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Language and Integration in Rural Areas in Finland and Sweden är arbetsnamnet på ett 
samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet med fokus på 
språkanvändning, variation och språkkontakt på landsbygden i Svenskfinland och Sverige. I 
projektet undersöker vi förhållandet mellan språk och integration från två håll, dels från ett 
sociolingvistiskt, dels från ett allmänlingvistiskt (strukturellt) perspektiv. Hittills har data samlats 
in i Finland, närmare bestämt på ett antal orter i Österbotten. Vad gäller förhållandet mellan språk 
och integration är Österbotten särskilt intressant, dels för att invandringen till den svenska 
landsbygden i Finland är något relativt nytt, dels för att integrationen ser ut att fungera bättre där 
än i större städer i Norden med stor invandring. 

De kommuner vi hittills studerat i detalj, främst Närpes och Korsnäs, är exceptionella ur 
demografisk-språklig synvinkel. De har av tradition varit helt svenskspråkiga, men efter ett par 
decennier av arbetskraftsinvandring – främst från Bosnien och Vietnam – har idag ca tio procent 
av befolkningen utländsk bakgrund och mer än 40 olika språk talas i Närpes-Korsnäs. För 
invandrarna på landsbygden i Österbotten räcker det inte att tillägna sig standardvarieteten av 
finlandssvenska. För att kunna leva och arbeta där måste de åtminstone i någon mån tillägna sig 
den lokala dialekten. Därtill förväntas de kunna finska så snart de rör sig utanför de starkt 
svenskdominerade kommunerna.  

I vårt föredrag beskriver vi den komplexa relationen mellan integration, språk och identitet hos 
immigranter med bosniskt ursprung i Närpes-Korsnäs. Baserat på intervjuer och diskussioner 
undersöker vi hur narrativer och mikrolingvistiska särdrag speglar identitetskonstruktion och 
social tillhörighet. I fokus står två av våra informanter, Zlata och Luka, med olika erfarenheter av, 
och förhållningssätt till, integration och tillhörighet. Zlata är ”medlaren” som omväxlande intar 
bosniernas respektive de infödda Närpesbornas perspektiv och förhåller sig neutral till potentiella 
konflikter mellan å ena sidan svensktalande och finsktalande och å andra sidan infödda 
Närpesbor och immigranter. Hon ger uttryck för tillhörighet till både infödda och immigranter, 
samtidigt som hon håller ett visst avstånd till båda grupperna. Luka å andra sidan tycker sig inte 
höra hemma varken i Närpes-Korsnäs eller i Bosnien – samtidigt använder han ”hemma” om 
både Finland och Bosnien. Zlata och Luka representerar relativt sett tydliga och polariserade 
förhållningssätt till identitet och social tillhörighet. Utifrån deras sätt att konstruera sina 
identiteter – som Närpesbor och bosniska immigranter – har vi möjlighet att förstå också andra 
informanter, vars förhållningssätt vid en första kontakt kan te sig mera diffust. 
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