytande i kommunalpolitiken. Det finns skillnader i inflytandet trots att 
den finska befolkningen på båda orterna i absoluta tal är ungefär lika 
stor. 

Sedan har två storstäder med större antal sverigefinnar valts - Stockholm 
och Göteborg. I båda städerna finns det tjugo-trettiotusen människor 
med finsk bakgrund, medan antalet utländska medborgare är stort, 70-
90000. Av dessa har en tredjedel tiU en Qärdedel finsk bakgrund. 
Finländarna är på båda orter den största enskilda utläimingsgruppen 
(tabeU 65). 

Tabell 65. Föremål för fcdlstudiema 

Procent roed 
finsk 

Med- Finska Med Kommu- UtL Med. bakgrund 
lems- med- finsk nens med- uti. utL av av 
antal borg. bak- invånar- borg- bak- bak- hela alla 
1984 1984 gr. antal are grund grund bef. uti. 

Förening, 
grundad år 

Malmö 
1977(1968) 485 1052 2920 230381 18570 37462 16 1 8 

Hallstahammar 
1955 801 1209 2555 17036 1615 3797 21 14 67 

Göteborg 
1971 1028 10891 18640 425875 37149 69284 16 4 27 

Stockholm 
1972 987 18845 30455 649686 53464 93197 14 5 33 

1) Finngötar, 2) Finska Klubben i Spånga. 



I Hallstahammar och i Malmö är bara en finsk förening verksam, i 
Stockholm och Göteborg fiims det däremot flera finska föreningar: 
sådana som är medlemmar i RFFS och sådana som står utanför eller som 
är speciälföreningar. Finska föreningen i Hallstahanmiar är en av de äld
sta av RFFS' medlemsföreningar (grundad 1955). De övriga föreningarna 
har grundats först på 1970-talet. Föreningen i Malmö har dock en 
föregångare som grundades redan på 1960-talet. 

De föreningar som undersöks här har flera medlemmar än genomsnittet: 
de har mellan 485 och 1028 medlemmar. Vi har tidigare konstaterat att 
föreningens storlek har ett starkt samband med mångsidigheten i verk
samheten. Därför kan man vänta sig att här möta föreningar som repre
senterar föreningsverksamhet när den är som bäst. Detta var dock inte 
orsaken till vårt val av föreningar. Valet bestämdes av vår önskan att be
skriva föreningsverksamhet i kommuner som är av olika storlek, och av 
olika invandrar- och näringsstruktur. 

9.1 Malmö 

9.1.1 Filmar i Malmö 

Till Malmö flyttade människor från Finland främst på 1960-talet. Antalet 
finska medborgare steg då från 600 till 2 500. Som man kan se av tabell 
65, har många med tiden antagit svenskt medborgarskap. År 1970 till
hörde 85-90 procent av de finska männen arbetarklassen. Då var den fin
ska befolkningen i Malmö mer arbetardominerad än t.ex. den danska och 
grekiska. Nära hälften av de då intervjuade hade i Finland arbetat i 
industrin och bara en knapp femtedel i jord- och skogsbruk. Ca hälften 
hade utöver folkskola också en yrkesutbildning. Majoriteten arbetade i 
industriföretag i Malmö och dess omgivningar. Den största arbetsgivaren 
för finländare och för andra invandrare var Kockums varv, som under de 
senaste åren tvingats att starkt minska sin arbetsstyrka (Faria, Lillesaar, 
Meurle-Hallberg, Swedner 1984,33-35). 

Till en böljan bodde finländarna i bostadsområden som också befolkades 
av andra invandrargrupper: i Kockums arbetarbaracker i Kirseberg, i 
Möllevångs omgivningar eller i nybyggda höghus i Kroksbäck och 
Rosengård. 1982 var över hälften (56 %) av invånarna i Rosengård och 
Tömrosen invandrare. 1984 hade var tredje av Rosengårds invånare ut
ländsk bakgrund och var tredje barn i förskoleåldern hade annat hem
språk än svenska (Malmö kommun. Drätselkontoret, Planeringsavdel



ningen. Aktuell statistik 6:1984, 8,16). Enligt den undersökning som gjor
des 1970 hade var femte finländare finlandssvensk bakgrund. Bland 
Malmös finländare fanns det också en liten akademiskt utbildad grupp 
som hade fått kvalificerade jobb i Sverige (Faria, lillesaar, Meurle-Hall-
berg, Swedner 1984,36). 

9.1.2 Suomi Föreningen i Malmö 

9.1.2.1 Position i organisationslivet 

Den för sverigefinnar ovanliga situationen att i storleksordning vara den 
Qärde invandrargruppen avspeglas i finnamas ställning inom Malmös in
ternationella nätverk av föreningar. Malmös enda finska förening, Suomi 
Föreningen i Malmö, är bara en av 58 lokala invandrarföreningar, av 
vilka hela 18 stycken är föreningar inom den största invandrargruppen, 
jugoslaverna. Också latin-amerikanerna har många föreningar i Malmö, 
sammanlagt elva. 

Till Malmö-finnamas perifera ställning bidrar också det långa avståndet 
till Finland och till sverigefinnamas föreningscentrum i Stockholm. De är 
medlemmar i den minsta distriktsorganisation. Södra Sverige distriktet, 
vars resurser och verksamhet vi funnit vara de mest begränsade. Majori
teten av distriktets föreningar är dessutom ganska imga och små, grund
ade först på 1970-talet, och med mindre än 200 medlemmar. Malmö är 
Syd-Sveriges största finska invandringsort och Malmös Suomi Förening 
distriktets största finska förening. År 1984 hade den 485 medlemmar. 

Fömtom i den finska föreningen finns det finskspråkig verksamhet bara i 
kyrkan och i skolan. Församlingen har finskspråkig söndagsskola, kon
firmandundervisning och pensionärsklubb. De finskspråkiga gudstjänst
erna besöks av ca 20-30 personer, konfirmationsundervisning av 60-100 
deltagare och olika temakvällar av 10-15. Församlingen har nära kontak
ter med Suomi Föreningen, vilket fi"amgår av att samma människor är 
med i församlingens och föreningens pensionärsklubbar, och av att den 
finska prästen har en egen spalt i föreningens tidning. Föreningens 
mångårige ordförande var förut cirkelledare i församlingen och den nu
varande prästen är med i föreningens kör. Församlingen har tillsammans 
med Suomi Föreningen anordnat självständighets- och morsdagsfester. 

Malmös internationella karaktär avspeglas också i skolan. En femtedel av 
gmndskoleelevema är invandrare (1984). Av Malmös 233 gmndskole-



elever med finsk bakgrund gick 1983 en femtedel i finska klasser och av 
dem som gick i svensk klass deltog över hälften (54 %) i hem
språksundervisningen. Hemspråksklassema startades i Malmö 1979 och 
vid undersökningstillfället 1984 hade man undervisning upp till årskurs 
fyra. 

9.1.2.2 Den gamla föreningen 

Redan , 1968 grundade man den första finska föreningen i Malmö. Den 
gjorde konkurs 1976. Den nya föreningen, som alltjämt är verksam, bör
jade sin verksamhet året därpå. 

Fqrstaiordförande i den gamla föreningen var till yrket resemontör och 
den a i ^ a  var hemmafru. En språklärare som aktivt deltog i den gamla 
förenii^ens verksamhet beskrev de första årens entusiastiska .och spon
tana föreningsverksamhet på följande satt; Finnarna träffade v^andra i 
hemmen och ordnade basarer, lotterier och dans i Stadion Center, Där 
uppträdde kända finska sångartister bl.a. Tapio Rautavaara, Esa 
Pakarinen och Katri Helena. Man lockade finnar att komma med i verk
samheten genom att knacka dörr. En lärare hjälpte barnen med hem
läxor, samtidigt som föräldrarna kunde handarbeta i föreningens lokaler. 
Förenimgens vävstol utnyttjades flitigt. Som specialitet nämndes också 
"lördagsparkering" i föreningslokalen, vilket innebar att föräldrar kunde 
lämna ih sina barn, när de skulle gå att handla. Man visade filmer för 
barnen» läste sagor eller lekte med dem. Redan under den gamla före
ningens tid ordnade man också självständighets-, jul- och morsdagsfester. 

Då framträdde det två olika riktningar inom föreningen: den lärare som 
vi nämnt försökte upprätthålla finkultur, medan en del medlemmar i 
stället stödde en arbetarkultur. Som exempel på finkultur kan nämnas 
opera- och romanskvällar med kända finska operasångare. Syftet var att 
höja finnamas egen självkänsla, men programmen var också riktade till 
en svensk publik (1975-76), och man ville få uppskattning från svenskar
nas sida. 

Redan på den gamla föreningens tid hade man folkdansövningar och 
idrottsevenemang. Tove Skutnabb-Kangas föreläste om skolfrågor och 
som en följd av detta började föreningens lärare sätta sig in i tvåspråkig-
hetsfrågor. 



Medlemstalet i den gamla föreningen lär ha ökat allt eftersom det kom 
flera finnar till Kockums varv. Föreningens lokaler reparerades gemen
samt (talkoarbete) och dans anordnades också på restauranger. Alkohol
servering orsakade då och då ordningsproblem och man fick inbrott i 
lokalerna. Orsaken till att föreningen gick i konkurs var dock ett missför
stånd som är betecknande för vilka problem invandrare kan råka ut för i 
den svenska byråkratin. Gamla styrelseledamöter från den tiden anser 
sig ha blivit utsatta för ett justitiemord. Representanter för föreningen 
hade undertecknat en blankett om uppsägning på fel ställe och detta 
resulterade i att de fick krav på en halvårshyra för en lokal som de inte 
hade använt. Problematiskt var också att konkursen gav föreningen dåligt 
rykte bland myndigheterna. 

9.1.2.3 Den nuvarande föreningen 

9.1.2.3.1 Verksanfihetens utveckling 

Till förste ordförande i den nya förening som grundades 1977 valdes en 
religiös, fosterländskt sinnad krigsveteran som till yrket var byggmästare. 
Han var ordförande till 1983. 

Han har berättat att den första uppgiften för den nya Malmö Suomi 
Förening var att återviima ett gott anseende efter konkursen. Eftersom 
flitigt alkoholbruk hade skadat föreningens anseende, förbjöd man alko
hol helt och hållet i föreningens lokaler. Det var ändå inte lätt att återfå 
föreningens anseende: pengar fick man rent av "tigga" och "kommunens 
pampar skrattade åt föreningen". Sannolikt förbättrade ordförandens 
personliga egenskaper och hans ställning som byggmästare anlitad av 
länsstyrelsen relationerna till konmiunen. Ordförande berättade hur lätt 
det var för honom att vända sig till de rätta myndigheterna eftersom läns
styrelsens jurister som han personligen kände kunde ge honom råd. 

Idag har Suomi Föreningen gott rykte och den erhåller självklart bidrag. 
Dess inkomster var 345 000 kr under 1983, varav 90 000 kr kom från 
Malmö kommun och 175 000 kr från andra myndigheter. 1980 fick före
ningen disponera Kockums gamla herrgård i Rosengård, uppförd år 1817. 
Det skedde i konkurrens med 30 andra invandrarföreningar. Hyran be
talas av kommunens fritidsnämnd. Föreningen har där två anställda; lön 
för den ena betalas av fritidsnämnden och för den andra av länsarbets
nämnden. Inkomster från medlemsavgifter uppgick till 11 700 kr under 
1983 och inkomsterna av egen verksamhet var 68 000 kr. 



Under den nya föreningens tid har föreningsverksamheten både blivit 
mer omfattande på traditionella områdena och förnyats. Ungdoms-, 
dans-, idrotts-, kultur- och kursverksamheterna har blivit mera mång
sidiga, men föreningen har dessutom startat pensionärs- och socialpolitisk 
verksamhet som inte fanns tidigare. 1980-83 fick föreningen bidrag av 
socialstyrelsen till ett alkohol- och narkotikaprojekt, som speciellt rik
tades till ensamstående mödrar. En del av dessa har man fått med i före
ningens verksamhet. 

Idrottsverksamheten har expanderat. Under det första verksamhetsåret 
utövades fyra idrottsgrenar i föreningen (brännboll, volleyboll, löpning 
och gymnastik). Nästa år böljade man dessutom spela bordtennis och 
biljard och året därpå curling. En fiskeförening startades 1979. Under 
1980-talet har man ordnat tävlingar i allmän idrott, fiske, pilkastning, 
bowling, biljard, bordtennis, minigolf och man har deltagit i distriktets 
och förbundets tävlingar. 

Sedan den nya föreningens start har man haft dans 9-17 gånger per år och 
antalet besökare har varit 60-150 . Utom jul- och morsdagsfester har man 
sedan 1978 ordnat självständighetsfester tillsammans med församlings
cirkeln. 

Barn- och ungdomsverksamheten har omfattat sagostunder, teater, kör
sång, lek, sång, och pysselverksamhet samt läger och lägerskola. Under 
1984 deltog 15-30 barn i lägerskolan för yngre barn och i småbarns-
klubben hade man 20 medlemmar. De flesta av tonårsklubbens 15 ungdo
mar hade börjat skolan i Finland och fortsatt den i Sverige. Som ledare 
för bamverksamheten har man flickor som gått i skola på svenska och 
som har svårigheter med finska språket. Barnen går oftast i finska klasser 
och kan finska bättre än deras "halvspråkiga" ledare. 

De vuxnas kulturverksamhet omfattar körsång, gitarrkurs och danskurs 
och tidigare också folkdanskurs. På föreningens och ABF:s gemensamma 
kurser studerade man 1978 finska, svenska, tyska och engelska. 1984 
fanns det intresse också för mera avlägsna språk som spanska. Sedan 
1980 har man inte anordnat en enda svenskkurs, vilket visar att svensk-
kunskaperna ökat med vistelsetiden i Sverige. 

Trots att föreningen ligger långt från Stockholm har medlemmar deltagit 
i riksförbundets, distriktets och ABF:s funktionärs-, idrottstränar-, 
kultur-, social- och pensionärskurser. 



Samvaron i föreningen underlättas av att dörrarna i Herrgården står 
öppna på eftermiddagar och kvällar. I kaféet samlas ibland inte bara 
finnar utan också jugoslaver, polacker och svenskar som är på väg från en 
gynmastiksal i huset bredvid. Av föreningens medlemmar är 15-20 jugo
slaver och 10 polacker. 

I föreningens socialpolitiska verksamhet ingår förutom alkohol- och nar
kotikaprojektet också en julmiddag "med skinka och lax" som anordnas 
för ensamma tillsammans med Alkoholproblematikers riksorganisation 
(ALRO), ett förbimd som i Malmö har en anställd för finskspråkig verk
samhet. Finska föreningen har också tillsammans med en diakonissa ut
bildat 18 personer som ska besöka sjuka och ensamma finländare som ett 
slags vänservice. 

Sedan 1979 har föreningens ordförande, själv redan pensionerad, lett en 
pensionärsklubb, som även fungerar som intresseorganisation med krav 
bl.a. på bostäder och personal i ett servicehus för finländare. En målsätt
ning är också att få finska långtidssjuka placerade på sanmia avdelningar. 
Pensionärsklubben har samarbete med finska pensionärer i Olofström 
och Trelleborg. 

Information om föreningens verksamhet firmer man i den 1980 startade 
tidningen med föreningens ordförande som chefredaktör. Meddelanden 
om dans och basarer sprids också genom lokalradions finska nyheter. 

9.1.2.3.2 Den språkpolitiska verksamheten 

De som idag är styrelseledamöter i Malmö Suomi Förening har nästan 
samtliga barn som redan gått ut skolan, när de finskspråkiga klasserna in
fördes där. Den skolombudsman, som föreningen idag har delegerat 
skolfirågoma till, har däremot själv barn som alltjämt går i skolan och då i 
finska klasser. 

Finska föreningen har emellertid varit aktiv i skolfrågor hela tiden. För 
att få igång finska klasser samlade föreningen in namn på barn som ville 
gå i finska klasser. Man ville visa skolmyndigheterna att det fanns ett till
räckligt elevunderlag. Det berättas att skolans rektor till att böija med 
motsatte sig finska klasserna av rädsla för att de skulle leda till segrega
tion av finska barn. 



Tove Skutnabb-Kangas har också under den nya föreningens tid framträtt 
på föräldramöten för att stärka de finska föräldrarnas skolpolitiska med
vetenhet. Man har också försökt att bilda en finskspråkig Hem- och 
Skolaförening i Malmö, men man gav upp eftersom den svenskspråkiga 
föreningen inte ville acceptera detta. Föräldrarna arbetar därför i stället 
informellt under ledning av fyra aktiva föräldrar. En av dem är förening
ens skolombudsman, till yrket montör. I aktivistgruppen ingår också en 
ingengör och reklamtecknare. Gruppen har satt sig in i skollagstiftningen 
och i hur de kan använda olika inflytandekanaler. Enligt en av de finska 
lärarna har dessa föräldrar "inte bara vilja utan också kunskap och man 
kan inte lura dem". Det är, säger hon, de bäst utbildade föräldrarna som 
placerar sina barn i finska klasser. 

Under undersökningsåret 1984 var det föräldrar till eleverna i årskurs 
fem som var mest aktiva, och det var också dessa som under vårt besök 
ordnade ett möte i Suomi Föreningens lokaler. De ville att de finska 
klasserna skulle få fortsätta som egna klasser också på högstadiet och att 
man inte skulle splittra upp eleverna på svenska klasser. De önskade att 
man åtminstone i något undervisningsämne skulle fortsätta att ge under
visning på finska. 

Skolstrejken i Rinkeby i Stockholm omnämndes inte i Malmö-tid-
ningama trots att den fick mycket uppmärksamhet i rikspress och radio. 
Suomi Föreningen hade inte ännu tagit ställning till strejken när vi besök
te föreningen, men skolombudsmannen skulle ta upp frågan på ett styr
elsesammanträde. En namninsamlingslista som hade följt med ett infor
mationsblad om strejken hade inte undertecknats av någon, trots att det 
var uppsatt på en anslagstavla. 

De finska klasserna har enligt lärarna gott rykte i skolan och tester visar 
att elevemas svenskkunskaper motsvarar de svenska elevemas svensk
kunskaper i hela landet. Huvuddelen av barnen hade kunnat svenska vid 
skolstarten. De finska lärama var kompetenta: en hade arbetat som lek
tor vid lärarhögskolan vid Jyväskylä universitet och en annan hade för
utom läramtbildning också utbildning som skådespelare. Flera elever 
från de finska klassema deltog i Suomi Föreningens verksamhet och 
framträdde på olika föreningsevenemang. 

De finska lärama fick däremot kritik för att de vanligtvis inte deltog i fin
ska föreningens verksamhet. I Malmö som på andra håll tycks de akade



miskt utbildade trivas tillsammans - och så är det också inom majori
tetsbefolkningen (Jaakkola and Karisto 1976, 57,59). Några lärarbam 
deltar dock i föreningens verksamhet. 

I Malmö har man haft en finskspråkig förskola i 11 år, men den blir man 
tvungen att stänga på grund av elevbristen. 

9.1.2.3.3 Medlemmar och förtroendevalda 

Att den finskpråkiga befolkningen i Malmö blir allt äldre, kommer san
nolikt att orsaka problem också för Suomi Föreningen. 1983 var en dryg 
tredjedel av medlemmarna under 16 år och drygt hälften under 25 år. Av 
styrelsens ledamöter var fem 30-39 år gamla och fyra 40-49 år. Två var 
under 25 år och en var över 60. Alla styrelseledamöter har bott länge i 
Sverige: ingen av dem har flyttat efter 1970. De flesta kom 1955-64. Ingen 
har varit med i styrelsen mer än fem år. 

Trots att föreningens verksamhet har blivit mångsidigare, har med
lemsantalet inte ökat. Under åren 1977-84 låg det mellan 471 och 561, 
och störst var det 1979 med 561 medlemmar. År 1984 hade föreningen 
488 medlemmar. In- och utvandring har påverkat föreningens med
lemsantal: 1980 farms det i Malmö fortfarande 3 233 invånare med finsk 
bakgrund, men 1984 hade antalet gått ner till 2 914. Men trots att före
ningens medlemsantal i absoluta tal var större 1980 än 1984, hade dess 
relativa andel stigit, från 15 procent av befolkningen med finskt ursprung 
till 17 procent 1984. 

Liksom i andra föreningar varierar medlemmarnas aktivitet också i 
Malmö Suomi Förening. 50-60 brukar vara med på årsmötena eller vid 
andra beslutande möten. Klubb- och cirkelverksamhet är den populäraste 
verksamhetsformen: den har 170-200 deltagare. Till föreningens danser 
kommer det i genomsnitt 100 besökare. Helt passiva är ca 50 
medlemmar. 

Vi har redan nämnt ett par personer som har haft central betydelse för 
den gamla och nya föreningens verksamhet, särskilt en lärare och en 
byggmästare. I 1984 års styrelse satt tre gymnasieelever, en dagmamma, 
ett sjukvårdsbiträde, en sjukhuskurator och en speciallärare, vilka alla 
representerar "förmedlaryrken" som kan antas passa väl in i förenings
arbetet. Utöver dessa satt det också två svetsare, en montör och en varvs
arbetare i styrelsen. 



Ordförande i föreningen är sedan 1984 en hemmafru som är gift med en 
svensk. Hon levde länge utan kontakter med andra fiimar i Sverige oeh 
böljade först så småningom söka efter sina rötter, men då med ett sådant 
engagemang att hon till slut blev ordförande i den finska föreningen. Av 
de aktiva i Malmö Suomi Förening år det också andra som på samma sätt 
återvänt itill sina rötter, medan deras barn redan hunnit försvenskas. 

9.1.2.3.41Relationer till andra invandrargrupper 

Finnarna' i Malmö har inte organiserat sig politiskt. Bara en lärare som 
var aktiwi den gamla föreningen har suttit i kommunfullmäktige som cen
terpartiets representant. I detta avseende skiljer sig fiimama i Malmö 
från finnarna i de andra tre kommunerna, som vi specialstuderat. 

Viktigt för föreningens möjligheter att utöva politiskt inflytande har varit 
först de personliga kontakter som föreningens mångårige ordförande haft 
med kommunala beslutsfattare, men sedan också föreningens medlem
skap i Sämarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Malmö (SIM). 
Till SIM hör 32 av 58 lokala invandrarföreningar, med ett sammanlagt 
medlemsantal på ca 16 000. Tidigare var alla invandrarföreningar i 
Malmö med, men de jugoslaviska föreningarna som en tid utgjorde en 
majoritet inom SIM har dragit sig ur och bildat en separat takorganisa
tion. 

En ungersk lärare är ordförande i SIM och Suomi Föreningens tidigare 
nänmda skolombudsman är vice-ordförande. Denne är också ordförande 
för Södra Sverige distriktets kulturutskott. SIM är ett opolitisk organ, vars 
inflytande enligt våra intervjuer inte är vad det borde vara inom den 1978 
grundade kommunala invandramämnden. Finnarna påstår nämligen att 
den jugoslaviska takorganisationen har närmare kontakter och mera in
flytande i invandramämnden än SIM. Enligt finnamas uppfattning favori
serar nämnden jugoslaver och greker på bekostnad av andra grupper. 

Den grekiske ordföranden i invandramämnden har nämligen samlat 
mycket makt i sina händer: han är också "invandrarrektor" och ansvarar 
för skolfrågor, vidare distriktsordförande i fritidsnämnden, medlem i den 
centrala fritidsnämnden och inte minst i kommunfullmäktige (s). I in
vandramämnden finns 7 invandrare, men ingen av dessa är finländare. 
Finnamas partipolitiska passivitet har med andra ord reducerat deras 
möjligheter att delta i beslutsfattandet. 



Finnarna anser att de kunde påverka invandrarpolitiken bättre innan 
man tillsatte den politiska invandramämnden. Då var in-
vandramämndens nuvarande ordförande SIM:s ordförande. När in
vandrama fick rösträtt 1975, uppmanade han medlemmarna i den politi
skt obundna SIM att organisera sig politiskt. Innan invandramänmden 
kom till, kunde finnarna utöva ett inflytande också i invandrarrådet, där 
utöver partierna skol- och socialmyndighetema, LO, TCO och invandrar
föreningarna hade representanter. Både partierna och invandrarföre
ningarna föreslog 1977/78 att man skulle inrätta en invandramänmd, och 
så blev det 1978. Invandrarrådet upphörde och fiimama som saknade 
politisk representation, hade inte längre några företrädare i de 
invandrarpolitiskt centrala organen, bortsett från SIM. Också den kom
munala invandrarbyrån underställdes invandramänmden. 

Att makten har koncentrerats till invandramämnden har skapat besvik
else i invandrarföreningama, och SIM har föreslagit att man på nytt 
skulle bilda ett invandrarråd. Invandramämnden har inga formella kon
takter med invandrarföreningama, men dess socialdemokratiska 
ledamöter tar kontakt med föreningama en gång per år. Nämndens gre
kiske ordförande berättade att han besöker Suomi Föreningen ungefär 
en gång per år. 

Invandramämndens ordförande som samtidigt är invandrarrektor, be
rättade också att det bara var finnarna som har velat ha hemspråksklasser 
1 Malmö. Ca 80-85 procent av finska bam har valt att gå i finsk klass och 
majoriteten av lärama har behörighet (75-80 %). 

I Enligt invandrarrektorn försöker man i Malmö uppfylla föräldrarnas 
skolpolitiska önskningar. Så vill t.ex. polacker, danskar och ungrare inte 
ha någon särbehandling. I Malmö finns det 15 serbokroatiska, 6 spanska, 
2 turkiska och 2 makedonska sammansatta klasser, i vilka det också finns 
svenska elever, men där en del av undervisningen sker på invandramas 
hemspråk. 

Finnama upplever med andra ord att deras möjligheter till inflytande har 
minskat efter det att invandrarfrågorna har blivit partipolitiska. Så länge 
invandramämndens nuvarande ordförande var ordförande i den politiskt 
obundna SIM, ansåg finnama att de kunde driva sina frågor effektivt. De 
var visserligen inte Malmös, men Sveriges största invandrargmpp och an
sågs därför vara föregångare i invandrarfrågor och man rådfrågade dem. 



(Suomi Föreningens långvarige ordförande verkade i SIM under åren 
1977-83). Suomi Föreningen håller alltjämt fast vid att en partipolitiskt 
obunden ställning är dess ideal. Det är dock sannolikt att styrelseleda
möterna i föreningen skulle få mer politiskt inflytande, om de, på samma 
sätt som man gjort på andra håll i landet, åtog sig partipolitiska för
troendeuppdrag. På detta är Hallstahammars finska förening ett exempel. 

92 Hallstahammar 

9.2.1 Finnar i Hallstahammar 

Finländarna kom till Hallstahammar i Västmanland efter kriget 1945. I 
Hallstahammar bodde det 1950 118 finländare och därefter har deras 
antal stadigt vuxit. 1960 var de 727, och 1964 översteg antalet finska 
medborgare redan 1 000. I slutet av 1960-talet nådde inflyttningen sin 
topp i Hallstahammar som annorstädes i Sverige. Det fanns 1970 2 326 
finska medborgare bosatta i Hallstahammar (Remes 1977,1). 

Av 17 036 invånare i början av 1985 hade 21 procent (3 797) utländsk 
bakgrund. 2 555 (14 %) hade finsk bakgrund. Nästan hälften av dessa har 
fortfarande finskt medborgarskap. Två tredjedelar av invandrama har 
med andra ord finsk bakgrund (tabell 65). 

De största grupperna utlänningar efter finländarna var från andra nordi
ska länder (118), Syd-Amerika (78), Jugoslavien (57), Italien (43), Asien 
(31), Nord-Amerika (22), Väst-Tyskland (18) och Österrike (18). Övriga 
utlänningsgrupper är med andra ord ganska små. 

Hallstahammars största företag tillhör metallindustrin: Bulten Kanthal 
AB, Westmannaprodukter, porslinsfabriken Gustavsbergs AB och Kol
bäcks Metall. Under senare år har arbetsmarknadssituationen i Hallsta
hammar varit svår och invånarantalet har sjunkit. Genom att Bulten 
Kanthals produktion minskat, har antalet förtidspensionärer blivit excep
tionellt stort. 

9.2.2 Finska föreningen 

9.2.2.1 Position i föreningslivet 

Hallstahammars Finska Förening grundades redan 1955, då det fanns 425 
finska medborgare bosatta i kommunen. Under det året hade föreningen 



66 medlemmar. I början av 1970-talet hade föreningen redan drygt 400 
medlemmar och i slutet av årtiondet 600-900. Under 1983 nådde med
lemsantalet sin topp 935, och det sjönk året därpå till 801. 

Finska föreningen är inte den enda sammanslutningen för finnar i 
Hallstahammar. När invandrare fick rösträtt i kommunala val, grundades 
en finskspråkig socialdemokratisk förening. Dess medlemsantal var som 
högst 100-150, men 1983 var det bara 50, varav ca 20 deltog i mötesverk
samheten. 

Som ett resultat av att finnarna har organiserat sig politiskt, har de -
tvärtemot vad som är fallet i Malmö - fått en stark representation både i 
kommimens beslutande organ och i landstinget. I kommunfullmäktige 
fanns 1983 tre finnar. Ordförandena för kulturnämnden och för 
invandramämnden var finnar. Både skolstyrelsen och fritidsnämnden 
hade en finsk ledamot. Fiimar sitter dessutom som suppleanter i konsu
ment*, hälsovårds- och valnämnderna. Samtliga är socialdemokrater. 

Några förtroendeuppdrag innehas av samma person, men sammanlagt 
åtta finnar har kommunala eller landstingskommunala förtroende
uppdrag. Typiskt nog är också invandrarbyråns chef en finne; han är sam
tidigt ordförande i kulturnämnden. I Hallstahammar är det ABF som 
svarar för invandrarbyrån. 

De sverigefinska kommunalpolitikerna har varit eller är fortfarande ak
tivt verksamma i Hallstahammars Finska Förening och/eller i RFFS:s 
distriktsorganisation i Västmanland. Man kan anta att dessa kontakter 
ökar föreningens inflytande i kommunen. 

I Hallstahammar firms det också sedan 1976 en finskspråkig Hem- och 
Skolaförening. 

9.2.2.2 Verksamhetens utveckling 

Enligt två historiker (1980; 1984) som sverigefinnama har sammanställt 
själva var det hemlängtan, behovet av samvaro men också besvikelser or
sakade av de nya förhållandena som ledde till grundandet av föreningen 
1955. Bristande svenskkunskaper och brist på tolkar försvårade anpass
ningen och det sägs i historiken att finnarna såg på svenskarna som på ett 
herrefolk och hade en misstänksam inställning till dem. Grundandet av 
föreningen följde grannkommunens exempel. 



På det konstituerande mötet fanns trettio finnar på plats och en civil
ingenjör från Västerås valdes till ordförande. Syftet med föreningen var 
att skapa en länk till hemlandet, att främja finskspråkig fritidsverksamhet 
och att förena finnarna med den lokala befolkningen. Under det första 
året ordnade föreningen med sina 66 medlemmar 11 evenemang. Mötena 
hölls i hemmen och kostnader täcktes med dans- och lotteriinkomster. 
Jul- och självständighetsfester anordnades i offentliga lokaler. För att få 
med ungdomar ordnade man idrottsverksamhet. 

Det visade sig att föreningen var starkt beroende av en enda person. När 
han som var ordförande flyttade från orten avbröts verksamheten under 
fyra år. (1957-61). Kort efter det att verksamheten böljat på nytt (1963) 
fick föreningen egna lokaler av finnamas arbetsgivare, Bulten Kanthal 
AB. Dét över ett hundra år gamla huset, Ormbacken, reparerades med 
gemensamma krafter (talkoarbete). Först vid husets invigning anslöt sig 
föreningen till RFFS och ABF. 

Föreningens ungdomsverksamhet växte under 1960-talet och man start
ade bl.a. en teatergrupp. Vid föreningens lO-årsjubileum (1965) tog man 
tillvara nationella traditioner; då läste en recitatör från Finland, Kaste-
helmi Karjalainen, Kalevala-dikter och Borlänges folkdansgrupp dans
ade. Betecknande för den inställning som man hade då, var också det 
understöd som man gav till fattiga "fadderfamiljer" i Finland. Represen
tanter för finnamas arbetsgivare och för RFFS deltog vid föreningens 10-
årsjubileum. Enligt historiken var däremot inte "kommunledarna" med
vetna om föreningens existens. 

I slutet av 1960-talet böljade föreningen få ekonomiska bidrag till verk
samheten och med fler medlemmar gav medlemsavgifterna större in
komster. De dåliga lokalerna revs och 1972 fick föreningen ett eget Fin
lands-hus, som kommunen bekostade. De lokala industriföretagen stödde 
föreningens verksamhet med penningbidrag och inredningar. I husets 
källare byggdes en bastu med stenar hämtade från Finland. 

Verksamheten blev allt mer mångsidig. Bl.a. började föreningen 1969 
utge en egen tidning, och under flera år i rad ansågs den vara den bästa 
av de finska föreningamas tidningar. Chefredaktören var en aktiv och 
drivande kraft, "en eldsjäl" vars like man sedan dess saknat i föreningen. 
På hans initiativ startade man en folkdansgrupp och en teatergmpp. 
1974-75 var han föreningens ordförande, och då var det ledaren för litte



ratur- och språkvårdscirkeln som svarade för tidningens goda språkliga 
kvalitet. Tidningen informerade naturligtvis om föreningens verk
samhet. Hdigare hade detta i stället skett genom finskspråkiga filmvis
ningar och genom annonser om dans i Västmanlands läns tidning och i 
Folket som kommer ut i Eskilstuna. Nu kunde detta ske i föreningens 
tidning, som kom ut fyra gånger om året i en upplaga på 1 000 exemplar. 

Att föreningens ställning blivit befäst visade sig vid dess 20-årsjubileum. 
Bidrag kom inte bara från industri- och handelsföretagen utan också från 
kommunen. Vid jubileet hade man talare och artister från Finland och 
från RFFS. Landshövdingen från Vasa län, Martti Viitanen, och RFFS' 
ordförande Osmo Hormia höll högtidstal och Västmanlands läns lands
hövding var närvarande. Hallstahammars blåsorkester och träbiås-
orkester samt föreningens egen kör som bildats 1968 höjde fest
stämningen. 

Kören fungerar nu också som kyrkokör och framträder runt om i Sverige 
och Finland. Kontakter upprätthålls speciellt med Mänttä och Jämsän-
koski som är Hallstahammars vänorter. 

Ett uttryck för kontakterna med Finland är också att en regissör vid Fin
lands arbetarteatrars förbund har lett kurser i Hallstahammar. Teater
gruppen har framträtt runt om i Sverige och i Finland. Vid föreningens 
2S-årsjubileum 1980 gav föreningens skådespelare och Sisu-teatern före
ställningen "En sonunarkomposition", skriven av en västeråsbo, Haimu 
Huppunen. Pjäsen fick beröm också vid RFFS' teatefdagar året därpå. 
Nuförtiden har föreningen också en egen bamteatergrupp. 

Föreningens folkdansgrupp har framträtt vid kulturdagar och på 
Tammerfors' folkdansfestival. Föreningens representanter har haft fram
gångar vid RFFS' kulturdagar bl.a. med kåserier, recitation och solosång. 
En känd sverigefinsk schlagerstjäma, Paavo Niva, leder föreningens ung
domsmusikgrupper och flera band. Man spelar bl.a. violin, gitarr och 
dragspel, och flera finska körer har besökt föreningen. För unga har det 
ordnats diskotek och danskurser. Att ordna dans har dock visat sig gå 
med förlust och dans för medlemmar ordnas numera bara två gånger om 
året. 

Vid sidan av finnamas "nationalbollspel", brännbollen, har föreningen 
tillsammans med andra föreningar ordnat tävlingar i skidåkning och ter
ränglöpning. På 1970-talet böljade man med volleyboll och fotboll och 



snart också med cykling, simmning och curling. När man utövar vissa 
sporter, använder man ibland också svenska språket, men enligt uppgift 
enbart finska vid curlingspel. Föreningen har också ordnat resor till 
landskamper mellan Finland och Sverige i allmän idrott i Helsingfors och 
Stockholm. 

Kvinnoutskottet som tillsattes 1973, har ordnat handarbetskvällar, 
vävkurser, litteraturkurser, utlandsresor och ansvarat för serveringen vid 
flera av föreningens evenemang. 

Som ett exempel på föreningens socialpolitiska verksamhet kan nämnas 
det av socialstyrelsen 1983 finansierade förebyggande projektet mot 
edkohol- och narkotikamissbruk. Föreningen har däremot inte pensio
närsverksamhet som är en viktig aktivitet exempelvis i Malmö. 

9.2.2.3 Två linjer; idrott eller kultur? 

Föreningens nuva:fande verksamhet har två tyngdpunkter som båda har 
sina anhängare. A ena sidan vill man ha mer kulturverksamhet och å 
andra sidan betonar man betydelsen av idrott och av sådan verksamhet 
som ger föreningen inkomster för fortsatt utveckling och till rekiytering 
av ungdomar. Anhängarna av kulturlinjen minns med vemod kulturens 
"gyllene tid" i föreningen under 1970-talet. 

Till de senaste framgångarna för kulturverksamheten hörde kronobröllop 
(Kruunuhäät) som 1982 och 1985 arrangerades enligt historiska tradi
tioner. Här ingår ett brudpar äktenskap på riktigt enligt gamla österbott
niska regler. Vid evenemanget 1982 deltog 200 av föreningens medlem
mar på ett eller aimat sätt aktivt och evenemanget följdes av en publik på 
ca 1500 märmiskor. Brudparet åkte till vigseln med tvåspann genom 
staden. Efter vigseln bjöds bröllopsgästerna på mat och dans utomhus. 
Man hade folkdansframträdanden och de besöktes också av "Härmän 
häjyt". Men trots att man i Hallstahammar upprätthåller de finska tradi
tionerna firar man inte där, som i Malmö, Finlands självständighetsdag 
och inte heller Kalevala-dagen. 

Anhängarna av idrottslinjen har i sin tur åstadkommit att föreningen 
1981 tog på sitt ansvar att reparera en simhall och att driva den som ung
doms- och allaktivitetshus. Bulten Kanthals Bad- och gymnastikförening 
ägde förut detta gamla hus. Simhallen har årligen ca 100 000 besökare, 
varav ca 5 procent är fiimar. Kiosken och kaféet inbringade en vinst till 



föreningen; det arbete föreningen utförde helt gratis uppskattades vara 
värt ca 300 000 kr. 

Föreningen äger nu 60 procent av simhallen och kommunen 40 procent. 
Under 1982 var föreningens inkomster sammanlagt 1 278 637 kr, varav 
bara 38 031 kr, eller 3 procent, var kommunens bidrag. De som motsatte 
sig simballsprojektet, ansåg att detta inte löste föreningens problem med 
lokaler. De menar att verksamheten i simhallen i första hand är riktad till 
den svenska befolkningen och att reparationerna och driften tar krafter 
från annan föreningsverksamhet. Reparationerna borde kommunen 
sköta. Man är också rädd för att just idrottsverksamheten leder till att 
ungdomarna går över till svenska föreningar. Samtidigt har man dock 
konstaterat att just ökad idrottsverksamhet har givit föreningen fler med
lemmar. 

Föreningen har också tagit på sig att sköta Bulten-Kanthals fritidsstugor 
och detta har gett finska ungdomar sommararbete. 

Målsättningen mellan kultur- och idrottsintressen har lett till att före
ningen har fått två ordförande, av vilka den ena ansvarar för ekonomin 
och idrotten och den andra för kulturverksamheten. 

9.2.2.4 Medlemmar och förtroendevalda 

Hallstahammars Finska Förenings mest dramatiska skede sammanfaller 
med den tid då invandrama fick rösträtt. Det är nog ingen slump att det 
är så och att man också i Malmö just vid den tiden tog det kontroversiella 
beslutet att utse en invandrarnämnd och att det var då som konkurrensen 
mellan de olika invandrargrupperna hårdnade om bidrag. 

I Hallstahammar byttes samtliga styrelseledamöter i den finska före
ningen 1976. Socialdemokraterna sattes åt sidan och till ordförande 
valdes med stöd av "idrottsgänget" en finsk lärare som vid valet hade 
kandiderat för centrum-demokraterna. Man anklagade den förra styr
elsen för att ha skött ekonomin dåligt. (Under samma tid gick den gamla 
föreningen i Malmö i konkurs.) Den centrum-demokratiske ordförandens 
mandatperiod varade dock bara ett år. 

Idag är föreningens båda ordförande aktiva socialdemokrater. Den ena 
är med i kommunens skolstyrelse och den andra i fritidsnämnden. Den 



ordförande som ansvarar för föreningens ekonomi och idrottsverksamhet 
har också verkat som ordförande för Hem- och Skolaföreningen. 

En del finnar tycker att föreningens nära relation till socialdemoratema 
är ett problem, eftersom administrationen, kunskaperna och makten har 
koncentrerats hos sanmia människor. Ordföranden berättade t.ex. att han 
har blivit anklagad för att koncentrera makten i händerna på några få 
ledare i föreningen. Han anser emellertid själv att beslut måste kunna 
fattas snabbt utan bromsande byråkrati. 

Föreningens styrelse har exceptionellt unga ledamöter: i lO-maimastyr-
elsen är fyra under 25 år. Förste ordförande är till yrket kriminalvårdare 
och andre ordförande kyrkogårdsarbetare. Det finns två gymnasieelever i 
styrelsen, ett sjukvårdsbiträde, tre fabriksarbetare vid Bulten Kanthal och 
en kontorist som är förtidspensionerad därifrån. Ingen i styrelsen har fyllt 
60 år. 

Drygt hälften av medlemmarna (51 %) var under 25 år. Enligt ordför
anden var majoriteten av föreningens förvärvsarbetande medlemmar 
arbetare. Omkring 50 var tjänstemän och ca 20 egna företagare. 

9.2.2.5 Den språkpolitiska verksamheten 

Den språkpolitiska verksamheten i Hallstahammars Finska Förening 
böljade redan 1963, då föreningen krävde undervisning i finska språket i 
skolorna. Sedan 1964 har eleverna kunnat läsa två veckotimmar i finska 
som fiivilligt änme. 1967 skickade föreningen ut ett brev till föräldrarna i 
vilket man betonade modersmålets och tvåspråkighetens betydelse för 
barnen. Man frågade i brevet om föräldrarna var villiga att låta sina barn 
få undervisning i finska. 1968 hade drygt tio elever på högstadiet finska 
som C-språk. Också för vuxenstuderande ordnades undervisning i finska. 

Sedan 1974 har det funnits separata finska klasser i två av Hallsta
hammars skolor. Innan klasserna kom till, hade föreningsaktivister samlat 
in namn på finska barn för att visa att det fanns tillräckligt många som 
ville ha undervisning på detta sätt. Den finskspråkiga Hem- och 
Skolaföreningen rekryterade lärare från Finland genom att ta kontakt 
med lärarseminarier och lärarhögskolor. En av grundarna för denna 
Hem- och Skolaförening och dess första ordförande är idag 
heltidsanställd funktionär i den finska föreningen. 



I slutet av 1980-talet väljer 95 procent av de finska barnen att gå i finsk
språkig klass vid skolstarten. Av alla finskspråkiga elever på låg- och mel
lanstadiet går 96 procent i hemspråksklasser. Enligt föreningens ordfö
rande har föreningens skolpolitiska krav vanligtvis lett till resultat i skol
styrelsen, eftersom finnarna är en så stor väljargrupp i Hallstahammar. 
Vid undersökningstillfället (1984), "iiman valsegern" i valet 1985, ville de 
finska socialdemokraterna inte ätmu ställa kravet på ett finskspråkigt 
högstadium. Det fanns inte någon enighet om detta bland finnarna i Hall
stahammar och det fanns olika meningar också om metoderna för den 
skolpolitiska verksamheten. Socialdemokraterna har anklagat Hem- och 
Skolaföreningen för att gå fi-am för hårt och för att ha fel strategi; de 
menar att man kan påverka svenskarna endast genom att "smickra dem". 
Skolfrågorna borde man därför driva den vanliga politiska vägen och inte 
genom demonstrationer och aktioner i offentlighetens ljus. 
Ä andra sidan berättade några av våra intervjuade att det råder oenighet 
i skolfrågorna i de politiska nämnderna. Invandrarrepresentantema 
tvingas därför ofta ge upp sina krav och de tycker att "i sista hand allt be
ror på svenskarna". Samtidigt upplever de sig vara i en strategisk position, 
eftersom svenskarna är tvungna att fråga dem till råds i invandrarfrågor. 
En dylik expert- och kontaktroll höjer invandramas självförtroende. En 
finsk skolstyrelseledamot känner sig dock ensam i styrelsen när han inte 
har annat finskt stöd. 

Kommunen har på samma sätt som i Malmö en speciell rektor som är 
emsvarig för invandrarundervisningen. Denne uppgav att han försöker 
tillgodose föräldarnas krav när undervisningen organiseras. Föreningens 
sakkunskap i skolfrågor är stor också därför att det nästan alltid funnits 
lärare med i styrelsen, och vid undersökningstillfället (1984) var en lärare 
som hade arbetat i Köping under skolstrejken där ordförande i förening
ens skolutskott. Han ansåg att skolfrågorna var bättre ordnade i Hallsta-
hanunar än i Köping. Kanske också därför att det i skolstyrelsen har suttit 
en finsk lärare, som har arbetat där sedan 1967 och som är insatt i den 
finska undervisningen i hela Västmanlands län. Denne lärare har också 
länge varit aktiv i den finska föreningen, bl.a. som föreningens sekreter
are 1973-75. 

I Köping var skolstyrelsens kunskaper, ansåg han, mycket svagare och där 
önskade man inte att lärarna skulle delta i finska föreningens verksam
het. I Köping finns inte heller en separat invandrarrektor som ansvarar 



för invahdrarundervisningen. Varje rektor använder självständigt resurs
erna för invandrarundervisningen. I Köping fanns det en tid hemspråks-
klasser men de omvandlades senare till sammansatta klasser. Den skol-
strejken som ägde rum i Köping var en protest mot en nedskärning av 
undervisningstimmama på finska. 

Hallstahammars Finska Förening hotade i juni 1985 att lämna riksför
bundet "om det inte agerar i skolfrågor enligt kongressbesluten". Rege
ringens budgetförslag 1985 innebar att den finskspråkiga undervisningen 
skulle skäras ner i Hallstahammars skolor, och i föreningen var man ur-
sirmiga över att riksförbundet först hade sagt att budgetförslaget var "en 
lottovinst" för sverigefinnarna. Föreningen hade redan tidigare, den 4 
april 1985, skickat sitt eget förslag angående grundskolans timplaner till 
riksförbundet. 

Skolstrejken i Rinkeby (1984) tog föreningen däremot inte ställning till, 
eftersom man ansåg att man kände till situationen alltför dåligt. Men 
både föreningens och Västmanlands distrikts representanter hade 
uppfattningen att strejken leddes av medlemmar i Arbetarpartiet 
Kommunisterna, som de hade en negativ inställning till. Lärarna var 
däremot positiva till strejken. 

9.3 Göteborg 

9.3.1 Finnar i Göteborg 

Också till Göteborg hade invandringen från Finland böljat redan något 
år efter kriget. Årligen invandrade 100-170 finländare. Som störst blev 
strömmen mot slutet av 1960-talet, och toppen nåddes 1970, då på ett år 
3 825 finländare flyttade till kommunen. Under de följande fem åren gick 
invandringen ner för att därefter öka igen. 1975-80 har ca 1 000 personer 
invandrat årligen. Återvandringen till Finland ökade under lågkonjunk
turen 1971-73 och var 1972-74 större än invandringen till Göteborg. Mot 
slutet av 1970-talet var det vaije år mellan 400 och 600 personer som flyt
tade från Göteborg till Finland (De Geer 1980, 2-3). Vid slutet av 1983 
bodde det i Göteborg 18 640 personer med finsk bakgrund och av dessa 
var 10 891 personer finska medborgare. 

Av Göteborgs 425 875 invånare har 16 procent utländsk bakgrund. Var 
fjärde med utländsk bakgrund är finländare. Av utländska medborgare är 



en tredjedel finska medborgare. Detta innebär att finländarnas andel i 
Göteborg bara är något större än i Malmö. 

Den största arbetgivaren för finländare liksom för andra utlänningar i 
Göteborg är Volvo. Under åren 1966-68 arbetade ca 1 000 finländare där 
och 1971 redan 2 595. Vid mitten av 1970-talet minskade antalet finska 
arbetare för att stiga igen i slutet på samma deceimium. År 1980 hade 
Volvo 3 285 finska arbetare (De Geer 1980,31). 

Vid Eriksbergs Mekaniska verkstad var antalet finländare som högst år 
1971 då nära 700 finländare arbetade där. Vid Göteborgs största varv 
Götaverken, arbetade 1976 drygt 700 finländare. Allt eftersom varvspro
duktionen minskade, förlorade emellertid finländare sina arbeten där. 
Också vid Svenska Kullagerfabriken (SKF) har antalet finska arbetare 
minskat. På 1950- och 1960-talen arbetade 500-600 finländare i Mölndal 
vid Mölnlycke textilfabrik som lades ner 1971 (De Geer 1980,31-32,40). 

De största invandrargrupperna efter finländarna är jugoslaver (7 666), 
norrmän (6 066), danskar (4 173), tyskar (3 497) och polacker (3 429). 
Grupper med ursprung i Storbritannien, Ungern och USA är till sin 
storlek 1000-2000 människor var. Från Syd-Amerika kommer 2 659, fi-ån 
Asien 6 511, från Sovjetunionen 538 och från Oceanien 134 invandrare. 

Invandrama är koncentrerade i vissa bostadsområden. I Biskopsgården 
och Gunnared bodde det 1983 ca 70(X) personer med invandrarbakgrund. 
I Angereds församling, där den finska föreningen Finngötar hör hemma, 
bodde 1983 6 690 personer med invandrarbakgrund, 43 procent av invån
arna. Detta innebär att invandrarnas andel i Angereds församling var 
större än i någon annan församling. 

Också i Göteborg - liksom i Malmö - har de finska invandrama sociala 
problem i större omfattning än genomsnittet. Enligt en undersökning 
hade uppemot 17 procent av de finska familjer (N=3 600) som hade bam 
födda 1964-80 erhållit socialbidrag under åren 1977-80, medan detsamma 
bara gällde 10 procent av svenska familjer i motsvarande ställning. Bara 
latin-amerikaner, turkar och islänningar har fått socialbidrag oftare än 
finländarna och den höga andelen bland latinamerikaner och turkar för
klaras av att många av dem är flyktingar och nyligen har kommit till 
Sverige (Hessle 1986). 



Finländare har också oftare än någon annan av de 16 invandrargrupperna 
registrerats enligt nykterhetsvårdslagen. Detta gällde uppemot 7 procent 
av de finska familjerna men bara 3 procent av de svenska, och för alla 
andra invandrargrupper var andelen ännu lägre. 

När det gäller omhändertagande av barn ligger Finland på tredje plats. 
Bara Norge och Turkiet ligger något högre. Ungefär dubbelt så många 
barnfamiljer har blivit föremål för insatser från barnavården i den finska 
gruppen som i den svenska. 

Också familjestrukturen var annorlunda i den finska gruppea 36 procent 
av familjerna består av ensamstående finska mödrar med barn, i den 
svenska gruppen är däremot andelen ensamstående mödrar 26 procent. 
Under åren 1977-80 omhändertogs 174 bam med finsk bakgrund för 
samhällsvård, varav två tredjedelar med tvång. (Hessle 1986,30-32). 

Finnamas stora antal har också på andra sätt påverkat utbudet av in-
vandrarservice i Göteborg. Under 1983 fanns det 2 245 elever i grund
skolan med finska som modersmål. Antalet finska klasser var 55 och 
sammansatta klasser 15. Sedan 1984 finns det ett finskspråkigt (två-
språkigt) högstadium i Göteborg. 

Redan 1969 startades en invandrarbyrå i kommunen; till början låg den 
under stadskansliet men sedan en invandramämnd inrättats (1980) 
sorterade den under deima. På socialförvaltningen, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, hos skattemyndigheten och på biblioteket finns finsk 
personal likaså också på sjukhusen. 

Politiskt har firmama organiserat sig på ungefär samma sätt som i Hall-
stahammar, men på annat sätt än vad som är fallet i Malmö. De har 
representanter åtminstone i skolstyrelse, skoldistriktsnämnder och social
nämnd. Man måste dock uppmärksamma att finnamas absoluta antal är 
sex gånger större i Göteborg än i Malmö. 

9.3.2 Fiimamas ställning i organisationslivet 

I Göteborg finns det 36 föreningar som representerar olika in-
vandrargrapper. Den största gruppen efter finnama - jugoslavema, har en 
allmän jugoslaviska förening och flera separata föreningar för kroater, 
serber, makedonier, slovener och montenegrobor. Utöver dessa har 
också islänningar, ungrare, letter, ester, polacker, greker, portugiser, 



spanjorer, assyrier, turkar, kurder, syrianer, pakistaner, indier, ismailiter, 
japaner samt flera afirikanska och latinamerikanska grupper grundat sina 
egna föreningar. 

Finnamas organisationsverksamhet är mångsidig. I Göteborg firms ett 
tjugotal flerfunktionella finska föreningar och dessutom specialföre
ningar. Majoriteten av de flerfunktionella föreningarna är medlemmar 
antigen i RFFS eller i "Samarbetskommittén för Mstående finska före
ningar i Göteborg". RFFS' medlemsföreningar hade 1983 sammanlagt 
nära 2 500 medlemmar och de "fristående" föreningarna hade 1981 2 213. 

Utöver dessa finns det flera specialföreningar i Göteborg: en finsk lärar
förening och en studentförening, två finskspråkiga socialdemokratiska 
föreningar, VPK:s finska sektioner, två finskspråkiga Hem- och Skola
föreningar, Karelen-förening, krigsveteranernas förening och Finsk-Sven
ska Klubben. Om man räknar med att några är medlemmar i flera före
ningar, kan man uppskatta att ca 5 000 d.v.s. var tredje eller Qärde invån
are med finsk bakgrund är medlem åtminstone i någon finsk organisation 
i Göteborg. 

9.3.2.1 "De fristående finska föreningarna" 

De "fristående" finska föreningar som verkar utanför RFFS är i genom
snitt äldre än RFFS' lokala medlemsföreningar. Den äldsta av dessa är 
Frilufts- och fiskeklubben, Ka-Re, som grundades 1960 och den näst äld
sta, Finlandia Klubb grundad år 1966. Karhu (=björnen) (1974-), Pallo 
(=bollen) IF (1975-) och Navigare (1980-) är yngre föreningar. Som man 
kan se av namnen är flera av föreningarna idrottsinriktade. Till "Sam
arbetskommittén för fiistående finska föreningar i Göteborg" hör också 
två föreningar från grannkommunerna: Nolin Vire och Surtin Sisu, samt 
Göteborgs Krigsveteraner. 

Medlemsantalen i de fristående föreningarna varierar mellan 100 och 600 
och två av dem äger hus som de byggt med gemensamma krafter (talko-
arbete). Ka-Re's hus har 500 m  ̂ yta, bastu och trivsamma rum med 
öppen spis. Ka-Re bedriver också annan verksamhet; utöver idrott har 
man teaterverksamhet, körsång, studiecirklar, barngrupper, diskotek osv. 
Navigare-föreningen har rustat upp en egen båt, "Lady Fontaine", och 
ordnar bl.a. skepparkurser. 



Ordförandena i föreningarna är tjänstemän eller arbetare: lärare, advo
kat, sjulqgymnast, lagerförman, Volvo-arbetare. Samarbetskominittén för 
fristående finska föreningeir leds av en rikssvensk från Skåne, som är en 
pensionerad föreståndare för ett tipskontor. Denne både beundrade och 
kritiserade, lokalt betydelsefulla person var Finlands-vän redan under 
1940-talet och skaffade då inom fadderkommunrörelsen livsmedel, 
kläder osv. till Åbo. Han är alltjämt sekreterare i Göteborgs Åbo-före-
ning. 

Hans arbete för Göteborgs finnar kan karakteriseras som välgörenhet. 
Genom ikontakter med Göteborgs beslutsfattare och företag har han 
skaffat pengar till att bygga föreningamas lokaler. Men han är mot att 
samhällét är förmyndare för föreningsverksamheten och ger denna per
manent stöd såsom är fallet med RFFS' verksamhet. Finska föreningarna 
borde, anser han, vara oberoende av samhället eftersom "finnarna inte är 
några tiggare". 

RFFS' representanter kritiserar hans gammalmodiga bidragsmentalitet i 
en tid då folkrörelserna i Sverige allmänt erhåller ekonomiskt stöd. Men 
det är ett problem för RFFS' lokala medlemsföreningar att de inte har 
lika nära kontakter med Göteborgs beslutsfattare. När RFFS har kritise
rats offentligt anser medlemsföreningarna i Göteborg att detta har för
svagat deras ställning. De fristående finska föreningarna är dock inte helt 
fristående, eftersom de är med i Sveriges Riksidrottsförbund. En av orsa
kerna till att de inte vill bli medlemmar i RFFS är just att de inte vill be
tala medlemsavgifter till många föreningar. De betonar att de vill vara 
oberoende av RFFS' kansli i Stockholm. En del av Karhus medlemmar är 
dock också med i RFFS' medlemsförening Finngötar som är verksam i 
samma stadsdel i Angered. Karhu och Finngötar firar också självständig
hetsdagen tillsammans. 

RFFS' medlemsföreningar anser sig inte kunna konkurrera med de "fri
stående" föreningarna vad gäller antalet idrottsgrenar och kvalitén på 
lagen. Genom att de specialiserat sig i första hand på idrott och på att 
hålla bra lokaler kan RFFS' lokalföreningar inte tävla i dessa avseenden. 
Men RFFS' lokalföreningar har mångsidigare målsättningar och de är 
inte på samma sätt begränsade till idrott. 



9.3.2.2 Riksförbundets medlemsföreningar 

9.3.2.2.1 Verksamheten 

Majoriteten av finska riksförbundets medlemsföreningar i Göteborg 
bildades imder 1970-talet. Bara en förening kom till först på 1980-talet. 
Av lokalföreningarna är två specialinriktade på kultur, Suomi Teatteri 
(Teater Finland) och Göteborgs Finska Kulturförening. De har hela 
Göteborg som verksamhetsområde. Övriga föreningar har dessutom 
idrottsverksamhet och de flesta också socialpolitisk verksamhet. Två av 
föreningarna har under de senaste åren varit språkpolitiskt aktiva. (En av 
föreningarna svarade inte på vår enkät.) 

Göteborgs äldsta och största finska förening, "Finngötar" bildades redan 
1971. Den är verksam i Angered som är kommunens mest invandrar-
dominerade bostadsområde. Under 1982 hade den 1228 medlemmar. I 
olika slag av cirkel- och gruppverksamhet deltog omkring 500 medlem
mar och på årsmöten och andra beslutande möten kom det ca 200. 
Finngötzu" var störst bland Göteborgs föreningar också vad gäller passiva 
medlemmar: i absoluta tal 300 eller 29 procent av föreningens med
lemmar. 

Under 1982 var föreningens inkomster 683 100 kr, vilket var mer än de 
sammanräknade inkomsterna för fem andra av RFFS' medlemsföre
ningar i Göteborg. 

Verksamheten var också mer omfattande än i andra finska föreningar i 
Göteborg. Musik var dock den enda kulturverksamheten just det här året, 
medan idrottsverksamheten var mångsidig (allmän idrott, bordteimis, pil
kastning, stövelkastning, volleyboll, fotboll, gymnastik, bodybuilding). 
Föreningens verksamhet var utåtriktad; dess kör och orkester framträdde 
på olika håll i Sverige och i Finland för sverigefinsk, svensk och finsk 
publik. Också idrottstävlingar har ordnats tillsanmians med andra 
sverigefinnar och svenskar. 

I föreningen har man studerat svenska och engelska och samlats till kur
ser i samhällskunskap. Fyra gånger om året ger föreningen ut Finngötar-
tidningen med en upplaga på 3 000. Tidningen, som startade 1972, finan
sieras genom annonsinkomster. 



Föreningen är organiserad i 9 olika sektioner: idrotts-, kultur-, ungdoms-, 
motor-, pensionårs-, fotografi-, utflykts-, fiske- och tidningssektioner. 
Fram till 1982 hade man också en skolsektion men den har ersatts av en 
kontaktperson som vid sidan av styrelsen ansvarar för skolfrågorna. 
Denne är samtidigt ordförande för Göteborgs- och Bohusläns distriktets 
skolutskott. 

9.3.2.2.2 Medlemmar och förtroendevalda 

De flesta av styrelseledamöterna i Finngötar är lägre tjänstemän, men 
där sitter också en student, en företagare, en arbetare och en pensionär. 
Ungdomarna och kvinnorna är underrepresenterade i styrelsen: det finns 
inte en enda som är under 25 år och bara var ^ärde styrelseledamot är 
kvinna. Majoriteten (7) är 30-39 år gamla och två har fyllt 60. Styrelse
ledamöterna i de andra finska föreningarna i Göteborg är emellertid i 
genomsnitt ärmu äldre, och endast i Göteborgs Finska Kulturförening 
finns det kvinnomajoritet i styrelsen. Bara en av RFFS' med
lemsföreningar i Göteborg har en styrelseledamot som är under 25 år 
(Finngötar Bergsjön). Och trots att det finns många lärare i Göteborg är 
det bara i en förening som det sitter en lärare i styrelsen. Finska lärare 
har dock en egen lokalförening i Göteborg med ca 130 medlemmar. 

De förtroendevalda i Göteborgs finska föreningar tillhör en permanent 
sverigefinsk minoritet. Majoriteten av dem flyttade till Sverige på 1960-
talet; ingen är däremot född i Sverige. Åtminstone i Fiimgötar finns det 
konkurrens om styrelseplatsema. Finngötar har, på samma sätt som Hall-
stahammars finska förening, två ordförande, varav den ena, som ansvarar 
för föreningens ekonomi, är en akademiskt utbildad person som till yrket 
är ABF-funktionär. Föreningens förste ordförande är också politiskt aktiv 
som socialdemokrat, bl.a. ledamot av fritidsdistriktsnämnden i Angered. 

Fastän RFFS' föreningar enligt stadgarna skall vara partipolitiskt 
obundna, har det förekommit i Göteborg likaväl som i Hallstahammar att 
det uppstått strid om ordförande- och styrelseposterna på politiska 
grunder. 1980 ställdes t.ex. en politiskt obunden ordförande åt sidan och 
en annan kandidat valdes med stöd från medlemmar som samtidigt till
hörde en socialdemokratisk förening. Också i Göteborg anklagades före
ningens ordförande för att ha skött ekonomin dåligt, trots att det enligt 
revisorerna inte fanns något att klandra. Efter detta har föreningen 
huvudsakligen styrts av socialdemokrater. 



Majoriteten av medlemmarna i de vanliga finska föreningarna i Göteborg 
är arbetare, men i Suomi teatteri och Göteborgs Finska Kulturförening 
uppskattas en tredjedel vara tjänstemän. Tre Värdedelar av med
lemmarna i Teater Finland (Suomi teatteri) var kvinnor. Som jämförelse 
kan nämnas att kulturintresset också i Finland är större bland tjänstemän 
och kvinnor (Eskola 1976). 

Medlemmarna i Finngötar (Angered) och i Fiimgötar Bergsjön är i 
genomsnitt äldre än medlemmarna i andra lokala finska föreningar. 
Medlemmarna i SF-Fritid är däremot i genomsnitt yngst. SF-Fritid upp
ges i första hand inrikta sin verksamhet på ungdomar. Var Qärde medlem 
(25 %) i föreningarna i Göteborg var under 16 år, 12 procent var 16-24 år 
gamla och 32 procent var 25-44 år. Medlemmarna i Teater Finland 
(Suomi Teatteri) är mestadels vuxna. 

9.3.2.2.3 Takorganisationen 

RFFS' medlemsföreningar i Göteborg har en särställning genom att de 
samtidigt har tillhört två takorganisationer. De är medlemmar i den 
lokala regionorganisation för Göteborg (bildad 1974). Denna hör emel
lertid i sin tur till Västergötlands-distriktet inom RFFS. Först efter en seg 
kamp för självständighet blev regionorganisationen 1984 ett eget distrikt, 
Göteborgs- och Bohusläns distrikt. 

I Göteborg upprätthålls på samma sätt som i Hallstahammar gamla tradi
tioner. Under 1984 anordnade regionorganisationen" tillsammans med 
medlemsföreningarna och ABF ett kronobröllop (Kruunuhäät). Det för
bereddes i ett projekt där man i 8 studiecirklar lärde sig både tradi
tionella danser, "häjys", och talmännens, pigomas och drängamas roller 
samt tillverkade dräkter, läglar, lerkmkor, tobakspungar osv., som allt 
hör till traditionella österbottniska bröllopsceremonier. Vid kronobröllop 
1985 vigdes enligt de traditionella ceremonierna dottern till 
regionorganisationens ordförande och dessutom ett aimat bmdpar. 

Utöver kurser i samband med kronobröllop höll regionorganisationen 
funktionärs-, och regissörskurser och vuxenutbildnings- och socialvårds
seminarier, och antalet deltagare varierade mellan 15 och 30. Vidare har 
man ordnat läger för bam och pensionärer. Med gemensamma krafter 
har man rustat upp ett eget kurs- och lägercentrum, som kallas Etapp, 
och där man höll redan 1984 10 läger. Regionorganisationen har också 



ordnat idrottstävlingar och resor och tillsanunans med ABF sammanställt 
sin egen historik. 

Vi har redan beskrivit den exceptionellt livliga språkpolitiska verksam
heten. Till den utåtriktade verksamheten hör också de kulturveckor som 
årligen anordnas i samarbete med kommunen och olika studieförbund, 
med finska teater-, bio- och musikföreställningar. Göteborgs finska 
föreningar har också framträtt vid Lisebergs internationella invandrar-
dagar. 

9.3.2.2.4 "Fritidsprojektet" 

Vid sidan av kronobröllop-projektet har Göteborgs fiiimar satsat på ett 
fritidsprojekt i syfte att förebygga sociala problem och aktivera fler 
sverigefinnar att delta i föreningsverksamhet. 

Under åren 1982-84 genomförde Göteborgs största förening, Finngötar, 
ett stort fiitidsprojekt, som finansierades av kommunen (60 %) och av 
Statens Invandrarverk (20 %). Idén föddes i föreningens socialsektion, 
där det då fanns en finsk präst, en invandrarassistent, en representant för 
SOLMU-gruppen och en finsk politiker. 

Detta projekt som kostade över en miljon kronor (1 190 844 kr), genom
fördes i fyra förorter, där det bor många finnar (Gårdsten, Lövgärdet, 
Hammarkullen och Hjällbo). Projektet hade två heltidsanställda samt 
dessutom "områdesassistenter", anställda med arbetsmarknadsmedel för 
ett halvår. En central roll hade frivilliga grupper som i vaije förort in
formerade om verksamheten och organiserade den. För att få ihop stöd
grupper ringde man personligen till omkring tusen av föreningens med
lemmar. Resultatet blev att vaije förort fick en stödgrupp på 10 personer. 
Verksamheten expanderade under projektets gång, genom att de som re
dan var med tog med sig sina bekanta. Också genom uppsökande verk
samhet och genom medverkan från Finngötars sektioner fick man flera 
deltagare. Man spred information om projektet i skolor och på sjuk
kassor, genom SOLMU-gruppen, på mentalsjukhus och på alko
holkliniken, på läkarmottagningar och på affäremas anslagstavlor, på 
biblioteket och genom radio. 

Projektet ordnade temakvällar i olika frågor (om finska språkets ställning 
i Sverige, om motion, musik, litteratur, utflykter och fiske), och man in
bjöd sverigefinska artister att framträda. Fiimgötar startade också en kul



turfond och tack vare projektinkomster kunde man anställa en avlönad 
ledare för kulturverksamheten, som startade "Pohjolakören" och en barn-
kör. Pensionårssektionen böljade på nytt sin verksamhet, och nya verk
samheter tillkom; simning, bordtennis, oljemålning, filmvisning, bakning, 
pilkastning, gymnastik, dockteater, tygvävning, och utflykter i naturen. 

Under projektets gång sägs tyngdpunkten i föreningsverksamheten ha 
flyttats från idrott till kultur. Man utbildade också projektdeltagarna; 
områdesassistenter och stödgrupper ordnade kurser för 126 deltagare i 
uppsökande verksamhet, i ekonomi och projektplanering. Andra kurser 
som ABF och distriktet ordnade hade samtidigt 200 deltagare. 

Fritidsprojektet anordnade årligen omkring 1 000 olika aktivitetstillfällen 
som lockade 9 000-10 000 deltagare.* Finngötars verksamhet tre
dubblades under projektet. Under 1981 hade man haft drygt 5 OCK) del
tagare i föreningens aktiviteter, och under 1984 hade man nära 16 000. 
Under projektets gång lades dansverksamheten ner som olönsam, och 
man satte stopp för alkoholförsäljning i föreningens lokaler. 

I projektets ledningsgrupp fanns utom de anställda representanter från 
invandrar-, fritids- och socialnämnderna samt representanter för läns
arbetsnämnden och SIV. RFFS' Västergötlands-distrikt hade också en 
representant i ledningsgruppen. 

Som ordförande i ledningsgruppen fungerade Finngötar-föreningens 
ordförande. Enligt hans åsikt hade projektet också medfört problem: 
onu-ådesassistentema som var anställda med arbetsmarknadsmedel var 
inte alltid lämpade för sina arbetsuppgifter och när de byttes ut halvårsvis 
orsakade det avbrott i verksamheten. Lokalerna var inte lämpliga för 
diskotek och rock-musik och inte avsedda för handikappade som hade 
svårt att delta. I de lokaler där ungdomarna själva bestämde, uppstod 
ibland ordningsproblem. Det var svårt att få med 14-18 åringar i verk
samheten, fastän dessa var projektets egentliga målgrupp. Ungdomarna 
var nämligen rädda att få en stämpel på sig om de deltog i verksamhet 
som var avsedd för problemungdomar. Det rådde också oenighet mellan 
projektledningen och de anställda (se Finngötar, Fritidsprojektet 1982-
1984). 

* Samma deltagare kan ha räknats som deltagare flera gånger. 



Detta var i alla fall det första stora projekt som en enskild förening för
verkligade genom frivilligt arbete. Under dess gång blev verksamhets
formerna mångsidigare och antalet aktiva medlemmar ökade. I samband 
med projektet deltog många finnar i kurser, och föreningen fick nya 
lokaler och bl.a. en kulturassistent. 

9.3.2.2.5 Den språkpolitiska verksamheten 

Vi har kunnat konstatera att Göteborg är en föregångare i skolfrågor. Ett 
tecken på detta är det finska högstadium som startade här redan 1984. 

Kommunens finska invandrarrektor har hört till de mest inflytelserika, 
men skolfrågorna har också med kraft drivits av en Volvo-arbetare, som 
är aktiv fackföreningsmän, ordförande för den finskspråkiga Hem- och 
Skolaföreningen, och kontaktperson i skolfrågor i regionorganisationens 
skolutskott och i Fiimgötar. Han är även ordförande i den finskspråkiga 
socialdemokratiska föreningen. I skolstyrelsen är det en finsk social
demokrat som arbetar mest aktivt för det finska språkets ställning. 

Sedan 1969 har det funnits finskspråkig undervisning på lågstadiet. In-
vandrarrektom sade sig ha startat den eftersom "lagen inte säger att 
undervisningen måste vara på svenska". Man importerade tre lärare från 
Finland och undervisningen fungerade så bra att "man inte behövde 
några psykologer". Eleverna flyttades dock till svenska klasser allt efter
som de lärde sig att läsa och skriva. 

Från 1977 skedde huvuddelen av mellanstadiets undervisning på finska. 
När den finska skolstyrelseledamoten föreslog detta kunde han stödja sig 
på en appell som var undertecknad av 3 000-4 000 finska föräldrar. 
Sanmia finska ledamot föreslog sedermera i skolstyrelsen att högstadiets 
undervisning också skulle ske på finska. Avgörande blev då att en utred
ning, som skoldirektionen hade gjort, visade att 97 procent av de finska 
föräldrarna i Angered och Bergsjön ville placera sina barn på ett finsk
språkigt högstadium. Under läsåret 1983/84 började 103 finska elever 
(80 %) finskspråkigt högstadium i fyra olika skolor i Göteborg. 

Alla parter, både myndigheter och politiker och sverigefinska förenings
aktivister, betonade i våra intervjuer att Göteborgs kommun var mycket 
invandrarvänlig. Likväl har där under hela första delen av 1980-talet på
gått en skolpolitisk kamp. Finnarna anser att alla språkpolitiska reformer 
har kommit till stånd tack vare deras egna påtryckningar -"med axelkraft" 



- och aldrig på svenskamas initiativ. Språkstriden har förts parallellt av 
den finskspråkiga Hem- och Skolaföreningen, Göteborgs regionorganisa
tion och den största finska föreningen, Finngötar. 

1982 och 1985 hårdnade språkstriden och ledde till skolstrejker. Strejken 
1982 bröt ut när rektorn meddelade att finska elever i årskurs fyra skulle 
placeras i svenska klasser när de hade övningsämnen. Skälet angavs vara 
att eleverna borde kunna svenska på högstadiet - vilket dock blev onödigt 
redan 1984 då man fick högstadium också på finska. Rektorn betonade 
också att finska barn blev isolerade, när de gick i hemspråkklasser. 

Det bidrog till att öka irritationen bland fiimama att beslutet att splittra 
de finska klasserna togs samma dag som den svenska regeringen drog 
tillbaka sitt förslag att minska anslaget till invandrarundervisningen. 
Frågan gällde med andra ord fördelningen av otillräckliga resurser. Led
arna för skolstrejken ansåg att rektorn i första hand såg till de svenska 
läramas intressen, samtidigt som de finska elevernas andel ökade i 
Angered. 

Betecknande för de finska föreningamas inställning till skolstrejken var 
att Finngötar överlät sina lokaler åt de strejkande och att Göteborgs 
regionorganisation och Västergötlands distrikt antog uttalanden till stöd 
för de finskspråkiga klasserna. Redan före 1982 års strejk hade Finngötar 
skrivit till Sveriges statsminister och Finlands president om att beslut som 
fattats på det finsk-svenska ministermötet samma vår inte hade följts i 
Göteborg. När rektorerna efter strejken inte accepterade Finngötar-före-
ningen som förhandlingspart, bildade barnens föräldrar en separat 
finskspråkig Hem- och Skolaförening. 

Strejken föregicks av en paneldebatt som Finngötar ordnade. 
Tjänstemän, skolpolitiker och föreningens representanter kritiserade där 
rektorns beslut. Strejken hade bmtit ut dagen innan, då rektorn med hän
visning till familjeskäl, vägrat förhandla med föräldrama. Dessa ansåg sig 
utestängda från beslutsfattandet, trots att Läroplan för grundskolan 
(LGR 80) uttryckligen fömtsätter att undervisningen skall diskuteras av 
lärare och föräldrar. I Lövgärdet-skolan "informerades föräldrama bara 
om beslut gjorda på annat håll". Föräldrarna kallade det för "rek
torsdiktatur", "rasism", och "underskattande" av föräldrar. De sände in en 
anmälan till JO om att bemyndigade representanter för de föräldrar som 



skiftarbetade och som inte kunde svenska, inte hade fått förhandla med 
rektorn. 

Skolstrejken varade 1982 i två veckor och det var 100 elever som dehog i 
den på låg- och mellanstadiet i Lövgärdet-skolan i Angered. Strejken 
slutade med föräldrarnas "seger". De fick enhälligt stöd från Göteborgs 
skolstyrelse för sina krav. Skolstrejken ledde till en konflikt mellan 
rektorn och skolstyrelsen (som hade borgerlig majoritet) och resultatet 
blev att två rektorer avgick från sina tjänster. Men läramas svenska fack
förbund och majoriteten av Göteborgs rektorer stödde "strejkskolans" 
rektorer, vilka också efter strejken meddelade att de höll fast vid sina 
principer att "skolan inte medvetet bör isolera finska barn". Likadan 
argumentation användes av rektorn i Rinkeby i Stockholm under skol
strejken 1984. 

Bara några veckor efter strejken hotade föräldrarna i Gårdsten-skolan 
med skolstrejk, sedan rektorn där hade föreslagit att eleverna i de "finska 
klasserna" redan i årskurs tre skulle undervisas på svenska i huvuddelen 
av de teoretiska ämnena. Föräldrarna var också här besvikna över att 
man inte hade förhandlat med dem. I ett öppet brev till skolpolitiker, 
skolledare, lärare och föräldrar kom detta till uttryck: 

"Då föräldrar med namnlistor och strejkhotet försöker få sina åsikter, som 
grundar sig på det nordiska ministermötet där beslutades att undervisning på 
hemspråket skall utvecklas, hörda, så stämplas de som odugliga att själv ta 
ställning till vad som är bäst för deras barn. 

Eftersom rektor Hellqvist själv har uttalat sig om att ansvaret för barn
uppfostran är föräldrarnas så varför han nu ändå vill själv ta det ansvaret? 
Är vi föräldrar som råkar ha finska som modersmål odugliga och utan 
förstånd och är det meningen våra barn medvetet och mot vår vilja görs 
halvspråkiga som varken förstår finska eller svenska? 

Finska föräldrakommittén i Gårdsten 82.05.24" 

På hösten 1985 skärptes situationen igen i Gårdsten så mycket att en 
skolstrejk bröt ut. Rektorn ville åter igen försvenska den finska undervis
ningen i teoriämnena på samma sätt som i övningsänmmena. Föräldrarna 
krävde däremot att ett finskspråkigt högstadium skulle inrättas på samma 
sätt som det skett i grannskolor, där en del av undervisningen ägde rum 
på finska och en del på svenska. Den upprörde rektorn trodde att man 



krävde att det finska språket skulle göras till ett officiellt språk i Sverige. 
Det var ett misstag som svenska lärare skulle upprepa också under skol-
strejken i Rinkeby. 

Språkstriden visade att rektorernas och föräldrarnas målsättningar skilde 
sig från varandra. För föräldrarna var målet tvåspråkighet och elevemas 
förmåga att förstå undervisningens innehåll det viktigaste. För rektorerna 
var den finskspråkiga undervisningen ett instrument som skulle imder-
lätta en mjuk övergång till svenskspråkig undervisning. Rektorerna talade 
om finnarnas segregation, som de ville ersätta med integration i svenska 
klasser. Enligt föräldrarna gällde frågan assimilation och försvenskning 
av finska barn. 

Det var också en fråga om makt. Rektorerna kände att deras aukto
ritetsställning var hotad av föräldrarnas krav. Förhandlingsparterna 
skilde sig mycket med avseende på social ställning, och detta försvagade 
finnamas position i förhandlingama. Också språksvårigheter försvårade 
kommunikationen. Finska föräldrar kände sig förolämpade när skolmyn-
dighetema inte ens gjorde sig besvär att diskutera med dem om frågor 
som gällde deras bam. 

Rektorema upplevde finnarnas beteende som militant och aggressivt. 
Enligt den finska invandrarrektom som anser sig förstå båda parter, var 
det skillnader i kulturella värderingar och i beteendemönster som ledde 
till att riskema för konflikter mellan finnar och svenskar ökade. Men 
frågan hade också arbetsmarknadspolitiska aspekter; det var knappast 
någon slump att just de svenska läramas fackförbund stödde rektorema. 
Samma förbund var också emot inrättandet av finska högstadier, efter
som sådana skulle minska de svenska lärarnas arbetstillfällen. 

Ett positivt resultat av språkstriden är att föräldrama blivit mer medvetna 
och aktiva i skolfrågorna. Ca 90 procent av de finska föräldrama i 
Angered är idag med i den finskspråkiga Hem- och Skolaföreningen och 
alla föräldrar i Hjällbo är med i motsvarande förening där. Det berättas 
dock att två föräldrar i Gårdsten har "allierat sig" med rektorn och 
offentligt uttalat sig mot den finskspråkiga undervisningen. 

En negativ konsekvens av strejken var däremot att strejkledama sade sig 
ha förlorat sitt förtroende för skolledningen. Rektorema ansåg å sin sida 
att de kommit i en ohållbar situation, eftersom de inte hade fått stöd från 



kommunens skolstyrelse - detsamma gällde rektorn i Rinkeby under skol-
strejken. 

Finnarna i Göteborg har också stött skolstrejkema i Mölndal (1983) och 
Rinkeby (1984) och de har framfört önskemål om att den finska under
visningens organisation skulle regleras för hela landet så att konflikter 
kunde undvikas. I samma riktning uttalade sig ordföranden i skolutskottet 
i Göteborgs regionorganisation som också var kontaktman i skolfrågor i 
Finngötar, då han begärde att sverigefinnarna skulle jämställas med sam-
ema i lagstiftningen och att man skulle inrätta en egen enhet för dem i 
Skolöverstyrelsen (Ruotsin Suomalainen 1984, nr 41,3). 

9.4 Stockholm 

9.4.1 Finnar i Stockholm 

Stockholm har, liksom Göteborg och Malmö, en internationell karaktär. 
Detta syns redan på gatorna, där man möter olika nationaliteter med oli
ka utseenden. Av Stockholms befolkning var 1982 13 procent av utländsk 
härkomst. De representerade 86 olika nationaliteter. Antalet födda 
utomlands var sammanlagt 83 169 och utländska medborgare 55 295 
(Stockholms läns landsting. Invandrare i Stockholms län 1984:1,23). 

Tabell 66. Alderstrukturen för finländare i Stockholm 1983 

Ålder 

-6 7-17 18-24 25-64 65- S:a% N 

Innerstan 2 2 12 70 14 100 8467 

Södra stads
delarna 

5 6 10 69 10 100 11082 

Västra stads
delarna 

9 10 11 65 5 100 10906 

Hela kommunen 6 7 10 68 9 100 30455 

Spånga för
samling 

12 14 13 59 2 100 4917 

1) Födda i Inniand och i Sverige födda finska medborgare. Stockholms Sodalförvaltning, 
Finländare i Stockhohn 1983,55-58. 



Finnarna är den största invandrargruppen i Stockholm och de är där fler 
än i någon annan svensk kommun. I böljan av 1983 bodde där 30 455 
personer med finsk bakgrund (tabell 66, fotnot 1), och kvinnorna var 
överrepresenterade; 72 procent med finsk bakgrund var kvinnor. Majori
teten (68 %) är i de bästa arbetsåldrama (25-64 år). Den finska befolk
ningens åldersstruktur varierar i Stockholms olika stadsdelar. I innerstan 
finns många pensionärar och få unga, i de västra stadsdelarna tvärtom ett 
stort antal unga och få pensionärer. Spånga som är särskilt intressant för 
oss här har en exceptionellt ung finsk befolkning (tabell 66). 

9.4.2 Stockholmsfiimamas föreningsliv 

Föremål för vår specialundersökning är Finska klubben i Spånga, bildad 
1972 i Rinkeby. Såsom vi har konstaterat förut, har finländare sedan 
gammalt haft organisationer i Stockholm. Den kyrkliga verksamheten 
böljade redan under 1500-talet och finsk föreningsverksamhet på 1800-
talet (tabell 67). Vi skall först här kort beskriva organisations
verksamheten i hela Stockholmsområdet, för att därefter koncentrera oss 
på beskrivningen av finnarna och den Finska klubben i Spånga. 

9.4.2.1 Finska Föreningen i Stockholm 

Finska Föreningen i Stockholm är den äldsta och största finska 
föreningen i Sverige. Den bildades 1894 och hade i böljan av 1980-talet 
4 000 medlemmar bosatta runt om i Stockholm. 1983 hade den "bara" 
2 197 medlemmar kvar och inför föreningens 90-årsjQbileum tvingades 
föreningen på grund av ekonomiska svårigheter och minskade bidrag att 
säga upp de anställda. 

Enligt en historik skriven av Arvo Yläreikkola (1974) ordnade Finska 
Föreningen i Stockholm redan under de första åren evenemang med 
föredrag, fester, danser och handarbetskvällar. Den gav ut en hand
skriven tidning Alku och skaffade finska tidningar och böcker till sitt eget 
bibliotek. 

Verksamheten i början av 1900-talet karakteriserar Ylärakkola som 
socialistisk. Föreningen besöktes då av bl.a. Yijö Sirola, Robert af Ursin 
och Miina Sillanpää. Finska Föreningen i Stockholm var 1906-1913 
medlem i Finlands socialdemokratiska parti. Föreningen skickade bidrag 
till Finland under storstrejken och sände en protestskrivelse till Finlands 



Tabell 67. Organisationer för Stockholms finländare 

Lokala föreningar Bildades år 
Finska församlingen i Stockholm 1533 
Finska Föreningen i Stockholm (RFFS) 1894 
Åbolandsgillet i Stockholm (FRIS) 1939 
Svenska Österbottningar i Stockholm (FRIS) 1952 
Idrottsförening Otava (RFFS) 1956 
Svenska Åbolandsgillet i Stockholm (FRIS) 1960 
Diskussionsklubb 62 (RFFS) 1962 
Stockholms finskspråMga socialdemokratiska förening 1965 
Stockholms finska krigsveteraner 1969 
Finska Klubben i Spånga (RFFS) 1972 
Karelska Gillet (RFFS) 1972 
Stockholms Finska Zigenarförening (RFFS) 1972 
Stockholms avdelning av Sveriges Finska Lärarförbund 1976 
Stockholms finska studenter (ROK) 1977 
Stockholms Finska bibliotekstjänstemän 1977 
Norra Järva Finska förening (RFFS) 1977 
Finska Klubbens vuxna i Spånga (RFFS) 1977 
Finska Karelia-föreningen 1978 
Syd-västra Stockholms Finska förening (RFFS) 1980 
Finskspråkig Hem- och Skolaförening i Spånga 1980 
Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm (FRIS) 
Riks- och distriktsorganisationer i Stockholm 
Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige 1957 
Stockholms distrikt av RFFS 1968 
Riksförbundet för Finskspråkigt Församlingsarbete i Sverige 1967 
Föreningen för sverigefinska skribenter 1975 
Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige 1969 
Finlands Krigsinvaliders Brödraförening i Sverige 1974 
Föreningen sverigefinska bildkonstnärer 1977 
Riksförbundet Finska Studentorganisationer i Sverige 1980 
Riksförbundet Karelska Föreningar i Sverige (1979) 1981 
Sverigefinsk socialarbetarförening 1983 

1) RFFS- medlemsförening i Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige 
FRIS= medlemsförening i Finlandssvenskamas Riksförbund 

2) Medlemsförening i Finlands Krigsveteranförbund 
3) ROK= medlemsförening i Riksförbundet Finska Studentorganisationer i Sverige 
4) Svenska karelenföreningars distriktförbund som var medlem i Finlands 

karelenforbundet 



generalguvernör mot att "våra partikamrater och mest framstående 
medborgare har utvisats till Sibirien". Å andra sidan hjälpte man också 
finska jägare på deras resa till Tyskland under det första världskriget. 
Under inbördeskriget 1918 blev inställningen till jägarna åter negativ och 
föreningen hjälpte i stället de röda flyktingar som kom till Sverige. 

Under 1918 startade föreningen "en finskspråkig arbetartidning" Viesti. 
Den redigerades till en böljan av socialdemokrater, men från och med 
1919 leddes redaktionsrådet av fildr. Edvard Gylling och kända finska 
kommunister som Yrjö Sirola och Otto Ville Kuusinen skrev i tidningen 
liksom också svenska kommunister. När tidningens linje blev 
kommunistisk, förbjöds prenumerationer i Finland, och 1920 lades 
tidningen ner. 

Föreningens karaktär ändrades i början av 1930-talet då Stockholms 
finska elit hade "en kultursalong". Föreningens evenemang besöktes av 
personal vid Finlands ambassad, präster, generaler, professorer, ministrar 
(bl.a. J.K. Paasikivi). Före vinterkriget deltog man i medborgar-
demonstrationer mot kriget. Under kriget skaffade man fadderbarn från 
Finland och skickade hjälp till de evakuerade från Karelen. 

Arvo Ylärakkola kallar 1940-talet "besökens decennium". En rad finska 
kulturpersonligheter och vetenskapsmän med olika imiktning besökte 
föreningens evenemang.^) 

Föreningens medlemsantal var under de första åren ganska litet. Under 
1940-talet växte det från 50 till 600. Under 1950-talet fortsatte antalet att 
öka upp till 1 600. Föreningen ordnade bl.a. dans, som besöktes av många 
finnar. Den hade också en idrotts- och utflyktssektion, teaterverksamhet, 
språkkurser osv. 

Docent Artturi Similä valdes 1965 till föreningens ordförande, och under 
hans tid utvecklades föreningen - enligt Ylärakkola - från en "hembygds
förening till en stor ungdomsförening". Med den stora invandringen växte 

1) Bl.a. skådespelaren Ansa Ikonen, statsrådet Eljas Erkko, författaren Yijö Soini, 
professor J.Hollo, grevinnan Aina Mannerheim, professor Alma Söderhjelm, författaren 
Elsa Heporauta, doktor Reino Palas, biskop Eino Sormmien, författaren Erkki Vala, 
operasångerskan Lea Piltti, professor Eino Juva, professor Yrjö Alanen, professor GJ.  
Ramstedt, doktor Tauno Nurmela, sångaren Kim Borg, undervisningsråd T.I. 
Vuorenrinne, doktor Elsa Enäjärvi-Haavio, doktor Osmo Ikola osv. 



medlemsantalet ytterligare ända till 6 758 1970.̂  ̂ Bidrag fick man såväl 
från kommunen som från finska staten och svenska staten. 
Arbetsfördelningen differentierades med ökade uppgifter och flera ut
skott utsågs. Föreningen gav ut en egen tidning "Meikeläinen". Kultur
verksamheten blev mångsidigare och föreningens kör, folkdans- och tea
tergrupper böljade framträda även utanför föreningen i Finland och i 
Sverige. 

På initiativ av Artturi Similä grundades 1969 Stiftelsen Finlandshus, som 
köpte in en fastighet på Birger Jarlsgatan i Stockholms centrum. 
Finlandshuset. Utom lokaler för Stockholms finska förening finns där 
numera plats för sverigefinnamas bibliotek och arkiv, konstgalleri, res
taurang, hotell, Finlands-information samt redaktion för finlandssvens
kamas rikstidning, FRIS-NYTT. Similä drev starkt sverigefilmarnas 
språkfrågor i egenskap av generalsekreterare i Svensk-finska utbildnings
rådet, vice-ordförande för RFFS och ordförande för dess skolutskott samt 
som chefredaktör för Ruotsin Suomalainen. 

Redan under 1960-talet präglades den sverigefinska föreningshistorien av 
konflikter som ledde till att Stockholms finska förening lämnade 
riksförbundet 1962-66. Föreningen anklagade härvid riksförbundet för 
"politisering". Som resultat av detta avhopp från RFFS bildades (1962) en 
diskussionsklubb, som fortfarande är verksam och med i riksförbundet. 
Medlemmarna är huvudsakligen akademiskt utbildade sverigefinnar. 
Dess första ordförande var professorn i finska språket, Osmo Hormia, 
som sedermera valdes till RFFS' ordförande (1970-75). 
Diskussionsklubben anordnar föredrag av representanter för kultur, 
vetenskap och konst från Finland och Sverige. 

Under 1980-talet har verksamheten i Finska Föreningen i Stockholm 
varit mångsidig. I denna ingår Pihka-teatern som startade 1974 och 
dockteatern Tokka som startade 1981. Speciellt populära är 
folkdansgrupperna och karatekurserna. Föreningen ordnar som andra 
föreningar fester och läger och firar självständighetsdagen. Skol- och 
ungdomssektionen försöker påverka i skolfrågorna och föreningen har 

2) I historiken anges inte vilka som var medlemskriteriema. Numera räknas alla som 
betalt raedlemsavgSten som medlemmar. 



också pensionärsklubbar och socialpolitisk verksamhet, t.ex. ett alkohol-
projekt som genomförts i samarbete med Stockholms kommun. 

Styrelseledamöterna var 1983 huvudsakligen högre eller lägre 
tjänstemän, såsom framgår av följande yrken: kaplan, kantor, 
statstjänsteman, lärare, ungdomsledare, fackföreningsfunktionär, 
kontorist, reseagent samt vakt, snickare och pensionär. I detta avseende 
avvek styrelsens sammansättning alltså från den som finns i andra finska 
föreningar. Majoriteten av styrelseledamöterna var under 40 år. 

Inte bara Finska Föreningen i Stockholm men också många spedal-
föreningar och riksorganisationer har sina kanslier i Stockholm. Som vi 
sett i tabell 62 har RFFS slutligen också några flerfunktionella 
medlemsföreningar i Stockholm, såsom Norra Järva finska förening och 
Syd-västra finska föreningen, båda bildade i slutet av 1970-talet. 

9.4.2.2 Finska Klubben i Spånga 

9.4.2.2.1 Finnar i Spånga 

Den näst största av Stockholms finska föreningar efter Finska Föreningen 
i Stockholm är Finska klubben i Spånga. 1983-84 hade den 1000 
medlemmar men 1985 bara 685. Nedgången beror i första and på att man 
tog bort dem som inte hade betalt sin avgift ur medlemsregistret. 

Finska klubben i Spånga är också den äldsta och största nationa-
litetsföreningen i Spånga-området. Den rekryterar medlemmar fi-ån 
Tensta och Rinkeby samt "gamla Spånga", ett område med enfamiljshus 
som ligger i närheten. Tensta och Rinkeby är nya bostadsområden som 
byggdes i slutet av 1960-talet. Spånga är en av de mest invandrartäta 
förorterna i Skandinavien. 

1983 var över hälften av invånarna i Tensta och Rinkeby utläimingar 
(tabell 63). Befolkningens sociala struktur var också annorlunda än i 
Stockholm i övrigt. I Rinkeby och Tensta fanns det exceptionellt många 
icke-yrkesutbildade arbetare och exceptionellt få högre tjänstemän. 
Inkomstnivån var avsevärt lägre än genomsnittet och antalet 
socialbidragstagare större än i någon aiman stadsdel i Stockholm. Under 
1983 var 72 procent av socialbidragstagama i Rinkeby utländska 
medborgare. 



I Spånga hade ungefär hälften av männen transport- eller till
verkningsarbete och en tredjedel av kvinnorna arbetade inom 
serviceområdet. Nästan en tredjedel av de förvärvsarbetande arbetade i 
innerstaden och bara 15 procent i Spånga. Arbetslösheten är den högsta i 
Stockholm och särskilt för ungdomar ligger den högt över genomsnittet. 
Tretton procent av ungdomarna i Tensta och Rinkeby var arbetslösa eller 
sysselsatta i beredskapsarbete, ungdomslag eller arbetsmarknads
utbildning. Siffi'an för hela staden var knappt sex procent (Områdes
beskrivningar för Stockholm, Tensta, Rinkeby, Socialdistrikt 16, 18, 
Stockholms Utrednings- och statistikkontor 1985,2-4,14-15,20-21,26-27). 
Problemen förvärrades av att de unga utgjorde en avsevärt större andel i 
Spånga än i andra stadsdelar (tabell 66). 

Tabell 68 visar att finländare utgör nästan hälften av befolkningen med 
utländsk bakgrund. Dessa nära 5 000 finländare utgör 16 procent av 
områdets hela befolkning. 

Tabell 68. Befolkningen i Tensta och Rinkeby efter nationalitet 

Tensta Rinkeby S:a % 
Med finsk bakmnd 
Övriga med utländsk 

2411 2195 4606 16 

bakgrund 4888 6266 11154 38 
Svenskar 7832 5524 13356 46 

Sammanlagt 15131 13985 29116 100 

Källa: SCB, Demopak 1982-01-01 

Efter finländarna är grekerna (ca 1 500 i Rinkeby och ca 1 000 i Tensta) 
och turkarna (ca 1400 i Rinkeby och ca 900 i Tensta) de största grupper
na. Antalet chilenare, jugoslaver, polacker och iranier (i Rinkeby) 
varierar i båda områdena mellan 200 och 400. 

Svenskamas andel av befolkningen håller på att minska, vilket sägs bero 
på att området har fått dåligt rykte liksom på att svenska föräldrar känner 
oro för att deras barn skall bli störda i sin språkliga utveckling när de går 
i mångspråkiga skolklasser, där lärarna måste använda mycket enkel 
svenska (Rinkeby på väg mot 1990, del 2, s. 37,40). Under 1982 flyttade 
1101 svenskar från Rinkeby, medan bara 705 svenskar flyttade dit. För 
utlänningar är inflyttningen däremot större än utflyttningen: 1372 



utlänningar flyttade in och 1244 därifrån (Stockholms utrednings- och 
statistikkontor). 

Den språkliga heterogeniteten är särskilt kännbar i daghem och skolor. 
Tre Värdedelar av daghemsbamen i Rinkeby har annat modersmål än 
svenska. Det finns 37 olika hemspråksavdelningar på daghemmen, veirav 
11 turkiska och 7 finska. På två fritidshem finns finskspråkiga grupper. 

Också majoriteten av grundskoleleveraa har aimat modersmål än svenska 
(76 procent av lågstadieelever, 69 av mellanstadie- och 65 av högstadie
eleverna). Sammanlagt 81 procent av grundskoleeleverna deltar i hem-
språksundervisning. I Rinkeby finns finskt, turkiskt och grekiskt låg
stadium (Rinkeby på väg mot 1990, del 2, s. 54, 60-62). Av Rinkebys 
finska barn har 70 procent en ensam förälder (Rinkebys barn 1981,13). 

Gatubilden i Rinkeby är färgrik. På torget säljs olika nationella 
specialiteter och läckerheter och på kafét vid torget sitter grekiska och 
turkiska män. Tuimelbanan som för till Rinkeby kallas allmänt 
"orientexpressen". Rinkeby är mångspråkigt och mångkulturellt, och de 
som är anställda där, t.ex. i undervisning eller vård, säger ofta att de 
anser att Rinkebys många språk och kulturer är en rikedom. 

9.4.2.2.2 Politisk bakgrund och ställning i föreningslivet 

Redan 1970 startade en finskspråkig sektion av den socialdemokratiska 
föreningen i Tensta. På initiativ av denna förening avskaffades bl.a. en 
avgift i samband med medborgarskapsbyte. Man ordnade finsk service på 
den lokala invandrarbyrån, pä socialbyrån och försäkringskassan och fick 
en finsk bastu i simhallen. Sektionen ordnade också diskussionsmöten 
och där framträdde bl.a. Erkki Tammenoksa, sedermera riksdagsman, 
facklige aktivisten Jalmar Rantanen (LO) och assessorn Arvo 
Ylärakkola. Föreningen startade också en finskpråkig fotogrupp och en 
teatergrupp och ordnade möten med allsång och sagostunder för barnen. 

Föregångare till Finska klubben i Spånga var den internationella 
idrottsföreningen Järva Sport-Club 1971) och Järvas Sisu (1972). Deras 
verksamhet blev dock kortvarig och medlemmarna gick över till Finska 
klubben i Spånga (1972) (Lehto 1983, 8-9). 

Medlemmar i Tensta finskspråkiga socialdemokratiska sektion var med 
om att starta Finska klubben i Spånga. Detta påverkade föreningens 



linje; socialdemokraterna skrev i föreningens tidning - Spångan 
Suomalainen - om samhällsfrågor, om fackföreningsrörelsen, den 
solidariska lönepolitiken mm. 1974 fick tidningen RFFS' kulturpris som 
Sveriges bästa föreningstidning. 

Redan 1972 gick föreningen med i ABF, och i Spånga föreningsråd och 
medborgarhusförening. Sedan 1973 har den en representant i Järva 
Kulturkommitté, och sedan mitten av 1970-talet har föreningen varit 
medlem i flera av Stockholms idrottsföreningar. 1979 fick föreningen 
representation inom RFFS: i den socialpolitiska arbetsgruppen, i 
socialutskottet och i Stockholms distriktets skol- och socialutskott. 
Föreningen har haft representanter i Stockholms distriktsstyrelse och 
sedan 1984 i RFFS' förbundsstyrelse. 

När invandrama fick kommunal rösträtt (1975) orsakade det mot
sättningar också i Finska klubben i Spånga av samma slag som vi mött 
också i andra föreningar som vi studerat. När en VPK-sympatisör valdes 
till ordförande 1975, uteblev (enligt hans egen utsago) en del av socialde
mokraterna från verksamheten. I böljan av 1980-talet hade klubben en 
vänster radikal ordförande vilket till en del förklarar föreningens 
språkpolitiska aktivitet. Kommunisternas partiprogram kräver nämligen 
tydligare än andra partiers invandramas rätt till undervisning på 
modersmålet i gmndskolan. I APK:s program sägs det att finskspråkig 
undervisning är viktig också på gymnasiet. 

9.4.2.2.3 Uppdelningen i två föreningar 

Föreningen skiljer sig från andra föreningar däri att den är delad på så 
sätt att Finska klubben i Spånga ansvarar för ungdomsverksamheten 
medan Suomi-Kerhon Aikuiset (Finska klubbens vuxna (gmndad 1977)) 
enbart ordnar verksamhet för vuxna. Man delade föreningen av 
ekonomiska skäl, eftersom ett villkor för att erhålla bidrag var att minst 
hälften av medlemmarna skulle vara under 25 år. 

Vuxenföreningen ordnar dans, kulturverksamhet (teater, målargrupp) 
och motionsidrott, och den har egna volleyboll- och fotbollslag. Sedan 
1978 har den också ordnat pensionärsverksamhet. Under ledning av en 
medlem (s) som var med då föreningen bildades och som blivit aktiv på 
nytt startades 1984 fester med program som folksång, kantelemusik osv. 
Man har också börjat ordna diskussionsmöten med samhällsfrågor som 
tema. 



Medlemmarna i vuxenföreningen är automatiskt också medlemmar i 
Finska klubben, 1984 hade vuxenföreningen 429 medlemmar. I 1983 års 
styrelse var de flesta arbetare, men 1984 invaldes också en lärare och en 
studerande. Styrelseledamöterna var mellan 30 och 50 år gamla. 

På vuxenföreningens årsmöten brukar 25-30 medlemmar delta och 
danserna har 60-100 besökare, varav flertalet i 40-50 års åldern. 

Ungdomsföreningen bedriver en mångsidig barn-, ungdoms- och 
idrottsverksamhet, sedan 1979 ledd av en speciell organisationssek-
reterare. Under 1980-talet har föreningen dessutom haft anställda ung
domsledare. Föreningen har en lokal vid Rinkeby torg som kallas 
"Rinkilä" (kringlan). Under 1984 hade den också en lokal i Tensta. Man 
har också använt skolomas gymnastiksalar, idrotts- och simhallar, Spånga 
föreningsråds lokaler, Tensta-gården och Tensta Träff. 

Olika idrottsgrenar har lag för olika åldrar och kön, såsom (1982) 
volleyboll för män, för kvinnor, för flickor och för pojkar samt (1983) 
knattefotboll, pojkfotboll och forboll för vuxna män. Föreningen har 
deltagit i många tävlingar både mot sverigefinnar, svenskar och finnar. 
Den har ordnat egna tävlingar men också svarat för bl.a. distriktets 
mästerskapstävlingar. 1985 var den värd för RFFS' mästerskapstävlingar i 
allmän idrott. 

Föreningens barn- och ungdomsverksamhet växte speciellt mycket mot 
slutet av 1970-talet och i böljan av 1980-talet, då medlemsantalet ökade. 
I Rinkilä har man eftermiddagsverksamhet för skolbarn, medan 
knattegrupper bedrivs i flera olika lokaler. Man har ordnat sommarlovs-
och jullovsverksamhet och lägerskolor för barn. Till föreningens mång
sidiga bara- och ungdomsverksamhet hör också barateater, dockteater, 
pysselgrupper, biljard, bordtennis, sagomotion, simskola, ungdomskvällar, 
utflykter, folkdans och disko för bara och ungdom. 1984 valdes Finska 
klubben till Stockholms distriktets bäst fungerande ungdomsförening -
något som vi inte kände till när vi bestämde att föreningen skulle bli 
föremål för vår specialundersökning. 

Också kulturverksamheten växte mot slutet av 1970-talet och i böijan av 
1980-talet. Föreningen har teater-, musik-, målar- och fotogrupp. Vid 
dess evenemang har under de senaste åren bl a Ahaa-teatern, Tila-
teatera och Kipinä-teatern framträtt. Kontakter upprätthålls med 
Finland, och föreningen har haft besök bl.a. av Kom-teatera och 



Valkeakoskis teater samt av flera finska författare. 1985 framträdde de 
finska sångartistema Katri-Helena och Mikko Alatalo samt storkören 
Pirkan Pojat vid föreningens evenemang. Sverigefinska författare har 
besökt föreningen. Man har också ordnat skrivarkurser och dikt- och 
rittävlingar samt folkdanskurser. 1982 blev den sverigefinska Raami-
teatem medlem i föreningen. Föreningen har visat långfilmer, och under 
1979-82 producerade föreningen egna närradioprogram. 

Tidningen Spångan Suomalainen utkom 8 gånger under 1985 med en 
upplaga på 3 000. Den delas ut gratis till de finska hushållen i Tensta, 
Hjulsta och Rinkeby. Under de senaste åren har man i tidningen 
publicerat artiklar om språkpolitiken och bl.a. utförligt informerat om 
skolstrejken i Rinkeby 1984. 

9.4.2.2.4 Medlemmar och förtroendevalda 

Med tanke på att föreningen blivit känd för sin stora språkpolitiska 
aktivitet är det intressant att studera vilka som suttit med i dess ledning. 
1983 var det huvudsakligen tjänstemän: en lärare, två 
universitetsstuderande, en typograf, en småföretagare, en föreståndare 
för ett fritidshem, och en arbetsledare. Styrelsen var också exceptionellt 
ung; samtliga medlemmar var under 40 år och en under 25. Ytterligare 
en avvikelse från styrelser i andra föreningar: ingen av ledamöterna hade 
kommit till Sverige tidigare än på 1960-talet. Två tredjedelar hade 
kommit först på 1970-talet eller i början av 1980-talet. De flesta hade 
flyttat till Rinkeby direkt från Finland, och Rinkeby började man bygga 
först i slutet på 1960-talet. 

Yrkesstrukturen bland föreningens medlemmar var också annorlunda. 
Enligt ordförandens uppskattning var 100-150 av medlemmarna 
tjänstemän, ca 20 självständiga företagare, och några lärare. Föreningens 
medlemskår domineras av kvinnor. 1985 utgjorde de 64 procent av 
föreningens vuxna medlemmar. Bland de yngre är inte skillnaden lika 
stor och bland 7-14 åringar finns det fler pojkar än flickor. 

Medlemsantalet har som nämnts minskat under den senaste tiden som en 
följd av att man rensat i medlemsregistret. Det är dock inte bara detta 
som förklarar att antalet aktiva deltagare faktiskt var 500 färre 1985 än 
året innan. I sådana aktiviteter för ungdomar under 25 år, som berättigar 
till statliga verksamhetsbidrag, deltog 1984 2 123 personer men 1985 
"bara" 1 666. 1984 var ett exceptionellt aktivt år: då började man också 



med verksamhet i Tensta. Då föreningen dessutom hade 1240 deltagare i 
andra verksamheter, var antalet deltagare saimnanlagt 3 363. 
Minskningen under 1985 berodde således på att verksamheten i Tensta 
lades ned och att idrottsverksamheten var mindre omfattande. 

Som mått på aktiviteten inom föreningen kan nämnas att ca 100 
deltagare brukar komma på årsmöten och andra beslutande samman
träden. Omkring 500 personer deltar i verksamhet som olika grupper 
bedriver, mellan 60 och 100 kommer på dansaftnar, medan ungefär 200 
uppskattas vara helt passiva. 

9.4.2.2.5 Den språkpolitiska verksamheten 

Finska klubben har sedan länge sökt påverka Riokeby-fiimaraas skolpo-
Utiska synsätt, och den kom att spela en central roll i organiserandet av 
1984 års skolstrejk. 

Ända sedan 1975 har klubben haft en separat studie- och skolkommitté 
som har haft till uppgift att följa modersmålsundervisningen i skolorna. 
Redan på våren 1976 skickade klubben ett brev till skolstyrelsen i Stock
holm med krav på permanenta finskspråkiga klasser genom hela grund
skolan. Bland andra tecken på tidig språkpolitisk verksamhet kan nämnas 
kontakter med hemspråkslärama, enligt årsberättelsen 1977. Vidare har 
finska föräldramöten hållits på klubben liksom också en julfest för Skans
tulls finskspråkiga gymnasium. Enligt årsberättelsen 1978 "hade arbets
gruppen för daghems- och skolfrågor den mest centrala rollen i klubbens 
verksamhet". På diskussionsmöten som arbetsgruppen ordnade fi-am-
trädde bl.a. tvåspråkighetsforskaren Tove Skutnabb-Kangas och M.A. 
Numminen, en populär folksångare med språksociologi som intresse. 

9.4.2.3 Skolstrejken i Rinkeby 

Under undersökningens gång (1984-01-16) utbröt till vår förvåning en 
skolstrejk i Rinkeby. Detta gav oss ett unikt tillfälle att följa en av 
sverigefinnamas språkstrider, när den var som mest tillspetsad. Jag har i 
en annan rapport i detalj beskrivit orsakerna till strejken, dess ledare och 
deltagare, förhandlingarna mellan olika parter i strejken samt om
världens reaktioner. I den rapporten studerar jag också hur olika partier 
ställde sig till strejken, och jag utförde en innehållsanalys av artiklar i tid



ningar av olika partifärg (Jaakkola 1989).* Här skall jag därför bara ana
lysera skolstrejken som en del av Finska klubbens skolpolitiska verk
samhet. 

9.4.2.3.1 Orsaker till strejken 

Skolstrejken i Rinkeby är den mest omfattande och längsta av alla de 
skolstrejker som sverigefinnar hittills har organiserat. Den varade i 
nästan två månader (till 1984-03-07) och omfattade med ett par undantag 
samtliga elever i årskurserna 1-6, sammanlagt 118 barn.** 

Finska klubben i Spånga hade lagt en ideologisk grund för strejken 
genom sin långvariga språkpolitiska verksamhet. Strejken utlöstes dock 
av en "integrationsmodell" som hade tillämpats i Bredbyskolan sedan 
1981, och som man tänkte sprida till övriga stockholmsskolor. Denna 
integrationsmodell, som föräldrarna kallade för tvångsassimilation, gick 
ut på att de finska eleverna från och med årskurs fyra skulle placeras i 
svenska klasser när de hade övningsämnen och på matematiklektionerna. 
I årskurs sex skulle enbart undervisningen i finska och engelska ske på 
finska. I de svenska klassrummen skulle finska elever placeras så långt 
ifrån varandra som möjligt och de kunde få straff om de pratade finska. 

Ett centralt krav från de strejkande var att skolmyndigheterna skulle av
stå från integrationsmodellen, som skulle komma att skapa otrygghet och 
ovilja att gå i skolan. Lärare som enbart kunde svenska, kunde inte hjälpa 
eleverna i skolarbetet, och då man under vissa lektioner hade en finsk 
kompanjonslärare som viskande försökte förklara svåra saker, störde 
detta lektionerna. (Strejkkommittén för Bredby-skolans finska föräldrar 
1984-01-24; Honkala, Leporanta-Morley, Liukka, Rougle 1986). 

Enligt William Beer är den etniska mobiliseringen i allmänhet ett resul
tat av relativ och inte av absolut deprivation (Beer 1985, 218-235). För
slaget att de finska klasserna skulle integreras i svenska klasser orsakade 
stor besvikelse bland finska föräldrar och elever samt lärare, därför att 
de jämförde med hur det varit dittills i den tidigare undervisnings
situationen. 

* Materialet bestir av personliga intenjuer, observationer och skriftliga källor. 

** Skolstrejker har organiserats i Eskilstuna (1977), i Västerås (1981), Köping (1981), 
Göteborg (1982), Mölndal (1983), Stockholm (Rinkeby 1984), Göteborg (1985), 
Haparanda (1985), Oxelösund (1986) och i Upplands Väsby (1987). 



Den relativa deprivationen ökade i Rinkeby vid jämförelser med andra 
skolor och andra kommuner. Det decentraliserade beslutsfattandet i 
skolfrågor har lett till att olika kommuner tillämpar olika undervisnings-
modeller. Så t.ex. var den finskspråkiga undervisningens andel större i en 
grannskola i Tensta, Järinge-skolan, än i Rinkeby. För de strejkande blev 
också skolorna i grannkommuner, som Upplands Väsby och Botlgrka, 
förebilder eftersom en del av undervisningen också på högstadiet gavs på 
finska där. 

Liksom i Göteborg bidrog det dessutom till den relativa deprivationen i 
Rinkeby att det fanns en motsättning mellan vad som står i Läroplan för 
grundskolan (LGR 80) och vad som skedde vid dess praktiska tillämp
ning. Enligt LGR 80 skall skolan förhandla med föräldrar och in-
vandrarorganisationer om timplanen, men detta hade inte skett på 
någondera orten. 

I Rinkeby förvärrades situationen också av klasskillnaden mellan rektorn 
och föräldrarna: de senare ansåg att rektorn, en adlig generalsdotter, in
tog en överlägsen attityd till invandramas krav. 

9.4.2.3.2 Strejkledningen 

En skolstrejk uppstår inte utan ledare. En av förutsättningarna för den 
etniska mobilisering som skett i Väst-Europa är att det har uppstått en ny 
typ av etniska aktivister: de är i allmänhet akademiskt utbildade, kan ut
nyttja massmedia och delta i den politiska debatten. Enligt William Beer 
(1977, 150-158) var nästan hälften av de etniska aktivisterna i Frankrike 
akademiskt utbildade tjänstemän. Majoriteten var lärare. 

Den etniska väckelsen påverkades också av 1960-talets radikala student
rörelse. 1970-talets etniska mobilisering i Europa har till skillnad fi-ån 
den tidigare haft vänsterkaraktär, och den har fått impulser från tredje 
världens befrielserörelser. Terminologin har ofta varit socialistisk och 
begrepp som "intern kolonialism", "språkförtryck" och "exploatering" är 
typiska för den (Allardt & Starck 1981,29-30). 

Aktivisterna i skolstrejken i Rinkeby var å ena sidan lokalt förtroende
valda eller före detta förtroendevalda i Finska klubben i Spånga och å 
andra sidan lärare i strejkskolan eller i grannskolan ("förebildskolan"). 
"Strejkgeneralen" var en före detta studentradikal från Tammerfors, 
chefredaktör för "Aviisi" som bott tre år i Sverige. När beslutet om strej



ken togs, var han alltjämt Finska klubbens ordförande, men han avsade 
sig uppdraget, när strejken böljade. Han ägde ett tryckeri där skickligt 
gjorda strejkaffischer trycktes. Politiskt var han kommunist. Hans egna 
barn gick i strejkskola. 

Bland experterna vid strejkmötet farms en lärare i "förebildsskolan". Hon 
var före detta viceordförande i den lokala finska föreningen och medlem 
i redaktionsrådet för föreningens tidning. Sekreterare vid strejkmötena 
var föreståndaren för elevemas fritidshem. Också hon var med i redak
tionen för "Spångan Suomalainen". I flera möten deltog finska och fin
landssvenska studierektorer från finskspråkiga högstadier i Upplands 
Väsby och Botkyrka som experter. De informerade om alternativa och 
enligt finnamas åsikt bättre undervisningsmodeller. Såsom i Europa i 
övrigt var alltså de etniska aktivistema i Rinkeby vänstermänniskor med 
akademisk utbildning - helt andra än de "vanliga" sverigefilmar som del
tog i strejken. 

9.4.2.3.3 Deltagama och organisationen 

Över hälften av områdets finska familjer deltog åtminstone på något sätt 
i strejken. De mest aktiva var kvirmor som varit bosatta över 10 år i 
Sverige och ingen av dem hade tidigare deltagit i liknande aktioner. 
Många var ensamstående. De flesta hade jobb inom sjukvård och bam-
omsorg enligt en enkät av Veikko Honkala, som 52 procent av de finska 
föräldrama besvarade (Olson 1984). 

Strejkens högsta beslutande organ var föräldramötet, som inte hade 
några permanenta funktionärer. Ordförande och sekreterare valdes varje 
gång på nytt men oftast var det samma personer. Föräldramötet, som i 
regel hölls i Finska klubbens lokaler, sammankallades under strejken 2-3 
gånger i veckan. Antalet deltagare varierade mellan 30 och 120, och 
majoriteten var kvinnor. 

Strejkkommittén bestod av två föräldrar från vaije klass, sammanlagt 12 
föräldrar. Dessutom valdes vid varje tillfälle separat en förhandlings
delegation som skulle representera föräldrarna i förhandlingar med m)Ti-
digheter och skolledning. De fyra som var med i informationssektionen, 
informerade massmedia om strejken. 

För att bamen inte skulle bli efter i skolarbetet, undervisades de av fri
villiga krafter i Finska klubbens lokaler och i privatbostäder. Som lärare 



hade eleverna sina egna lärare - utanför skoltiden - elever vid den finsk
språkiga folkhögskolan i Axevalla, praktikanter från lärarhögskolan och 
barnens föråldrar. 

Ett par, tre kvinnor lagade mat åt barnen i klubbens lokaler och på kväll
arna hade man telefonjour på klubben. Sammanlagt 40 kvinnor och 6 
män deltog aktivt i arbetet att organisera strejken. Fyra hade centrala för
troendeuppdrag i Finska klubben (se också Honkala, Leporanta-Morley, 
Liukka, Rougle 1986; Liljeström, Lindberg 1984). 

9.4.2.3.4 Stödåtgärder 

De strejkande fick både materiellt och ideellt stöd från många olika håll. 
Penningbidrag kom M n  olika delar av landet, från finskspråkiga Hem-
och Skolaföreningar, från finska lärare, pensionärer, förskollärar-
seminarier, vänsterpartier, företag och privatpersoner. Finska Matbröd i 
Tullinge skänkte bröd åt de strejkande två gånger i veckan under hela 
strejken. Silja Line och Viking Line skänkte papper, pennor och linjaler 
till undervisningen och inbjöd barnen att besöka deras fäijor. 

Ideellt stöd fick man från ännu vidare kretsar: 1) firån finska lärare, ele
ver och föräldrar runt om i Sverige, 2) från Riksförbundet Finska Före
ningar i Sverige, från dess medlemsföreningar och distrikt, 3) från andra 
sverigefinska specialorganisationer samt 4) från vänsterpartier. Bara ett 
bidrag på 41 kronor kom från Finland. 

Följande sammanslutningar gav stöd åt strejken antingen materiellt eller 
ideellt: 

L Sverigefinska sammanslutningar 

A. Sammanslutningar som representerar lärare, elever och föräldrar 

Datum 
Sveriges Finska Lärarförbund (RSO) 
RSO:s Stockholms avdelning 1/2 
RSO:s Södertälje avdelning 7/2 
Alby-skolans lärare och personal 23/2 
Lärarna vid Storvretens (Botkyrka) finska högstadium 27/1 
Finska bamskötarkurser 10/2 
Lärarna och eleverna i Axevalla folkhögskola 23/1 
Fritidsledarlinjen vid Axevalla folkhögskola 23/1 



Lärarna och eleverna för finska grupper 
i Fristads folkhögskola 10/2 
Samarbetsgruppen för finskspråkiga 
Hem- och Skolaföreningar 7/2 
Finskspråkig Hem-och Skolaförening i Botkyrka 17/1 

i Spånga 29/1 
i Finspång 29/1 
i Södertälje 23/1 
i Haninge 1/2 
i Mölndal 1/2 

"- i Angered (Gbg) 7/2 
"- Upplands Väsby 12/2 

i Smedjebacken 29/2 
Eleverna och klassläraren i Storvretens finska årskurs 8 23/1 
Eleverna i Storvretens finska årskurs 9 23/1 

B. Medlemsorganisationer i Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige 

RFFS'Västmanlands distrikt 20/1 
RFFS'Stockholms distrikt 23/1 
RFFS'Västergötlands distrikt 25/1 
RFFS' Göteborgs regionorganisation 2/2 
RFFS' förbundsstyrelse 11/2 
Gemensam kurs för Göteborgs finska kulturförening, Suomi-
teatteri och SF-Fritid 21/1 
Hisingsbacka finska förening 21/1 
Upplands Väsby finska förening 22/1 
Jakobsbergs finska förening 26/2 
Lidingö finska förening 9/2 
Vuxenföreningen för Finska klubben i Spånga 9/2 
Jukola-föreningen (Sundbyberg) 9/2 
Finska förening i Syd-västra Stockholm 13/2 
Skiimskattebergs finska förening 14/2 
Årsmötet för Haninge finska förening 14/2 
Smedjebackens finska förening 22/1 
Finska klubben i Kiruna 28/2 
Fiimgötar 6/3 
Trollhättans finska förening 9/3 

1) Bidrag kom efter det att strejken tagit slut 
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c .  SverigeOnska specialorganisationer 

Skrivarcirkeln "Puije" i Föreningen för sverigefinska 
skribenter 3/2 
Sverigefinska Socialarbetares Förening 8/2 
Finska pensionärer i Botkyrka 6/2 
Sveriges Minoritetspensionärers Centralorganisation 9/2 

IL Övriga invandrarorganisationer 

Grekiska riksförbundet 26/1 

III. Svenska institutioner 

Stockholms läns landsting, Sociala nänmden 9/2 
Högskolan för lärarutbildning (ej dat) 
Personalen vid Barnavårdcentralen i Hallunda 26/1 

IV. Politiska partier 

Stockholmspartiet, Västerortsgruppen 16/1 
Arbetarpartiet Kommunisterna (APK), distriktsstyrelsen 
i Stockholm 
Arbetarpartiet Kommunisterna, partistyrelsen 21-22/1 
Vänsterpartiet Kommunisterna, Storstockholm, 
distriktsstyrelse 20/1 
Vänsterpartiet Kommunisterna, Stockholms finska sektion 20/1 
Finskspråkiga socialdemokratiska föreningen i Haninge 22/1 

I uttalandena gav man stöd åt de strejkandens krav. Invandramas rätt tiU 
sitt modersmål förklarades vara en mänsklig rättighet. Man fordrade att 
skolan skulle följa LGR 80 så att finska barn fick en undervisning som var 
likvärdig med de övriga barnens, och krävde att föräldrar och invandrar
föreningar skulle få medverka i det skolpolitiska beslutsfattandet. Situa
tionen i Rinkeby jämställdes med försvenskningen av Värmland och den 
svenska Tomedalen. Goda kunskaper i modersmålet sades vara en fömt-
sättning för att man skulle uppnå en fungerande tvåspråkighet, och man 
begärde att undervisning i svenska skulle ske som undervisning i främm



ande språk. Lärare betonade att det orsakar störningar vilje- och känslo
mässigt om man tvingas ge upp modersmålet, och socialarbetarna var
nade för den otrygghet och de kontaktproblem som följer när barn och 
föräldrar inte har ett gemensamt språk. 

I uttalandena kritiserades skolledningen, det moderata skolborgarrådet. 
Svenska Dagbladet och socialdemokraterna för deras negativa inställning 
till föräldrarnas krav. 

De strejkandes krav fick också stöd i form av sympatistrejker i andra 
skolor: finska elever ordnade en dags stödstrejk både i Järinge-skolan och 
i Gullinge-skolan liksom på Skanstull-gymnasiet. Också i den finsk
språkiga förskolan i Rinkeby strejkade eleverna en dag. 

Det fanns också svenska föräldrar som var bekymrade över sina barns ut
veckling i integrerade klasser, där deras barn skulle vara tvungna att bara 
höra förenklad svenska. De önskade i en skrivelse att de 18 veckotimmar 
som frigjordes när integrationsmodellen lades ner, skulle användas för 
intensiv svenskundervisning dels i en finsk och dels i en svensk smågrupp. 

9.4.2.3.5 Motståndare till strejken 

Integrationsmodellen försvarades orubbligt av skolans rektor, vars hu
vudargument var att barnen borde kunna svenska då de gick över till 
högstadiet. I början betonade hon också att finska elever isolerades från 
svenska elever när de gick i finska klasser. När strejken drog ut på tiden, 
kom det att bli ett centralt tema att arbetstillfällena för de svenska lär
arna skulle komma att minska om integrationsmodellen lades ner. När 
den politisk valda skolstyrelsen i Stockholm ställde sig bakom för
äldrarnas krav, skrev de svenska lärarna till skolstyrelsen och skolborgar
rådet och anklagade skolpolitikerna för att falla undan för påtryckningar 
och varnade dem för beslutens långsiktiga konsekvenser: "Den finska 
frågan bör sättas in i ett större sammanhang. Samma problematik är 
aktuell för alla övriga invandrargrupper i Sverige". De svenska lärarna 
tog med andra ord upp den i pressen sedermera uppmärksammade 
frågan om sverigefinnama borde ges en särställning jämfört med andra 
invandrargrupper. Lärarna påstod också att barnen utnyttjades för att 
uppnå politiska syften, såsom för att få finska språket accepterat som ett 
officiellt språk i Sverige. Detta var dock målsättningar som varken de 
strejkande eller andra sverigefinska organisationer hade gjort till sina. 



Till slut hotade de svenska lärarna själva att gå i strejk, om man övergav 
integrationsmodellen. De fick stöd av övriga skolor i samma rektors
område och av skolledarförbundets A-distrikt som också tog skarpt 
ställning mot strejken. 

9.4.2.3.6 De politiska partiemas inställning 

Skolfrågan blev också en partipolitisk fråga. I Stockholms skolstyrelse 
hade föräldrarnas krav ända från början stöd av kommunisterna och av 
centerpartiet samt av Stockholmspartiet och senare också av social
demokraterna. 

Skolstyrelsens moderata ordförande stod däremot från böljan på rektorns 
sida mot föräldrarna. När skolstyrelsen, långt itman strejken var slut 
(8/2), ställde sig på föräldrarnas sida, reserverade sig skolstyrelsens ord
förande, fyra moderata ledamöter samt en folkpartist. 

Partiemas skolpolitiska ställningstaganden avspeglades tydligt i tidning
arna, till och med genom deras sätt att ensidigt välja ut intervjupersoner. 
Partierna hade olika inställning till invandramas modersmål. Kom-
munistema ansåg att modersmålet var en mänsklig rättighet, medan 
moderatema närmast såg det som ett medel att underlätta invandramas 
mjukare anpassning i den svenska skolan. Den partipolitiskt obundna 
Dagens Nyheter gav den mest mångsidiga bilden av strejken, bla. tack 
vare att en tvåspråkig joumalist på tidningen kunde intervjua båda parter 
på deras modersmål. 

Både i högertidningar och i socialdemokratisk press stämplades strejken 
som ett försök av den yttersta vänstern att kritisera regeringspartiet. 
Strejkkommittén reagerade skarpt när invandrarminister Anita Gradin i 
en intervju i Stockholms Tidningen (s) konstaterade att "Sverige skall 
vara svenskt!" och att "svenska är allas vårt gemensamma språk". Minis
tern ville inte ge sverigefinnama en särställning i skolfrågor - tvärtemot 
vad den socialdemokratiska partistyrelsen skulle föreslå ett halvt år 
senare. Då accepterade partistyrelsen nämligen finska klasser på hög
stadiet, eftersom finnarna är den största invandrargmppen och en 
nordisk gmpp. 

Det är sant att det i ledningen för strejken fanns några akademiskt ut
bildade vänsterradikaler som hade varit aktiva bl.a. i Finska klubben i 
Spånga. Men det är viktigt att notera att strejken i Göteborg leddes av 



socialdemokrater och i Köping av en framstående aktivist som var präst. 
Liksom på andra orter i Sverige har lärarna informerat föräldrar om 
missförhållanden i undervisningen, såsom de dagligen upplevde dessa. 

Strejken avslöjade också problem i det skolpolitiska beslutsfattandet. 
Den blev lång då det visade sig att den politiskt valda skolstyrelsen inte 
kunde tvinga rektorn att följa dess rekommendationer trots att den var 
rektorns arbetsgivare. 

9.4.2.3.7 Upplösningen av skolstrejken och dess resultat 

Strejken slutade (1984-03-07) i en kompromiss, vars konsekvens var att 
integrationsmodellen övergavs. Kompromissen innebar att eleverna till
sammans med föräldrarna och lärarna fick välja mellan två tvåspråkiga 
undervisningsmodeller. Enligt den ena skulle eleverna i teoretiska ämnen 
först undervisas på finska, varefter en svensk lärare skulle repetera 
innehållet på svenska. Enligt den andra modellen skulle ordningen vara 
den motsatta, dvs. eleverna skulle först undervisas på svenska och där
efter på finska. Bara tre av 118 elever valde den mera svenskspråkiga 
modellen. 

Enligt de strejkandes uppfattning var en av strejkens positiva konse
kvenser att insikten om modersmålets betydelse spreds till stora 
befolkningsgrupper. Speciellt viktigt var det att strejken gjorde de deltag
ande ensamma mödrarna medvetna om samhället och om sina egna möj
ligheter att påverka (se också Skutnabb-Kangas 1986). 

Strejken fick stor publicitet, bl.a. också därför att den sammanföll både 
med det finsk-svenska ministermötet och med Nordiska Rådets samman
träde. Vid dessa sammanträden blev relationerna mellan de finska och 
svenska socialdemokratiska broderpartiema spända på grund av oenighet 
i de skolpolitiska frågorna. 

Till det mest negativa hörde svenskamas nationalistiska utbrott mot 
undervisningen på finska. Dessa fick extra näring då man gav publicitet åt 
uppgiften att finnarna höll på att kräva att Sverige skulle bli officiellt 
tvåspråkigt. Något sådant krav hade sverigefinnarna eller deras organisa
tioner aldrig ställt. 



10 SAMMANFATTNING 

I tidigare undersökningar har jag skildrat det sverigefinska organisations
nätets genesis, dess differentiering och dess utveckling till en intresse
organisation för sverigefinnar på 1970-talet och i böljan av 1980-talet 
(Jaakkola 1983b). I denna undersökning beskrivs sverigefinnamas etniska 
mobilisering på gräsrotsnivån. Speciellt intresse har härvid ägnats åt frå
gor om vilka ekonomiska och personella resurser som står till de lokala 
finska föreningamas förfogande och vilket samband dessa resurser har 
med differentieringen av föreningsverksamheten. 

Undersökningen har visat att en tredjedel av sverigefinnama är med
lemmar i en finsk förening, om det finns en sådan i den ort där de bor. På 
många platser är organisationsgraden avsevärt större. En tredjedel kan i 
detta fall anses vara en tämligen stor andel. Man får nämligen ta hänsyn 
till att en stor majoritet av sverigefinnama är arbetare, vilka i allmänhet 
har en lägre organiseringsgrad än tjänstemännen - om man bortser från 
medlemskap i fackföreningar. Det firms verksamma finska föreningar i 
allt som allt 147 kommuner och de hade vid undersökningstidpimkten 
tillsammans över 50 000 medlemmar. Sverigefinnamas verkliga organi
seringsgrad är emellertid ännu högre, om man också räknar med före
ningar utanför RFFS. Grovt uppskattat är det bara ca två tredjedelar av 
de etniskt organiserade sverigefinnama som är medlemmar i förening-
ama inom Riksförbimdet Finska Föreningar i Sverige. 

Eftersom vi i denna undersökning intresserat oss speciellt för sambandet 
mellan föreningamas personella resurser och den funktionella differen
tieringen i deras verksamhet, har vi studerat både medlemskårens och de 
förtroendevaldas sociala stmktur och samhälleliga engagemang. Det har 
då visat sig att flertalet medlemmar i de finska föreningarna var arbetare. 
Till olika förtroendeuppdrag har man emellertid valt inte bara arbetare 
utan även tjänstemän med högre utbildning och ganska ofta sådana "för
medlare" som sköter frågor som rör relationer mellan svenskar och fin
ländare, såsom invandrarkonsulenter. 

Huvuddelen av de förtroendevalda tillhör den permanent bofasta sverige
finska minoritet, som flyttade till Sverige i samband med de stora migra-
tionsströmmama på 1960-talet och i böljan av 1970-talet. Tjänstemännen 
i riksförbundets kansli som är akademiskt utbildade har däremot tills ny
ligen ofta rekryterats direkt från Finland. 



Som i föreningslivet i allmänhet är männen överrepresenterade också i 
de sverigefinska föreningamas styrelser, som föreningsordförande och 
speciellt på högre poster inom riksförbundet. Föreningarna styrs av 
medelålders sverigefinnar (30-49 år) och ju högre upp i organisa
tionshierarkin man går desto högre är medelåldern. 

Finska föreningar varierar mycket i storlek. Undersökningen har visat att 
stora föreningar har bättre förutsättningar än små, så tillvida att de är 
förmögnare och genom att tjänstemän och lärare oftare ingår i deras 
styrelser. Också ungdomarna är bättre representerade, och omsättningen 
av styrelseledamöter är snabbare i de stora föreningarna, vilket visar att 
det där fiims personer som är villiga att åta sig uppdrag. 

Många förtroendevalda har också kommunala och landstingskommunala 
förtroendeuppdrag och uppdrag i fackföreningar. Det visar att de har in
tegrerats i det svenska samhället. Det är de stora föreningarna som har 
flest samhälleligt aktiva personer i sina styrelser. 

Det är något som är säreget för en invandrarorganisation att man som 
Riksförbundet Finska Föreningar i Sverige får bidrag både från ut
vandringslandet och från invandringslandet. Den lokala föreningen kan 
dock bara få bidrag från svenska kommuner och landsting. Eftersom de 
ekonomiska resurserna är beroende på antalet medlemmar, ackumuleras 
de ekonomiska resurserna hos de stora föreningarna, medan de ekonomi
ska problemen samlas hos de små. Man måste dock notera att förening
amas största enskilda inkomstkälla inte är bidragen utan intäkter &ån 
egen verksamhet: danser, loppmarknader osv. Var tredje förening har en 
årsinkomst under 30 000 kr, och nästan hälften av föreningama har en 
årsinkomst under 50 000 kr. Endast en förening av fyra har en årsinkomst 
som är 160 000 kr eller större. 

De stora föreningamas verksamhet är som väntat också mest mångsidig: 
de har ju mest resurser. Vid sidan av den informella samvaron, festema 
och dansema omfattar den talrika former av idrotts- och kulturverk
samhet. Föreningama företräder sina medlemmars intressen i skol- och 
språkfrågor. De är aktiva i socialpolitiska frågor (alkohol- och narko
tikafrågor) och i pensionärsfrågor. Differentieringen av de stora före
ningamas verksamhet avspeglas också i deras organisationsstmktur med 
ett antal utskott som koordinerar olika specialområden. Föreningar som 
är aktiva på ett verksamhetsområde visar sig i allmänhet vara aktiva 



också på andra. Så har t.ex. omfattningen av en förenings kultur- och 
idrottsverksamhet starkt samband med dess aktivitet som intresseorgani
sation. 

Av de allra största föreningarna med över 500 medlemmar har överväg
ande delen (90 %) försökt påverka de kommunala besluten, speciellt de 
språkpolitiska. Dessa föreningar är de äldsta, och de är verksamma på 
orter där det sedan länge har bott finnar. Att ställa etniska krav kan ses 
som ett tecken på att de har integrerats i sin omgivning: de utövar inflyt
ande genom fler kanaler, kätmer till hur samhället fungerar och vågar 
driva sina intressen, "troligen spelar det också en roll atti många 
styrelsemedlemmar har förtroendeuppdrag bl.a. i kommunalpolitiken. De 
sverigefinska föreningamas samarbete medför att samma personer ofta 
är verksamma både i ledningen av finska föreningar och av andra sverige
finska organisationer. 

När sverigefinnar försöker driva sin sak, vänder de sig i första hand till 
myndigheter och politiker. Demonstrationer är t.ex. tämligen sällsynta på 
gräsrotsnivån, men skolstrejker har hittills brutit ut på nio orter. Två 
tredjedelar av de finska föreningarna anser att de åtminstone delvis har 
lyckats i sin strävan att påverka kommunala beslut. 

Hur pass utåtriktad verksamheten är i föreningarna beror också på före
ningars storlek: Stora föreningar är mera kosmopolitiska. De har verk
samhet som överskrider både kommunens och rikets gränser och som går 
över de etniska gränserna. Deras kosmopolitiska karaktär visar att kon
takter med det svenska samhället inte förutsätter att de klipper av rela
tionerna tQl den egna etniska gruppen. Kosmopolitiska föreningar är 
också mera moderna: de har både socialpolitiska projekt och pensionärs
verksamhet, vilket inte ingått i de traditionella verksamhetsformerna. 
Små föreningar upprätthåller däremot oftare strängare de traditionella, 
etniska gränserna och de är mindre utåtriktade och samhällsaktiva. 

Vilken inverkan har då föreningens ålder på verksamheten? Vi antog att 
gamla föreningar skulle haft tid att utveckla en mera mångsidig verksam
het och att de skulle ha hunnit skaffa sig mer kunskaper om hur man kan 
utöva inflytande i det svenska samhället. 

Hypotesen såg till en början ut att stämma: medlemsantalet i de gamla 
föreningarna var högre och de hade fler högre tjänstemän och lärare som 
styrelseledamöter. Ledamöterna i de gamla föreningamas styrelser hade 



vidare exceptionellt många kommunala förtroendeuppdrag liksom också 
representationsuppdrag inom distrikt och förbund. Deras ekonomiska 
situation var också bättre än genomsnittets, och det avspeglades i verk
samheten, som var mångsidigare och mera kosmopolitisk än i yngre före
ningar. 

Positiva korrelationer mellan föreningens ålder, dess storlek och 
ekonomiska och personella resurser gör dock att en del av de här be
skrivna sambanden vid närmare analys visat sig vara skenbara. Multiple 
Classification Analysis (MCA) har hjälpt oss att ta fram vaije verksam
hetsresurs självständiga inverkan. MCA-analysen visade att föreningens 
storlek är det som mest påverkar hur mångsidig verksamheten är också 
när man håller inverkan av andra faktorer konstant. Därnäst är det per
sonresurserna som bäst förklarar verksamhetens mångsidighet: styrelse
medlemmarnas samhällsaktivitet som den framgår av förtroendeuppdrag 
utanför den egna föreningen. 

När man har eliminerat effekten av övriga faktorer, har föreningens ålder 
alltså ganska liten självständig inverkan på verksamhetens mångsidighet. 
Med andra ord beror de gamla föreningarnas höga aktivitet i första hand 
på det att de också är större och förmögnare och har personresurser som 
är mer omfattande än andras. 

Men MCA visade också att föreningar som tillhör Södra-Norrlands 
distrikt var mångsidigare i sin verksamhet än andra också när övriga fak
torers inverkan hade kontrollerats. 

På enskilda verksamhetsområden har undersökningen visat att kultur
verksamhetens omfattning bl.a. också har samband med om lärare är 
ledamöter i styrelsen. Andelen unga medlemmar i en förening bidrar till 
att förklara idrottsverksamhetens omfattning hksom andelen medlemmar 
över 45 år pensionärsverksamhetens. 

Föreningens storlek visade sig inte spela en lika central roll för förening
ens språkpolitiska aktivitet som den gjorde för andra verksamhets
områden. Den bästa förklaringen till den språkpolitiska verksamheten 
gav överraskande nog föreningens distriktstillhörighet: den språkpolitiska 
verksamheten var störst i Södra-Norrlands föreningar. Som väntat hade 
också ISöreniQgeiis personella resurser en självständig inverkan på den 
språl^x)lhiska aktiviteten (i storleksordning den näst största). I föreningar 



där det fanns kommunalpolitiker i styrelsen försökte man mer aktivt för
bättra det finska språkets ställning på orten. 

Hypotesen om betydelsen av föreningens ålder visade sig bara stämma 
vad gäller föreningens språkpolitiska verksamhet och graden av dess 
kosmopolitiska engagemang: gamla föreningar är mera aktiva i språk
frågor än yngre föreningar av samma storlek och med samma person
resurser. Det tyder på att den språkpolitiska verksamheten gyimas av att 
föreningen integrerats i det svenska samhället och känner till dess inflyt
andekanaler. 

Också medlemmarnas åldersstruktur i en förening har ett självständigt 
samband, oberoende av andra, ovan nämnda, faktorer, med föreningens 
språkpolitiska aktivitet. Speciellt i föreningar som har en större andel 
unga medlemmar, har man försökt påverka språkfrågorna. 

Genom att jämföra resurser och verksamhet i Södra-Norrlands-distriktet 
med motsvarande andra distriktsorganisationer har vi fimnit att excep
tionellt aktiva föreningar också tillhörde exceptionellt aktiva distrikt. 
Trots att distriktets medlemsantal var 4 500-6 600 medlemmar lägre än 
Västergötlands- respektive Stockholms-distriktens, ordnade man i Södra-
Norrland betydligt fler kurser och utbildningstillfällen, t,o.m. fler än i 
något annat distrikt. Medlemmarna i distriktsstyrelsen i Södra-Norrland 
var också ovanligt samhällsaktiva: nästan samtliga hade förtroendeupp
drag inom riksförbundet och många dessutom i kommunalpolitiken. 
Distriktssekreteraren hade högre utbildning än sekreterama i de andra 
distrikten. 

I vår skildring av verksamhet och resurser i nio distriktsorganisationer 
och i fyra lokala föreningar från olika delar av Sverige, har vi ägnat spe
ciell uppmärksamhet åt den språkpolitiska verksamheten. Vi har då fim
nit att man i föreningarna under 1970-talet har påverkats starkt av två-
språkighetsforskarna fiLdr Tove Skutnabb-Kangas och professor Pertti 
Toukomaa som presenterat forskningsresultat om sverigefinnamas 
"halvspråkighet". Idag utformas uppfattningar i skolpolitiska frågor först 
och främst av lärare och av medlemmar i Hem- och Skolaföreningar. 

Det var i början av 1970-talet ungefär samtidigt som de första finsk
språkiga klasserna startade som den skolpolitiska diskussionen böljade 
på distriktsnivå. Då var alla distriktsorganisationema skolpolitiskt aktiva. 



1985 då undersökningen gjordes var det Göteborgs regionorganisation 
samt Stockholms- och Västmanlands-distrikten som var allra aktivast i 
skolfrågorna. I dessa distrikt bor det många finnar, och skolfrågorna är 
redan därför speciellt aktuella där. Antalet finska elever är tillräckligt 
stort för att bilda finskspråkiga klasser, och ett alltför litet antal barn ut
gör inte i dessa distrikt lika ofta som på andra håll ett hinder. 

Den skolstrejk som under undersökningens gång bröt ut i en Stock
holmsförort, i Rinkeby, erbjöd en unik möjlighet att följa den skolpoliti-
ska striden när den är som mest tillspetsad. 

Skolstrejken i Rinkeby fick ett omfattande stöd från sverigefinska före
ningar runt om i Sverige, och den blev t.o.m. en tvistefråga i förhand
lingar mellan stater. Den visade också betydelsen av de skillnader mellan 
olika kommuner, som det decentralicerade skolpoUtiska beslutsfattandet 
leder till. Den avslöjade skolpolitikemas maktlöshet inför "rektorsmak
ten" liksom också att de språkpolitiska frågorna inte bara är pedagogiska 
frågor utan också handlar om läramas arbetstillfällen. De stora skillnad
erna i partiemas ståndpunkter i skolpolitiska frågor avspeglades också i 
argumentationskodema i pressen: moderata tidningar hade en mera 
negativ inställning till invandrarnas språkpolitiska krav och vänstem hade 
en mera positiv inställning. Som i andra delar av Europa visade sig också 
i Rinkeby de skolpolitiska aktivisterna vara vänstermänniskor med aka
demisk utbildning. Skolstrejken - som slutade i en kompromiss - visade de 
finska föräldrarnas uthållighet och utmärkta organisationsförmåga. Det 
har sagts att strejken ökade samhällsmedvetenheten bland sverigefinnar 
som deltog i den. Den ökade troligen också svenskamas medvetenhet om 
modersmålets betydelse för invandrama. Å andra sidan tillspetsades rela-
tionema så som några svensknationalistiska utbrott visade. 

De fallstudier som ingår i undersökningen har gett oss möjlighet att 
under olika förhållanden jämföra några föreningars verksamhet idag och 
tidigare. Det har framkommit att finska föreningar och finska föräldrar 
försökt påverka skolfrågorna ända sedan man först böljade med finska 
klasser. Aktiva finska föräldrar samlade då in namn på bam som ville gå i 
en finsk klass och värvade t.o.m. lärare från Finland för att visa skolmyn-
dighetema att man kunde och borde organisera finskspråkig undervis
ning. Finska föräldrars engagemang och kunnighet i skolfrågorna har 
vunnit erkännande. 



Det är intressant att iaktta att beslutet om kommunal rösträtt (1975) på
verkade de finska föreningarna, som enligt sina stadgar skulle vara parti
politiskt obundna i sin verksamhet. 

I Malmö ansåg finnarna att den kommunala rösträtten hade försvagat 
deras inflytande, eftersom de inte - som de andra större invandrargrup
perna - hade fått några kommunala förtroendeuppdrag. I föreningen an
såg man trots detta att idealet var att föreningen bevarade sin opolitisk
het, och man klandrade de politiska konflikter som tidigare förekommit 
öppet i styrelsen. En karismatisk ledares personliga kontakter med be
slutsfattarna gav dock föreningen vissa möjligheter att påverka kom
munens beslut. 

I det lilla Hallstahanunar har fiimama däremot haft flera centrala 
kommunalpolitiska förtroendeuppdrag, och innehavarna av dessa upp
drag har också aktivt deltagit i den finska föreningens verksamhet. Finn
arna utgör här en relativt stor andel av kommunens väljarkår, och detta 
ökar deras inflytande. 

Invandrarnas kommunala rösträtt påverkade också de interna rela
tionerna inom föreningarna: utom i Malmö ledde rösträtten på alla fall-
studieorterna till en kamp om föreningens ledning. På en ort var det 
socialdemokraterna som tog makten, på en annan centrumdemokratema 
och på en tredje kommunisterna. Valens politisering i de finska förening
arna visar att dessa inte längre var några från samhället isolerade före
ningar för samvaro sverigefinnar emellan och med inriktning mot Fin
land. I deras ledning stod i stället sverigefinnar som deltog aktivt i det 
svenska samhällslivet - på samma sätt som alltjämt är fallet idag. 

Än så länge är finska det språk man talar i de finska föreningamas olika 
verksamheter och antalet svenska medlemmar eller medlemmar av andra 
nationaliteter är mycket litet. Finska föreningar fullgör således funk
tionen att bevara sverigefinnarnas etniska identitet. Den funktionen för
stärks troligtvis av att föreningarnas målsättningar och verksamhets
grenar har en bredd som är sällsynt i svenska föreningar, vanligen med 
viss specifik inriktning. De finska föreningarnas mångsidiga verksamhet 
gör att familjemedlemmar av olika kön och ur olika generationer kan 
mötas imder samma tak i en och samma förening. Åtminstone på de fyra 
orter där vi gjort fallstudier var det så att även de aktiva medlemmarnas 
familjer ofta deltog aktivt i föreningens verksamhet. Detta kan stärka 



sverigefinnamas familjesammanhållning som hotas av skilsmässor och 
barnens försvenskning. Trots att de flesta sverigefinska barn deltar i fri
villig undervisning i finska språket, får bara ett barn av fyra undervisning 
på finska också i andra ämnen i modersmålsklassema. 

Under den senaste tiden har medlemsantalet i de finska föreningarna 
minskat och detta har aktualiserat frågan om föreningarnas framtid. År 
1985 hade de finska föreningarna drygt 45 000 medlemmar, varav 42 pro
cent var imder 25 år. Eftersom minskningen framför allt har gällt imgdo-
mar, har man t.o.m. framlagt ett förslag om att förvandla organisationen 
till tvåspråkig. Detta skulle dock innebära stora kostnader för riksför
bundet som redan kämpar med stora ekonomiska svårigheter. Förslaget 
möter motstånd också på principiella grunder. I praktiken används dock 
redan nu både finska och svenska t.ex. i idrottsverksamheten så att också 
svenska kompisar skall kunna vara med. 

Också riksdagen har blandat sig i de finska föreningamas verksamhet. 
Från och med år 1987 måste det finnas en särskild ungdomssektion i 
vaije finsk förening, och det är på dess konto som bidrag betalas direkt 
från staten och riksförbundet. Avsikten är att ge ungdomarna mer inflyt
ande i föreningslivet: enligt den nya lagen beslutar ungdomarna själva 
hur medlen skall användas. Tyngdpunkten i föreningsverksamheten för
flyttas så att den bättre skall motsvara ungdomars intressen. 
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