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Abstrakt 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur två generationer av tornedalingar uppfattar kulturen, 

språket samt identiteten i Tornedalen och även hur laestadianismen påverkat dessa. Det som framgår 

utifrån de intervjustudier jag har gjort är att det inte finns en samstämmig syn på vad som är den 

tornedalska kulturen eller identiteten, även om många likheter går att finna, så som ärligheten, 

gästfriheten och det stora jakt – och fiskeintresset. Laestadianismens påverkan på Tornedalen går att 

hitta, även om alla informanter inte var lika medvetna om det som andra. Språket i Tornedalen hade 

enligt informanterna en stor betydelse för både den tornedalska kulturen så väl som identiteten, dock 

fanns det inga direkta samband mellan meänkielin (tornedalsfinskan) och laestadianismen, mer än att 

det språket var talat under predikningar och har på så sätt varit avgörande för att den laestadianska 

tron fått fäste i Tornedalen.
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1 Bakgrund  

Tornedalen är det område som ligger kring Torneälven. Det blev uppdelat år 1809 i en finsk och en 

svensk sida när Sverige förlorade nuvarande Finland. De invånare som levde längst med Torneälven 

blev i och med detta uppdelade mellan de två länderna där befolkningen som levde på västra sidan 

älven blev tillhörande Sverige. Under årens gång blev språket i området en blandning av den mer 

gammeldagsfinska som pratats innan och den svenska som nu påverkade språket. Detta innebar att 

ett helt eget språk härstammande ur den finsk-ugriska språkfamiljen1 skapades – meänkieli. Om man 

pratar det svenska språket kan man förstå eller känna igen vissa ord i meänkieli och detsamma gäller 

för finsktalande, men förutom det är språket lika unikt som vilket språk som helst med olika dialekter 

och grammatikregler.2 

Kultur beskriver en folkgrupps gemensamma språk, tankemönster och värdesystem. Den lämnar och 

fortsätter att lämna spår i konst, arkitektur, litteratur, traditioner, livsstilar och levnadssätt.3 Kultur 

svarar på frågor som behandlar vem man är som individ i förhållande till alla andra genom de 

mönster som den erbjuder.  

Det är det konkreta innehållet i socialisationen och gränsdragningarna mellan rätt och fel, normalt och 

avvikande som varierar från en grupp till en annan och skapar det som brukar kallas för kulturskillnader.4 

Den tornedalska kulturen skiljer sig inte från detta, utan det som däremot kan skilja den tornedalska 

kulturen från andra är på det sätt den inte har fått möjlighet att existera och frodas, där 

försvenskningsprocessen av Tornedalen är det främsta exemplet. 

När Sverige under tidigt 1800-tal hade förlorat nuvarande Finland till Ryssland och var påverkat av 

Europas nationalistiska och industrialistiska influenser, ville staten expandera sitt inflytande över 

hela landet. Visionerna om ett etniskt homogent samhälle med kristna värderingar och en nationell 

grundutbildningsnivå sattes i verket. Staten ville modernisera utbildningssystemet utifrån den  

nationalistiska anda som nu präglade landet och år 1842 lagstadgades därför folkskolan. Folkskolan 

ansågs vara ett viktigt steg för att kunna uppfylla dessa visioner staten hade, då det var genom den 

                                                             
1 http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige/meankieli.html 

Hämtad 2017-04-24 
2 De olika dialekterna är Gällivaredialekten som förekommer i Gällivare med omnejd, Tornedalsdialekten som 

förekommer i Pajala, Övertorneå och Haparande med omnejd, och Lannankielidialekten som förekommer i Kiruna, 

Kurravaara och Jukkasjärvi med omnejd. http://www.minoritet.se/Meankieli-ett-sprak-under-standig-utveckling Hämtad 

2017-04-24 
3 Wellros Seija, Religion, kultur och social identitet, Lund, Studentlitteratur, 1998, s.13 
4 Wellros, Språk, kultur och social identitet, s.18–19 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige/meankieli.html
http://www.minoritet.se/Meankieli-ett-sprak-under-standig-utveckling


 

2 

 

som de framtida generationerna kunde fostras efter statens målbild5, vilket också innebar att 

skolplikten infördes över hela landet. 

De som däremot inte passade in och utmärkte ett hot mot dessa visioner var främst samerna och 

tornedalingarna, som fram till den tidpunkten levt ett isolerat liv från resten av det svenska samhället, 

och i och med det skapat sina unika kulturer med egna språk och livsstilar. Under 1800-talets mitt 

fram till början av 1900-talet bedrev därför Svenska kyrkan en minoritetspolitik vars syfte var att 

inkludera minoritetsfolken i norra Sverige i det svenska samhället.6 Mycket av denna politik syntes i 

skolverksamheten, till exempel på skolornas strategiska placeringar längt med finska gränsen.7 

Gällande Tornedalen var målet att assimilera tornedalingarna till den svenska nationaliteten, och det 

innebar att deras kultur, tack vare svenska statens rädsla för ryskt inflytande i området, blev sekundär 

och förtryckt.8 Förutom skolornas utbildningsskifte infördes arbetsstugor, bygdekurser och 

sommarvisten där barn och unga bodde under längre tider och kunde uppfostras i den svenska 

nationalitetens anda genom gårdsarbete och utbildningar i sömnad och byggarbete bland annat. Med 

enkla ord infördes konkreta insatser för att försvenska Tornedalen och dess folk.9 

På grund av denna minoritetspolitik och dess uttryck har den tornedalska kulturen fått hitta nya vägar 

för att kunna bevaras, en process som idag har pågått i nästan 200 år. Meänkielin, även kallad 

tornedalskfinska, var språket som i början syntes som en tydlig avgränsning mellan den svenska, 

samiska och tornedalska kulturen som fanns i samma område, har med åren försvunnit mer och mer. 

 

En annan företeelse som format Tornedalen och dess kultur är den östlaestadianska väckelserörelsen 

som uppkom under ledning av Johan Rattmaa,10 men som har sitt ursprung i den laestadianism som 

grundades av Lars Levi Laestadius under 1840-talet. Laestadius erbjöd kristendomen i en konkret 

form genom att anknyta till folkets egen erfarenhetsvärld, som var präglad av fattigdom och annan 

misär11, i sin framställning. Han mötte sina åhörare på deras nivå och det är en av huvudorsakerna till 

                                                             
5 Elenius, Lars, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850–1939. Umeå, 

2001, s.73 
6 Stiftsledningen och minoritetspolitiken. I Daniel Lindmark & Olle Sundström (red.) De historiska relationerna mellan 

Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016, s.469. 
7 Elenius, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939, s.167 
8 Elenius, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939, s.167 
9 Elenius, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939, s.215-216 
10 Hasselberg Carl. J. E; Under Polstjärnan – Tornedalen och dess kyrkliga historia; Uppsala, J.A Lundblads förlag, 

1935, s.253 
11 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.203–204 
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att laestadianismen blev så framgångsrik i och kring Tornedalen.12 Idag syns laestadianismens 

närvaro i Tornedalen till exempel på det enskilda bönehus som den västlaestadianska rörelsen fick i 

Gällivare år 2010. 

 

Hur kan en kultur som är nästan helt beroende av sitt språk fortsätta leva när språket försvinner, vilka 

andra aspekter blir viktiga istället? Vad definieras som tornedalskt, och framför allt vem? Hur kan 

kulturen och meänkielin fortsätta existera och kanske till och med växa, och hur ser framtiden ut för 

den laestadianska väckelserörelsen? Genom denna uppsats, och framförallt de intervjustudier jag 

genomför vill jag ta reda på dessa frågor och hur den tornedalska kulturen tar sig till uttryck hos 

tornedalingarna själva. 

                                                             
12 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.202 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att genom intervjuer med två generationer av tornedalingar, ta reda 

på hur den tornedalska kulturen har förändrats och vilken betydelse den laestadianska 

väckelserörelsen har haft, och har än i dag, för kulturen. Målet med denna uppsats är att kunna 

prestentera den emotionella aspekten kring konsekvenserna av försvenskningsprocessen, samt den 

laestadianska närvarons betydelse i Tornedalen, hos två generationer som levt med olika slags 

konsekvenser av båda delar. 

 

1. På vilket sätt framgår den laestadianska närvaron och betydelsen i den tornedalska kulturen 

hos de olika generationerna? 

 

2.  Hur framträder generationernas olika syn på laestadianismen? 

 

3. Hur ser de olika generationerna på sin kultur och sitt språk samt vilken betydelse har dessa 

för deras identitet? 
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1.2 Metod 

 

Min uppsats består av en kvalitativ intervjustudie samt en hermeneutiskt analys av mitt inslamlade 

material. De frågeställningar jag har tagit fram för att kunna genomföra min intervjustudie är 

baserade på det perspektiv jag varit intresserad av att ha i mina intervjuer. För att kunna formulera 

frågeställningarna för intervjustudien har jag främst använt mig av Steinar Kvales bok Doing 

Interviews (2007). Boken är välanvänd bland dem som behöver hjälp och råd om bästa 

tillvägagångssätt för att skapa en intervju som kan ge den information som krävs, och har därför 

passat mig utmärkt även när jag skapat mina intervjufrågor. 

1.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Orsaken till att jag har valt kvalitativa intervjuer som min forskningsmetod beror på att jag vill ha en 

emotionell och personlig aspekt på min kandidatuppsats. Tidigare forskning som finns inom området 

är presenterad som statistik, vilket innebär att den individuella betydelsen historien har haft på 

tornedalingarna förvinner. Jag ville komma åt personernas känslomässiga kopplingar till den 

tornedalska kulturen, men även hur kulturen i sig förändrats. Jag ville hitta kärnan i kulturen och se 

hur och om den sett annorlunda ut från person till person och främst generation till generation, 

samtidigt som jag också har letat efter grundelement som förblir desamma. Genom en kvalitativ 

intervjustudie har jag också kunnat se hur den religiösa närvaron förändrats enligt dem och vilket 

betydelse den haft hos de olika generationera. 

 

En fördel för mig i intervjusituationen är att jag redan har en förförståelse av temat och ämnet, då jag 

själv härstammar från Tornedalen och är en av de generationer som lever med arvet av kulturen och 

hur tornedalingar som folkgrupp har behandlats av svenska staten och Svenska kyrkan. Detta gör att 

jag har kunnat förstå vissa undermeningar eller ordval och beskrivningar, vilket gör att jag har 

kunnat ställa följdfrågor som lockat fram en bredare förklaring. Min egen relation till Tornedalen kan 

dock också delvis vara en nackdel, eftersom att jag vid vissa tillfällen kanske inte har ställt en 

följdfråga eller bett om en djupare förklaring/förtydligande eftersom jag själv tror mig förstå vad 

personen egentligen menar. Därför har det varit viktigt för mig att inta en utomståendes perspektiv, 

samtidigt som jag har behållit mina kunskaper om den tornedalska kulturen, när jag har utfört mina 

intervjuer. På så sätt har jag kunnat uppmärksamma denna nackdel och undvika att jag går miste om 

nödvändig information jag behöver i min uppsats. 
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En nackdel med min intervjustudie är att jag endast har fått fram svaren på mina frågor från ett fåtal 

personer i en gemenskap på flera tusen. Däreför kan mina resultat knappast representera en hel 

folkgrupp. Dock anser jag att de få svaren representerar det faktum att det faktiskt finns en 

emotionell påverkan hos tornedalingarna på ett eller annat sätt, något som inte varit självklart förut 

eftersom inga studier gjorts på det. På grund av min tidsbrist i detta arbete har jag inte kunnat utföra 

en grundligare undersökning som involverar fler informanter och som därmed skulle kunna ge ett 

utförligare resultat. Däremot är denna uppsats en slags pilotstudie som skulle kunna vara början för 

ett större projekt att ta plats. 

1.2.2 Genomförande 
 

I mitt fall har majoriteten av mitt arbete baserats på de inspelade intervjuerna jag gjort, vilket har 

gjort dem avgörande för att kunna nå fram till ett resultat. Eftersom jag ville åt mer information än 

vad en strukturerad intervju kunde ge mig, valde jag en semi-strukturerad intervjuform. Detta 

innebär att jag hade färdigkonstruerade frågor som alla sex deltagare fick, likt den strukturerade 

intervjuformen, men skillnaden var att jag inte hade några svarsalternativ utan istället lät deltagarna 

prata fritt kring dessa frågor, samt att det öppnade upp för mig att kunna ställa följdfrågor.13 Mina 

intervjufrågor var formulerade på ett lättbegripligt sätt, så att jag fick fram resultat som jag kunde 

presentera i uppsatsen.14 Ett lättbegripligt sätt innefattar inte bara användandet av vardagliga ord,15 

utan också att själva frågans utformning resulterar i ett svar som inte bara är ”ja” eller ”nej”. Till 

exempel var det viktigt att jag ställde deskriptiva frågor som uppmanade till spontana och ärliga svar 

och inte frågor som påminde om förhörsliknande situationer, då dessa frågor ofta genererar svar som 

är reflekterande och därmed inte alltid helt i linje med personens egna intryck av en situation.16 

Längden på mina sex intervjuer varierade beroende på hur ingående informanterna valde att svara på 

de frågor jag ställde, därför har intervjuerna varit allt mellan 90-35 minuter långa. 

 

När jag konstruerade mina intervjufrågor använde jag mig av metaforen som presenteras i Anna 

Davidsson Bremborgs kapitel i The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion (2011), som liknar ett träd. Detta skapade en tydlig överblick över uppsatsens kärna och 

därför var det också lätt att se om någon del inte passade in eller behövde omarbetas för att jag skulle 

nå fram till ett resultat för mitt syfte. I trädets uppbyggnad representerar stammen 

                                                             
13 Anna Davidsson Bremborg, Interviewing; Michael Stausberg, The Routledge Handbook of Research Methods in the 

Study of Religion, Taylor and Francis, 2011, s.312 
14 Steinar Kvale, Doing Interviews, SAGE publications, 2007, s.58 
15 Kvale, Doing Interviews, s.58 
16 Kvale, Doing Interviews, s.58 
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kandidatuppsatsens syfte, själva kärnan för arbetet som jag sedan grenat ut ifrån. De största grenarna 

som bär upp resten av trädet är mina frågeställningar, därför har det varit viktigt att de är relevanta 

för syftet, för annars skulle resten av trädet också fallit på grund av det. Till slut så kommer alla 

smågrenar och löv, dessa representerar mina intervjufrågor och de följdfrågor som kom upp. Även 

om de till synes kan verka små och betydelselösa är det genom dessa frågor som jag kunnat härleda 

svaren först via frågeställningarna och sen vidare ner till syftet. Detta betyder att alla delar har en stor 

betydelse för uppsatsens kvalitet och relevans.17 

 

För att hålla kvaliteten hög på mina intervjuer finns det vissa saker jag har tänkt särskilt på. Till 

exempel är det bättre om mina frågor är korta och tydliga och att svaren från personerna jag 

intervjuar istället blir långa. Och som följd av de långa och kanske mångtydiga svaren jag ibland har 

fått har det varit viktigt att jag följt upp med ytterligare frågor, men framför allt att jag har förtydligat 

vad personen egentligen menar med sitt svar.18 Detta är också ett sätt att styra intervjun, att få fram 

det jag vill ur samtalet, vilket är någonting som måste ligga i bakhuvudet under hela intervjun för att 

den ska vara användbar och hålla den höga kvaliteten som är eftersträvad.19 Sedan är det en 

grundförutsättning för att intervjun ska vara genomförbar att de som deltar uppfyller rätt kriterier, det 

vill säga att de tillhör någon av de två generationerna jag valt ut och att de härstammar från 

Tornedalen har och levt större delen av sitt liv inom området. Dessa kriterier är viktiga eftersom jag 

vill åt synen på kulturen från dem som lever i den – ett så kallat insiderperspektiv. Jag kommer gå in 

mer specifikt på dessa kriterier senare i detta kapitel. 

1.2.3 Hermeneutik 
 

Trots att alla deltagarna i min intervjustudie härstammar från Tornedalen har de olika referensramar 

och utgångspunkter, och därför har den hermeneutiska metoden varit värdefull. Att använda 

hermeneutik som en metod betyder för mig att jag har transkriberat den inspelade intervjun, 

tillsammans med stöd från mina anteckningar, genom att läsa och lyssna om mitt material upprepade 

gånger. Detta leder till att jag ser ser fler ingångsvinklar och förståelser av mina intervjufrågor som i 

sin tur kan resultera i nya slutsatser och fynd. Denna process kallas för den hermeneutiska cirkeln, 

som Ingvild Saelid Gilhus nämner i sitt kapitel i The Routledge Handbook of Research Methods in 

                                                             
17 Davidsson Bremborg, Interviewing, s.315 
18 Kvale, Doing Interviews, s.80 
19 Kvale, Doing Interviews, s.82 
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the Study of Religion (2011), och den har precis som namnet antyder inget slut, utan ett material kan 

alltid utvecklas och fördjupas.20 

 

För att lyckas med processen har jag först läst transkriberingarna och lyssnat på intervjuerna 

noggrant innan jag gått vidare till att endast läsa den transkriberade intervjun, men då inte lika 

noggrant. Detta beror på att jag har mina egna förförståelser och förutfattade meningar vilket till viss 

grad färgat min syn på materialet första gången jag läste det, men allt eftersom sjönk texten in och 

var inte längre endast en text färgad av mig och min ingångsvinkel. I denna processen har jag fått 

fram ny information och ny kunskap som varit viktig för att kunna svara på mina frågeställningar och 

uppfylla uppsatsens syfte. Gilhus nämner i sin bok att tidigare kunskap om materialets kontext och 

språk kan bidra till en mer förstående och rättvis ingångspunkt, 21 vilket jag som själv härstammar 

från Tornedalen har en fördel i.  

 

Det som varit problematiskt för mig när det kom till att transkribera mina utförda intervjuer var 

också kopplat till hermeneutiken. Jag behövde vara medveten om att jag på ett sätt tolkar mitt 

insamlade material, och att den tolkningen inte kommer vara helt korrekt på grund av mina 

förutfattade meningar, min förkunskap och förväntan. Därför har det råd Kvale tar upp i sin bok 

Interviewing (2007) om att ge tillbaka en summering av informanternas svar till dem för att på så sätt 

kunna förtydliga och sammanfatta svaren de gett22, då märks det också om något missförstånde eller 

liknande uppstått. Detta har underlättat för mig genom att jag efteråt inte behövt analysera svaren 

utan istället tagit till vara mina förtydliganden och därmed lyckats hålla en objektivitet och distans.  

1.2.4 Etiska överväganden 

 

Något som bör belysas är det faktum att jag har bedrivit forskning genom människor och deras 

emotionella kopplingar till mitt ämne, och jag har därför behövt vara försiktig med att inte kränka 

deras integritet. Därför har det varit viktigt att jag har hållt mig till de regler och krav som finns kring 

intervjustudier, till exempel finns de forskningsetiska principerna där de fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.23 

 

                                                             
20 Ingvild Saelid Gilhus, Hermeneutics; Michael Stausberg, The Routledge Handbook of Research Methods in the Study 

of Religion ion, Taylor and Francis, 2011, s.276 
21 Saelid Gilhus, Hermeneutics, s.276-277 
22 Kvale, Doing Interviews, s.82 
23 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Informationskravet innebär att forskaren måste informera de uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare som gått med på att delta om syftet med arbetet och om de villkor som gäller 

för dem. Sedan ska de informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta det, 

samt om alla delar i undersökningen som kan påverka deras vilja att delta. Samtyckeskravet säger att 

forskaren måste ha uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall måste 

samtycke också hämtas från vårdnadshavare, till exempel om deltagaren är under 15 år och om 

arbetet är av en etiskt känslig karaktär. Konfidentialitetskravet handlar om att de som deltar ska ha 

rätt att själva bestämma om de vill delta, och i så fall hur länge och på vilka villkor. De ska också 

kunna avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. Nyttjandekravet lägger vikt vid att 

deltagarna i sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan inte får utsättas för olämplig påverkan. 

Beroendeförhållanden ska inte heller finnas mellan forskaren och den planerade 

undersökningsdeltagaren/uppgiftslämnaren.24 

 

Eftersom alla mina informanter har varit över 15 år har samtyckeskravet inte inneburit några större 

svårigheter för mig, och detsamma gäller informationskravet, konfidentalitetskravet och 

nyttjandekravet då jag följt alla de regler som beskrivs ovan. Detta har uppskattats av informanterna, 

till exempel var många mer välvilliga att ställa upp på en intervju när jag förklarade att de kommer 

vara anonyma och att de när som helst får avbryta intervjun utan några påföljder. Beroendekravet har 

däremot varit svårt för mig att förhålla mig till eftersom att jag känt tre informanter sedan tidigare, 

vilker gör att ett beroendeförhållande existerar. För att minska de negativa konsekvenser som kan 

uppstå på grund av detta, till exempel en press för dem att svara det de tror att jag vill höra, eller en 

tro på att de inte får avbryta intervjun på grund av vår relation, har jag valt att träffa dessa 

informanter i en neutral miljö. Jag har även förklarat för dem att syftet med intervjun är att få fram 

deras personliga åsikter och tankar, och att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Jag var 

också noga att påpeka de övriga forskningprinciperna, till exempel att inga negativa påföljder skulle 

hända om de önskade avbryta. Detta gav situationen en mer professionell atmosfär och ledde till att 

den relation jag har med dessa informanter inte hade lika stor påverkan. 

Även om mitt beroendeförhållande kan vara problematisk tror jag att det lett till att dessa informanter 

delat med sig av sin personliga upplevelse mer än de övriga, vilket har tillfört mer av den 

emotionella aspekten som jag ville åt i den här uppsatsen och därför också varit positivt. Det som 

varit positivt med de informanter jag inte känt sedan tidigare har varit det faktum att de hållt sig mer 

sakliga och tydliga kring sina svar, eftersom att jag inte har någon förkunskap om dem eller deras liv. 

                                                             
24 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7-10 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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1.3 Material och forskningsbakgrund 
 

Eftersom fördjupningsområdet jag valt är relativt outforskat har det varit både lätt och svårt för mig 

att hitta litteratur. Det finns få böcker som tar upp mina valda aspekter, så som laestadianismen i 

Tornedalen och sambandet mellan kultur och religion, vilket har gjort mitt urval enkelt. Dock har 

dessa böcker inte alltid kunnat tillgodose det jag behövt för att kunna besvara mina frågeställningar 

eller för att bygga en grund inför mitt uppsatsskrivande, vilket försvårat denna process. 

Dessutom är några av mina källor äldre, till exempel Carl J.E Hasselbergs bok Under Polstjärnan – 

Tornedalens kyrkliga historia (1935), vilket gör att pålitligheten för deras relevans idag sjunker 

avsevärt, dock kan de istället erbjuda en bild av hur det sett ut tidigare i Tornedalen vilket ger en 

nödvändig historisk kontext i uppsatsen. Från det perspektivet är boken mer pålitlig än en bok som 

skrivs idag om samma sak, eftersom att den är skriven ca 100 år efter Laestadius grundande av 

laestadianismen till skillnad från de nästan 200 åren som skulle ha gått om den skrevs idag. Carl J.E 

Hasselberg var förutom sitt författarskap präst, kyrkohistoriker och hembygdforskare, samt teologie 

hedersdoktor i Uppsala. Denna bakgrund ger honom också trovärdighet eftersom han hade 

förkunskap om både hembygd och kyrkohistoria och kunde därför bidra med en djupare förståelse 

och en erfarenhet av det han arbetade med. Han var känd för sin grundlighet och lärdom som fanns i 

hans många böcker.25 I själva litteraturen är det svårt att hitta några tendenser från hans sida, då han 

endast beskriver andra människors åsikter kring laestadianismen med stöd från brev som han även 

citerar i texten, vilket är nödvändigt då jag inte hittat så många andra källor att använda mig av som 

varit lika utförliga. 

Den senare litteraturen som behandlar laestadianismen under 2000-talet har också varit mycket 

användbar. Den har inte bidragit med mer ny information utan mer bekräftat det min tidigare 

litteratur sagt och fastställt att mycket av det finns kvar ännu idag. Det som däremot är problematiskt 

med denna litteratur är först och främst att den är väldigt tendentiös på grund av att det är en inom-

laestadiansk litteratur, som på grund av detta ofta endast visar den bättre sidan av laestadianismen. 

Detta innebär att skildringen av laestadianismen inte blir objektiv eller kritisk, utan istället bara 

positiv. De delar som skulle kunna ses som negativa beskrivs ändå med positiva ordalag och med 

förklaringar som ibland kan vara tvetydiga. Eftersom jag är medveten om detta har jag valt att läsa 

litteraturen från ett kritiskt perspektiv och inte ta allting författarna säger som en aboslut sanning som 

                                                             
25 http://runeberg.org/vemardet/1933/0329.html och http://runeberg.org/vemvardet/0082.html  Hämtade 2017-05-15 

http://runeberg.org/vemardet/1933/0329.html
http://runeberg.org/vemvardet/0082.html
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kan representera hela samfundet. Eftersom båda författarna enligt dem själva är laestadianer (oklart 

vilken inriktning dock) och har levt hela sitt liv inom trosrörelsen, blir litteraturen trovärdig men 

också snäv. Bokförlaget som gett ut samtliga böcker heter Biblioteca Laestadiana och har endast 

givit ut böcker av laestadianer, vilket också bör uppmärksammas, då negativa saker som rör 

laestadianismen kanske inte kommer med på grund av förlagets syn på hur laestadianismen ska 

representeras. Det har varit väldigt svårt att hitta litteratur som beskriver den laestadianska 

trosrörelsen idag utfrån från källor som inte är insiders, utan det enda som finns är antingen skrivet 

för länge sedan, eller behandlar laestadianismens historia och ursprung, vilket är orsaken till att jag 

ändå valt böckerna trots sin problematik. Författaren till böckerna Den himmelska passionen - om 

mänskliga relationer och gudsrelationen (2003) och Hjärtats fröjd och glädje – med Guds Ord som 

vägvisare genom livet (2006) är Maj-Lis Palo, dock är hennes man Birger Palo medförfattare på den 

sistnämnda. 

Boken Språk, kultur och social identitet (1998) Av Seija Wellros har varit användbar för att kunna 

förklara det teoretiska bakom kultur, språk och identitet. Hon har förklarat varför dessa fenomen, i 

hennes mening, finns och hur de är uppbyggda och inkorporerade i våra samhällen. Boken är skriven 

för snart tjugo år sedan, vilket kan göra att innehållet inte kan anses lika användbart eller relevant 

idag. Dock anser jag att även om exempelvis en kultur förändras, är orsakerna bakom varför den 

finns desamma. Vi människor är med och utvecklar och förändrar samhällen hela tiden, men vi är 

fortfarande uppbyggda på samma sätt med samma behov och grundförutsättningar, och på så sätt är  

boken relevant trots att världen inte ser likadan ut som den gjorde när den skrevs. De exempel hon 

använder sig av i boken är hämtade från vardagssituationer och konversationer, insändare och 

artiklar som har skrivits, för att sedan förklara tankeuppbyggnaden bakom. Detta gör att boken blir 

lättförstådd och konkret, vilket har underlättat för mig eftersom jag inte har någon kunskap om detta 

sedan tidigare. 

Boken Priset på ljus och mörker i Tornedalen (2009) skriven av Christina Snell-Lumio har gett mig 

en utomståendes perspektiv på Tornedalen och dess folk eftersom att författaren själv inte 

härstammar från Tornedalen. Boken som avsett beskriva den tornedalska identiteten har varit till stor 

hjälp, för även om jag som tornedaling har en uppfattning om hur identiteten ser ut är det nödvändigt 

att få en bild som inte utgår ifrån mig och mina erfarenheter. Dessutom har jag tydligt märkt att vissa 

delar jag ansett aktuella inte alls tagits upp i litteraturen och vice versa, vilket visat att en tornedalsk 

identitet är föränderlig och inte ser likadan ut i hela regionen. Men för att kunna beskriva den 

tornedalska identiteten måste det göras en viss generalisering, vilket litteraturen då hjälp mig med att 

göra. Eftersom att många som lever i själva kontexten ibland kan ha svårt att urskilja vad som är 
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unikt, har det varit hjälpsamt med en författare som ser på det utifrån. Oftast kan någon med ett 

utifrånperspektiv hitta fler unika delar i exempelvis en kultur, då dessa inslag inte är lika självklara 

för dem och därför står ut på ett annat sätt. Dock kan det också vara problematiskt då saker Snell-

Lumio anser vara unika för Tornedalen kanske inte alls är det, utan är något en specifik familj gör 

eller säger. Sedan kanske hon som utomstående inte heller kan se eller förstå vissa delar i den 

tornedalska identiteten som hon då går miste om sedan i sin beskrivning av identiteten. Därför har 

jag valt att i uppsatsen inte använda mig av så mycket litteratur till det kapitlet, utan i huvudsak 

istället använda mig av informanternas beskrivning för att sedan få stöd till det utifrån det hon skrivit 

i sin bok. Christina Snell-Lumio är född i Luleå, men har sedan växt upp i södra Sverige. Hon äger 

själv bokförlaget som publicerat hennes bok, vilket kan vara problematiskt. Dock nämner hon själv 

att det är redaktörer på förlaget som läser och bedömer alla böcker som förlaget intresserar sig för. 

Lars Elenius avhandling Både finsk och svensk – modernisering, nationalitet och språkförändringen 

i Tornedalen år 1850-1903 (2001) har jag använt mig av i en tidigare uppsats och upptäckte där den 

breda och väl framtagna information som fanns. Lars Elenius har skrivit mycket om Tornedalen och 

dess historia, vilket gör att han har en förkunskap om området som är väl behövd i en uppsats som 

denna. Även om denna avhandling behandlar en tidsperiod som är innan mina två generationers 

livstid tycker jag att Elenius förklarar försvenskningsprocessen på ett utförligt sätt vilket är 

nödvändigt för min bakgrundshistoria. Han kommenterar även lite av den språkförändring som är 

intressant för mig att ha med i den här uppsatsen och avhandlingen blir på så sätt användbar trots 

tidsavgränsningen. 

 

Rapporten från Walter Rönnmark och Joel Wikström, Tvåspråkighet i Tornedalen: Elevernas 

språkkunskaper (1980) har jag också haft användning av i tidigare arbeten. Denna rapport belyser 

mellanstadielevers tvåspråkighet i Övertorneå, Haparanda, och Pajala kommun, vilket är relevant för 

min uppsats för att visa på den förändring som skett språkmässigt i Tornedalen. Studien syftar på att 

visa elevernas kunskap i finska och svenska, vilket kan ses som irrelevant för min uppsats då inte 

studien handlar om relationen mellan svenska och meänkieli. Dock är rapporten skriven innan 

meänkieli blev ett officiellt minoritetsspråk, och därmed fortfarande betraktades som en finsk dialekt. 

Detta innebär att de tornedalska eleverna som deltog i studien och ansåg sig förstå eller behärska det 

finska språket kan ha pratat eller begripit meänkieli, och inte uteslutande den riksfinska som idag 

kallas för finska. Men med tidpunkten rapporten skrevs i beaktande är det omöjligt att veta vad 

eleverna egentligen talade när de hänvisade till finska. Eftersom alla de tre kommuner som deltog i 

studien ligger vid finska gränsen går det inte att utesluta det faktum att eleverna kan ha pratat eller 
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förstått finska. Orsaken till att jag trots detta valt att ha med rapporten i min uppsats är på grund av 

resultatet den visar. Oavsett om eleverna endast hänvisar till finska, eller om det även är meänkieli, 

går rapporten att använda för mig eftersom resultatet som visar på svenskans ökade dominans i dessa 

tre tornedalskommuner är det som förblir poängen. 

 

1.3.1 Informanterna 

 

Intervjustudien jag genomfört för att samla in material är gjord på två generationer av tornedalingar. 

Detta betyder att personerna som tillhör den äldre generationen är födda under 1930-talet och att 

personerna tillhörande den yngre generationen är födda under 1940–60-talet. 

Informant 1 är en kvinna som är 84 år. Hon har vuxit upp i en by i Pajala kommun, men bor sedan 43 

år tillbaka i en stad i Norrbotten. Hon har arbetat ibland annat matvarubutik under sitt yrkesliv, och 

har bott på flera stället i Sverige, dock endast korta stunder. Hon har också studerat på folkhögskola, 

samt gjort lumpen som en Lotta. 

Informant 2 är en kvinna som är 80 år. Hon är uppväxt i en by i Övertorneå kommun. Hon har 

utbildat sig i södra Sverige till sjukbiträde och flyttade sedan upp till Norrbotten där hon har arbetat 

som undersjuksköterska på operationsavdelningen fram tills sin pension. 

Informant 3 är en man och är 83 år. Han är uppväxt i en by i Pajala kommun, men har bott på flera 

orter i Sverige, bland annat då kan gjorde lumpen. Idag bor han i Norrbotten och har innan sin 

pension ägt en matvarubutik. 

Informant 4 är en kvinna som är 71 år. Hon har växt upp i en by i Pajala kommun, dit hon flyttat igen 

sedan några år tillbaka efter att ha bott 33 år i Lappland där hon jobbat inom matvaruhandeln. Hon är 

aktiv inom kulturlivet och är med och anordnar tillställningar i sin hemby samt sjunger i en lokal kör. 

Informant 5 är en man som är 53 år. Han har också vuxit upp i en by i Pajala kommun, för att sedan 

gå gymnasiet på annan ort. Efter gymnasiet gjorde han lumpen och flyttade sedan till en stad i 

Norrbotten där han bott i många år. Han har studerat på skogsbruksskolan och även livsmedelsteknik 

i södra Sverige. Han har arbetat både som skogsarbetare och slaktare, men arbetar idag som 

kundserviceansvarig på ett uthyrningsföretag.  

Informant 6 är en man som är 58 år. Han är uppväxt i Övertorneå kommun, men har efter det bott tio 

år i södra Sverige och bor idag i Norrbotten. Han arbetar inom landstinget sedan dryga 30 år tillbaka. 
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Orsaken till att dessa informanter blev utvalda för min intervjustudie, förutom det faktum att det 

tillhörde rätt generationer, var på grund av deras geografiska spridning i Tornedalen sett till uppväxt. 

Hade alla informanter varit från samma by hade det varit svårt att beskriva Tornedalingarnas syn, 

utan det hade istället blivit synen hos invånarna i den specifika byn. Även om jag utifrån detta urval 

inte kan förklara hur alla tornedalingar ser på mina frågeställningar, kan jag ändå luta tillbaka på det 

faktum att jag fått min information från människor som täcker nästan hela Tornedalen. Jag anser inte 

att det finns något problem med att majoriteten av informanterna bor i Gällivare idag, då de har helt 

andra erfarenheter och uppväxter innan dem flyttade dit. Jag tror också att en människas individuella 

bakgrunder och erfarenheter formar hen mer än vad en gemensam ort kan göra. 

Skälet för mitt åldersspann var på grund av den jämförelse jag ville göra mellan äldre och yngre 

tornedalingar, eftersom det ger en tydlig bild av hur synen på kultur, identitet och språk samt 

laestadianismen har förändrats över tid. Den äldre generationen jag har intervjuat har själva varit 

med om försvenskningsprocessen, medan den yngre generationen har varit den första att märka av 

konsekvenserna från sina föräldrars upplevelser. Eftersom att det inte är möjligt att hitta en 

generation som upplevt laestadianismens intåg i Tornedalen kunde jag inte avgränsa mitt urval 

utifrån den aspekten, utan valde att fokusera på försvenskningens intåg. Laestadianismen finns än 

idag kvar i Tornedalen, även om det inte är på samma sätt som under 1840-talet, vilket gör det 

möjligt att studera skillnaden på den utifrån de två generationerna ändå. 

I resultatet kommer den emotionella aspekten att märkas och eftersom det var ett av målen med den 

här uppsatsen, att få fram den emotionella påverkan historien haft på tornedalingar, har jag låtit den 

märkas. Därför kommer några av informanternas formuleringar ibland låta som vedertagna 

sanningar, vilket de på ett sätt är eftersom det är informanternas upplevelser och syn på någonting. 

Detta betyder inte att det är representativt för hela Tornedalen eller ens för alla deltagare, utan för 

den enskilde informanten.  
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1.4 Avgränsningar 

 

När jag i denna uppsats refererar till Tornedalen som område syftar jag på det geografiska området 

kring den svenska sidan av Torne älv. Den tornedalska identiteten är dock inte enbart baserad på 

geografisk tillhörighet, utan också på det språkburna kulturarv som förts ned genom generationer. 

Även om lokala åsiktsvariationer på vad som räknas som Tornedalen förkommer, är det förklaringen 

ovan som är den jag kommer att förhålla mig till. 

 

Språket som återkommande benämns som finska i uppsatsen heter på det egna spåket meän kieli och 

betyder ’vårt språk’ och visar på hur den svenska och finska språkkulturen beblandades kring Torne 

älv och till slut blev ett eget språk med egna grammatiska regler. Språket blev ett av Sveriges 

officiella minoritetsspråk år 2001. Om mina källor inte alltid benämner språket som meänkieli beror 

det på att de ibland har skrivits innan språket blev ett officielt minoritetsspårk, eller att författarna har 

varit utomstående och inte känt till språkets existens, utan mer sett på det som en finsk dialekt. Några 

av informanterna själva kommer också att benämna meänkieli som finska, detta beror också på det 

faktum att språket betraktats som en finsk dialekt under många år innan det blev ett officiellt 

minoritetsspråk, och att de därför vuxit upp med det synsättet. 

 

Eftersom detta är en religionsvetenskaplig uppsats kommer laestadianismens närvaro och betydelse i 

den tornedalska kulturen vara det centrala. Dock anser jag att det är nödvändigt att beskriva den 

tornedalska kulturen, där identitet och språk ingår, för att kunna förstå den relation kulturen har till 

laestadianismen. Det är också viktigt att veta hur kulturen förändrats över tid för att förstå varför 

synen på laestadianismen har förändrats i området. 

 

1.5 Disposition 
 

I den här uppsatsen kommer jag inleda med en bakgrund om Tornedalen och dess historia, där jag 

bland annat tar upp försvenskningsprocessen av Tornedalen och laestadianismens uppkomst och 

intåg i Tornedalen. Sedan kommer jag att redovisa varför de metoder och material jag använt mig av 

varit viktiga för arbetet, samt presentera de informanter som deltagit i min kvalitativa intervjustudie. 

Under resultatdelen kommer jag redovisa det teoretiska parallellt med mitt insamlade material från 

de intervjuer jag gjort. Orsaken till att resultatdelen är uppbyggd på det sättet är på grund av den 

verklighetsanknytning informanternas tankar och erfarenheter bidrar med, vilket både nyanserar samt 

konkretiserar det teoretiska i uppsatsen. Under diskussionskapitlet kommer jag presentera och 
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analysera resultatet jag kommit fram till, samt avsluta uppsatsen med mina personliga reflektioner i 

ett slutord. I min referenslista listar jag upp alla de tryckta, otryckta och elektroniska material jag 

använt mig av. I mina bilagor finns de intervjufrågor som jag ställde till alla informanter.  
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2. Resultat 

2.1 Laestadianism 
 

Laestadianismen i Tornedalen fick fäste under mitten av 1800-talet och det berodde till stor del på 

den väckelserörelse Lars Levi Laestadius, grundaren av laestadianismen, skapade. Väckelserörelsen 

startade på grund av den fattigdom och misär som präglade området. Laestadius målade ofta upp 

livliga scenarion och använde sig av allegorier, samtidigt som han var duktig på att göra sin predikan 

lättförstådd för den underutbildade folkskaran. Många av de exempel han använde sig av tog han 

från människornas vardag, vilket gjorde att majoriteten förstod hans syfte med predikningarna, till 

skillnad från de höga kunskapskrav statskyrkans predikningar ställde på sina åhörare. Laestadius 

åhörarkrets drogs till hans konkreta och tydliga predikan, som fick dem att lyssna och förstå 

budskapet på ett sätt de inte kunnat med Svenska kyrkans konventionella och välformade 

predikningar. Han erbjöd kristendomen i konkreta lag och anknöt till deras egen erfarenhetsvärld i 

sin framställning utan att begränsas av estetiska krav. Han ville visa människorna sanningen och 

tydliggöra hur synder härskade över deras liv och gjorde det lastbart. Han var inte försiktig med sina 

ordval,”Han drog sig ej för att, när han beskrev det syndaliv, han ville bestraffa, begagna de mustiga 

uttryck, fula ord och invektiver, varpå det finska allmogespråket säges vara så rikt.”26 Detta visar på 

hur han mötte sina åhörare på deras nivå och är en av huvudorsakerna till laestadianismens 

framgång27 i Tornedalen. Informant 3 (83 år) stärker denna förklaring av Laestadius genom att 

återberätta de historier han hört från dem som levt under Laestadius tid i Tornedalen, 

 

Det var mycket brännvinskokeri och renstölder, det minskade ganska drastiskt tack vare Laestadius för han 

predikade om det i klartext. Han sa att ”man kan inte hålla på och stjäla renar från varandra, det är ju synd. 

Det är ju stöld.” Han talade om saker på det sättet och det var därför den religionen, ja, kanske, har blivit 

som så sträng. Det är ju klart att det var strängt, att han var sträng. Man får ju inte göra så. 
 

Eftersom Laestadius inte förkunnade nådetanken hade hans predikningar en prägel av lagar. Han 

predikade ofta om synder som otrohet, smuggleri, oärlighet och falsk tro och så vidare och var tydlig 

med sin intolerans mot alkohol och dryckenskap i stort. Dock förkom det ibland att han nuddade vid 

nåd och hopp i sina predikningar. I Under Polstjärnan – Tornedalen och dess kyrkliga historia 

(1935) står det att Laestadius inte bara uppmärksammade syndernas närvaro för sina åhörare, utan 

även tog dem till frid och frälsningsvishet genom att ingjuta hopp i deras sorgtyngda sinnen.28 

                                                             
26 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.202 
27 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.202–204 
28 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.204–206 
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Efter Lars Levi Laestadius död tog Johan Rattamaa över rörelsen, och det var och är mycket tack 

vare honom och hans förebyggande arbete mot separatistiska åsikter som laestadianismen aldrig har 

brutit med Svenska kyrkan, nämner Hasselberg. Relationen till statskyrkan är praktisk, beskriver 

Hasselberg, enligt äldre generationer av laestadianer är statskyrkan inget erkänt kristet samfund eller 

en församling på grund av deras politiska sammanflätning med staten.29 Istället beskrivs statskyrkan 

via citerade brevväxlingar i Under polstjärnan – Tornedalen och dess kyrkliga historia (1935) som 

 

De kläder som hölja kroppen, skydda den mot kyla och äro den så till vida till gagn. Så är ock statskyrkan 

till nytta för de troendes d.v.s. laestadianernas samfund, och den är av Gud avsedd att utgöra ett värn för 

detta samfund.30  

 

Statskyrkan är ett skydd, som laestadianer inte måste akta eller älska, men respektera dess ordningar 

så pass att konfirmation och dop är viktigt, men också gå till kyrkan och ta nattvard skriver 

Hasselberg.31 Dock får man ha i åtanke att åsikterna som presenteras är nedskrivna år 1935 och kan 

därför inte tas som en sann och utbredd åsikt bland laestadianer idag, och det går inte heller att 

fastställa att åsikterna är representativa för alla leastadianer under den tiden heller. 

 

Den tidiga laestadianismen lägger stor vikt vid bikten och det står i Under polstjärnan – Tornedalens 

kyrkliga historia (1935) att 

 

Den viktigaste och mer än andra partiskiljande av laestadianismens särmeningar är dess lära om bikten. 

Den är inom laestadianismen lärosystemets kärna och medelpunkt, den huvudlära, kring vilken allt rör sig 

och det kitt, som sammanhåller partiet.32 

 

Johan Rattamaa, vars vikt för laestadianismen tidigare nämnts, var den som faktiskt återtog detta 

inslag när han såg hur nykonverterade laestadianer hade svårt att hantera sitt dåliga samvete över sitt 

tidigare leverne. Han ansåg att bikten skulle göra dem mer mottagliga för nåden, som var ett 

återkommande inslag i Rattamaas predikningar. Bikten skedde inför församlingen där medlemmarna 

erkände alla synder de hade begått och blev sedan inför alla förlåtna av prästen och fick på så sätt 

nåden skänkt till dem.33 Dock var det inte länge bikten såg ut så, eftersom många inte var bekväma 

                                                             
29Åsikter som skrivits ned under 1930-talet. 
30 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.253 
31 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.254 
32 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.244 
33 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.245–249 
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med att bekänna alla sina synder inför hela sin församling och därmed höll inne med vissa synder. 

Detta resulterade i att själva tanken med den offentliga bikten inte längre fungerade och enskild bikt 

blev också aktuellt. Efter bikten kom förlåtelsen, och enligt den tidiga laestadianismen kunde den 

endast komma igenom församlingen, och inte från Gud direkt. Detta gjorde att själva församlingen 

blev viktig för den enskilde troende. Något intressant är att laestadianismen ansåg att förlåtelsen 

sträckte sig över lagbrott, och några så kallade borgerliga straff var därför inte aktuella för 

laestadianer som blivit förlåtna av församlingen.34 Det framgår dock inte i Hasselbergs bok hur detta 

fungerade i praktiken, och inte heller hur utbredd denna uppfattning var. 

 

Inom den moderna laestadianismen finns många liktheter från den äldre, till exempel är synden 

fortfarande central och därmed är även nåden viktig för rörelsen idag.35 Författarna Maj-Lis och 

Birger Palo presenterar sig och sin församling som öppen och icke-dömande, vilket skiljer sig från 

den äldre laestadianismen, men samtidigt finns uttalanden likt detta i deras bok ”något som är så 

förödande för kristendomens trovärdighet som den likgiltighet, som breder ut sig i kristenheten under 

namn av tolerans.”36 Detta kan förklaras som att den ökade toleransen mot folkgrupper, som tidigare 

dömts ut av ’kristenheten’37 (till exempel homosexuella), inte är en positiv utveckling, utan istället 

förödande och försummar kärnan i den kristna budskapet. Uttalanden som detta visar även på den 

tydliga gränsdragning för rätt och fel som görs inom rörelsen, och det förklaras vidare av Maj-Lis 

Palo att även om syndaren är älskad av kristna så betyder det inte att synden i sig är älskvärd och att 

det är kristnas uppgift att varna sina medmänniskor när de beter sig felaktigt. Om det ansvaret 

ignoreras visas inte kärlek till medmänniskorna utan istället likgiltighet.38 Denna åsiktstyp, även om 

den inte är specifik för när det gäller vad som anses som felaktiga handlingar, visar att det finns 

orsak för att laestadianismen ändå är segregerad från den Svenska kyrkan, eftersom laestadianismen, 

enligt författarna, fördömer Svenska kyrkans ökade tolerans mot grupper i samhället och ställer sig 

emot denna utveckling. Maj-Lis Palo nämner också att den äldre generationen av laestadianer är mer 

kyrksam och kyrktrogen än den yngre generationen, där majoriteten väljer att till och med gå ur 

Svenska kyrkan på grund av den, enligt Palos erfarenheter och upplevelser, dåliga hanteringen av 

                                                             
34 Hasselberg, Under polstjärnan- Tornedalen och dess kyrkliga historia, s.250–252 
35 Palo Maj-Lis och Birger, Hjärtats fröjd och glädje – med Guds Ord som vägvisare genom livet, Haparanda, Biblioteca 

Laestadiana, 2006, s.79 

36 Palo, Hjärtats fröjd och glädje – Med Guds Ord som vägvisare genom livet, s.217 
37 Framgår inte vilken kristenhet de menar, men skulle kunna tolkas som Svenska kyrkan då de är kristendomens 

överhuvud i Sverige.  
38 Palo, Hjärtats fröjd och glädje – Med Guds Ord som vägvisare genom livet, s.217 
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minoritetsgrupper inom organisationen.39 Detta skulle exempelvis kunna vara ett resultat av 

försvenskningsprocessen som svenska staten och Svenska kyrkan utförde i Tornedalen, där 

laestadianismen är verksam, och det missnöje som Palo refererar till kan handla om bristen på 

försoningsarbete som kan upplevas som en återkommande åsikt i Tornedalen. 

 

Relationen till Svenska kyrkan och informanternas upplevelse av den relationen varierar tydligt 

mellan de som anser sig tillhöra laestadianismen och inte. Om de inte anser sig vara troende 

laestadianer har de inte heller hört något om någon osämja mellan det två parterna, men om de har 

varit aktiva och besökt stormöten och byamöten har åsikter om denna relation skapats. Till exempel 

säger Informant 3 (83 år) att den relationen tidigare har varit bättre, men att i och med Svenska 

kyrkans tidigare nämnda toleransökande, som även Maj-Lis Palo tar upp, har den också tappat det 

viktiga som Infromant 3 beskriver som grunden för den kristna tron, vilket gör att laestadianer inte 

längre känner samma gemenskap med Svenska kyrkan. Även om relationen benämns som dålig i 

Den himmelska passionen - om mänskliga relationer och gudsrelationen (2003) och även från 

informanternas håll, är orsakerna till det inte samstämmiga. Informant 3 berättar också att kyrkan 

tidigare varit viktig att besöka för många östlaestadianer kring de kristna högtiderna, men att det idag 

är färre och färre som besöker kyrkan, dels beroende på den minskande andelen östlaestadianer i 

Tornedalen men även på grund av relationen till Svenska kyrkan, som Maj-Lis Palo tidigare 

beskrivit. Han tror det mestadels beror på att det idag är färre östlaestadianer i kyrkan på grund av en 

överlag minskande befolkning i Tornedalens mindre samhället, och inte lika mycket på grund av 

relationen mellan Svenska kyrkan och laestadianismen. De som förut besökte exempelvis Tärendö 

kyrka bor inte längre kvar, utan har sökt sig till större städer förklarar han. Informant 3 nämner också 

att han anser att Svenska kyrkan fortfarande innefattar politik, och att även det har upprört många,  

 

Jag säger bara det att politiken gäller ju fortfarande, och det var ju det man skulle komma ifrån, för att det 

skulle bli en mer renodlad kristen kyrka. Kristet samfund, som frikyrkorna är. Men det blev ju inte det. Det 

är många som är missnöjda med det där att det är för mycket politik, och framförallt till de där 

toppbefattningarna som kyrkomöten och det där... där röstar man ju med valsedlar och det är ju politik. Det 

är väl kanske ett sätt att handskas med det, inte säger jag att man inte kan göra det... men det är lätt hänt att 

det blandas in sådana som inte bryr sig om Guds ord eller kristendomen och det splittrar ju, och det är den 

uppfattningen jag har. 

Dock påpekar han även att han är präglad av den kristendomssyn som lärdes ut när han var yngre och 

kanske därför har en mer gammaldags syn på det hela. 

                                                             
39 Palo Maj-Lis, Den himmelska passionen - om mänskliga relationer och gudsrelationen, Haparanda, Biblioteca 

Laestadiana, 2003, s.154 
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Informant 1 (84 år) nämner istället att hon upplevt att andra östlaestadianer inte haft tydliga åsikter 

kring relationen mellan laestadianismen och Svenska kyrkan, eftersom att de har besökt kyrkor i sin 

närhet. Hon säger att hon bland annat går dit för att lyssna på predikan och Guds ord, och är inte 

engagerad i någonting gällande de två parterna och deras relation med varandra, och har upplevt att 

många andra känt likadant. Hon säger utöver det att hon själv inte har någon åsikt i frågan eftersom 

att hon inte har kunskap nog om deras relation och historian bakom. 

 

Bland människorna i Tornedalen är det väldigt olika hur närvarande laestadianismen har varit i deras 

liv. För några av dem som jag intervjuat benämns den som någonting som funnits, men som aldrig 

påverkat dem nämnvärt mer än att kristendomsundervisning fanns i skolan och att stormöten och 

bönemöten i olika hus runt omkring byarna var förekommande. Informant 6 (58 år) förklarar att 

han aldrig varit i kontakt med laestadianismen, mer än att han har hört om den. Han säger att alla i 

Övertorneå har levt sida vid sida och inte pratat så mycket om sådant, i alla fall inte hemma i hans 

familj. Informant 1 (84 år) beskriver det helt motsatta och berättar hur laestadianismen haft en stor 

roll för henne, ”Det är där jag har vuxit upp, det är det jag litar på och tror på.” Tydligast har denna 

skillnad varit mellan det två generationerna, som Informant 6 (58 år) och 1 visar på, men det syns 

även inom generationerna var för sig. Till exempel säger Informant 4 (71 år) att hon varit på 

bönemöten när hon var liten och följde med sina föräldrar, men förutom det inte haft något större 

kontakt. 

 

De två inriktningarna inom laestadianismen, öst och väst, finns båda i Tornedalen, vilket gör att det 

utifrån sett kan vara svårt att avgöra vilken inriktning det är som påverkat tornedalingarna, troligen 

har båda haft en lika stor roll. Som tidigare nämnts har denna uppdelning inte alltid funnits, vilket 

innebär att laestadianismen i sin tidiga form också har påverkat Tornedalen, men är för mig inte lika 

aktuellt då inga av mina informanter funnits till innan delningen. Efter intervjuerna är det tydligt att 

den östliga inriktningen är den som närvarat mest i alla sex informanters liv, och att den västliga 

inriktningen istället ansetts vara någonting onödigt strängt. 

 

Inom laestadianismen är bot, bättring och förlåtelse det centrala, och om toleransnivån för vad som 

räknas som synd höjs är detta inslag svårt att bevara. Som ovan nämnts presenteras tolerans som 

förklädd likgiltighet, och även om syndaren inte tappar kärleken från Gud eller församlingen är det 

viktigt att inte älska synden i sig utan hålla fast vid sina värderingar och moral. Detta 

ställningstagande hittar jag också hos informanterna, där Informant 3 säger att;  
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Det var kanske strängt, visst, och betraktades så som att det var så stränga, och kunde säkert vara det, men 

det var ju klarspråk och ingenting hängde i luften. Ja var ja och nej var nej. 

 

Laestadismens påverkan på Tornedalen är för den yngre generationen mer uppenbart än för den 

äldre. Att alkoholen och spelandets minskande i och med religionens intåg tas upp, men även den 

ärlighet som blivit till följd av laestadianismens biktinslag och säkert även andra inslag. Dock är det 

fler i den yngre generationen som påpekar det faktum att de själva inte har någon relation ens till den 

kristna närvaron, och då än mindre den laestadianska. Informant 4 (71 år) nämner dock att hon idag 

ser positivt på de kristna inslagen som funnits under hela hennes uppväxt och tycker att det gett 

henne en grundtro, någonting att falla tillbaka på, även om hon inte skulle klassa sig som troende. 

Om dessa kristna influenser varit laestadianska är hon inte säker på, men säger att det skulle kunna 

vara så. 

2.2 Kultur 
 

Grunden för att kunna hitta en kultur menar Seija Wellros bottnar i generalisering. Utan 

generaliseringen skulle det vara ett kognitivt kaos där ingenting hörde ihop med någonting. Dock 

anser hon också att det inte går att generalisera allting man ser allt för långt, eftersom det skulle leda 

till att kategoriseringen som vi hela tiden gör skulle försvinna. Som resultat av det skulle allting vi 

ser vara en del av samma stora kategori och ingenting skulle skilja sig från någotning annat, vilket i 

sin tur skulle resultera i ett motsatt kognitivt kaos då sortering och indelning i kategorier är viktig för 

människor. 40 

 

Kultur svarar ofta på frågor som behandlar vem man är som individ i förhållande till alla andra, 

genom att den erbjuder mönster. Exempel på det är vilka grupper som individen tillhör, om alla 

människor är lika värda trots våra likheter och olikheter, eller om olikheterna alls är betydelsefulla. 41 

 

Det är det konkreta innehållet i socialisationen och gränsdragningarna mellan rätt och fel, normalt och 

avvikande som varierar från en grupp till en annan och skapar det som brukar kallas för kulturskillnader.42 

 

Den tornedalska kulturen är på många sätt påverkad av den svenska historian – både från religionens 

håll men även från statens håll. Staten och kyrkan var till exempel ansvariga för den assimilering 

                                                             
40 Wellros, Språk, kultur och social identitet, s.14 
41 Wellros, Språk, kultur och social identitet, s.14 
42 Wellros, Språk, kultur och social identitet, s.18–19 
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som ledde till minoritetspolitiken som bedrevs i Tornedalen. Politiken gick ut på att genom olika 

riktningar nå befolkningen med det kristna, svenska budskapet och därigenom homogenisera hela 

landet.43 Även om många Tornedalingar vid det tillfället var kristna, var det statens vision att det 

kristna budkapet var likvärdigt över hela landet, och även att det fanns närvarande i undervisningen i 

skolorna, vilket inte var fallet vid den tidpunkten då skolor knappt fanns i Tornedalen.44 

 

Andra saker som kanske inte format tornedalingar, men ändå är en del av kulturen enligt Christina 

Snell-Lumio är, till exempel, deras relation till naturen, värdet i att odla egen potatis och den 

medföljande skammen om den måste köpas på affär. Den vedeldade bastun beskriver hon också som 

en central roll i livets alla skeden, till exempel för barnafödande förr i tiden och idag en 

samlingsplats där alla är välkomna över både generations - och könsgränser.45 

 

Idag är det inte så svårt att hitta den tornedalska kulturen representerad inom musik och teater. Snell-

Lumio beskriver att saker som rörde kultur så som sång, dans och liknande, tidigare ansågs vara 

knapsu. Ordet används inom meänkielin när en man gör någonting feminint, som att ha på sig en 

rosa tröja, baka eller stå och vattna blommorna. Egentligen allt det som inte är hårt kroppsarbete, 

vilket männen traditionellt utförde förut.46 Musikgruppen Jord är ett exempel på hur kulturen dock 

fått ett uppsving, dem är till och med kända även utanför Tornedalens gränser.47 

 

Kulturen kan på ett märkligt sätt användas till en utvecklande kraft, där människor tillåts bli berörda och 

låter den tornedalska kulturen bli den inre kraft som stärker och reser den förkrympta tornedalingen från 

sitt självpåtagna martyrskap.48 

 

Inom den tornedalska kulturen är släkten betydelsefull, förklarar Snell-Lumio. Det är ditt efternamn 

som berättar vem du är och om du kan räknas som en äkta tornedaling eller inte. Släktforskning är 

populärt bland tornedalingar eftersom många släktnamn togs efter gårdarna i Tornedalen och därför 

kan ett efternamn tillhöra flera familjer som egentligen inte är släkt med varandra överhuvudtaget.49 

Dessutom är det många släkter som beblandas i och med giftermål vilket också kan försvåra 

                                                             
43 Stiftsledningen och minoritetspolitiken. I Lindmark & Sundström (red.) De historiska relationerna mellan Svenska 

kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, s.469. 
44 Elenius 2001, s.70-71 
45 Snell-Lumio Christina, Priset på ljus och mörker i Tornedalen, Hedenäset, Lumio förlag, 2009, s.28, 34–35 
46 Snell-Lumio, Priset på ljus och mörker i Tornedalen, s.38 
47 Snell-Lumio, Priset på ljus och mörker i Tornedalen, s.39 
48 Snell-Lumio, Priset på ljus och mörker i Tornedalen, s.40 
49 Snell-Lumio, Priset på ljus och mörker i Tornedalen, s.48 
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släktforskningen. Kort sagt är det många företeelser som någon utomstående inte skulle lägga märke 

till, till exempel potatislandets betydelse, fisket eller ”tornedalslåset”50 som inte går att missta för 

någon välbekant med kulturen. Orsaken till att den tornedalska kulturen existerar i dessa handlingar 

och inte i mer förekommande företeelser som högtider, folkdräkter osv. är troligen ett resultat av den 

försvenskningsprocess som ägde rum i regionen. Möjligheterna till att grunda kulturen i mer 

förekommande saker som folkdräkter, högtider och liknande försvann i samma veva och har haft 

svårt att ta sig en plats idag i det tornedalska samhället. Till och med meänkielin som kanske är det 

mest påtagliga för den tornedalska kulturen försvinner mer och mer. 

 

De informanter som endast bott i Tornedalen under sin livstid hade svårt att urskilja vad som var 

unikt för den tornedalska kulturen och inte, det beror troligen på att de aldrig vistats så pass länge i 

någon annan kultur att dessa skillnader träder fram. De som dock bott både utomlands och i Sverige, 

men då utanför regionen, påtalade bastun och ärligheten och gästfriheten som unika för kulturen. Till 

exempel säger Informant 2 (80 år) att hon och hennes man enkomt åker till sin stuga flera mil bort 

för att basta, då de inte har en bastu i sin lägenhet. Bastun har nämnts ovan av Snell-Lumio som en 

central del, men ärligheten och gästfriheten har däremot inte varit berörd på samma sätt. De 

informanter som själva tog upp ärigheten och gästfriheten trodde delvis att det kom från 

laestadianismens håll – att inte vara ärlig var likställt med synd, och att inte ta hand om sina 

medmänniskor och ställa upp ansågs också som egoistiskt, girigt och syndigt. Dock nämndes det 

också av Informant 5 (53 år) att i Tornedalens historia, fylld med fattigdom och delvis misär, fanns 

det ingen möjlighet till egoistiska tankar och snålhet, även om det förekom enstaka mäniskor som var 

egoistiska och snåla. Därför var det viktigt att visa generositet och ödmjukhet, eftersom man kunde 

vara den familjen som behövde hjälp nästa gång. Han säger att: 

 

Man respekterade människor, man visste att dem som for omkring här inte hade det lätt, man visste att man 

själv också kunde hamna i den situationen. [...] Man uppfostrades helt enkelt till att vara människor till 

mötes, att alltid bjuda in dem. [...] Kan vara så att laestadianismen hade något med det att göra. 

 

För dem informanter som bott tidvis utanför Tornedalen (Informant 1, 3 och 6) hade släktrötterna en 

större betydelse, och var avgörande för att någon skulle räknas som tornedaling. Argumentet för 

detta var bland annat att den mentalitet som tornedalingar bär på finns i arvet och arvet bär i sin tur 

på en historia som endast går att förstå genom släkten och deras upplevelser. Detta var enligt 

                                                             
50 När en sopkvast står lutad mot ytterdörren för att signalera att ingen är hemma, ytterdörren är oftast inte låst bakom 

sopkvasten om husägarna är borta en kortare sväng, dock mer förekommande i de mindre byarna. 
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Informant 6 (58 år) något som förmedlades i ens uppfostran. För dem andra var inte släktrötter lika 

viktigt, utan där lyftes vikten av gemensamma intressen och erfarenheter upp, så som fisket och 

jakten bland annat. Informant 1 (84 år) ansåg att vem som helst egentligen kan definiera sig som 

tornedaling så länge personen bor eller har bott i regionen och delar de intressen som nämnts ovan av 

informanterna. Informant 4 (71 år) hade svårt att se unika saker för Tornedalen, utan kunde mest 

påpeka saker som var unika för hennes hemby, till exempel pippari (en småkaka) eller kiseli (ett 

slags bröd). 

2.3 Språk 
 

Språk är ett komplext begrepp, menar Wellros, som förmedlar mer än bara ord. Värderingar läggs i 

ord som laddas med antingen negativa eller positiva värderingar, vilket i sin tur förmedlar hur 

beteenden eller företeelser bedöms.51 Värderingar ligger i alla begrepp, även om de är svåra att se. 

Därför säger Wellros att språket är ett av de mest effektiva sätten att föra över värderingar från en 

generation till en annan. Vissa beteenden eller företeelser benämns med vissa ord som har en 

laddning, positiv eller negativ, som sedan förmedlar hur man bedömer beteendet eller företeelsen. 

Attityder är också något som finns bakom varje ord, och som barn lär man sig höra tonfall, 

betoningar och i vilka slags situationer orden används av föräldrar. Föräldrars beteende gentemot 

orden förmedlar bland annat avsky, tillgivenhet och distans som plockas upp och blir till en 

omedveten inlärning.52 Som barn börjar man rita på den kognitiva kartan där allt detta byggs upp. 

Detta innebär att en begreppshierarki med över - och underordnade begrepp börjar skapas och får 

tankekategorierna att stämma överens med dem som redan finns i modersmålet. Som aspirant till ett 

medlemskap inom ett språk måste man hela tiden anpassa sig för att få vara med. Det är först senare 

som man kan skapa sin egen tonart inom språket, när man bemästrat spänningsfältet med begrepp 

som separerar likheter från olikheter.53 Detta innebär att språket också förmedlar den mentaliteten 

som kulturen bär på, vilket gör att meänkielin är viktigt att bevara för att kunna bevara den 

tornedalska kulturen och mentaliteten. Tornedalingars inställning till sitt språk är bärande för hur 

kulturen och mentaliteten kommer att se ut i framtiden. 

 

Meänkielin har utifrån den tornedalska kulturens referensramar också ord som laddats med negativa 

eller positiva värderingar. Knapsu är ett bra exempel på detta. Ordet är från början laddat med en 

nedvärderande syn mot alla dessa handlingar, men idag är det mer ett uttryck fyllt med en skämtsam 

                                                             
51 Wellros, Språk, kultur och social identitet, s.27 
52 Wellros, Språk, kultur och social identitet, s.29 
53 Wellros, Språk, kultur och social identitet, s.15 
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lustighet och förvåning över en man som utför dessa handlingar. Tydligt är det i alla fall att mannen 

gör någonting utanför sin mansroll och det som förväntas av honom. I ordboken förklaras begreppet 

knapsu som ”feminin man som utför kvinnosysslor” eller ”dum, efterbliven, feminin man”54 vilket 

visar både på den nedvärderande synen på kvinnorollen inom språket och därmed även i kulturen, 

men också på den strama mansroll som finns. Genom att benämna vissa handlingar som knapsu 

målas också en tydlig ram upp för vad som är och inte är okej för en man att göra, säga eller tycka. 

 

Informant 6 (58 år) beskriver meänkielin och även den kulturella jargongen, speciellt då humorn, 

som förklarar den ibland nedvärderande tonen som kan återfinnas vid flera tillfällen, bland annat i 

exempelt ovan. 

 

Humorn den älskar jag. Det är en speciell typ av humor, den är inte likadan här. Det låter illa men det är 

härligt, det finns inget elakt i den. 

 

Meänkielin har efter försvenskningsprocessen haft svårt att etablera sig igen i det tornedalska 

samhället. Innan och delvis under försvenskningen var det många av eleverna i Tornedalen som hade 

större spårkfärdigheter i det finska språket nämner Lars Elenius i sin avhandling, även om det år 

1933 endast var en tredjedel kvar som pratade finska. 55 Alltså, under 1900-talets början kunde de 

flesta eleverna uttrycka sig muntligt på svenska men blev begränsade till finska ändå eftersom de inte 

behärskade svenskan på de andra områdena. Rönnmark och Wikström visar i sin rapport från 1980 

att det motsatta har skett under årens gång. Undersökningen, som utfördes genom två olika test på 

Tornedalska elever i Övertorneå, Pajala och Haparanda kommun, fokuserade på 10–11-åriga elevers 

tvåspråkighet. Resultatet från det första testet visade att endast 19% av eleverna ansåg sig prata bara 

svenska, och att övriga elever ansåg sin kunna prata finska i någon mån, även om det varierande 

mellan eleverna. Resultatet från det andra testet visade dock att eleverna som tidigare ansåg sig 

behärska det finska språket egentligen bara förstod finskan och kunde inte tala språket som det 

tidigare testet visat på.56 Även om undersökningen handlar om det finska språket i relation till det 

svenska, är resultatet fortfarande en spegling på hur svenskan tagit över det tidigare 

finskdominerande omårdet, och är därför direkt jämförbart med minskandet av meänkielin i området. 

Dessutom är undersökningen gjord innan meänkielin blev ett officiellt minoritetsspråk, och då sågs 

                                                             
54 http://meankielensanakirja.com/?search=knapsu&la=me Hämtad 2017-03-30 
55 Elenius, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939, s. 337-339 
56 Rönnmark Walter och Wikström Joel, Tvåspråkighet i Tornedalen: Elevernas språkkunskaper, 1980, s.5-7 

http://meankielensanakirja.com/?search=knapsu&la=me
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som en finsk dialekt, vilket innebär att några eleverna som deltog i undersökningen mest trolig 

pratade eller förstod meänkieli. 

Vad detta beror på är svårt att veta, men informanterna nämner flera faktorer. Först och främst 

nämner Informant 1 (84 år) hur språket inte har lyfts fram och värnats om från statligt håll, där 

hennes exempel är på det sätt skolundervisningen såg ut. Samtidigt nämner Informant 3 (83 år) att 

det är många från den äldre generationen som sett ned på sitt modersmål och därmed inte fört språket 

vidare, även han själv eftersom det var allt dem fick erfara. Orsaken till den synen säger han också är 

ett resultat av skolundervisningens utformning. 

Många gånger i brist på att kunna språket, sa vi på finska och då fick vi straff. Hur skulle man prata 

svenska om man inte kunde? [...] Att vi skulle lära oss svenska var riktigt och rätt, men metoden var helt 

fel. 

Informant 3 fortsätter att förklara att dem skulle ha tagit vara på deras kunskap i mäenkieli och 

förvaltat den genom att lära dem både svenska och finska, istället för att ta bort den helt och därmed 

hämma deras möjlighet till att kommunicera med både lärare men också klasskompisar. 

 

Informanterna är inte samstämmiga när det gäller vikten av att bevara språket. Informant 5 (53 år) 

tycker att kultur är någonting som hela tiden utvecklas och förändras, och kan därför inte tvingas till 

att finnas kvar. Samtidigt tycker Informant 6 (58 år) att Meänkieli bör sättas in som valbart språk i 

skolan för att på så sätt säkra dess framtida existens. Informant 2 (80 år) säger att; 

 

Ja, i och för sig så är det viktigt. Det är ju bara bra att kunna flera språk, så kommer det någon som vill 

prata är ju det bra. Alla språk är värdefulla. Det är bra att klara sig om man far över till Finland, så då är det 

ju en fördel, alla ord man kan. 

 

Informant 4 (71 år) håller med och tycker att det är viktigt att bevara, delas på grund av att det är så 

användbart både i Sverige och i Finland, men sedan och att det är en tradition som är grunden för 

Tornedalen. 

Mellan generationerna är det inte någon märkbar skillnad på åsikterna, men däremot går det att se 

skillnad mellan könen. Kvinnorna är flytande i sina svar och har ingen direkt ståndpunkt, mer än att 

språket varit användbart för dem men att den riktiga finskan egentligen är mer eftersträvansvärd. 

Männen däremot har tydliga åsikter, antingen för bevarandet av språket eller för dess försvinnande. 

Kvinnorna vill inte föra någon annans talan utan utgår alltid ifrån sig själv och sina erfarenheter och 

är tydliga med det, medan männen argumenterar för sin åsikt och varför den skulle vara mest rätt. 
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2.4 Identitet 
 

Laestadianismen har, enligt Snell-Lumio, påverkat både religiösa och icke-religiösa och omformat 

innebörden av den tornedalska identiteten, främst när det kommer till föraktet mot självgodheten.57 

”Tornedalingen har så svårt att ens erkänna för sig själv att han är duktig. Han vågar inte ens tänka 

tanken, bara tanken är farlig.”58 Anledningen till att detta var direkt kopplat till det laestadianska 

arvet var, enligt henne, på grund av den självgodhet som ansågs vara syndig bland laestadianer. 

Ingen människa var bättre än den andre, och som resultat har den alltid nedvärderande synen på sin 

själv och sitt utförda arbete blivit en del av tornedalingen förklarar hon. Det som är intressant är att 

ingen av informanterna själva tog upp detta eller ens ansåg det vara en del av den tornedalska 

identiteten. Dock tog en Informant 5 (53 år) upp den pessimistiska synen han ansåg att många 

tornedalingar hade, men att det istället berodde på den hårda livsstilen som präglat Tornedalen. 

 

Man räknade alltid med att livet är hårt [...] det går åt skogen dem flesta gånger. Jag har ofta blivit kallad 

negativ, men man är ju negativ i positivt syfte.  

 

Vidare förklarar han att det inte är lönt att måla upp en bild av hur någonting kommer vara för att 

sedan bli besviken när verkligheten visar sig, utan att istället bli postitivt överraskad av förändringar. 

Informant 3 (83 år) lyfte upp den komplicerade relationen mellan tornedalingen, kroppsarbete och 

utbildning som en pågående kamp för tornedalingar, även om han ansåg att den varit betydligt mer 

påtaglig förr. Tidigare hade utbildning inte varit en möjlighet för alla, då det kostade mycket pengar 

som inte alltid fanns, samt att dyrbar arbetskraft försvann från familjerna som kanske livnärde sig på 

sin skogsmark eller sina gårdsdjur. Vid den här tiden sågs därför vidareutbildning efter folkskolan 

som någonting lata människor ägnade sig åt, fram till dess att en examen kunde tas ut och då istället 

ge en högre status. Detta innebar att de som inte klarade av sina studier sågs ned på då de slösat tid, 

pengar och värdefull arbetskraft från sina familjer, samtidigt som de som valde att inte vidareutbilda 

sig, av olika skäl, också sågs ned på då de inte gjorde någonting ärofyllt av sitt liv. Denna tankegång 

var troligen vanligare än vad man idag kan tro, även om den inte säkerställt fanns i hela Tornedalen, 

med tanke på att liknande resonemang nuddats vid hos de andra informanterna, men däremot inte 

utvecklats på samma sätt. Dock är detta paradoxala synsätt på utbildning och skogsarbete inte unikt 

för Tornedalen sett till den industialiseringsvåg som svept över hela Europa under mitten av 1800-

                                                             
57 Snell-Lumio, Priset på ljus och mörker i Tornedalen, s.34–36  
58 Snell-Lumio, Priset på ljus och mörker i Tornedalen, s.36 
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talet till början av 1900-talet. Dock betyder det inte att detta synsätt inte har format tornedalingarna, 

utan endast att det också fanns på fler ställen i världen. 

 

Informant 5 (53 år) tog upp den fråga som alltid funnits inom Tornedalen, det vill säga den om vart 

Tornedalen egentligen börjar och slutar och därmed även vem som egentligen räknas som 

tornedaling. En åsikt bland människor boendes längst med Torneälven är att byar och samhällen 

utanför Torne älvdal inte kan räkna sig som äkta tornedalingar, utan istället härstammar från andra 

folkgrupper, så som kvänerna.59 Däremot anser många av de som bor i till exempel Kalix älvdal att 

det är det gemensamma kulturarvet och den historia människor delar som gör dem till tornedalingar, 

inte endast geografisk tillhörighet. Informant 5 (53 år) berättade att han som härstammar från en by 

utanför Torne älvdal aldrig riktigt känt sig som en tornedaling, utan istället som en Kainulasjärvibo60 

då han inte kunde relatera till den identiteten som han kände att de kring Torne älvdal delade med 

varandra. 

 

Jag har inte riktigt känt mig som en tornedaling [...] det var en viss skillnad mellan oss och dem som bodde 

närmare gränsen, där det verkligen var Tornedalen. Vi har ju vuxit upp i Kalix älvdal, och jag kände mig 

lite utanför, för dem var lite mer ’macho’ och jag kände inte igen mig själv i det. [...] Identiteten är inte så 

homogen ändå. 

 

Det är tydligt att en samstämmig bild av den tornedalska identiteten inte finns. Det är ett stort 

geografiskt område som påverkats på olika sätt, till exempel har många av samhällena kring finska 

gränsen en annan relation med finska tornedalen, där gränsen nästan inte ens finns. Det berättar 

Informant 6 (58 år) och förklarar att han i sina tonår åkte fram och tillbaka över gränsen för att 

umgås med vänner och gå på danser. Han känner att det även är likadant idag, i alla fall för honom 

och de i hans umgänge. Informant 2 (80 år) säger att hon aldrig känt någon stark identitet kopplat till 

Tornedalen, men hon tror det beror på att hon flyttade därifrån i så ung ålder för att studera. Dock 

tycker hon att gemenskapen med människor från Tornedalen är rolig, även om den nu för tiden mest 

består av släkt. Informant 4 (71 år) tycker att gemenskapen med andra tornedalingar är viktigt, men 

hon umgås med alla. Eftersom hon nu bor i en liten by i Tornedalen blir det dock mest umgänge med 

                                                             
59 Kvänerna är en folkgrupp som härstammar från Norge, men som troligen funnits kring den norra delen av Bottenviken. 

Idag är kvänerna en officiell minoritet i Norge. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ner Hämtat 2017-05-09 
60 Kainulasjärvi som byn heter kan ha kopplingar till den finska ordet för kväner ”Kainulaiset”, vilket ytterligare kan 

stärka den uppfattning som finns om kvänernas tidiga närvaro i regionen. Idag är dock Kainulasjärvi som vanligast 

översatt, från meänkieli till svenska, till Kainunbons sjö, då det sägs att den första bosatta människan där var en kvinna 

från Kainun. http://meankielensanakirja.com/sana/id/10434 Hämtad 2017-05-09 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ner
http://meankielensanakirja.com/sana/id/10434
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andra tornedalingar, förutom när hon är ute och reser. Hon tar också upp det faktum att det är något 

speciellt att stöta på en tornedaling för henne, att hon direkt känner en kopplingt till dem. Speciellt 

om hon är någonstans utanför Tornedalen och inte räknar med att träffa på någon tornedaling. 
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3. Diskussion 

Efter att ha utfört och sammanställt min intervjustudie blir det tydligt att endast en tornedalsk 

identitet inte existerar, och därför går det inte heller att hitta någon större skillnad mellan 

generationerna. Genom alla de tusentals tornedalingar som finns bildas också tusentals olika 

identiteter, allt beroende på bakgrund, släkthistoria, uppväxt osv. Det som däremot blir tydligt är att 

den laestadianska närvaron i Tornedalen har satt sina spår, och går att hitta både i kulturen, språket 

och delvis även i identiteterna. Detta var också en av anledningarna till att jag valde detta syfte, då 

jag tydligt ville visa på vilka sätt som laestadianismen påverkat Tornedalen samtidigt som jag då 

skulle kunna lyfta fram fler sidor i den tornedalska kulturen, språket och identiteten. Genom att mina 

intervjufrågor även var uppstrukturerade i dessa fyra teman (laestadianismen, kulturen, språket och 

identiteten) kunde jag utifrån informanternas svar fördjupa mig i samtliga teman och på det sättet 

hitta samband mellan dem. 

 

Laestadianismen har påverkat de två generationerna på olika sätt, främst genom dess större närvaro i 

den äldre generationens liv genom bönemöten och söndagsskola, men även i kyrkan som var mer 

välbesökt förut och där även laestadianska präster var verksamma. Med åren har relationen mellan 

laestadianismen och Svenska kyrkan blivit allt sämre enligt några av informanterna och därför har 

också laestadianismens närvaro försvunnit från den allmänna kristna närvaron i Tornedalen, enligt 

dem, och blivit mer isolerad. Till exempel nämner informanterna att det är vissa samhällen där den är 

mer aktiv. Den yngre generationen har således aldrig mött laestadianismen på samma sätt, utan 

istället blivit mer påverkad av den laestadianska nedärvda livssynen, till exempel att plocka undan 

kortlekar när äldre släktingar kom på besök eller att bemöta alla människor med vördnad och respekt. 

 

Det är också stor skillnad mellan de informanter som vuxit upp i en laestadianskt troende familj, och 

det som inte haft någon kristen trostillhörighet utöver det som ansågs vara obligatoriskt, till exempel 

bönemöten, konfirmation osv. Den äldre generationen av informanter hade mer insyn i relationen till 

Svenska kyrkan, och även om den inte nödvändigtvis själva hade en åsikt, hade dem hört andra 

människors tankegångar kring det. De var också i högre grad mer medvetna om på vilka sätt 

laestadianismen påverkat och förändrat Tornedalen, medan många i den andra gruppen inte hade 

samma kunskaper. Dem hade inte sett en större skillnad mellan laestadianismen och Svenska kyrkan 

eftersom båda parter verkade på samma område. 
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Synen på kulturen och språket är inte speciellt varierande mellan generationerna, utan istället mellan 

könen. Männen har tydliga åsikter kring vad som anses vara unikt för kulturen, till exempel jakten 

och fisket, gästfriheter och ärligheten, medan kvinnorna ansåg att den tornedalska kulturen inte hade 

lika utarbetade åsikter och förslag. Något som alla kvinnor däremot nämnde var det faktum att 

människor som inte härstammar från Tornedalen kan bli tornedalingar, något som alla män starkt 

emotsatte sig genom att istället belysa rötternas betydelse för att höra hemma i Tornedalen. 

 

Kulturen, utifrån informanternas egna erfarenheter, förspråkar en gästfrihet och ärlighet som 

utvunnits ur laestadianismens intåg i en hård tid där svält och fattigom var en vardag för många 

människor. Jakten och fisket som många av informanterna tar upp som kulturbärande traditioner var 

främst, om inte endast, för att försörja familjerna. Likaså var språket med sin unika humor och ibland 

grova ton framträdande faktorer enligt informanterna själva. Även om ingen av informanterna själv 

tror sig veta varför den humorn eller tonen är unikt för Tornedalen, kan det gå att se ett samband 

mellan dem och den hårda livsmiljön. Under svåra förhållanden kan humorn ibland bli framträdande 

för att hålla hoppet uppe, och för att människorna som lever i denna miljö inte ska bli dränkta av den 

misär som miljön präglas av. Dessutom fanns det ingen anledning för dem att prata på ett mer 

”städat” sätt, utan det som behövdes bli sagt lindades varken in eller målades upp som något 

vackrare än vad det var, precis som Informant 5 själv nämnde, eftersom att besvikelser undviks på 

detta sätt. 

 

Språkets betydelse var, till skillnad från de andra två temana, en punkt där alla informanter svarat 

förvånansvärt likt varandra. Alla informanter tyckte mer eller mindre att meänkielin var ett språk 

som var unikt för Tornedalen, och att det var värt att bevara för att kunna bevara det tornedalska. 

Förutom det kulturella värdet nämnde alla det faktum att meänkielin är användbart i arbetsrelaterade 

situationer så väl som geografiska, till exempel när man vistas i Finland. Många av informanterna, då 

främst de äldre, uttryckte en önskan över att kunna riksfinska, och att det hade varit någonting de 

gärna lärt sig i skolan istället för att bli förbjudna att prata sitt egna språk. Språkets betydelse för 

laestadianismen är ingenting informanterna själva tagit upp, dock kan det vara intressant att 

reflektera kring det faktum att nästan alla människor pratade och förstod endast meänkieli när 

laestadianismen kom till Tornedalen, vilket betyder att predikningarna från Lars Levi Laestadius 

måste ha varit på meänkieli för att folket ska ha förstått hans budskap. På detta sätt har alltså 

meänkielin varit avgörande för laestadianismens chans att få fäste i Tornedalen. 
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En orsak till att synen på den tornedalska identiteten ändå ser så olika ut mellan informanterna kan 

bero på den segregering som i hög grad fanns förut, men på ett sätt finns kvar än idag. 

Transportmedel innan bilarnas ankomst var antingen cykeln eller häst och vagn. Detta bidrog till att 

långväga resor inte var lika förekommande för de människor som inte arbetade som försäljare eller 

liknande yrken som involverade mycket resande. Resultatet av detta blev i sin tur att många 

samhällen, främst byar, inte fick utbyte från andra samhällen/byar och därmed skapade egna 

subkulturer. Även om vi idag får utbyte från samhällen världen över tror jag att den här tankegången 

finns kvar i Tornedalen, man håller sig till sina marker och därmed sina rötter. De subkulturer som 

skapades lever än och har skapat osynliga gränser. Detta går att relatera till det som Informant 5 

berättade; att han aldrig känt sig som en tornedaling då den identitet han förknippade med termen 

inte passade för honom, trots att han bodde i Tornedalen. 

Slutord 
 

Hade inte jag använt mig av intervjustudier hade det varit svårt att nå den emotionella aspekten som 

jag tycker är synlig igenom hela uppsatsen. Enkätfrågor hade gett mig konkreta svar, men inte de sex 

olika livshistorier, erfarenheter och synsätt som jag har ansett ovärdeliga i sammanställandet av dessa 

intervjuer. Eftersom det knappt finns någon litteratur som beskriver den emotionella delen av att vara 

en tornedaling, uppväxten, känslan av att hitta tillbaka till sina rötter vid Torneälven och 

berättelserna som levt i generationer, hade en litteraturstudie inte heller haft möjlighet att skapa det 

resultat jag nu fått fram. 

 

Trots att dessa sex informanter inte kan representera hela Tornedalen, inte ens respektive 

by/samhälle, har de bidragit till att nyansera och bredda bilden av vad som gör någon till en 

tornedaling. De har utifrån sig själva gett mig möjligheten till att uppmärksamma det tornedalska 

kulturarvet, språkets betydelse och framförallt laestadianismens avtryck i identiteten, kulturen och 

språket. Det är inte alltid tydligt vart i dessa tre delar som laestadianismen har förändrat och gjort 

avtryck, men det blir tydligt efter dessa intervjuer att den ändå finns där. I ärligheten, i bilden av dem 

själva och i livssynen. Utan laestadianismens inträde i Tornedalen vet ingen hur det hade sett ut idag, 

men det man däremot kan se är att den har fördjupat och expanderat människors liv samtidigt som 

den krympt och konkretiserat andras, både på gott och ont. 

 

Den komplicerade relationen mellan hårt kroppsarbete och utbildning som Informant 3 tar upp tycker 

jag mig kunna se spår av än idag, även som det precis som informanten säger inte är på samma sätt 
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idag då familjeekonomin inte påverkar utbildningsmöjligheten. Dock finns uppdelningen mellan 

teoretisk och praktisk kunskap kvar. Ja, det är viktigt med utbildning, men det är också viktigt att 

veta hur man lägger en altan, sätter upp en panel eller hur man lagar sin bil om den går sönder. 

Känslan av att hela tiden sträva efter mer kunskap, teoretisk såväl som praktisk, tror jag hör ihop 

med den laestadianska påverkan som präglat Tornedalen. Ingen människa är fri från synd och kan 

aldrig bli ofelbar, vilket resulterar i att människan alltid kan sträva mot förbättring, både för sig själv 

och men också för andra i sin omgivning. Sedan tror jag också att det är en del av den tornedalska 

kulturen att vara händig och praktiskt lagd, för utan den kunskapen skulle inte människorna ha 

överlevt. Detta betyder att den praktiska kunskapen som traderas från generation till generation också 

bär på så mycket mer, den bär på en förståelse och ödmjukhet inför det liv som våra förfädrar levt 

och en respekt inför att bevara samma kunskap och ta vara på den. Det blir på ett sätt en 

kulturtradition i sig, trots att detta tankesätt säkert förekommer på fler platser än i Tornedalen. 

 

Språkstilen bär i sin tur på den historia som formar identiteten hos tornedalingarna, även om 

identitetsmallarna ser olika ut, har de fortfarande något inslag av språkstilen och kulturen. Själv anser 

jag inte att jag pratar med den grova tonen Informant 6 nämner, och även om jag kanske förstår 

humorn är det sällan jag själv skulle använda mig av den då den, enligt mig, hör lite hemma i en 

annan tid. Många av skämten är baserade på fördomar, även om det inte ligger något ont bakom det. 

Det blir paradoxalt – jag använder mig själv inte av humorn då jag tycker den har en underton av 

diskriminering, samtidigt som jag aldrig skulle kunna yttra detta till någon av den äldre generationen 

som använder sig av den. Jag balanserar mellan två olika sidor där jag inte kan välja en sida utan att 

behöva svika den andra, och jag tror inte jag är ensam om att känna detta. Språk utvecklas hela tiden, 

och det går inte att bevara inslag i språket hur länge som helst innan de byts ut och anpassas efter 

samhällets utveckling. Samtidigt bär dessa inslag i både meänkielin, och den svenska dialekten som 

pratas i Tornedalen, på en historia som inte bör glömmas bort. Historien måste då hitta nya vägar för 

att bevaras, i något mer konstant som behåller minnet vid liv, och som förslagsvis går ifrån den 

diskriminerande undertonen. 

 

Känslan av att tillhöra någonting större, och samhörigheten med Tornedalen och dess folk, är något 

som aldrig kan tas ifrån informanterna eller någon annan tornedaling. Oavsett hur kulturen kommer 

se ut i framtiden, finns det någoting unikt i Tornedalen, även om vad det är kommer förändras och 

skilja sig mellan individer. Informant 4 får genom sin beskrivning av den tornedalska 

gemensamheten, som jag tror många kan känna igen sig i, avsluta den här uppsatsen och påminna om 
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att alla som härstammar från Tornedalen, eller på andra sätt anser sig höra dit, delar någonting 

speciellt med varandra, 

 

Jag tror man känner en samhörighet med alla tornedalingar på något sätt. [...] Man känner att man som är 

lite hemma på något sätt med alla de här tornedalingarna, alltså man känner att man, man blir glad så fort 

man hör att någon är från Tornedalen oavsett om du råkar vara i Stockholm eller var du råkar vara. När 

man börjar prata så, så blir man som... man blir som ett. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

Laestadianismen 

1. Hur ser du på laestadianismen? 

2. Hur anser du att relationen mellan den Svenska kyrkan och den laestadianska rörelsen ser ut? 

Varför tror du att den ser ut som den gör? 

3. Anser du att Tornedalen är, eller har varit, påverkad av den laestadianska närvaron? På vilka 

sätt då?  

4. På vilka sätt tar laestadianismen sig uttryck idag i Tornedalen? Har det förändrats över tid? 

Den tornedalska identiteten 

1. Hur skulle du avgränsa vad som gör någon till en tornedaling? Är det vissa egenskaper, är det 

släktrelaterat, intressen, livssyn? 

2. Hur stor del av dig som individ tycker du är kopplat till ditt tornedalska kulturarv? Berätta på 

vilket sätt du anser det. 

3. Hur viktig är gemenskapen med andra tornedalingar för dig? På vilket sätt är den viktig? 

4. Hur uppnår du den gemenskapen och på vilket sätt bibehålls den? 

Den tornedalska kulturen 

1. Berätta om de grundstenar som den tornedalska kulturen bygger på, om det finns några. 

Till exempel några traditioner, levnadssätt, eller andra saker som du anser är unikt för den 

tornedalska kulturen. 

2. Hur tror du att kulturen kommer se ut om tio år? Vad kommer då att vara viktigt för 

kulturen, samma som idag eller andra saker? 

3. Om du fick ge ett, eller flera, förslag på hur den tornedalska kulturen kan bevaras för 

kommande generationer, vad skulle det/de vara? 

Språket i Tornedalen 

1. Vad betyder meänkielin för dig?  

2. Hur viktig är meänkielin för det tornedalska samhället tror du? 

3. Skulle du säga att det finns en negativ syn på meänkielin bland äldre tornedalingar? Varför 

då? 

4. Tror du att meänkielin kommer försvinna helt från Tornedalen? Och vad tror du det kommer 

innebära för kulturen då? 
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5. Hur tror du att man kan motarbeta det minskande antalet människor som pratar meänkieli. Är 

det viktigt? 

 


