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     1.  INLEDNING 

I samband med att den finländske Miika Nousiainens (1973 -) roman Hallonbåtsflyktingen 

kom ut i svensk översättning 2009 publicerar Göteborgs-Posten en artikel, där man diskuterar 

slogan ”Det viktigaste är inte segern, utan att Sverige förlorar” på reklamtavlorna i 

Helsingfors inför Finnkampen 2008. I artikeln förklarar Satu Gröndahl, forskare och 

föreståndare för Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet textens budskap på 

följande sätt: ” Om man tänker på läget i Finland 1809 och efteråt så upplevdes det ju som 

kolonialt. Det fanns ett autonomt rike under Ryssland som styrdes på ett annat språk av en 

liten minoritet svenskar. Det är inte märkligt att det fortplantat sig generation efter generation 

att svenska stått för kolonialism. Det har varit fult att säga det högt men så är det. Det handlar 

om mental historia.” Å andra sidan berättar författaren Miika Nousiainen, som skildrar 

finnarnas relation till Sverige i sin roman, hur finnar efter hans föreläsningar kommer fram 

och viskar:” Jag tycker också om Sverige”.
1
 I anknytning till publiceringen av Svinalängorna 

2006 förklarar den finskfödda författaren Susanna Alakoski (1962 -) i det finlandssvenska 

Hufvudstadsbladet denna ambivalens på följande sätt: ”Jag är tudelad, lever med dubbla 

uttryck och dubbla identiteter. Och sällan mötas de två!”
2
  

     Detta identitetssökande hos finnarna, ambivalensen mellan den finska och den svenska 

kulturen, vill jag således studera i de litterära verken jag har valt att analysera i min uppsats. 

Studiens fokus i texterna kommer att ligga på finnarnas dvs. de finskspråkiga finländarnas 

relation till rikssvenskarna, eftersom motsättningen enligt min mening framträder tydligaste 

mellan dessa två grupper, då den kan härledas till deras ursprungliga historiska relation. 

Därför tänker jag inte studera finnarnas relation till finlandssvenskarna eller 

finlandssvenskarnas relation till risksvenskarna i verken. Detta medför att jag använder mig 

av begreppet ”finne” istället för begreppet ”finländare”, som är en gemensam benämning på 

både finnar och på finlandssvenskar. Denna begreppsapparat kom till aktivt bruk i samband 

med Finlands nationsbildning 1917.
3
   

      För att finna svar på mina frågor har jag valt att studera romanerna Hallonbåtsflyktingen 

av Miika Nousiainen och Svinalängorna av Susanna Alakoski, eftersom de tematiserar 

finnarnas identitetsökande mellan den finska och den svenska kulturen. Hallonbåtsflyktingen 

är en satirisk utvecklingsroman ur en finsk mans perspektiv, medan Svinalängorna är en 

bildningsroman ur en finsk invandrarflickas perspektiv. Båda protagonisterna känner sig 

                                                           
1
 Yasmine El, ”Sverigebild med finska ögon”, Göteborgs-Posten, 2009-08-17. 

2
 Lena Skogberg, ”Klasskildring som svider”, Hufvudstadsbladet, 2006-04-26. 

3
 Henrik Meinander, Finlands historia, tredje upplagan, Helsingfors 2006, s. 160. 
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underordnade i sin finska identitet och söker en position i förhållande till den upplevda 

överordnade svenska kulturen. I min studie kommer jag att undersöka, vilken position 

texterna ger uttryck för i den finska identitetsutvecklingen mellan den finska och den svenska 

kulturen både på individ- och samhällsplan. Vilken strategi väljer finnen i sin relation till det 

svenska? Dialog eller konflikt/opposition? Jag är också nyfiken på att se vilket 

förhållningssätt svensken väljer att ha till finnen i verken. 

       

     1.1  RELATIONEN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND 

Den vetenskapliga forskningen utgör naturligtvis grunden i min studie, men den drivande 

kraften i arbetet är dock mina egna personliga erfarenheter i egenskap av finne, då jag efter 

uppväxten i Finland nu har bott i Sverige i över trettio år. Claudia Egerer skriver i sin 

avhandling Fictions of (In)betweenness
4
, att alla diskurser oavsett om de är populära, 

intellektuella, vetenskapliga, poetiska eller teoretiska är sprungna ur en känsla av lust, och att 

i botten av all forskning finns en känsla av ”gut feeling”. Eftersom detta är relevant för mig 

som vetenskapligt subjekt redovisar jag följaktligen i detta avsnitt kortfattat såväl fakta men 

även några egna reflektioner för att utöka förståelsen av min undersökning. 

     Sverige och Finland har en lång, gemensam historia som sträcker sig flera hundra år 

tillbaka i tiden. Under denna period skedde en fortlöpande svensk expansion mot Finland 

genom handel, mission och militärt besittningstagande, vilket medförde makttillväxt samt 

ekonomisk och kulturell stabilisering. År 1362 bekräftades Finlands ställning som en 

fullvärdig del av Sverige.
5
 Parallellt pågick arbets- och nybyggarvandringar mellan Finland 

och Sverige. Således uppstod en svenskspråkig minoritet i Finland liksom en finskspråkig dito 

i Sverige.
6
 Denna epok bröts, då Ryssland erövrade Finland 1809. Det huvudsakligen 

finsktalande storfurstendömet styrdes dock även i fortsättningen på svenska, och överklassen, 

utbildningsväsendet och kulturlivet förblev svenskspråkiga.
7
 Devisen ”Svenskar äro vi inte 

mera – ryssar vilja vi ej bliva – låtom oss vara finnar”, myntad av G.M. Armfelt 1811, 

uttryckte den nationella mobiliseringen som inleddes i Finland
8
, medan i Sveriges 

historieskrivning började man retuschera bort Finland.
9
 Efter självständighetsförklaringen 

                                                           
4
 Claudia Egerer, Fictions of (In)betweenness, Göteborg 1996, s. 31. 

5
 Kari Tarkiainen, Sveriges österland, Helsingfors 2008, s. 285. 

6
 Sven Nordlund, ”Finnarna”, red. Ronny Ambjörnson och David Gaunt, Den dolda historien, Sverige 1984, 

   s. 48. 
7
 Göran Hägg, Svenskhetens historia, Stockholm 2003, s. 311. 

8
 Meinander, s. 108f. 

9
 Patrik Hall, Den svenskaste historien, Stockholm 2000, s. 124. 
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1917 har viktiga markörer i Finlands historia varit inbördes/frihetskriget 1918
10

 och kriget 

mot Sovjetunionen 1939-45
11

. Finland har alltså en särartad geopolitisk position mellan öst 

och väst, vilket har bidragit till behovet av att skapa en stark nationell identitet i landet. Där 

har utvecklandet av det finska språket och den finska kulturen varit av stor betydelse. Finland 

har alltså under historiens gång balanserat mellan två motsatta sfärer, men orienterat sig mer 

mot väst efter Sovjetunionens sönderfall 1989-91 och genom EU-medlemskapet 1995
12

. Ännu 

i dag är Sverige den första anhalten mot väst, där hundratusentals finnar och finlandsvenskar 

turistar, arbetar och bor
13

. 

     Det är också min egen erfarenhet att vi finländare ofta vänder våra blickar mot Sverige och 

i olika avseenden speglar oss i relation till svenskarna. Sverige och svenskar diskuteras i 

betydligt större omfattning i finska medier än vice versa och det finns ett stort intresse för 

svensk litteratur och kultur. Men det är framför allt i olika tävlingssammanhang, vilket 

inledningens sportslogan är ett bra exempel på, där det finsk-svenska förhållandet kommer till 

sin spets och syns tydligaste utåt. Med min studie söker jag finna större förståelse för 

ländernas speciella relation. 

            

        2.  SYFTE, METOD OCH TEORI  

I min studie tänker jag tillämpa den postkoloniala teorin, en gren inom den 

litteratursociologiska forskningen, där ”speglingsteorin” hör till de bärande idéerna dvs. 

”tanken att litteraturen avbildar och fångar en historisk verklighet”. Därmed kan skönlitterära 

verk användas som socialhistoriska källor.
14

 Således kommer jag att närläsa romanerna 

Hallonbåtsflyktingen av Miika Nousiainen och Svinalängorna av Susanna Alakoski i syfte att 

undersöka hur den finska identitetens ambivalens mellan den finska och den svenska kulturen 

både på individ- och samhällsplan gestaltas i dessa två litterära verk. Finnarnas kulturella 

identitet är till synes starkt finsk, men min tes är att gestaltningen i verken även rör sig mot 

det svenska i ambivalensen mellan den finska och den svenska kulturen. Jag undersöker också 

möjligheten till en tredje position utanför de finsk-svenska polerna i de två verken. 

                                                           
10

 Meinander, s. 149f. 
11

 Ibid., s. 174-186. 
12

 Ibid., s. 223-230. 
13

 Ibid., s. 200. 
14

 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”, red. Staffan Bergsten, Litteraturvetenskap – en inledning, andra 

    upplagan, Lund 2002, s. 84f.   
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     Både i Hallonbåtsflyktingen och i Svinalängorna befinner sig protagonisten i en 

mittemellanposition, mellan två olika kulturella identiteter. Enligt sociolingvisten Thomas 

Hylland Eriksen betraktades kulturella identiteter länge som oföränderliga och tydligt 

avgränsade, medan man i dag menar att de är flytande, oklara och problematiska.
15

 Den 

postkoloniala teorin intresserar sig för just denna typ av instabila identiteter, då den till sin 

karaktär är dekonstruktiv genom att söka sig bort från fixerade, binära definitioner.
16

 Här 

aktualiseras begreppet autenticitet, föreställningen om ett riktigt ursprung och en given 

kulturell identitet, och begreppet hybriditet, föreställningen om den kulturella identiteten som 

blandad och sammansatt.
17

 I min studie förtydligar dessa begrepp den finska identitetens 

ambivalens och utveckling i de två verken. Analysens fokus ligger framför allt på texternas 

innehåll, men även på formen i den mån den uttrycker innehållets postkoloniala diskurs.  

     Den koloniala teorin utgår från relationer mellan den etniska normen och dess avvikelser 

där framför allt den västerländska, vita, heterosexuella medelklassmannen är starkt normativt. 

Vidare diskuterar den postkoloniala teorin det postkoloniala tillståndet, vilket syftar på de 

historiska erfarenheter som både de koloniserade och kolonisatörerna genomgick under 

kolonialismen. Bakom kolonialismens konkreta maktutövande finns imperialismens ideologi 

som fortfarande upprätthåller ekonomiska, kulturella och moraliska hierarkier.
18

 Uppstår 

frågan: Har Sveriges och Finlands relation varit kolonial? Är tillståndet mellan dem 

postkolonialt i dag? 

     Som jag inledningsvis skrev har Finland och Sverige haft en lång gemensam historia, 

vilket har föranlett till en diskussion om relationens koloniala status. Enligt Max Engman, 

professor i allmän historia vid Åbo Akademi i Finland, passar termen kolonial illa – eller är 

inte alls tillämplig – att användas om förhållandet mellan länderna. Samtidigt påpekar han att 

”det finns andra former av undertryckande än dem som ansluter sig till statsrätt, ekonomi eller 

språkförhållanden. Man behöver inte vara en koloni för att känna sig som en koloni”. Därmed 

lyfter Engman ländernas relation upp på ett mentalt plan för att sedan redogöra den hetsiga 

tacksamhetsdebatten om det finska folkets tacksamhetsskuld gentemot svenskar som började 

efter Sveriges förlust av Finland 1809 och fortsatte långt in på 1900-talet. Enligt den borde 

Finland känna tacksamhet för att tack vare Sverige har blivit en del av den västerländska 

civilisationen i stället för att varit tvingat till att leva under förtryck och livegenskap av den 

tyska feodalismen alternativt av den ortodoxa Ryssland. Ingen förnekade det faktum att 

                                                           
15

 Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet, Stockholm 1996, s. 82. 
16

 Paul Tenngart, Litteraturteori, Malmö 2008, s. 143. 
17

 Margareta Petersson, Globaliseringens ansikten, Stockholm 2008, s. 338. 
18

 Tenngart, s. 131ff. 
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samexistensen mellan Sverige och Finland hade haft stor betydelse för landets utveckling. 

Däremot var begreppen skuld och tacksamhet problematiska, eftersom de stigmatiserade 

finnarna som underlägsna, oföretagsamma och oförmögna att skapa högre kultur.
19

  

     Ett annat inslag av kolonialt tänkande ägde rum i form av den rasbiologiska forskningen 

som drevs i Sverige i slutet av 1800- och i början av 1900-talen. 1913 fick denna forskning 

statliga bidrag för att studera rasblandningar i nordligaste Sverige bland svenskar, samer och 

finnar i syfte att upprätthålla ”den svenska folkstammens” höga kvalitet. Efter ett enhälligt 

riksdagsbeslut 1920 grundades Statens rasbiologiska institut i Uppsala, men redan på 40-talet 

sökte man sig bort från rastänkandet och 1958 tog institutionen för medicinsk genetik över 

verksamheten.
20

 

     Enligt litteraturforskaren Paul Tenngart är det inget måste för en litterär text att ha någon 

direkt förbindelse till den historiska kolonialismen för att kunna studeras ur ett 

postkolonialistiskt perspektiv. ”Orientalism, ambivalens, mimicry, hybriditet och dubbel 

kolonisering är fenomen som kan diskuteras i de flesta sammanhang, där det existerar 

makthierarkier och etniska skillnader.” skriver han och tillägger att postkolonialismen 

nästintill är oundviklig i dagens mångkulturella Sverige.
21

 Denna utvidgning mot mer mental 

problematisering förstärker således min argumentering för att tillämpa det postkoloniala 

perspektivet i min undersökning. I min studie tillämpar jag inte den biografiska metoden. Jag 

kommer inte heller att jämföra romanerna med varandra utan studerar dem inom ett 

”romanuniversum”, där man följer den finska identitetens utveckling i relation till Sverige och 

svenskarna.  

 

         3.  FORSKNINGSÖVERSIKT 

Den finska identitetsutvecklingen tematiseras i romanerna Hallonbåtsflyktingen av Miika 

Nousiainen och Svinalängorna av Susanna Alakoski, vilka därmed utgör studiens 

primärlitteratur. Vidare vill jag i detta kapitel formulera och definiera denna utveckling i 

postkoloniala termer, samt redogöra för en del av den forskning som finns om detta skeende. 

Det är framför allt litteraturforskaren Homi K. Bhabhas postkoloniala teori som kommer att 

vara den teoretiska utgångspunkten i min analys av romanerna, eftersom den genom sina 

begrepp som autenticitet, hybriditet, otherness, mimicry och mockery förklarar kulturell 

                                                           
19

 Max Engman, Ett långt farväl, Stockholm 2009, s. 281-291. 
20

 Lennart Lundmark, Stulet land, svensk makt på samisk mark, Stockholm 2008, s. 215ff. 
21

 Tenngart, s. 147. 
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identitetsutveckling. Jag kommer även att använda mig av en rad andra studier som 

aktualiseras efter hand i min undersökning.      

     Enligt Bhabha har hybriditet föregått den föreställda äkta, autentiska kulturen som är 

konstruerad i kontraproduktivt och hierarkiskt syfte. Denna hybriditet är en fortlöpande 

process:”…the meaning and symbols of culture have no primordial unity or fixity; that even 

the same signs can be appropriated, translated, rehistoricized and read anew.”
22

 Detta hybrida 

tillstånd fanns även mellan Finland och Sverige före nationsepoken genom ländernas naturliga 

samröre med varandra i form av handel och arbetsvandring. Begrepp som nation och kultur är 

alltså konstruktioner utan någon given essentiell karaktär enligt den postkoloniala 

forskningen,
23

 vilket tydligt framkommer i det medvetna skapandet av såväl den svenska som 

den finska nationella identiteten efter separationen mellan länderna 1809. Litteraturforskaren 

Margareta Petersson menar att autenticitet för det mesta associeras med föreställningar om en 

äkta ursprunglig kultur och hybriditet med den i dag dominerande tanken att alla kulturer är 

blandade med en oavbrutet föränderlig karaktär. Begreppen kan användas inom olika 

diskurser som just i diskussionen om nationer och nationella identiteter.
24

     

     Nationens myter skapar en illusion av nationens varaktighet och stabilitet som i själva 

verket är föränderlig. Bhabha talar om språkets och nationens Janus-ansikte:”…the nation-

space in the process of the articulation of elements: where meanings may be partial because 

they are in medias res; and history may be half-made because it is in the process of being 

made; and the image of cultural authority may be ambivalent because it is caught, uncertainly, 

in the act of ‘composing’ its powerful image.”
25

 Den finska metaberättelsen föddes ur 

Finlands separation från Sverige 1809, då det finska språket och den finska kulturen började 

uppmärksammas och utvecklas. Bland annat utgav Elias Lönnrot 1835 det finska 

nationaleposet Kalevala som bygger på finsk folkpoesi.
26

 I samband med Finlands 

nationsbildande 1917 betonade man starkt det äktfinska och mobiliserade konstnärer, 

tonsättare och författare till nationell iscensättning.
27

 Hotet från Sovjet och kriget mellan 

Finland och Sovjet 1939-1945 stärkte av naturliga skäl finnarnas nationalism. Efter krigsåren 

har dock de mest nationalistiska tongångarna skalats bort inom konsten och litteraturen till 

                                                           
22

 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London and New York 1994, s. 54f. 
23

 Peterson, s. 338. 
24

 Ibid., s. 338ff. 
25

 Homi K. Bhabha, “Introduction: Narrating the Nation”. I Nation and Narration. ed. Homi K. Bhabha.  

    Routledge, London and New York 1990, s. 3. 
26

 Meinander, s. 108. 
27

 Ibid., s. 169f. 
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förmån för modernismen som är mindre värdeladdad.
28

 Matti Similä menar dock att ”… den 

’banala’ nationalismen lever ju kvar, det är bara att jämföra nöjes- och sportsidorna i tidningar 

från olika länder för att inse att på olika språk skapas fortfarande olika referenssystem, vår 

globaliserade värld till trots.”
29

 Inledningens idrottsslogan är ett exempel på denna typ av 

nationalism. Även i Sverige skapade nationalromantiken en bild av en språkligt och etniskt 

enhetlig nationalstat efter förlusten av Finland 1809. Begreppet det ”egentliga Sverige” blev 

gångbart och sågs med tiden som något naturligt.
30

 I Hallonbåtsflyktingen ifrågasätts i satirens 

form den finska nationella identiteten och dess myter genom protagonistens önskan att bli 

svensk, men även de svenska metaberättelserna som myten om det svenska folkhemmet blir 

avslöjade under berättelsens gång. Därmed framträder nya, okända sidor av båda länderna, 

vilket leder till ett mer transnationellt tänkande i verket, där ”the ’other’ is never outside or 

beyond us”.
31

  

     Denna omvärdering av nationell identitet sker också i skildringen av immigration i 

Svinalängorna, då de finska myterna visar sig vara otillräckliga i Sverige. De förlorar sin 

trygghet samtidigt som nya myter ställer anspråk på immigranten, vilket bidrar till en 

ambivalens mellan de två kulturerna. Den indiske litteraturforskaren Gayatri Chakravarty 

Spivak uttrycker berättelsernas begränsning på följande sätt: ”Narratives are limited, and the 

narratives as they save – also kill.”
32

 Hos de finska invandrarna leder föreställningen om 

autenticitet till misär och missbruk.  

     Den kulturella autenticiteten betraktas således som en falsk föreställning. Bhabha menar att 

hybriditet är kolonialt presens som är ambivalent och splittrat mellan att framträda som äkta 

och auktoritär och att vara uttalat genom upprepning och skillnad.
33

 Hybriditet är alltså 

växlingen mellan det önskvärda och det verkliga, pragmatiska framträdandet/beteendet.
34

 I 

Hallonbåtsflyktingen skildras ur den finska protagonistens perspektiv den explicita tron på att 

kunna bli äkta svensk, men under denna uttalade önskan finns implicit skillnaden, att ändå 

inte vara helt svensk. Denna verklighet avslöjas i slutet av berättelsen genom ett 

perspektivskifte, då berättarna i stället är svenskar. Svinalängorna har för det mesta studerats 

                                                           
28

 Meinander., s. 206f. 
29

 Matti Similä, ”Svenska och finska, en asymmetrisk relation”. I Svenskfinska relationer. Språk, identitet och 

    nationalitet efter 1809. red. Maria Sjöberg och Birgitta Svensson. Stockholm 2011, s. 97. 
30

 Maria Sjöberg och Birgitta Svensson, ”Svenskt i Finland – finskt i Sverige”. I Svenskfinska relationer. Språk,  

    identitet och nationalitet efter 1809. red. Maria Sjöberg och Birgitta Svensson. Stockholm 2011, s. 11. 
31

 Bhabha, s. 4. 
32

 Gayatri Chakravorty Spivak,”The postmodern Condition: The end of Politics?” Intervju med Geoffrey  

    Hawthorn, Ron Aronson och John Dunn. I The Post-Colonial Critic. ed. Sarah Harasym. Routledge, New 

    York & London 1990, s. 24. 
33

 Bhabha, The Location of Culture, s. 153. 
34

 Gunnar Hauk Gjengset, Matti Aikio – verk og virke, Umeå 2011, s. 29. 
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ur ett klassperspektiv, där verket har setts som en generell skildring om den svenska 

arbetarklassen under 1960 och 70-talen, enligt litteraturforskaren Satu Gröndahl. Hon menar 

att det kan bero på att ”finskheten” hör till de minst markerade ”etniciteterna” i dagens 

Sverige på grund av sverigefinnarnas officiella status som nationell minoritet (år 2000), vilket 

bland annat innebär att sverigefinnar och finska språket har definierats som en del av det 

svenska kulturarvet av den svenska staten. ”Samtidigt intervenerar den ”etniska” finskheten 

med kategorin klass”, skriver Gröndahl.
35

 Enligt min mening kan man finna hybriditeten, 

växlingen mellan det önskvärda och verkligheten, även i Svinalängorna. I The Empire Writes 

Back menar Ashcroft, Griffiths och Tiffin att man kan finna skillnaden i den tystnad som 

uppstår mellan två olika språk, vilket leder till kravet att ta kontrollen över ordet.
36

  I romanen 

drar protagonistens mor för gardinerna och viskar, när hon talar om Finland med sin finska 

väninna.
37

 Den uttalade önskan att lära sig svenska finns hos karaktärerna, men samtidigt 

avslöjar deras feluttalade ord att de är annorlunda än svenskarna.
38

 Här aktualiseras också 

begreppen ”den andre” och ”den Andre”, ”the other” och ”the Other”, vilka är gamla termer 

inom den västerländska filosofin för att beskriva skillnad och ”annorlundahet”. Inom den 

postkoloniala diskursen står ”den Andre” för kolonisatören och normen, och ”den andre” för 

den koloniserade (ett litet a står för maktlösheten) som är kontrollerad och definierad av den 

koloniserande. 
39

 Därmed uppstår också stereotypiskt tänkande som bygger på kännedom och 

igenkänning, på pendlingen mellan det redan kända och dess repetition.
40

 Framför allt är det 

Nousiainen som driver med dessa stereotyper i sin roman. Enligt psykologen Frantz Fanon 

leder den koloniserandes normativa blick till att även den koloniserade börjar ser sig själv 

genom denna blick. Den koloniserade står för det som inte den koloniserade är och skapar 

därmed en känsla av mindervärde hos denne.
41

 Som en motåtgärd kan den koloniserade härma 

den koloniserande, exempelvis genom västerländsk utbildning och västerländskt sätt att bete 

sig.
42

 Denna typ av normativ blick har även präglat finnarnas underordnande syn på sig själva 

och kan härledas till tiden då Finland styrdes på svenska av en svensktalande elit. 

                                                           
35

 Satu Gröndahl, ”Från Fångarnas kör till Svinalängorna. Kvinnliga erfarenheter i den interkulturella svenska  

   litteraturen.” I Genusvetenskapliga litteraturanalyser. red. Åsa Arping & Anna Nordenstam. Andra upplagan. 

   Lund 2010, s. 243. 
36
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   colonial literatures. Routledge London – New York 1989, s. 87. 
37

 Susanna Alakoski, Svinalängorna, Stockholm 2006, s. 31. 
38

 Ibid., s. 27. 
39
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40
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41

 Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, New York 1967, s. 112.  
42

 Ibid., s. 18ff . 
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”Förvaltningens språk är samtidigt maktens språk”, skriver sociologiforskaren Matti Similä.
43

 

Båda romanprotagonisternas prioritering av svenskhet uttrycker denna underordning. 

Hallonbåtsflyktingen är en satir över finnarnas mindervärdekomplex, där den röda tråden är 

att Sverige har allt det som saknas i Finland, vilket leder till huvudkaraktärens desperata kamp 

för att bli svensk. Även i Svinalängorna går huvudkaraktärens utveckling mot svenskhet, 

dock på ett mer realistiskt plan framdriven av tvånget att emigrera från arbetslöshetens 

Finland. 

      Den koloniserade är således i en ständig rörelse mellan likhet och skillnad och mellan att 

vara ”annorlunda” och att vara förstådd.
44

 Bhabha har utvecklat Fanons idéer vidare, då han 

menar att den koloniserade kan utnyttja ambivalensen (”almost the same, but not quite”) hos 

den koloniserande för att skaffa sig makt genom imitation, ”mimicry”, vilket innebär både 

igenkänning och hot (”resemblance och menace”) för den koloniserande. Bhabha använder 

även begreppet ”mockery”, där imitationen, efterhärmningen går över till att driva med sitt 

objekt.
45

 Mimicry är upprepande till sin karaktär, men den representerar/betecknar inte den 

koloniserade. Bakom mimicry finns den koloniserades önskan om autenticitet, som dock 

endast lyckas delvis.
46

 I Hallonbåtsflyktingen sker mimicry på ytan, där den finska 

protagonisten i sin önskan om att bli äkta svensk för dialog med svenskarna och svenskheten 

genom att imitera dem. Men undertexten är ironisk och antagonistisk genom mockery, genom 

en hejdlös drift i satirens form med både finnar och svenskar, vilket återspeglar finnarnas 

ambivalenta relation till svenskarna. Även i Svinalängorna finns såväl dialogen som 

antagonismen. Genom mimicry vill man anpassa sig i det svenska samhället, medan ironin 

och det självdestruktiva beteendet distanserar från autenticitetskraven.       

     Som jag skrev tidigare är den kulturella identitetetens hybriditet en ständigt pågående 

process enligt Bhabha. Han menar att denna utveckling rör sig mot internationalitet. I stället 

för mångkulturalism, där man tolkar och förmedlar isolerade kulturer, betonar han ”the 

inbetween space”, samhällets karaktär som interkulturell, där olika kulturer korsar varandra. 

Denna position söker sig bort från autenticitet och polarisering, och möjliggör nationens anti-

nationalistiska identitetsutveckling och insikten om att se ”de andra” som man ser sig själv.
47

 I 

min analys av Hallonbåtsflyktingen och Svinalängorna är jag nyfiken på att se om jag kan 
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finna uttryck för detta skeende i finnarnas relation till Sverige, men även i deras relation till 

den övriga omvärlden. 

    

     4.  ANALYS AV HALLONBÅTSFLYKTINGEN  

Miika Nousianens debutroman Hallonbåtsflyktingen är en satirisk utvecklingsroman, där 

protagonisten, som kallar sig ”nationalitetstransvestit”,
48

 vill byta ut sin finska identitet mot 

svensk dito. I analysen av romanen studerar jag denna identitetsutveckling mellan finskhet 

och svenskhet, och därmed den ambivalens/växling som uppstår mellan den önskade, 

föreställda autentiska identiteten och hybriditeten, det samhälleliga presens och det verkliga 

beteendet som är uttalat genom upprepning och skillnad. Jag inleder min studie med att 

undersöka hur önskan om den autentiska kulturella identiteten kommer till uttryck i texten och 

den skillnad som uppstår genom svenskarnas normativa blick på finnarna, som gör att även de 

ser sig själva genom denna blick. Därmed aktualiseras begrepp som ”annorlundahet” och 

stereotyper, samt mindervärdekänsla. Jag kommer också att undersöka i texten hur dialogiska 

strategier som mimicry och antagonistiska strategier som mockery används i syfte att 

överbrygga skillnaden. Vidare studerar jag hur hybriditeten kommer till uttryck i texten. 

Slutligen redovisar jag resultatet av min textanalys, det vill säga var den finska identiteten i 

verket befinner sig inom och utanför den finsk-svenska sfären samt vilket förhållningssätt 

svenskarna i verket har till denna utveckling.  

      4.1  AUTENTICITET OCH HYBRIDITET I TEXTEN 

 I Hallonbåtsflyktingen tematiseras en finsk mans, Mikko Virtanens, önskan om att bli äkta 

svensk. Berättelsen är uppdelad i tre delar. Den första delen skildrar uppväxten i Finland, 

fjärmandet från det finska och besattheten av Sverige och det svenska socialdemokratiska 

folkhemsbygget. I Finland lever protagonisten i utanförskap, där omgivningen ser honom som 

udda och konstig. Han förföljer svenskar och under sina semesterresor till Thailand iakttar 

han svenska familjer. Hans ambivalens mellan den finska och den svenska identiteten leder 

till en djup depression och han inser behovet av att tränga djupare in i svenskheten. Först bor 

Mikko på prov i Umeå under falsk identitet, men flyttar till slut permanent till Sverige. Andra 

delen av berättelsen skildrar livet i Sverige, där han kommer i kontakt med svenske Mikael 

som undervisar honom i konsten att bli äkta svensk. Slutligen dödar Mikko Mikael för att 

överta hans svenska identitet. Tredje delen berättar om Mikkos liv som ”äkta” svensk Mikael. 
                                                           
48
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Genom att förfalska betyg skaffar han sig ett arbete i Göteborg. Han gifter sig med en 

svenska, men blir samtidigt tvungen att mörda en före detta finsk granne som känner igen 

honom på bröllopsfesten. Paret får två barn och lever ett idylliskt svenskt liv. Under en 

Thailandsresa raserar dock Mikkos svenska liv, då han åker fast för de brotten han har gjort 

för att kunna bli äkta svensk. Utan hans vetskap har omgivningen reagerat och agerat för att 

stoppa honom. Mikko döms till ett långt fängelsestraff och han förlorar sin svenska familj och 

sina svenska vänner. I fängelset i Sverige får han i stället finska vänner och till slut önskar han 

förflyttning till en vårdanstalt i Finland.  

     Motsatsparet autenticitet och hybriditet förstärks i texten ytterligare av dess form. Redan 

titeln Hallonbåtsflyktingen illustrerar autenticitet-hybriditet. Hallonbåtar hör till det äkta 

svenska, medan en båtflykting befinner sig mellan två länder och kulturer. Berättelsen är i 

dagbokform och utspelar sig i nutid i kronologisk ordning från 2002 till 2010 med undantag 

av tillbakablicken på ungdomsåren i Finland. Platsen är Finland och Sverige, men den 

gemensamma mötesplatsen för båda ländernas kulturer är Thailand, där flera jular firas 

tillsammans. Finland och Sverige hör till den autentiska sfären, medan Thailand och 

samvaron där pekar mot hybriditet. Dagbokanteckningarna återger händelseförloppet ur 

protagonistens perspektiv i jag-form, men det finns även en undertext med ett utanför 

perspektiv, där andra personers tankar om skeendet träder fram. På ytan och ur protagonistens 

perspektiv fullbordas önskan om autenticitet medan undertexten pekar mot ett misslyckande i 

strävan att bli äkta svensk. Skillnaden och därmed hybriditeten kvarstår. Det sker alltså 

parallellt en process av ifrågasättande och desillusionering hos protagonisten, vilket gör att 

verket kan genrebestämmas som en utvecklingsroman. På liknande sätt träder polariteten av 

autenticitet och hybriditet fram i texten genom allegorier och ironi. Framför allt politiska men 

även idrotts- och andra typer av bildspråk uttrycker autenticitet och framhävar dess 

metaberättelser, medan ironin ifrågasätter den och pekar i stället mot hybriditet. Också de 

otaliga intertexterna förstärker bilden av dessa motpoler. Olof Palme, Anna Lindh och Abba, 

vilka hör till protagonistens stora förebilder och idoler, är genuint svenska och är självklara 

inslag av den svenska myten, men de har också en stark internationell anknytning. 

Föreställningen om de nationella myternas autenticitet förstärks av sakprosan i verket, medan 

textens parodiska fantasi/dröminslag, då bland annat protagonistens exstatiska tro på 

folkhemsmyten gestaltas, uttrycker distansering från metaberättelserna.
49
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      4.2  FÖRESTÄLLNINGEN OM AUTENTICITET  

Protagonisten Mikkos högsta önskan är att byta ut sin finska identitet mot svensk dito och 

därmed söker han sig bort från den finska autenticiteten för att i stället bli ”en infödd svensk”. 

Explicit eftersträvar han total svensk autenticitet och accepterar inte ett liv som en halvspråkig 

andra klassens invandrare.
50

 Med andra ord förnekar han existensen av skillnad och 

hybriditet. Samtidigt har Mikko svårt att frigöra sig från den finska kulturens grepp, eftersom 

han är ”fostrad till finskhet”.
51

 I samband med en kallelse till en repövning inser han sin 

fortsatta bundenhet till Finland, då det finska försvaret fortfarande kräver total 

sammanslutning av medborgarna för att försvara nationen trots att landet sedan länge har varit 

självständigt. Detta skeende överensstämmer med Bhabhas tankar om att nationens myter 

skapar en illusion av förhållandenas beständighet som i själva verket är föränderlig. Både 

flykten från militärtjänsten liksom hans ifrågasättande av de finska krigen
52

 och de finska 

nationalhjältarna Mannerheim, Paasikivi och Kekkonen
53

 uttrycker avståndstagande från den 

finska autenticiteten och dess nationella myter. I stället dras protagonisten mot Sverige och 

dess metaberättelser om det socialdemokratiska folkhemmet, där Per Albin Hansson, Tage 

Erlander, Olof Palme och Anna Lindh hör till nationalhjältarna.
54

 Mikko skäms över sin 

finskhet och tycker att människorna är vackrare och lyckligare, husen finare och bilarna nyare 

i Sverige än i Finland
55

, vilket han menar har sin grund i det socialdemokratiska samhällets 

grundvärderingar; solidaritet, likvärdighet, folkpension, jämställdhet, trygghet, välfärd, hem 

och folkhem. I Finland däremot råder ensamheten, ångesten, och i de finska hemmen 

förhärskar alkoholmissbruk och misshandel.
56

 Enligt Mikko ligger finnarna mentalt efter 

svenskarna, eftersom man är bättre på att samarbeta och diskutera i Sverige.
57

 Svenskarna står 

för bildning genom sina uppfinningar (t.ex. Nobel), tolerans (öppen attityd till omvärlden) och 

fördomsfrihet (t.ex. om homosexualitet), och den svenske mannen är jämställd samt vågar 

visa sina känslor, medan finnarna är supande, kriminella, intoleranta, fördomsfulla, icke-

jämställda och empatilösa vildar.
58

 Här aktualiseras Fanons idéer om den koloniserandes 

normativa blick som gör att även den koloniserade ser sig själv genom denna blick. Den 

koloniserande står för det som den koloniserade inte är och skapar därmed en känsla av 
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mindervärde hos denne. Med andra ord ser finnarna på sig själva genom den svenska normen. 

Sverige står för allt det som Finland inte är, vilket får dem att känna sig underordnade och 

mindre värda i sitt förhållande till svenskarna. Detta postkoloniala tillstånd i ländernas 

relation åskådliggörs i verket av protagonistens stereotypa föreställningar såväl om finnar som 

om svenskar. Önskan om autenticitet bär med sig ”vi och de andra”-tänkande, vilket pekar 

mot skillnad och ”annorlundahet”.  

 

     4.3  DIALOG OCH OPPOSITION 

I enlighet med Bhabhas teorier kan den koloniserade genom dialog och/eller opposition 

återerövra makten från att vara definierad och kontrollerad av andra till att vara den som själv 

definierar och kontrollerar sin egen status. Mimicry/härmningen blir ett sätt för den finska 

protagonisten i romanen att föra dialog med Sverige och svenskarna i syfte att uppnå svensk 

autenticitet, medan mockery/verkets ironiska stil driver med denna autenticitetssträvan och 

uttrycker därmed opposition mot föreställningen om autenticitet. Således gestaltar texten både 

närmande och distansering i den finska relationen till det svenska. På liknande sätt fungerar 

protagonistens tilltagande mimicry som slutligen övergår till grov kriminalitet. Denna 

brottsliga verksamhet i verket uttrycker opposition mot autenticitetstanken. Avslöjandet och 

fängslandet av Mikko åskådliggör hur den accelererande mimicryn upplevs som ett hot av det 

svenska samhället och hur den slutligen misslyckas, vilket överenskommer med Bhabhas 

tankar om verklighetens hybrida karaktär. 

     Tendenser till handlings- och tankemönster som präglas av mimicry inleds redan under 

uppväxten i Finland, då Mikko börjar fördjupa sig i svenskheten och lära sig svenska. 

Protagonisten menar att hans yttre är finsk medan hans inre är svensk.
59

 I drömmarna går han 

”på svenskt vis … smälter in i mängden” och hör till det svenska ”vi”
60

 för att slutligen gå in i 

ett extatiskt tillstånd av total svenskhet.
61

 Mockery, satiren i texten, ifrågasätter däremot 

Sverige och svenskarna, då ironin bland annat riktas mot den svenska empatin, tryggheten, 

krishanteringen och mötes- och förhandlingskulturen. ”Den svenska empatin reparerar hus 

och tömmer översvämmade källare i Bangladesh från flera tusen kilometers håll”.
62

Denna 

distansering från autenticiteten, skillnaden, framträder också genom den misslyckade 

mimicryn/härmningen, då protagonisten i sitt umgänge med svenskar tror sig tala flytande 
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svenska, men ändå blir besvarad på engelska.
63

 Mikko intensifierar sin utbildning i 

svenskheten genom att flytta till Sverige och anlita Mikael, en svensk lärare, som sin mentor, 

vilket romanens andra del handlar om. Han lär sig bland annat svenska traditioner, historia, 

göteborgska, krishantering och empati. Den självmordsbenägne Mikael har dock förlorat sin 

tro på Sverige och påvisar för Mikko bristerna i den svenska metaberättelsen. Hans avsägande 

av sin svenska identitet genom döden kan tolkas som ett tydligt avståndstagande från 

föreställningen om autenticitet och är därmed en fingervisning mot verklighetens hybrida, 

interkulturella, karaktär.
64

  

      I tredje delen av texten har Mikko övertagit Mikaels identitet genom lögner och 

förfalskade betyg, vilket resulterar i ett idylliskt svenskt liv med arbete, fru och två barn. Men 

autenticiteten är inte äkta, vilket bland annat illustreras genom bröllopsgästerna som i stället 

för släkt är ytliga bekanta från Operabaren. Livet som svensk börjar bli hotad, då en finsk 

bröllopsgäst känner igen Mikko. Han begår ett ytterligare mord för att rädda ”världens 

vackraste kuliss”.
65

  Mimicry som autenticitetstrategi visar sig gå mot sitt slut, medan 

mockery/driften om autenticitet förstärker bilden av hybriditet, då Mikko i ett svenskt TV-

program börjar definiera Sverige genom finska attribut med tillhörande krigsveteraner.
66

 Detta 

blir vändpunkten i berättelsen, som gör att den implicita skillnaden, annorlundaheten, nu blir 

explicit genom svenskt perspektiv. Genom tittarnas reaktion på programmet avslöjas hur den 

svenska omgivningen har sett på protagonisten under berättelsens gång. Misstron mot Mikkos 

svenskhet har funnits där hela tiden.
67

 Dialog/mimicry och opposition/brottslighet har visat 

sig vara misslyckade strategier för att uppnå autenticitet. Ironin, mockery, förstärker detta 

skeende genom att driva med önskan om autenticitet och påvisa dess icke-existens. Svenska 

samhället utvisar denna ”annorlunda” icke-svensk till fängelsens hybrida tillvaro med olika 

nationaliteter.  

 

     4.4  HYBRIDITET 

Protagonistens kärlek till Sverige och det äkta svenska löper som en röd tråd genom hela 

berättelsen och får sina synliga törnar först i slutet av verket. Under den uttalade 

föreställningen om autenticitet finns implicit undertexten om hybriditet, vilket bland annat 

kommer till uttryck genom textens många intertexter. I första delen av romanen pekar de ofta 
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mot det interkulturella, av Bhabha kallad ”the inbetween space”, där olika kulturer korsar 

varandra, och där man söker sig bort från autenticitet och polarisering.  Exempelvis 

representerar Olof Palme det svenska folkhemmet för Mikko, men de flesta läsare vet att han 

även engagerade sig inom den internationella politiken. Vid ett besök i Jämtland jämför 

protagonisten Palmes mössa med den internationellt kända franska vetenskapsmannens 

Jacques Cousteaus röda toppluva. Och Carl Gustavs och Silvias äktenskap är enligt Mikko 

”världshistoriens vackraste kärlekssaga”. Därmed får hybriditeten här även en universell 

karaktär. Och när protagonisten ser på Palme och kungaparet om och om igen på video, som 

dessutom är oavslutad, förstärks ytterligare bilden av hybriditet som den ständigt pågående 

process som Bhabha framställer den.
68

 På liknande sätt finner man hybriditeten kopplad till 

den föreställda svenska autenticiteten på flera ställen i texten. Den svenska jantelagen är en 

uppfinning av den norsk-svenske författaren Aksel Sandemosse. Svenska fotbollslagens zon 

spel spelas även i Italien och IFK Göteborg har vunnit UEFA-cupen. Och när en svensk pojke 

håller på att bli bestulen sin Gameboy av en schweizisk pojke, säger pappan:” I grund och 

botten är han säkert en lika trevlig kille som du.”
69

 Inför flytten till Sverige säger Mikko att 

han kommer att sakna de finska vakterna som är bättre på att vakta gränser än de svenska. 

Föreställningen om autenticitet lever kvar hos Mikko trots verklighetens hybrida tillstånd.
70

 

     I andra delen av romanen skildras Mikkos ambivalens mellan den finska och den svenska 

identiteten, men också den tilltagande utvecklingen mot hybriditet. Hans besvikelse över 

Finlands och hårdrockbandet Lordis seger i Melodifestivalen, visar enligt Mikael, att Mikko 

fortfarande är fäst vid Finland. ”En riktig svensk gläds alltid över Finlands framgångar.” Men 

gränsen mellan det finska och det svenska suddas mer och mer ut i texten och bland annat 

visar sig hans essäer om framgångsrika finländare handla om en finlandssvensk, en 

sverigefinne och en som bor både i Finland och i Sverige.
71

Och när Mikko besöker Skansen 

klarar han till och med av att se Lordi framträda.
72

 Mikael, som har mist tron på den svenska 

autenticiteten, leder in Mikko på tanken om hybriditet, en möjlig samvaro mellan finnar och 

svenskar och en acceptans av varandra trots skillnaderna.
73

 

     I tredje delen av verket utvidgas hybriditeteten och återigen aktualiseras Bhabhas tankar 

om ”the inbetween space”, då det i texten görs kopplingar till globaliseringen. Bland annat 
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skaffar sig Mikko på nätet ett betyg på en internationell utbildning från ett amerikanskt 

universitet.
74

 Hybriditeten fördjupas mot det universella och allmängiltiga genom markörer 

som hustrun Marias bibliska namn och hennes skönhet som ligger ”bortom språket”. Tavlan 

med det bibliska ”sista måltiden” motivet, där Jesus har bytts ut mot Per-Albin kan tolkas som 

att tron på den svenska autenticiteten och dess myter är överspelat.
75

 I stället träder 

hybriditeten fram genom Marias gränslösa kärlek till Mikko. Mikko har tidigare sett sig själv 

genom den svenska normativa blicken och känt sig mindervärdig. Den blicken återgälder han 

till Maria, då han talar kritiskt om finnar för henne. Men Maria tar inte mot denna 

fördomsfulla syn. Hon tycker om finnar och älskar Mikko oavsett nationalitet. Låten 

”Undantag” av Bo Kaspers Orkester blir deras egen sång genom dess budskap:”… man i det 

svenska samhället samtidigt kan vara både annorlunda och en del av gemenskapen.”
76

 I 

sången intertextualiseras samhällets presens som hybrid och dess acceptans av skillnad, men 

det finns även ett motsatt budskap i låtens titel som menar att det autentiskt svenska 

fortfarande är normen i samhället. Mikko blir snart desillusionerad, när han bland annat hör 

grannen uttala sig rasistiskt om utlänningar, men ser samtidigt i sina barn en mer vidsynt och 

fördomsfri framtid.
77

 Den egentliga tillvaron är alltså hybrid, interkulturell, enligt texten, men 

föreställningen om den autentiska, äkta kulturen lever kvar. 

  

     4.5  RESULTATET AV ANALYSEN 

I Hallonbåtsflyktingen ser den finska protagonisten sig själv genom den svenska normen, 

vilket överensstämmer med Fanons tankar om den normativa blicken som utgår från 

föreställningen om autenticitet, det riktiga ursprunget och den givna identiteten. Det uppstår 

”vi och de andra” -tänkande, vilket pekar mot skillnad och ”annorlundahet”. Sverige står för 

allt det som Finland inte är, vilket får den finska huvudkaraktären att känna sig underordnad 

och mindre värd i sitt förhållande till svenskarna. Textens stereotypa föreställningar som 

finnar och svenskar har om varandra uttrycker detta postkoloniala tillstånd i ländernas 

relation. I strävan att återerövra makten över att definiera sig själv söker protagonisten genom 

dialog/mimicry att uppnå svensk autenticitet. Han byter ut sin finska identitet och därmed 

också de finska myterna mot den svenska identiteten och dess myter. Härmningen övergår 

dock till brottslighet, vilken uttrycker opposition mot det svenska samhället. Detta kan i likhet 

med textens mockery/ironi tolkas som antagonism mot föreställningen om autenticitet. 
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Avslöjandet av protagonisten, och därmed misslyckandet i imitationen av svenskheten, pekar 

mot existensen av skillnaden. I enlighet med Bhabhas teorier påvisar texten såväl innehållsligt 

och formligt att samhällets presens, verkligheten, är hybrid, interkulturell, där kulturerna 

korsar varandra. 

     Så som Bhabha beskriver mimicry kan härmningen upplevas som ett hot mot samhället, 

vilket protagonistens utvisning till det svenska fängelset framvisar. Därmed har den gamla 

hierarkin av över- och underordning återställts, då svensken återigen definierar och 

kontrollerar finnen. Huvudkaraktären själv vill tillbaka till Finland, vilket kan tolkas som ett 

misslyckande i strävan att frigöra sig från finskhetens och de finska myternas grepp. 

Föreställningen om autenticitet, om ett äkta ursprung, lever alltså kvar. Samtidigt upplever 

han resan tillbaka till Finland som ”riktigt hemtrevligt”, när han sitter mellan en finsk och en 

svensk fångvaktare,
78

vilket talar för hybriditet. Således uttrycker Hallonbåtsflyktingen 

finnarnas fortsatta förankring i den finska kulturen, men också deras närmande mot den 

svenska kulturen. Det finns också i texten en tro på dess framtida utveckling mot en mer 

interkulturell position utanför de finsk-svenska polerna. 

 

      5.  ANALYS AV SVINALÄNGORNA 

Susanna Alakoskis roman Svinalängorna är en bildningsroman som skildrar en finsk 

invandrarflickas identitetsutveckling och mognadsprocess i gränslandet mellan den finska och 

den svenska kulturen. Syftet är även i denna analys att utgå från Bhabhas tankar om 

hybriditeten, växlingen mellan det önskvärda autentiska och det verkliga beteendet i 

samhälleligt presens, vilket är uttalat genom upprepning och skillnad. Upplägget av analysen 

kommer därmed att vara densamma som i analysen av Hallonbåtsflyktingen.  

 

     5.1  AUTENTICITET OCH HYBRIDITET I TEXTEN 

Svinalängorna tematiserar en ung flickas utveckling från barndomen till tonåren samtidigt 

som den skildrar en finsk familjs tillvaro i det nybyggda bostadsområdet Fridhem i Ystad 

under 70-talet. De flesta boende i området, som i folkmun kallas Svinalängorna, är invandrare 

och låginkomsttagare. Berättelsen inleds med familjen Moilanens flytt till sin nya lägenhet. 

Familjen består av pappa Kimmo, mamma Aili och barnen Markus, Sakari och protagonisten 

Leena. En hund och flera katter ingår också i familjen. Pappan är en lågbetald svarvare på en 

skyddad verkstad och mamman är hemmafru, som arbetar extra som tidningsbud och 
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hotelldiskerska. Leenas bästa vänner är Riitta från Finland och Åse från Sverige. Leena går i 

skolan och tränar simning, spelar blockflöjt och går i söndagsskolan på fritiden. Med tiden 

accelererar dock föräldrarnas festande och alkoholmissbruk. Pappan dricker i perioder och 

blir då våldsam mot hela familjen. Mamman dras med i missbruket och blir ofta svårt 

misshandlad, vilket leder till självmordsförsök. Barnen, som lämnas utan mat och vård, mår 

psykiskt dåligt. Till slut ingriper socialmyndigheterna. Föräldrarna får vård och barnen 

placeras hos fosterföräldrar. Efter en tid återförenas familjen som återigen försöker leva ett 

ordnat liv, men snart faller föräldrarna tillbaka till sitt missbruk. Men samtidigt har Leena 

utvecklats till en tonåring som börjar upptäcka sin egen livskraft och förmåga att gå vidare 

med sitt liv. 

     Berättelsen utspelar sig i Fridhem i en kronologisk dåtid, där protagonisten Leena är 

berättaren i jag-form från sandlådeåldern upp till fjortonårsålder. Händelseförloppet skildras 

ur hennes perspektiv och fördjupas genom olika ”tidszoner” till en djupt subjektiv berättelse 

om en inre utveckling från kaos till ordning. I den första tidszonen, i den lineära, abstrakta 

tiden (klockans och kalenderns tid) sker protagonistens utveckling från barndomen till 

tonåren. Den andra, cykliska och konkreta tiden, kan kopplas till naturens cykliska dito, där 

faktiska händelser som återkommande kattfödslar och missbruksperioder skapar ett slags 

ordning i livet. I den tredje tiden, som är mytisk och sakral, sker Leenas andliga sökande efter 

Gud för att finna mening i det inre kaoset.
79

 Till dessa tidszoner kan kopplas språket/orden 

och dess utveckling mot tystnaden/de uteblivna orden i undersökningen av autenticitet och 

hybriditet i verket. Den kulturella identitetens ambivalens mellan den finska och den svenska 

polen framträder i texten genom det uttalade språket på finska och på svenska, där de 

upprepade svordomarna/språkets förfulning och de feluttalade/-stavade finska och svenska 

orden inleder en distansering från autenticitet som sedan genom meningslösa djurläten 

slutligen utvecklas till en ordlöshet. I denna tystnad mellan språken kan man finna skillnaden 

och hybriditeten enligt Ashcroft, Griffiths och Tiffin. Försöket att uppnå autenticitet genom 

att återuppta kontrollen över orden är enligt dem dömd till att misslyckas och överensstämmer 

med Bhabhas tankar om det omöjliga i att lyckas med mimicry. Denna hybriditet i texten kan 

alltså kopplas till naturens cykliska och till mytens sakrala tid, där människan upplever ordlös 

allmängiltighet genom språkets upplösning till tystnad. I denna totala tystnad kan man finna 

”the inbetween space”, som Bhabha talar om, en interkulturell och gränslös position utanför 
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de finsk-svenska polerna. Det är alltså språkets utveckling mot den ordlösa tystnaden som 

intresserar mig i analysen av Svinalängorna.  

      Namnet Fridhem på bostadsområdet kan tolkas som ett positivt uttryck för den mänskliga 

mångfalden och hybriditeten, medan beteckningen ”Svinalängorna” pekar mot omgivningens 

normativa blick, ”vi och de andra”-tänkande och mot autenticitetssträvan. Romanen 

tematiserar klasskillnader, där fattigdom och missbruk kännetecknar underklassen i området, 

men den har även ett etnicitetsperspektiv genom att skildra invandrarnas ambivalens mellan 

två kulturer. Föreställningen om autenticitet leder till ett destruktivt beteende, medan 

verklighetens hybriditet pekar mot det interkulturella och acceptansen av mångfalden, vilket 

även textens otaliga intertexter ger uttryck för. 

 

     5.2  FÖRESTÄLLNINGEN OM AUTENTICITET 

Det finns en stark önskan om autenticitet hos romanens finska karaktärer. Livet i Sverige 

kräver anpassning i den nya kulturen och inlärning av det svenska språket samtidigt som 

Finland och dess metaberättelser fortfarande håller ett hårt grepp om sina medborgare. 

Berättelsen skildrar denna ständiga pendling mellan två kulturer och språk. Protagonisten 

Leena är ett barn under skolåldern, när hon anländer till Sverige med sina föräldrar. Det är 

bland annat genom språket man kan följa hennes och den övriga familjens 

identitetsutveckling under cirka tio års tid i Sverige.  

     Familjen Moilanen är finska medborgare som talar finska.
80

 De finska myterna om finsk 

sisu, bastu, vinterkrig och idrottsprestationer lever starkt kvar hos romanens karaktärer.
81

 

Parallellt är de svenska autenticitetskraven tydligt uttalade, när myndigheterna läser 

hyresreglerna högt för familjen som tyst lyssnar på.
82

 I enlighet med Fanons teorier utgör det 

svenska samhällets ord normativ blick som förstärker känslan av annorlundahet och 

underlägsenhet hos den finska familjen i verket. Mindervärdekänslan leder till att de finska 

orden och myterna görs svåråtkomliga, tystas ner och göms undan av finnarna, vilket 

illustreras av mammans och hennes finska väninnas Helmis viskande samtal bakom fördragna 

gardiner om krig och fattigdom i Finland. Leena ”… samlade på de svåra orden […] ville veta 

allt om Finland”, men blir sedan besviken för att samtalet övergår att handla om hur mycket 

bättre det är i Sverige.
83

 För den svenska normativa blicken medför också ett jämförande 
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mellan länderna och en känsla av att Sverige har allt det som Finland inte har. ”Himlen är 

större. Blommorna längre. Ja allt växer mycket mer än i Finland, ” tycker Leena.
84

  

 

       5.3  DIALOG OCH OPPOSITION 

Den finska familjen i verket söker dialog med Sverige och svenskarna. Därmed aktualiseras 

Bhabhas teorier om mimicry/härmning. Parallellt finns det en längtan tillbaka till Finland. 

Föreställningen om autenticitet och misslyckandet i härmningen skapar annorlundahets- och 

skamkänslor, vilket leder till opposition genom självdestruktivt beteende. I texten kommer 

detta till uttryck i utplånandet av språket, i tystnaden. Samtidigt distanserar sig protagonisten 

Leena från autenticitetsönskan genom mockery/ironi som växer fram ur de vuxnas tilltagande 

alkoholmissbruk.      

     Mimicry, att lära sig svenska, är lättare för ett barn än för en vuxen, menar mamman när 

hon säger till Leena:”… du kommer att lära dig svenska mycket snabbare än vad pappa 

kommer att göra.” Och längre fram: ”Det var värst, sa mamma, var har du lärt dig sådan 

perfekt svenska?”
85

 Men att uppnå fullständig autenticitet genom mimicry är svårt såväl för 

barnen som för de vuxna i romanen, vilket textens feluttalade och – stavade ord vittnar om. 

Detta illustreras bland annat av en dialog mellan pappan och barnen. ”Jevla katten, upprepade 

pappa. Saatanan, saatana […] Vi vill ha mjölk!  – Jaa, jaa, fätta henterna. Mamma har pakkat 

pröt. Jasså mamma har pakkat pröt? – Sluta retas. – Vi retas inte. Det är du som felpratar.”
86

 

Här distanserar sig berättaren Leena ytterligare från föreställningen om autenticitet genom 

mockery, då hon driver med pappans dåliga svenska för att sedan närma sig verklighetens 

hybriditet genom att acceptera skillnaden, pappas ”felprat”. Samtidigt uttrycker även Leenas 

eget språkbruk denna skillnad både genom felstavade finska ord som ”sihanlihakastiketta” 

(rätt stavning: sianlihakastiketta = fläsksås) och ”sillakkanlaatikko” (rätt stavning: 

silakkalaatikko = sillåda)
87

 och genom felstavade svenska ord som ”socialpidragssvettades”.
88

 

Leenas mockery kan kopplas till föräldrarnas tilltagande alkoholmissbruk och kommer bland 

annat till uttryck genom driften med de finska myterna. Den berusade pappan skryter över 

”den finska, aldrig sinande, sisun”, krigen och idrottsprestationerna, vilket dottern ironiserar 
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över: ”Lasse Virén, voi voi, vilken jävla finne” är hennes kommentar om Lasse Viréns finska 

OS-guld på 5000 meter 1972.
89

  

      De vuxnas accelererande alkoholmissbruk uttrycker myternas begränsning. Så som Spivak 

framställer dem kan de både rädda och döda. Förlusten av finskan och dess myter samt 

svårigheten att lära sig svenska skapar frustration och antagonism, vilket kommer till uttryck i 

språkets upprepade svordomar, felsägningar, meningslösa djurläten och ordlöshet. 

”Dryckesrörda polerade de hunden, badade katten och duschade våra trasiga leksaker, de sa 

mjau kurr, små älsklingar! Vi måste bättra oss nu.”[…]”Mjau kurr, små älsklingar, vi 

förväntar oss att ni älskar oss nu.” Men barnet opponerar mot kravet på autenticitet och 

distanserar sig ytterligare från finskheten genom att kalla pappan för ”farbror 

”Monstergorilla” samt mamman för ”tant mamma”, medan pappan ”pusslade ihop 

bokstäverna i luften”. Samtidigt slutar lillebror Sakari att tala. 
90

 Orden utplånas nu helt: ”En 

fylla hade sin normala gång. Det var det enda som var normalt” […]”Men först förlorade de 

talet och benen och dagarna och veckorna gick och gick” […] ”Mammas och pappas livlösa 

kroppar hängde i stolarna.”[…] Sakari och jag tog våra kalla täcken, somnade sammanflätade 

till ljudet av ett spädbarnskrik som givit upp.” […]Mitt i denna tystnad kvittrade en 

gråsparv.”
91

 Det är denna tystnad, kopplad till livets cykliska gång och den gränslösa döden, 

till upprepning och skillnad, som uttrycker hybriditet i verket. 

 

     5.4  HYBRIDITET 

Hybriditeten i texten, skillnaden, så som Bhabha framställer den, framkommer alltså genom 

språkets utveckling från de felstavade orden och de meningslösa djurlätena ända ner till den 

totala tystnaden. Det verkliga beteendet, språket, söker sig bort från den föreställda 

autenticitetens auktoritära språk och dess äkta myter, och tar därmed avstånd från ”vi och de 

andra”-tänkande och känslan av annorlundahet. De explicita språken utvecklas mot implicit 

interkulturell gränslöshet, ”the inbetween space”. 

      I romanen skildras skeendet ur barnets perspektiv. Det är en djupt subjektiv utveckling 

som närmar sig dödens gränslösa existentiella tystnad, där protagonistens inre kris avspeglar 

det yttre dito. Liksom städningen av hemmet efter en missbruksperiod skapar livets cykliska 

karaktär och den sakrala myten ordning i barnets inre kaos. Katten Tipu, hunden Terrie och 

Gud ger tröst även om de inte kan tala. Dessa språklösa ”tidszoner” hjälper barnet att gå 
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vidare i livet genom att bejaka gränslösheten. Utanför språken finns det ett ytterligare 

teckensystem i texten, nämligen musiken. Textens många intertexter pekar ofta mot den och 

betonar därmed samhällets interkulturella karaktär.  Ett exempel på detta är den 

återkommande refrängen i den engelska ”Chirpy Chirpy”-låten som Leena älskar att sjunga 

med sina vänner.
92

 Tidszonernas och musikens ”the inbetween space” söker sig alltså bort 

från autenticitet och polarisering. Den kommer också till uttryck i slutet av berättelsen, då 

Leena rymmer med sina vänner Åse och Riitta till en koja i skogen, där de sover över. De 

ligger i samma sovsäck, lyssnar på naturens ljud och pratar om Gud. De jämför varandras liv 

och upptäcker att det är lika komplext för alla de tre och att livet just i detta ögonblick är 

gränslöst i sin mångfald och full av framtida möjligheter.
93

    

                                                      

     5.5  RESULTATET AV ANALYSEN 

I Svinalängorna tematiseras ur en invandrares perspektiv den kulturella identitetens 

ambivalens mellan den finska och den svenska kulturen. Detta skeende skildras i romanen ur 

barnets perspektiv från barndomen till tonåren och kan följas genom språkets utveckling mot 

en ordlös tystnad så som det framställs av Ashcroft, Criffiths och Tiffin. Det finska språket 

och dess myter är starkt förankrade hos de finska karaktärerna samtidigt som det svenska 

samhället ställer krav på anpassning. I enlighet med Fanons tankar om den normativa blicken, 

ser finnarna sig själva genom den svenska blicken, känner skillnaden och sin annorlundahet 

och tystar därmed ner sin finskhet och sitt språk. För att återerövra kontrollen och 

definitionsrätten över sig själva söker de dialog med svenskarna genom att lära sig svenska. 

Textens felstavade ord framvisar dock misslyckandet i denna autenticitetsträvan, liksom 

barnets antagonistiska ironisering av den, och vittnar därmed om den hybrida verkligheten 

som Bhabha talar om. Men det är framför allt de vuxnas självutplånande alkoholmissbruk 

som uttrycker opposition både mot de finska och mot de svenska autenticitetskraven, vilket 

utvecklas till en existentiell kris som närmar sig dödens ordlösa tillstånd och dess hybriditet. 

Det svenska samhällets ingripande genom att omhänderta den finska familjen återupptar dess 

kontroll över ”den andre”. I kaoset, i ambivalensen mellan två kulturella poler, rör sig den 

finska identiteten mot svensk ordning och mot svensk kultur, men även mot den 

interkulturella världen utanför. I denna tredje position, ”the inbetween space”, som Bhabha 

kallar det, befinner sig protagonisten i sin samvaro med vänner, musiken, naturen och Gud. 

Det är framför allt här hon känner att livets möjligheter öppnar sig. 
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     6.  SAMMANFATTNING 

I min studie av romanerna Hallonbåtsflyktingen och Svinalängorna har jag undersökt den 

finska identitetsutvecklingen mellan den finska och den svenska kulturen både på individ- och 

samhällsplan. Den finska kulturella identiteten är stark på grund av ett medvetet uppbyggande 

av den finska nationella identiteten i samband med landets självständighetsprocess. Min tes i 

undersökningen har varit att gestaltningen i verken även rör sig mot det svenska i 

ambivalensen mellan den finska och den svenska kulturen. För att förtydliga denna process 

har jag i min studie utgått från begreppen autenticitet, föreställningen om ett riktigt ursprung 

och given kulturell identitet, och hybriditet, föreställningen om den kulturella identiteten som 

blandad och sammansatt. Jag har också studerat vilken strategi romanernas finska karaktärer 

väljer i närmandet till Sverige och svenskarna, om den är dialogisk eller antagonistisk, samt 

vilket förhållningssätt svenskarna har till detta skeende. Slutligen har jag varit nyfiken på att 

se om det finns i texterna en tredje position utanför de finsk-svenska polerna. 

     I min undersökning har jag tillämpat den postkoloniala teorin, eftersom det finns en 

kvarlevande mental makthierarki mellan svenskar och finnar som kan härledas till tiden då 

Finland styrdes av en svensktalande maktelit. Analysmetoden har varit närläsning. I studien 

har jag utgått från Homi K. Bhabhas teorier om autenticitet, hybriditet, otherness, mimicry 

och mockery, vilka bygger på Franz Fanons tankar om den normativa blicken, där den 

koloniserade ser sig själv genom den koloniserandes blick, som leder till stereotypiskt 

tänkande och till en känsla av annorlundahet och mindervärde hos den koloniserade. Bhabha 

menar att hybriditet har föregått den föreställda autentiska kulturen som är konstruerad i 

kontraproduktivt och hierarkiskt syfte bland annat med hjälp av nationella myter. Hybriditet 

är enligt honom ett kolonialt presens som är ambivalent och splittrat mellan att framträda som 

äkta och auktoritär och att vara uttalat genom upprepning och skillnad. Med andra ord är 

hybriditet växlingen mellan det önskvärda och det verkliga beteendet. Skillnaden mellan dem 

söker man överbrygga genom dialog som mimicry eller genom antagonism som mockery. 

Bhabha hävdar att den kulturella identitetens hybriditet är en ständigt pågående process som 

rör sig mot internationalitet och han betonar ”the inbetween space”, samhällets karaktär som 

interkulturell, där man söker sig bort från autenticitet och polarisering. Inom denna 

postkoloniala diskurs har jag således studerat texternas innehåll, men även deras form. 

     I både Hallonbåtsflyktingen och i Svinalängorna tematiseras den finska identitetens 

ambivalens mellan den finska och den svenska kulturen. Romanernas finska protagonister ser 
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sig själva genom den svenska normativa blicken som bygger på föreställningen om 

autenticitet. Detta leder till stereotypiskt ”vi och de andra”-tänkande, vilket bidrar till en 

känsla av annorlundahet och mindervärde hos finnarna. Sverige står för allt det som Finland 

inte är. Därmed blottläggs nationernas postkoloniala presens i texterna. I stället för att vara 

kontrollerad och definierad av svenskarna söker finnarna återeröva makten över sin kulturella 

identitet genom dialog och opposition. I båda verken sker mimicry/härmningen genom 

inlärningen av svenskan och genom anpassningen i det svenska samhället i syfte att uppnå 

den föreställda svenska autenticiteten. De finska nationella myterna ifrågasätts, tystas ner och 

ersätts av de svenska metaberättelserna. Parallellt uttrycker texterna opposition mot 

föreställningen om autenticitet. I Hallonbåtsflyktingen är oppositionen utåtagerande och 

uttalad genom lögner, brottslighet och satir/mockery mot nationernas auktoritära 

autenticitetsideal, medan den i Svinalängorna är subjektivt inåtvänd med få ironiska inslag, 

ordlöst tyst och närmast självutplånande genom missbruk. Denna antagonism mot autenticitet 

liksom den misslyckade härmningen/mimicry pekar mot existensen av skillnaden och mot en 

hybrid verklighet. Således misslyckas finnarna i båda verken med att återerövra 

definitionsrätten över sig själva. Deras brottslighet och missbruk upplevs som ett hot mot det 

svenska samhällets ordning. Genom att omhänderta finnarna och placera dem i olika 

samhällsinstitutioner återupptar svenskarna kontrollen över ”de andra”, och återställer därmed 

den postkoloniala hierarkiska ordningen mellan sig och dem. Även om finnen närmar sig den 

svenska kulturen i Hallonbåtflyktingen uttrycker texten dennes fortsatta förankring i den 

finska kulturen, medan skeendet i Svinalängorna uttrycker det motsatta, då den immigrerade 

finnen distanserar sig från den finska kulturen till förmån för den svenska dito. I båda 

romanerna kan man också finna en hybrid, interkulturell position utanför den finska och den 

svenska polen. En antinationalistisk framtidsvision om gränslöshet som innefattar alla. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

7.  LITTERATURFÖRTECKNING 

 

     PRIMÄRA KÄLLOR 

Alakoski, Susanna. Svinalängorna. 2006. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2011. 

Nousiainen, Miika. Hallonbåtsflyktingen. 2007. Översättning Mårten Westö. Stockholm: 

Brombergs Bokförlag AB, 2009. 

 

     SEKUNDÄRA KÄLLOR 

Ashcroft, Bill. Griffiths, Gareth. Tiffin, Helen. The Empire Writes Back. Theory and practice 

in post-colonial literatures. London and New York: Routledge, 1989. 

Bhabha, Homi K. “Introduction: Narrating the Nation”. I Nation and Narration. Ed. Homi K. 

Bhabha, London and New York: Routledge, 1990.   

Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London and New York: Routledge, 1994.  

Egerer, Claudia. Fictions of (In)betweenness. Göteborg: Göteborg University. Department of 

English. 1996. 

El, Yasmine. “Sverigebild med finska ögon”. I Göteborgs-Posten. 2009-08-17.  

Engman, Max. Ett långt farväl. Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809. Stockholm: 

Bokförlaget Atlantis, 2009. 

Eriksen, Thomas Hylland. Historia, myt och identitet. Översättning Steve Sem-Sandberg. 

Stockholm: Bonnier Alba Essä, 1996. 

Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. 1952. Översättning Charles Lam Markmann. New 

York: Grove Press, 1967. 

Gjengset, Gunnar Hauk. Matti Aikio – verk og virke. Umeå: Umeå Universitet och Kungl. 

Skytteanska Samfundet, 2011. 

Gröndahl, Satu. “Från Fångarnas kör till Svinalängorna. Kvinnliga erfarenheter i den 

interkulturella svenska litteraturen.” I Genusvetenskapliga litteraturanalyser. Red. Åsa 

Arping och Anna Nordenstam. Lund: Lunds Studentlitteratur, 2010. 

Hall, Patrik. Den svenskaste historien. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2000. 

Hägg, Göran. Svenskhetens historia. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003. 

Lundmark, Lennart. Stulet land, svensk makt på samisk mark. Stockholm: Ordfront, 2008. 

Meinander, Henrik. Finlands historia. 2006. Helsingfors: Söderströms, 2007. 

Nordlund, Sven. ”Finnarna”. Red. Ronny Ambjörnson och David Gaunt. Den dolda historien. 

Stockholm: Författarförlaget, 1984. 



28 
 

Petersson, Margareta. Globaliseringens ansikten. Stockholm: Carlsson, 2008. 

Similä, Matti. ”Svenska och finska, en asymmetrisk relation”. I Svenskfinska relationer. 

Språk, identitet och nationalitet efter 1809. Red. Maria Sjöberg och Birgitta Svensson. 

Stockholm: Nordiska museets förlag, 2011. 

Sjöberg, Maria. Svensson, Birgitta. ”Svenskt i Finland – finskt i Sverige”. I Svenskfinska 

relationer. Språk, identitet och nationalitet efter 1809. Red. Maria Sjöberg och Birgitta 

Svensson. Stockholm: Nordiska museets förlag, 2011. 

Skogberg, Lena. “Klasskildring som svider”. I Hufvudstadsbladet. 2006-04-26. 

Spivak, Gayatri Chakravorty. ”The postmodern Condition: The end of Politics?” Intervju med 

Geoffrey Hawthorn, Ron Aronson och John Dunn. I The Post-Colonial Critic. Ed. Sarah 

Harasym. New York and London: Routledge, 1990.  

Svedjedal, Johan. “Litteratursociologi”. Red. Staffan Bergsten. Litteraturvetenskap – en 

inledning. Lund: Studentlitteratur, 2002. 

Tarkiainen, Kari. Sveriges österland. Helsingfors: Bokförlaget Atlantis, 2008. 

Tenngart, Paul. Litteraturteori. Malmö: Gleerups, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     


