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Den tornedalska identiteten i Sverige – finns den? 

 

I Regeringsskrivelser, Riksdagspropositioner, betänkanden från Kulturutskottet 

och i enskilda Riksdagsmotioner författade av Riksdagsledamöter, från 1980-

talet och framåt, antas det utan reservation att det finns en Tornedalsk kultur, 

med tillhörande identitet som är relaterad till plats, språk, mentalitet eller 

religion. Uppfattningen är att det rör sig om ett kulturarv som tillhör den svenska 

historien och som sådan måste bevaras som ett egenvärde. I detta bevarande 

ligger då att det måste finnas en specifik social identitet av att vara tornedaling. 

Just detta är en aspekt som tydligt framkommer i Svenska Tornedalingars 

Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) programförklaring: ”STR-T är ett 

riksorgan för svenska tornedalingar, tornionlaaksolaiset. Ett språkrör för 

Tornedalen, som bevakar tornedalingarnas språkliga, kulturella och samhälleliga 

intressen oavsett var de lever och verkar. Målet är att främja och stärka 

tornedalingarnas identitet och språkliga och kulturella förankring.”1 

Det gäller alltså att stärka något som redan finns. Men finns det en sådan 

identitet idag, eller rör det sig om identitetspolitik, dvs en strävan att bilda eller 

revitalisera2 en specifik tornedalsk identitet som fanns innan 1880-talet när 

försvenskningsarbetet påbörjades (se t ex Wande, 2011; Lipott, 2014)? Den 

vetenskapliga problematiken för denna utredning gäller frågan om vilken 

identitetstillhörighet tornedalingen har. Tornedalingar betraktas officiellt som en 

inhemsk minoritetsgrupp/svenskar (Lipott, 2014). De är inte en invandrargrupp 

vars politiska syfte är att integrera dem in i landet. Eftersom tornedalingar 

officiellt betraktas som en inhemsk minoritetsgrupp/svenskar är de så att säga 

redan integrerade i landet. Men frågan är, är detta en riktig beskrivning av 

tornedalingen idag? Om tornedalingen är svensk så är det egentligen inget 

problem som grupp betraktad. Men om tornedalingen känner sig som en 

inhemsk minoritetsgrupp som hävdar en egen identitet och som inte känner sig 

fullt delaktig det svenska samhället och rent av missgynnas av det svenska 

samhället, då är det ett integrations- och demokratiproblem av betydande mått. 

Ser man till den officiella politiska uppfattningen är den otvetydig, det finns en 

specifik tornedalsk identitet. Det rör sig om fyra faktorer som tillsammans 

definierar den tornedalska identiteten: 1) de har en icke-dominerande ställning i 

samhället och en uttalad samhörighet inom gruppen; 2) de tillämpar en egen 

religion, de har ett eget språk (meänkieli) och ett kulturellt arv som de slår vakt 

om; 3) de har en självidentifikation av att vilja behålla sin identitet; 4) de har 

                                                           
1 http://www.str-t.com/om-forbundet/ (hämtad 20141106). 
2 Det vill säga,  att återuppliva en förlorad föreställd gemenskap (Anderson, 2006). 

http://www.str-t.com/om-forbundet/


historiska band med Sverige sedan sekelskiftet (1900-tal) (”Regeringens 

proposition 1998/99”, nd). Stämmer verkligen allt detta? Finns det verkligen en 

genuin och avgränsad tornedalsfinsk kultur idag? Har i själva verket inte 

tornedalingen numera usurperats av en svensk kultur som ger utslag i en svensk 

mentalitet bland tornedalingar. Vilket lett till att den språkliga basen numera är 

svenska och om det finns ett bispråk så är det troligen mer engelska än 

meänkieli som utgör detta? Förvisso har den laestadianska väckelserörelsen varit 

stark i Tornedalen historiskt sett, men har inte den religiösa förankringen 

numera bland tornedalingar blivit utslätad till en sekulariserad hållning i likhet 

med svenskens hållning överlag till religion? Och den lilla ådra av religiös 

aktivitet som fortfarande förekommer ansluter sig mer till den svenska 

statskyrkan än den laestadianska väckelserörelsen? Samt överlag kommer inte 

det kulturella inflytandet numera från svensk alternativt engelsk/amerikansk 

kulturindustri (musik, litteratur, arkitektur, dans, humor, etc) än en tornedalsk 

vidareutveckling av sin egen kultur? Och finns det slutligen en sammanhållande 

solidaritet mellan tornedalingar (bofast såväl som förskingrade) att slå vakt om 

det tornedalska? 

Med Tornedalen avses geografiskt Torne älv- och Muonio älvdal från 

nordligaste punkten i Sverige till Haparanda i söder, där Torne älv utgör den 

östliga sträckningen av området. I västlig riktning sträcker sig Tornedalen dels 

utifrån Torne älv och Kalix älvdal från Kirunaområdet inkluderande Jukkasjärvi 

och delvis Gällivare kommundelar (Hakkas, Ullatti, Nattavaara, etc byar) ned 

till Tärendös gamla kommungränser med en tydlig språkbarriär vid Hoppet 

(ovanför Överkalix) och därefter ett avsmalnande område till Båtskärsnäs längst 

söderut. Kärnområdet för Tornedalen kan i stor utsträckning sägas vara Pajala 

kommun med byarna Tärendö, Junosuando, Pajala och Korpilombolo 

(”Skrivelse 1994/95”, nd). 

 

Identitet – en fråga om teoretisk kategorisering 

 

I vår vardag föreställer vi oss att vår identitet är något givet och etablerat 

alltsedan vår tidiga barndom. Alldeles oavsett vilka miljöbyten vi genomför så 

bär vi alltid med oss den prägling och inlärning som danat oss som individer i 

vår barndom. Och det är just av det skälet vi kan säga att vi är tornedalingar eller 

känner oss som tornedalingar (eller skåningar, savolaxare, bayrare, etc) oavsett 

vilka miljöbyten vi än kommer att företa oss senare i livet. Men inom 

beteendevetenskapen är detta vardagliga synsätt kraftigt ifrågasatt. Specifikt 

inom sociologi och socialpsykologi råder istället uppfattningen att identiteten 



(både för individen och kollektivet) är plastiskt och skiftande över tid och rum 

(Abercrombie, 2006). Individen skiftar miljöer över sin livsperiod som präglar 

denne till nya värderingar som gör att denne ifrågasätter gamla värderingar etc, 

vilket därmed skapar en successivt ny självbild av vem man är. När det gäller 

den kollektiva identiteten av sammanhållande traditioner, seder och bruk så 

vittrar de sönder eller tappar sin funktionella färdighet i en i övrigt skiftande 

omvärld av teknologiska innovationer, ekonomiska villkor och politiska 

reformer. Det är i stort sett så att den kollektiva identiteten måste ständigt 

uppdateras i sina traditioner, seder och bruk gentemot en skiftande omvärld som 

gör att den kollektiva identiteten bibehåller sin status av att just vara en 

någorlunda etablerad kollektiv identitet. I annat fall lär den försvinna. 

Diskussionen vad som utgör identitet och hur begreppet tillämpas empiriskt är 

ett återkommande tema inom sociologi och socialpsykologi. Begreppet är i sig 

ett elementa som används för att kategorisera vad eller vilka delar av en 

population som hör ihop som ett kluster i förhållande till andra delar av 

populationen som utgör andra kluster och som inte hör ihop med det första 

klustret. Identitet är utifrån denna utgångspunkt ett klassificerande begrepp som 

syftar till att skapa systematik i en annars osorterad mängd av empiriska 

observationer.3 Men begreppet har också en analytisk slagsida som förklarar 

varför en viss identitet utgör just en specifik identitet och på vilka grunder den 

har bildats som en identitet och upprätthåller sin ställning som just en avgränsad 

identitet för en avgränsad mängd individer. 

Det är just denna senare aspekt av begreppet identitet som är värd att redovisa 

lite närmare. Eftersom begreppet får olika innebörder beroende på vilken 

teoretisk utgångspunkt som utgör bakgrund för begreppets tillämpning. En 

nutida och allmänt spridd uppfattning inom sociologin är att begreppet identitet 

fångar upp ett empiriskt fenomen. Med det menas att man uppfattar och upplever 

saker och ting vid en given tidpunkt, dvs utifrån vår perception uppfattar vi 

något som bestämt och avgränsat. Det finns i denna ansats en hög grad av 

subjektivitet och relativitet. Om man som individ uppfattar och upplever en 

gemenskap med andra individer som likaledes uppfattar denna gemenskap, så 

skapas därigenom en kollektiv identitet av samhörighet. Det kan ske genom det 

visuella framträdandet (klädstil, frisyrer, uppträdande, etc); språket, dels den 

verbala kommunikationen, dels den icke-verbala kommunikationen 

(kroppshållning, gester, känslomässiga uttryck, etc); symboler (flaggor, 

                                                           
3 Den sociologiska typen av identitetsuppfattning står i stark kontrast till den mer utvecklingspsykologiska 
identitetsuppfattningen. Den senare uppfattningen betonar utvecklingen av ”jaget” som bärande element i 
identiteten. Det är dennes självbild och jaguppfattning utifrån den primära socialisation (framför allt modern) 
som individen präglats av vid 3-4 årsåldern som utgör grundstommen i dennes jag-identitet. 



platsförankring, etc.) av sådant som förmedlar en abstrakt föreställningsförmåga 

hos var och en av oss att kunna identifiera om den andre är av samma skrot och 

korn (autencitet) som jag själv är (Abercrombie, 2006). 

En tillhörande aspekt av identitet utifrån denna teoretiska utgångspunkt är 

skillnaden mellan vi och dom. Det är en skillnad som är ganska motståndskraftig 

mot förändringar beroende på hur djup konflikten är mellan vi och dom. Men 

det förutsätter att det finns en synbarlig konflikt, tillexempel konflikten mellan 

katoliker och protestanter i Nordirland. Den här typen av identitetsbildande 

bygger på stereotypiska föreställningar om dom andra som kollektiv 

(Abercrombie, 2006). Tillexempel ”det vet ju alla att ryssar är opålitliga”; ”det 

vet ju alla att finnar är fulla och uppför sig burdust”; ”det vet ju alla att svenskar 

är snobbiga och mjäkiga” etc. Men det gäller inte för Tornedalingar, en 

tornedaling är inte opålitlig, full eller burdus och definitivt inte snobbig och 

mjäkig. En tornedaling är i själva verket motsatsen till allt detta. Det blir 

därigenom en så kallad negativ definition av vad en tornedaling är på samma 

sätt som vår lagbok definierar vad som är tillåtet att göra genom att explicit 

definiera vad som inte är tillåtet att göra med följden att allt därutöver blir tillåtet 

att göra. 

Dessa två aspekter av samhörighet är i sin enkla form ett uttryck för en riktad 

känslorörelse eller uttryck för en viss attityd som är betingad av individens 

perception. Det gör att identiteten blir helt och hållet subjektiv, och eftersom 

identiteten grundar sig på känsla eller attityd så blir den relativ i det att den kan 

upphävas i samma stund som känslan eller attityden upphör hos individerna. 

Denna i grunden aktörsorienterade socialkonstruktivistiska ansats förnekar inte 

att det finns vissa primära identiteter som är ganska motståndskraftiga mot 

förändringar (t ex sådant som hör ihop med ens personlighetsdrag, eller 

djupgående konflikter osv), men att dessa identiteter inte skall ses som 

naturgivna. 

En helt annan typ av teoretisk ansats när det gäller identitet är den institutionella 

ansatsen inom sociologi som behandlar identitet som ett empiriskt objekt, vilket 

avser ett socialt faktum som står över varje enskild individs uppfattning och 

upplevelse om denne är tillhörig en grupp eller inte. Enligt denna ansats är 

identitet (liksom kön, klass, etnicitet, etc.) en egenskap i sig (sui generisis) 

vilken reglerar och styr individens uppfattning om dennes självbild, 

självförtroende och självkänsla. Denna ansats lägger tonvikten vid att identitet är 

uttryck för ett kollektivt medvetande som står över varje individ i tid och rum. 

Identiteten är ett socialt faktum som föregår och återverkar oavsett vilka 

individer som för tillfället antar den egenskap som identiteten säger. Den är 



observerbar i sina normer (uppförandekoder, tankesätt, ritualer, seder och bruk) 

och ju tydligare det sociala faktumet är desto tydligare observerbar är den 

specifika identiteten (Durkheim, 1978). 

Skillnaden i denna ansats mot den tidigare socialkonstruktivistiska ansatsen är 

att den inte är subjektivistisk. Den antar existensen av institutionella regler som 

kan liknas vid objekt, vilka är påtagliga för var och en av oss när vi bryter mot 

något av det sociala faktumets normer. Tillexempel ger ett normbrott en känsla 

av allt från obekvämsamhet, obehag, tillsägelse, disciplinering till i värsta fall 

utstötning från gruppen. Det kan då tyckas att det är upp till gruppens 

medlemmar att definiera vad normbrottet är, men så är inte fallet utan 

normbrottet som institutionell regel står över varje individ oavsett om det gäller 

den som utfört normbrottet eller de som försvarar normerna. Normen är helt 

enkelt något övermäktigt i förhållande till individernas handlingsutrymme. 

Skälet till att det är på det sättet beror på att denna ansats utgår från en 

systemtanke, varje samhälle består av ett antal institutioner som har sina 

avgränsade områden (t ex rättsordningen, skolan, religionen, politiken, 

marknaden, etc). Institutionerna befinner sig i funktionell balans med varandra 

för att få samhället i sin helhet att fungera som ett stabilt samhälle. Det vill säga 

när vi vaknar på morgonen ska vi veta vad vi kan förvänta oss blir fallet i vår 

vardag gällande skolgång, arbete, idrottsförening, danslokal, etc. under den dag 

som fortlöper. Det här gör sammantaget att ett socialt faktum om identitet är ett 

trögrörligt system av normer som inte låter sig förändras över en natt bara för att 

medlemmarna av identitetskategorin plötsligt bestämmer sig för detta. I själva 

verket sker en förändring av identiteten i förhållande till systemets funktionalitet 

och balansen mellan samhällets olika institutioner där en given definierad 

identitet som var funktionell vid ett visst tidsspann numera spelat ut sin roll och 

ersatts av en ny och funktionell identitet (Durkheim, 1978). Utifrån denna ansats 

blir frågan om tornedalingens identitet annorlunda formulerad än vid den 

socialkonstruktivistiska. Finns det en tornedalsk identitet som fortfarande är 

funktionell och betydelsefull vilken är nödvändig för att bära upp Tornedalens 

samhällsstabilitet? Gentemot frågan om Tornedalens medborgare idag 

perceptuellt uppfattar och upplever sig som tornedalingar på historiska eller 

personliga grunder oavsett om detta betingar samhällsstabilitet eller inte? 

Som läsaren förstår så är detta två teoretiska ansatser som inte går ihop. De går 

inte att förena till en tredje syntetiserande ansats, utan de måste ses som två 

motstridiga hypoteser av den fråga som man vill studera. Men med detta sagt så 

betyder det inte att delar av respektive ansats går att förena (vilket jag kommer 

att visa prov på), trots att de inte går att förena i sin helhet. 



 

Språket – en identitetsmarkör av betydelse 

 

Att tala, tänka och känna genom ett huvudspråk, varigenom individen behandlar 

kommunikationen till andra och inte minst reflekterar sina känslor igenom, är en 

kraftig identitetsmarkör av denne (Allardt, 1979). Tornedalingar har under lång 

historisk tid talat finska (Elenius, 2001). Det var dock en finska som blev alltmer 

uppbruten från Riksfinskan och utvecklade sig till en dialekt: Tornion murre, det 

vill säga en finskt relaterad dialekt med svenska låneord men med finska 

böjningar och uttal (Hansegård, 1968). Tornion murre var definitivt inte 

svenska, men inte heller Riksfinska utan något däremellan vilket fick status av 

att vara helt undermåligt som språkbruk. I detta fanns en tydlig stigmatisering av 

att de som talade denna dialekt ansågs som tröga, dumma, naiva och allmänt sett 

efterblivna i kulturell mening gentemot omvärldens modernisering och 

kulturella utveckling. Det fanns ingenting uppbyggande och positivt i bruket av 

dialekten (Hansegård, 2000). Det fanns därmed inte heller något uppbyggligt 

och stärkande för den kulturella förankring som dialekten var bunden till eller 

associerades med. I själva verket påtalas en lägre självbild och närmast 

tillintetgörande självkänsla (nedvärdering av det egna jaget, tillbakadragenhet) 

hos de som talade denna dialekt som sitt primära språkval, vilket i sin tur drog 

med sig en skam att beteendemässigt uttrycka sin tornedalska kultur (svag aktiv 

reaktion i form av att dominera den sociala interaktionen eller i form av svag 

påstridighet att framhäva sin ställning) inför infödda svenskar eller infödda 

finnar (Myllyniemi, Suolinna, & Haavio-Mannila, 1971). 

I Språkrådets elementära och som det tycks godtyckliga skattning av hur många 

som idag talar meänkieli rör sig spannet mellan 25 000-60 000 i Tornedalen med 

därtill 15 000 spridda tornedalingar runtom i Sverige. Det vill säga totalt 75 000 

individer 20144. Uppgiften baserar sig inte på en tydlig källa och det framgår 

inte om man med detta menar personer som talar meänkieli som huvudspråk, 

eller om det utgör ett bispråk, eller om personerna kan tala meänkieli men i 

huvudsak talar det endast i speciella sammanhang då och då. Det framgår inte 

heller med vilken kvalité personerna talar meänkieli (sker det flytande eller 

stakande).5 Jag misstänker att den godtyckliga skattningen återspeglar Statens 

                                                           
4 http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/meankieli.html (20141114). 
5 Det jag misstänker är att uppgiften om 75 000 individer baserar sig dels på den skattning som 
Länsskolnämnden i Norrbotten publicerade 1979 och den enkät som Radio Norrbotten publicerade 1980 vilket 
estimerade antalet individer som kunde förstå och tala meänkieli till drygt 100 000 (Wande, 1984), vilket fram 
till idag justerats ned till ett tal om 75 000. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/meankieli.html


tämligen bristande intresse för Tornedalen vilket numera ingår i Språkrådets 

verksamhetsstatistik som ett sätt att bekräfta rådets existens. 

Hur som helst, tittar vi till befolkningsstatistiken över Tornedalen där meänkieli 

åtminstone potentiellt bör och kan talas dagligen som huvudspråk så består den 

totala befolkningsmängden av 19 949 personer 2010 uppdelat på tätort (Pajala, 

Övertorneå, Haparanda, Kiruna, Gällivare och Kalix) och till dessa tillhörande 

småorter (t ex Tärendö, Kainulasjärvi, Rantajärvi, Aapua, Kukkola, Salmis, 

Masugnsbyn, Vittangi, Nilivaara, Nattavaara, Säivis, Båtskärsnäs)6. Av dessa 

närmare 20 000 personer är det rimligt att tänka sig att den absoluta huvuddelen 

talar svenska7. Att tillexempel en betydande andel av dem talar enbart svenska 

eller svenska och samiska men inte meänkieli (t ex i Kiruna och Gällivare 

kommun8) till en rätt varierande fördelning av de som talar meänkieli dagligen 

till de som talar det någon gång under året inom hela regionen.9 Utöver denna 

platsmässiga spridning av språkbruket kan man tänka sig ålder som en 

begränsande demografisk faktor. I princip kan man nog räkna bort alla 

åldersintervaller fram till 50 års ålder praktiserande meänkieli som huvudspråk.10 

Det betyder att vi då får en delpopulation av den totala populationen om 19 949 

på drygt 10 000 personer som potentiellt bör och kan tala meänkieli11. Om vi till 

                                                           
6 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdTatort/?rxid=
33005623-734c-4207-a529-51aa7f0fc9bf; 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdSmaort/?rxid
=f1ca4b51-cd6a-49dd-8958-53129eac26f5 (20141114). 
7 Redan 1966 kunde Jaakola (1971:113) i sin språksociologiska utredning visa att huvuddelen av dem som hade 
folkskola och någon form av intellektuellt arbete eller ett arbete som krävde yrkeskunnighet använde i 
övervägande grad både finska och svenska i arbetet men att det dominerande språket på arbetsplatsen var 
svenska. Detta i motsats till den icke-yrkeskunniga befolkningens språkanvändning på arbetsplatsen. Se även 
Zalamans (2001). 
8 Nils Slunga (1965) anger tillexempel att redan år 1930 var 65% av Malmfältens befolkning enbart 
svensktalande.  
9 Tillexempel anger Zalamans (2001) att endast tre procent av ett någorlunda representativt urval av 
Haparandas befolkning 1999 uppgav meänkieli som modersmål. Detta i förhållande till 44% som hade svenska 
och 50% som hade riksfinska som modersmål. Av de som kunde meänkieli uppgav 24% att de kunde det bra 
medan 41% uppgav att de kunde det dåligt till obefintligt. Wande (2011) menar att skolungdom idag i 
Tornedalen väljer att inte lära sig meänkieli i skolan som fritt valt ämne trots det officiella stödet att bredda 
språkbruket. 
10 Se Lundén (2011:88) som menar att de yngre generationernas kunskap i meänkieli har minskat eller rent av 
upphört. Se även Winsa (2003). 
11 Underlaget för denna beräkning bygger dels på källorna från not 6 samt SCB (”Tabeller över Sveriges 
befolkning 2009”, tabell 1.4.1). Beräkningen är utförd på följande sätt: utgångspunkten är de absoluta tal som 
gäller befolkningens storlek i Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner 2009 för åldrarna 
50 till 95 års ålder och därutöver. Summan av dessa delpopulationer är dividerade med det totala 
befolkningstalet för samtliga ingående kommuner vilket ger ett relativt tal på cirka 45-50 procent beroende på 
kommunens ålderssammansättning. För översiktlighetens skull utgår jag från 50 procent och överför denna till 
den totala populationen om 19 949 personer vilket ger ett tal på drygt 10 000 personer. I denna beräkning bör 
man kalkylera med en varians på att ett antal tusen personer av yngre ålder som talar meänkieli som 
huvudspråk, gentemot att ett antal tusen personer av de ingående åldrarna som talar enbart svenska eller 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdTatort/?rxid=33005623-734c-4207-a529-51aa7f0fc9bf
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdTatort/?rxid=33005623-734c-4207-a529-51aa7f0fc9bf
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdSmaort/?rxid=f1ca4b51-cd6a-49dd-8958-53129eac26f5
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdSmaort/?rxid=f1ca4b51-cd6a-49dd-8958-53129eac26f5


detta tillför de 15 000 personer12 som Språkrådet (not 4) antar talar meänkieli 

utanför Tornedalen som huvudspråk så har vi en total population på 25 000 

personer som idag talar, tänker och känner utifrån meänkieli som huvudspråk. 

Av denna population är en minoritet av dem lokaliserade i Tornedalen, och inom 

Tornedalen utgör de i bästa fall hälften av befolkningen. Detta utgör idag den 

samlade befolkningsmässiga stammen baserat på språkbruk för en tornedalsk 

kultur och identitet. 

Beräkningen kan tyckas nedslående men jag kan inte se att denna storlek skulle 

vara otillräcklig för att bevara en tornedalsk kultur och på kulturella grunder 

känna sig som tornedaling. Jag skulle nog vilja hävda att den är stor nog för att 

vidareutveckla den specifika kulturen och identiteten i förhållande till de 

moderniseringar och omvärldsförändringar som skett och sker. 

Men frågan är om bruket av meänkieli i så fall sker på ett sådant sätt att det 

utgör en markering av ens identitet gentemot andra språkbruk. Talar man 

exempelvis meänkieli som en protest mot att tala svenska, finska eller samiska 

för att därigenom ge uttryck för etniskt självbestämmande och integritet? Eller 

talar man meänkieli i situationer när alla andra talar meänkieli, men så fort 

någon utomstående svensk, riksfinne eller same blandar sig i konversationen så 

anpassar man språkbruket till denne. I första hand svenska och i andra hand 

engelska? Det betyder i så fall att meänkieli är ett språkbruk som inte äger en 

tydlig etnisk identitetsmarkör, utan etniciteten hos de inblandade 

konversatörerna är uppblandad med svenskhet och kanske rent av anglifierad till 

sitt innehåll. 

Det finns idag inte heller någon tydlig konflikt mellan tornedalingar och 

svenskar eller mellan tornedalingar och samer eller mellan tornedalingar och 

riksfinnar. Det betyder dock inte att det funnits sådana konflikter genom 

historien. I samband med nationalromantikens genomslag från 1880- till 1920-

talet fanns en tydlig försvenskningspolitik av den tornedalska befolkningen. 

Från den svenska överhetens perspektiv sågs den kraftfulla finska inblandningen 

hos tornedalingen som ett kulturellt lojalitetshot mot svenskhet och militär 

försvagning av Sverige gentemot den lede ”fi” i öster. Detta perspektiv hängde 

delvis samman med den kortvariga, men ändå kärnfyllda, konflikt som varade 

mellan de Finska storrikesdrömmarna under 1920-talet att annektera Tornedalen 

som en del av Finland, eftersom befolkningen talade och tänkte som finnar. Det 

                                                                                                                                                                                     
svenska och samiska, men inte meänkieli. Jag utgår från att språkvariationen mellan könen är lika, men att den 
kan variera mer när det gäller mellan utbildning och mellan yrke. I det fallet till svenskans fördel (se härom 
Jaakkola, 1971). 
12 Med reservation för avsaknad av källa överhuvudtaget. Det gäller inte minst avsaknad av trovärdig källa. Och 
därutöver reservation för bristande redovisning av beräkningsunderlag för uppgiften. 



var en annektering som den svenske tornedalingen motsatte sig. Konflikterna 

mellan tornedalingar och samer är en gammal problematik som hänger samman 

med den territoriella utvidgningen av den svenska skattestaten med hjälp av 

nybyggare som annekterade landområden som genom historien tillhört samerna. 

Denna typ av konflikt är inte speciell för Tornedalen på något sätt. Den är 

ganska typisk för varje stat där syftet är att driva in skatter och/eller exploatera 

landområden som är betydelsefull i något avseende för profitabel industriell 

verksamhet (Alalehto, 2001). 

Samtliga tre konflikthärdar var kännbara konflikter på sin tid, men idag finns 

inte dessa konflikthärdar (se t ex Allardt, 1979:77 i frågan om politiskt 

våldsutövande utifrån etnisk mobilisering). I själva verket har meänkieli 

tillerkänts status som minoritetsspråk av regering och riksdag. Det vill säga den 

svenska politiska överheten uppmuntrar idag till att ”tornedalifiera” bygden 

istället för att försvenska den. Konflikterna till samerna har idag till mycket stor 

del bilagts i de flesta svenska tornedalsbyar. Renskötseln har alltsedan 

begynnelsens tid brukats av både samer och nybyggare. Men sedan 

renskötsellagarna infördes under 1880-talet fick inte nybyggare ha egna renar, 

med undantag för Tornedalen där nybyggare fick/får ha så kallade skötesrenar, 

som samerna sköter enligt koncenssionsrätten åt dem (Elenius, 2010).13 

Enligt mitt förmenade finns idag ingen laddad ”vi och dom” mentalitet i den 

tornedalska identiteten. I själva verket löper språkbruken parallellt med varandra 

inte bara mellan kategorier (svenskar, samer, tornedalingar sinsemellan) utan 

framför allt inom individen där det svenska är till stora delar lika närvarande 

som det tornedalska, eller rent av överflyglar det tornedalska i både språkbruk 

och mentalitet14. 

Men man kan tänka sig en annan aspekt av språklig integration där tätheten i 

interaktioner, närheten till socialt utbyte och sammansättningen av att utföra 

gemensamma handlingar får individen att känna sig som tornedaling. Genom 

bruket av meänkieli så motiveras och stimuleras individen att känna sig som 

tornedaling vilket lyfter dennes självkänsla av etnisk tillhörighet (Parsons, 1964; 

Allardt, 1979)15. Men även utifrån denna utgångspunkt är den tornedalska 

identiteten oklar. Avståenden mellan byarna är vidsträckt. Det är inte självklart 

att en bofast tornedaling i Ullatti känner omedelbar samhörighet med en bofast 

tornedaling i Pajala. I själva verket kan det råda större samhörighet mellan den 
                                                           
13 Min egen erfarenhet av detta är att renskötseln handhas betydligt mer informellt än vad koncenssionsrätten 
säger. Renskötseln är idag till stora delar en gemensam angelägenhet mellan bofasta samer och bofasta icke-
samer när det gäller slåtter och utfodring av renarna. 
14 Vilket för övrigt Hansegård (1968:113) antyder. Låt vara att Hansegårds dataunderlag är undermåligt på 
grund av subjektiva skattningar, men de ger ändå en indikation på språkfärdigheten vid tiden. 
15 Såsom Regeringspropositionen 1998/99 slår fast i punkt 3 (se ovan). 



bofasta Ullatti bon och en bofast enbart svensktalande Gällivare bo, av det enkla 

skälet att de delar samma materiella villkor av industriell näringsstruktur och 

politiskt styre mot den offentliga näringsstruktur som Pajalabon delar (Lindmark 

& Wibe, 1979; Öström, 1980; Cullblom & Erixon, 1996). 

Låt vara att de materiella livsvillkoren är åtskilda mellan de tornedalingar som 

lever i Kiruna- och Gällivareområdet gentemot de tornedalingar som lever i 

Pajala- och Övertorneåområdet. Inte minst är industrialiseringsgraden betydande 

mellan områdena vilket ger stora effekter på sysselsättningsgrad och 

arbetsmarknadsställning, vilket i sin tur återverkar på individens sociala 

ställning, trygghet och mentalitet. Men det betyder inte att kulturella och sociala 

faktorer är helt underordnade materiella livsvillkor, i själva verket kan de till 

viss del verka oberoende av de materiella förutsättningarna och tillfredsställa 

andra dimensioner av individens livsvillkor. Social anknytning till föräldrar, 

vänner och bekanta (djupare emotionell kontakt, familjetillhörighet, etc.) och 

kulturell anknytning till en plats (uppväxt, historik, platsanknutna tankesätt, etc.) 

ger återverkningar på individens känsla av att tillhöra något, att ha sina rötter 

sprungna ur ett visst sammanhang (Heith, 2012; Anderson, 200616). 

Ett sätt att upprätthålla den sociala anknytningen är kontinuerlig kontakt med 

varandra. Interaktioner kan ske på många sätt idag både fysiskt och digitalt. 

Problemet här är att det saknas data för hur ofta dessa interaktioner sker mellan 

tornedalska familjemedlemmar, vänner och bekanta jämfört med liknande 

interaktioner men till annan regional tillhörighet. När det gäller den kulturella 

anknytningen så är denna aspekt något lättare att studera empiriskt. 

Genomslaget av meänkieli i förskola och skola borde ge en indikation på hur 

graden av kulturell anknytning ser ut. Det gäller också frekvensen av konserter, 

litteratur och teaterföreställningar på meänkieli; hur välbesökta är de och hur 

många tornedalingar tar del av dem. Det vill säga hur viktiga är dessa inslag i 

tornedalingens självbild och känsla av hemhörighet? 

Det är inte tu tal om att det under mycket lång tid funnits inslag av att 

institutionellt bygga upp tornedalingens språk- och kulturella hemtillhörighet. 

Tillexempel började regelbundna finskspråkiga radioprogram att sändas redan 

1957 (en halvtimme i veckan) till tornedalingar. Utbildningsprogram för 

finskainlärning började sändas 1959; frivillig finskaundervisning introducerades 

i svenskt skolväsende för tornedalingar 1970; lagen om hemspråksundervisning 

trädde i kraft 1977 (1-2 veckotimmar) vilket ledde till att hemspråksklasser 

                                                           
16 Anderson diskuterar ursprungligen skälen till varför vi har nationalism. Han menar att nationalism bygger på 
en föreställd gemenskap hos var och en av de individer som ingår i ett givet kollektiv. Denna föreställning 
bygger uteslutande på trosvisshet och önskan om emotionell samhörighet. I så måtto äger den likvärdiga drag 
med religiositet som social rörelse. Alltså ett drag av mysticism och oförklarad irrationalitet. 



organiserades (all undervisning skedde på finska), osv osv. När det gäller 

litteratur och tidningar så är Haparandabladet en förebild, alltsedan starten för 

130 år sedan publicerades i princip alla artiklar på både finska och svenska. Men 

kanske ett ännu större inflytande har riksföreningen STR-T haft med sin tidning 

”Met-avvisii” (vår tidning) som likaledes är tvåspråkig. Till detta tillkommer 

inte minst att STR-T driver bokförlaget Kaamos som gett ut en mångfald 

tornedalska författare vilka skrivit på meänkieli. Utöver detta finns 

Tornedalsteatern som spelat sketcher, revyer och drama framför allt på 

meänkieli men också på svenska. Utöver detta finns alltsedan 1987 Academia 

Tornedaliensis (Meän akateemi) som syftar till att utveckla kulturarbetet med 

tillhörande språknämnd (Hansegård, 2000; Winsa, 1996; Kuoppa & FÖR, 

2008). 

Det är ingen tvekan om att det alltsedan 1950-talet funnits institutionella former 

och en språkpolitisk acceptans för att uttrycka och vidareutveckla meänkieli och 

den tornedalska kulturen. Men frågan är har detta arbete burit frukt. Har 

tornedalingen tagit till sig denna yttring av språklig hemtillhörighet? Om man 

frågar Hansegård (2000) så är detta högst tveksamt, beroende på att äldre 

generationers tornedalingar fortfarande känner av stigmatiseringen från förr och 

vänder sig mot att se meänkieli som ett språk. Man skriver inte på meänkieli, 

utan det är något som en kulturell elit ägnar sig åt. Och den medelklasskultur 

som idag förmedlas på svenska till tornedalingen genom radio, tv och tidningar 

väcker inte någon motreaktion hos tornedalingen baserad på meänkieli eller dess 

allmogekultur. Det är kort och gott ett i det närmaste totalt införlivande av det 

svenska hos dagens tornedaling. Men, hävdar Winsa (1996), ett sådant 

underkastande från tornedalingens sida gentemot det svenska har ännu inte skett. 

Det är fortfarande inte frågan om ett totalt underkastande. Tornedalingen är på 

grund av sin historiska bakgrund inte helt integrerad i det homogena enspråkiga 

Sverige. Tornedalingen har fortfarande ett behov att få sin identitet bekräftad 

genom språket, Winsa hänvisar härvidlag till STR-T och till lokalradions 

utsändningar. Existensen av dessa fenomen indikerar närvaron av och behovet 

att vidareutveckla den tornedalska kulturen och identiteten. 

Frågan är då vad visar empirin?  

Om vi börjar med historiken så visar den svenske historikern Lars Elenius 

(2001) i sin omfattande institutionellt inriktade källkritiska avhandling att frågan 

om den svenske tornedalingens språkbyte från tornedalsfinska till tvåspråkighet 

inte bara berodde på den svenska överhetens försvenskningspolitik. Det var i 

högre grad en fråga om tornedalingens egen vilja att genomföra detta språkbyte. 

En viljeinriktning som var följden av den moderniseringsprocess som löpte 



parallellt med den kapitalistiska industrialisering som pågick i Sverige från 

mitten av 1880-talet och framåt med en liknande utveckling i Finland. Men där 

moderniseringen följde ett nationalstatsbyggande som delvis gick i två olika 

riktningar för de två länderna. Moderniseringen innebar etablerandet av en ny 

arbetsmarknad (sågverken vid kustbandet och malmfälten i norr), med en 

alltmer perifer primär näringssektor kvar i Tornedalen; etablerandet av ett civilt 

samhälle (läs- och skrivkunnigheten ökade i alla samhällssektorer); ökat 

demokratiskt deltagande i samhället (ökat offentligt informationsflöde samt inte 

minst ökad facklig och politisk medvetenhet hos de tornedalingar som flyttade 

till de nya arbetsmarknaderna) och ändrade äktenskapsmönster bland 

tornedalingar (Elenius, 2001:303-304).  

Genom sin källkritiska bearbetning av primärmaterialet gällande Övertorneå 

kommun 1850-1930 visar Elenius hur moderniseringen genom sina materiella 

villkor bidrog till att den tornedalska mannen började flytta till de nya 

arbetsmarknaderna (t ex var medellönen betydligt högre i den svenska 

industrisektorn än i den finska industrisektorn och den tornedalska agrara 

sektorn) och däri tvingades lära sig svenska för att fungera som arbetskraft. Men 

också hur språkinlärningen genom de fackliga och politiska avdelningarnas 

kampanjer bidrog till att lära tornedalingen svenska för att denne skulle kunna 

delta i kampen för sina demokratiska rättigheter. När det gäller 

äktenskapsmönstret så visade det sig att nationsgränsen mellan Finland och 

Sverige var större än man antagit (Elenius, 2001). Äktenskapsbildningen gick i 

betydligt större utsträckning till svenskområden (Överkalix) både ifråga om 

utflyttning och tillflyttning (Övertorneå) än till Finland (Ylitornio). Det var 

framför allt kvinnorna som flyttade. Genom dessa flyttningsmönster blev 

svenskspråkigheten ett naturligt inslag i vardagen, dels för kvinnorna dels för 

barnen. Skolväsendet i Tornedalen, som ansågs eftersatt av de svenska 

myndigheterna på grund av att undervisningen fram till 1890-1900 utfördes på 

finska, var inte så efterblivet som det antogs. Det är riktigt att de tornedalska 

barnen, på grund av en pedagogisk metod som byggde på att svenska talades i 

hemmen, var lite senfärdiga än övriga skolområden i Sverige i de flesta 

skolämnena inte minst i läs- och skrivkunnighet. Men det tornedalska 

skolväsendet hämtade upp denna eftersatthet fram till år 1900, då de tornedalska 

barnen uppvisade läs- och skrivkunnighet på samma nivå som de svenska 

barnen, men då på finska! De svenska skolinspektörerna var dock så förblindade 

av försvenskningspolitikens ansats att det inte var kunskapen i skolämnena som 

räknades, utan om denna kunskap förmedlades på svenska. Och förvisso kan det 

vara så att det är en nackdel att kunna mycket, men inte kunna förmedla det på 

det majoritetsspråk som råder. Men även detta var ett relativt snabbt och 



överkommande problem för i och med försvenskningspolitikens genomslag i 

skolväsendet (1890-1920) och det offentliga informationsflödet på svenska där 

fackliga och politiska organisationer bidrog med sin beskärda del. Samt inte 

minst arbetskraftsmigrationen bland tornedalska män bidrog till att svenskan 

kom in som en naturlig del i de tornedalska hemmen vilket med det offentliga 

informationsflödet gjorde att tornedalingen relativt snabbt blev en tvåspråkig 

person. Denna diglossi att tala och skriva olika språk beroende på vilket 

sammanhang personen var satt i var helt enkelt en anpassning till den 

moderniseringsprocess som Sverige genomgick vid denna tid. Och den var som 

sådan relativt skild från det samtida finländska moderniseringsprojektet 

(Elenius, 2001). 

Genom Elenius avhandling tecknas bilden av att tornedalsfinskan som 

identitetsmarkör successivt tappar sitt fotfäste inom familj, skola, politik och 

marknad som institutioner. Tornedalsfinskan ersätts successivt av tvåspråkighet 

därför att tornedalsfinskan inte är funktionell i förhållande till institutionernas 

stabilitet att tillse en fungerande vardag i familjelivet, att tillse en framtida 

arbetskraft som kommunikativt fungerar på arbetsplats och att kunna tillvarata 

sina demokratiska rättigheter för sin egen och systemets befrämjande. Den bild 

av institutionella förändringar som Elenius tecknar vittnar om att det är 

betydande historiska rörelser som leder till en ny institutionell ordning i 

Tornedalen. Den ger påtagliga effekter på den tornedalska befolkningens 

språkbyte till tvåspråkighet. Frågan är då om denna moderniseringsprocess 

fördjupades ännu mer efter 1930 så att enbart svenskspråkighet blev följden?  

Den finske språksociologen Magdalena Jaakkola (1973)17 visar att 

tvåspråkigheten hade fått ett betydande fotfäste i Tornedalen 1966. Det var i 

princip bara de äldre som hade finska som huvudspråk (finska brukades mellan 

makar, mellan syskon och mellan vänner), medan mindre än en femtedel av de 

yngre hade finska som huvudspråk. I princip all officiell samhällsinformation 

och närmast allt officiellt tal och aktiva engagemang (i affärer, i föreningar och 

gentemot myndigheter) skedde på svenska. Skolan var i stort sett helt 

svenskspråkig och språkbruket på arbetsplatsen var svenska. Det var bara inom 

den laestadianska väckelserörelsen och inom privatlivet bland medelålders och 

äldre som finskan dominerade. Tillexempel talade en tredjedel av de som var 

huvudsakligen svenskspråkiga finska med sin mor medan de som var 

tvåspråkiga talade enbart finska med sin mor. När det gällde läs- och 

skrivkunnigheten så hade denna minskat drastiskt bland de enbart finsktalande 

och inte minst bland de tvåspråkiga. De tvåspråkiga var i detta avseende riktigt 

                                                           
17 Baserad på ett underlag av 347 intervjuer i sex byar inom Övertorneå kommun. 



dåliga, eftersom de hela tiden letade efter svenska låneord som förfinskades i 

talet18 medan de enbart finskspråkiga letade efter riksfinska synonymer. När det 

gällde läs- och skrivkunnigheten i svenska så stördes mätningarna av dels en 

vilja att dölja sin okunskap i svenska bland barnen, dels en icke tillräcklig 

kompetens bland tvåspråkiga lärare att lära ut läs- och skrivkunnighet i svenska 

till barnen. Det var två faktorer som Jaakkola inte kunde kontrollera för i sin 

undersökning. När det gällde arbetskraftsmigrationen visade sig inte helt 

oväntat, givet Elenius (2001) resonemang, att de tvåspråkiga var mest benägna 

att flytta från Tornedalen, medan de huvudsakligen finsktalande tornedalingarna 

stannade kvar i bygden och drabbades i större utsträckning av arbetslöshet än de 

tvåspråkiga på grund av arbetsrationaliseringarna inom jord- och skogsbruk. Det 

vill säga ett tydligt utslag av moderniseringsprocessens inverkan. 

Ett kuriosum i Jaakkolas undersökning var försvenskandet av de finska 

släktnamnen som vid tidpunkten för Jaakkolas undersökning var omfattande. 

Jaakkola tyder detta som ett utslag av att försöka dölja sin etniska identitet (a 

a:72-73), vilket det till viss del var. Men det mesta tyder på att det var en 

funktionell anpassning till de svenskspråkiga institutioner som personerna redan 

var involverade i (inom arbetet, inom föreningslivet, inom skolan, mot 

myndigheter etc.). Det vill säga en anpassning till den moderniseringsprocess 

som pågick (Sandström, 1991). 

Hur som helst, några decennier efter det att Jaakkola presenterat sina resultat 

kunde den finske bibliotekarien Marjatta Junttila (1991) och den svenske 

språkvetaren Erling Wande (1984) konstatera att tendensen fram till början av 

1980-talet gått i allt tydligare riktning mot en dominerande svenskspråkighet i 

Tornedalen. Tillexempel var 16 % av de som började årskurs ett 1967 enbart 

finsktalande19; 1976 hade denna andel sjunkit till endast 1 %. Utöver detta 

talades i praktiken endast finska i hemmen av drygt 20 % av de unga, medan 

resten var endera tvåspråkiga eller helt svenskspråkiga i hemmen. Allt officiellt 

språk bland de unga skedde på svenska. Det var självklart en oroande tendens 

för den som hävdade existensen av en tornedalsk identitet baserad på meänkieli, 

men vare sig Junttila eller Wandes resultat kunde tas som intäkt för att denna 

tendens var riktig, därtill var de alldeles för kvalitativa i sina urval och berörde 

bara en del av moderniseringsprocessen. 

En mer omsorgsfull undersökning av sambandet moderniseringsprocess och 

språkbruk utfördes istället av den finske sociologen Erik Allardt (1979). Allardt 

                                                           
18 Därav talet om halvspråkighet bland de tvåspråkiga tornedalingarna (Hansegård, 1968). Vilket föranledde en 
respondent i Jaakkolas (1973:97) undersökning till följande uttalande: ”… man känner sig så dum, när man talat 
finska hela sitt liv, men ändå inte kan det.”  
19 Jaakkola (1973) anger denna andel som något mindre till 14% 1966. 



genomförde en omfattande studie av etniska minoriteter där tornedalingar ingick 

i materialet. Den bygger dels på institutionella data från regionen, dels på 

individdata baserad på attityder till etnisk tillhörighet. Data har bearbetats via 

faktoranalys (syftet är att finna förklaringsvariansen i det underliggande mönster 

som ett antal sammansatta variabler bildar) genom att sammanföra 18 oberoende 

variablers påverkan mot den beroende variabeln ’etnisk identifikation’ i tre 

kluster, lingvistiska resurser, ekonomiska resurser och politiska resurser. Det 

Allardt finner pekar i samma historiska riktning som Elenius (2001) och 

Jaakkola (1973) samt Hansegårds uppfattning (1968), nämligen att 

tornedalingarna blev alltmer usurperade av det svenska språket. De lingvistiska 

resurserna i form av ett eget minoritetsspråk var ytterst svaga för tornedalingar 

vid denna tid. Det var en liten andel av befolkningen som talade meänkieli. I 

skola och i det officiella språkbruket tillämpades i det närmaste helt och hållet 

svenska och meänkieli ansågs inte ha en unik ställning som språk.20 De 

ekonomiska resurserna var betydligt bättre än de lingvistiska resurserna för 

tornedalingar. Det ekonomiska välbefinnandet var hyfsad (mätt genom BNP, 

troligen som ett utslag av arbetskraftsmigrationen, skatteutjämningspolitik och 

den solidariska lönepolitiken); huvuddelen av regionen levde på den så kallade 

primära sektorn (jordbruk, skogsbruk, fiske och gruvbrytning), men immigration 

och populationens spridning (dess täthet) var dock låga (mest troligt beroende på 

utflyttning och regionens storlek). De politiska resurserna var i nivå med de 

lingvistiska, det vill säga låg. Regionens autonomi (att den ägde viss 

självbestämmanderätt), existensen av egen massmedia och rätt att använda sitt 

eget språk vid kontakt med myndighet eller regering var låg till i det närmaste 

obefintlig. Sammantaget betecknar Allardt (1979:64) tornedalingarnas ställning 

som svag när det gäller de tre klusterformationernas samband till etnisk 

mobilisering.21 

Det skall dock sägas att Jaakkola och Allardt utförde sina studier innan 

propositioner, betänkanden från kulturutskottet och riksdagsskrivelser började 

författas, och innan STR-T tillkom som riksförening för Tornedalingarnas 

ställning och status. Det är rimligt att anta, såsom Winsa (1996) gör att ett totalt 

underkastande under det svenska ännu inte skett. Att tornedalingars lingvistiska 

resurser bör ha ökat, och det rätt ordentligt, i samband med 1980-talets officiella 

acceptans av den tornedalska kulturen och meänkieli som språk, vilket i sin tur 

bör ha spillt över på de politiska resurserna. Det var just detta som Wande 

                                                           
20 Mätningen har skett innan den officiella diskussionen om meänkielis ställning började ta fart under 1980-
talet. 
21 Mycket talar för att situationen inte blev bättre för Tornedalen fram till åtminstone 1990-talet. Winsa (2003) 
visar genom officiell statistik att Tornedalen fortsättningsvis hade en svag ekonomisk utveckling, hög 
arbetslöshet, höga sjuktal, lägre förväntade livslängder och högsta andelen statliga subventioner inom Sverige. 



(1984) hoppades på när han påpekade att det hade skett en språkpolitisk 

revitalisering av meänkieli i samband med bildandet av STR-T vilket gjort att 

försvenskningen av Tornedalen åtminstone temporärt brutits. Wande pekade 

därutöver på en rad privata observationer som han hade gjort. Bland annat hade 

Pajala kommun fattat beslut om att all officiell information skulle handhas både 

på finska och svenska till medborgarna, att yngre män i regionen börjat använda 

finska låneord vid bruk av svenska. Att den bofasta tornedalingen kunde, i 

början av 1980-talet, mer finska ord än vid tidigare mätningar22 och att den 

finska självbilden hade vuxit bland tornedalingar. Men exakt vad detta betydde 

för framtiden var oklart. Wandes observationer var vare sig systematiska eller 

representativa, vilket gjorde att generaliserbarheten i hans observationer var 

mycket låg. 

Frågan är då vad visar den mer uppdaterade forskningen när det gäller 

sambandet mellan moderniseringsprocess och språkbruk relaterat till frågan om 

den tornedalska identiteten?  

Först som sist måste det sägas att empirin är skral till mycket skral kring denna 

fråga. Den är inte tillnärmelsevis, med några få undantag, på samma nivå som 

Elenius (2001), Jaakkolas (1973) eller Allardts (1979) studier, vare sig i bredd 

eller analytisk bearbetning. Dataunderlaget är istället litet och mestadels 

kvalitativt till sin natur baserad på selektiva urval. Det är arbeten som sträcker 

sig från studentuppsatser inom ramen för universitetsutbildning (c-nivå och 

mastersnivå) till doktorsavhandlingar. Den empiri som redovisas baserar sig på 

perception och subjektiva skattningar med inslag av alltifrån milda till grova 

partstagande ställningstaganden. Empirin har ingen demografisk 

representationsgrund för populationen i sin helhet med bristande 

generaliserbarhet som följd. Statistiska analyser i syfte att mäta effekter mellan 

variabelsamband låter sig inte göras, så några representativa samband av bivariat 

eller multivariat slag finns inte. Däremot kan man tack vare det kvalitativa 

inslaget komma åt exempel på hur individer uppfattar och upplever sin situation 

och vilka meningsbärande element det finns i den tornedalska identiteten. 

I frågan om det idag finns en tornedalsk identitet så skiftar svaren från inte alls 

till att det finns. Identiteten baserar sig på den folkliga uppfattningen att man 

föds till en identitet och bibehåller denna genom livet. Tornedalska ungdomar 

och vuxna i framför allt Pajala, Övertorneå och Haparanda hänvisar till sin egen 

eller sina föräldrars härstamning som grund för att man känner sig som 

tornedaling plus det enkla faktum att man var bosatt i Tornedalen (Cullblom, 

                                                           
22 Tillexempel utförde Jaakkola (1973) liknande mätningar. 



199423). Detta skall då jämföras med den forskning som visar att tornedalingar 

anpassar sin identitet till förändrade miljöer, dvs om en tornedaling flyttar 

söderut så antar denne en mer adaptiv identitet i förhållande till den nya miljön 

(”Identitetsstärkande aktiviteter”, 2004; Karlsson, 200724; Prokkola, 200925). En 

lite mer sofistikerad och nyanserad syn på denna fråga anges dock av Winsa 

(200526; se även Elenius, 2008), som menar att den tornedalska identiteten 

stärkts inom kärnområdet Pajala kommun i Tornedalen under 1990- och början 

till 2000-talet. Men att den i övriga delar av Tornedalen (Övertorneå, 

Haparanda, Kiruna och Gällivare kommun) tappat eller stått stilla. Winsa mäter 

denna tendens genom graden av kulturella aktiviteter (bokutgivning, 

musikproduktioner, konserter, dansuppvisningar, etc) på meänkieli som ökat 

dramatiskt i förhållande till tiden före 1980. Och han menar att denna ökning av 

de kulturella aktiviteterna implicit ökat tornedalingens sociala kapital (graden av 

sociala nätverk, social kompetens och demokratiskt deltagande)27, vilket i sin tur 

antas ha lett till mindre ohälsotal och välmående bland medborgarna i Pajala 

kommun i det att självbilden ökat28.  

När det då gäller synen på meänkieli visar Cullblom (1994)29 att en övervägande 

majoritet av ungdomarna i Tornedalen, förutom Kiruna och Gällivare 

kommuner, pratade finska någon gång i hemmet och i samtal med föräldrarna, 

men att de överlag skämdes för att prata finska offentligt i skolan och i 

samhället. Märkligt nog var ändå 93 % av skolungdomarna i Cullbloms 

undersökning för ett bevarande av finskan i Tornedalen, samtidigt som endast 23 

% av dem ansåg att finskan var nödvändig för deras tornedalstillhörighet! Det är 

ett resultat som står helt eller delvis i kontrast till Söderenas (201230) och Lipotts 

(201431) resultat, som menar att äldre människor i högre utsträckning talar 

                                                           
23 Dataunderlaget utgör 822 enkätsvarande skolungdomar och 416 telefonenkäter bland 35- och 55-åriga vuxna 
bosatta i Tornedalsområdet. 
24 Dataunderlaget utgör 4 personer intervjuade som fokusgrupp. 
25 Dataunderlaget utgör 36 personer av vilka hälften var boende i finska Tornedalen och andra hälften i svenska 
Tornedalen. 
26 Dataunderlaget utgörs av registerdata hämtat från SCB och täcker hela populationen. 
27 Winsa visar dock inte hur han har mätt detta samband och hur starkt sambandet är i fråga om signifikans 
eller effekt. 
28 Sambandet måste sägas vara långsökt. Winsa visar inte hur de ökade kulturella aktiviteterna haft denna 
effekt. Det rör sig om rena spekulationer. Tillexempel tar inte Winsa hänsyn till de etnogenetiska resultat som 
Beckman (1994) funnit, nämligen att i och med att den finska genetiska (SODI*2 och TF*B0-1) inblandningen är 
närmare 70 % av den tornedalska befolkningens genmaterial så får det ett genomslag på vissa typer av ärftliga 
sjukdomar. Dit hör hjärt- och kärlsjukdomarna som dominerar i Tornedalen. Man kan till viss del medicinera 
bort en del av dessa sjukdomar, men att tro att man via ökade kulturella aktiviteter kan minska dessa ärftliga 
sjukdomar är helt enkelt felaktigt. 
29 Cullblom diskuterar i sin licentiatavhandling genomgående finska. Det är oklart om hon med det menar 
riksfinska eller meänkieli. 
30 Dataunderlaget utgör 69 enkätsvar bosatta i Kaunisvaara, och med ett stort bortfall på hela 51 procent. 
31 Dataunderlaget är inte redovisad i artikeln. 



meänkieli än yngre, men att de äldre inte läser eller skriver på meänkieli i 

motsats till de yngre tornedalingarna. De yngre tornedalingarna kan tala, läsa 

och skriva på meänkieli men föredrar svenska. Språkkompetensen är dock sämst 

för generationen runt 40 år. I Söderenas undersökning är en övervägande 

majoritet (67 %) övertygade om att meänkieli kommer att dö ut eftersom 

ungdomarna inte är intresserade och/eller kommer att flytta från bygden. Och 

det är inte heller något som beklagas av en del svarande, eftersom meänkieli av 

61 % ansåg att det inte var så viktigt därför att de inte fyller någon 

samhällsnyttig funktion. Lipott antyder tentativt att engelskan kan komma att ta 

över som bispråk vid sidan av svenskan som huvudspråk.32 I Söderenas 

undersökning antar 57 % av respondenterna att engelskan kommer att ersätta 

meänkieli som bispråk till svenskan. 

Överlag känner sig inte tornedalingen stolt över meänkieli, dels på grund av en 

efterhängande försvenskningsprocess där språket ansetts fult, dels därför att man 

inte förstår på vilket sätt det är användbart. Om man nu skall lära sig meänkieli 

(i Pajala har man satt upp ett mål att 80 % av eleverna ska ha lärt sig meänkieli 

efter grundskolan, vilket för övrigt kritiserats av Skolinspektionen) så kan man 

ju lika gärna lära sig riktig finska (Cullblom, 199633; Gustafsson & Tuorda, 

2004; Karlsson, 2007; Elenius, 2008; Lundén, 2011; Söderena, 2012; Bodrogi, 

nd). Skälet till detta, enligt Cullblom (1996), är att tornedalssvenskar har ett idag 

utvecklat socialt och ekonomiskt utbyte med finländare, och då underlättar 

språkfärdighet i riksfinska mer än meänkieli.34 Ett andra skäl är att kvinnor vid 

vissa av de tornedalska byarna söker sig en finländsk man i Finland vilket 

underlättas genom språkfärdighet i riksfinska (Winsa, 2003). Ett tredje skäl kan 

vara att man vill lära sig riksfinska därför att i Finland betraktas meänkieli som 

en marginaliserad dialekt (inte ett språk) av ringa betydelse (Bodrogi, nd).35 I 

Söderena (2012) beskrivs meänkieli av en respondent t o m som sotkukieli, dvs 

som ett orent, smutsigt språk. Ett fjärde skäl kan vara att tornedalingar och 

riksfinnar idag inte riktigt delar samma värderingar, motiv och attityder. Att de 

helt enkelt inte riktigt ”sitter i samma båt” (Paasi & Prokkola, 2008:2436). 

                                                           
32 Vilket även Elenius (2010) antyder tentativt. 
33 Dataunderlaget utgör 20 intervjuer. 
34 Cullblom (1994) visar att en klart övervägande majoritet av skolungdomarna i Pajala, Övertorneå och 
Haparanda ansåg att de hade nytta av att kunna finska. Men det framgår inte tydligt om Cullblom med detta 
menade finska som riksfinska eller som meänkieli. Hur som helst så menar Elenius (2008) och Passi & Prokkola 
(2008) att just meänkieli kan till viss del fungera för gränsöverskridande samarbete, men skillnaden mellan 
meänkieli och riksfinska är dock för stor för att det ska leda till ett officiellt samarbete. 
35 Även denna uppfattning motsägs av Elenius (2008) som menar tvärtom att människor i Finska övre 
Tornedalen har en positiv attityd till meänkieli. 
36 Dataunderlaget består av 36 intervjuer. Hälften i Finland, hälften i Sverige. 



En lite märklig uppfattning i just detta sammanhang, med tanke på språkets 

centrala identifikationsställning, är att en tornedaling idag inte behöver kunna 

meänkieli för att just känna sig som tornedaling (Berggren & Ek, 200937). Det 

står i skarp konstrast till de resultat som Cullblom (1994) finner där 66 % av de 

vuxna uppgav det finska språket som betydelsefullt ur subjektiv synvinkel. 

Liknande resultat finner även sociologen Peter Waara (199638) som i sin 

avhandling visar att denna uppfattning i vart fall inte kan stämma för ungdomar i 

Haparanda. Där är graden av spåkunnighet i meänkieli viktig för att känna sig 

som tornedaling, inte minst därför att äldre talar meänkieli och vill man ha ett 

socialt utbyte med finländare då bör man åtminstone kunna meänkieli även om 

riksfinska är att föredra. Enbart svensktalande ungdomar i Haparanda ville helst 

av allt flytta från Tornedalen av just det skälet. Och ser man till den 

språkvetenskapliga uppfattningen så är just ett av de starkaste skälen till att 

institutionalisera meänkieli som språkbruk att alla de som är tornedalingar får ett 

tungomål som de kan uttrycka sig igenom och därigenom bli tornedalingar i akt 

och mening (Bodrogi, 2014). Eller som Winsa (2005:172) uttrycker det: ”(The) 

language is, without doubt, the most important instrument for transferring, 

developing and creating social capital. Language as a social phenomenon gives 

meaning, categorizes, filters, produces and develops common sense and 

understanding.” Riktigt så determinerande är nu kanske inte riktigt språket för 

vår existens. Trots allt är vår förmåga till reproduktion och överlevnad avhängig 

tillgången till ekonomiska resurser som vi kan fördela i någon rimlig mening 

utifrån våra politiska egenskaper. Men visst är språket viktigt! 

Upplevelsen bland bofasta tornedalingar av hur integrerad man är i Sverige 

utifrån hur man upplever att svenskar söderut ser på tornedalingar är överlag 

negativ till mycket negativ. Enligt tornedalingar själva uppfattas de som 

hämmade på grund av finskan, att de är tröga, lata och bidragstagare samt att de 

hemfaller åt att finna lösningen på sina problem endera i form av Gud, 

kommunism eller flaskan vilket gör tornedalingen tämligen enkelspårig i sitt 

tankesätt. Tornedalingen är helt enkelt inte upplyst och bildad som svensken i 

allmänhet, vilket får tornedalingen av idag att skämmas för sitt ursprung 

(Karlsson, 2007). Men det finns också positiva sidor som att tornedalingen är 

snäll, trevlig, positiv för det mesta, ärlig och arbetsam samt hemkär (Cullblom, 

1994). Och bland tornedalingar som flyttat och blivit mer eller mindre bofasta 

söderut, så ser man på tornedalingar som ambitiösa och ordningsamma, även om 

det är lite motstridigt när det gäller de tornedalska männen som anses vara lite 

tröga och fega (Cullblom, 1996). 

                                                           
37 Dataunderlaget består av 5 intervjuer. 
38 Dataunderlaget består av 26 intervjuer. 



Med detta som underlag, och det måste återigen reserveras för det skakiga 

dataunderlagets kvalité, kan jag dra slutsatsen att även om de lingvistiska 

resurserna formellt ökat med det officiella erkännandet av meänkieli så kan man 

knappast säga att detta informellt stärkts. Den politiska självbilden har inte 

heller stärkts utan tycks stå kvar på samma nivå som Myllyniemi, Suolinna och 

Havvio-Mannila konstaterade redan 1971. Winsa (2003) menar att detta tillstånd 

är ett utslag av en komplex relation mellan moderniseringsprocess och 

försvenskningspolitik. Men att den till stora delar kan tillskrivas den ensidiga 

försvenskningspolitik som det tornedalska skolväsendet genomgick 1890-1970 

då enbart svenska praktiserades. Den tornedalsfinska som praktiserades i 

hemmet och mellan vänner och bekanta fick en lägre social status, vilket 

stigmatiserade den som huvudsakligen brukade tornedalsfinska genom lägre 

självbild, lägre skolprestationer, lägre kognitiva förmågor och lägre IQ (se även 

Cullblom, 1994). Svenska språket däremot gavs en högre prestige och lyfte 

brukaren till en högre social status och ett högre anseende. 

Att läsa, skriva och prata svenska gav högre social status för brukaren jämfört 

med att göra det på meänkieli. Det är förstås en faktor som pekar mot att 

tornedalingen i så fall lärde sig svenska illa kvickt, för att på det sättet vara 

uppdaterad statusmässigt. Det är inte speciellt svårförståeligt! Det är t o m 

mycket mänskligt och därför är nedgången för meänkieli-bruket till idag 

följdriktig. Allt talar för att nedgången hänger ihop med en historisk 

moderniseringsprocess, och att försvaret av meänkieli idag är ett nostalgiskt 

försvar för en förlorad språkidentitet. Men frågan är, innebär verkligen denna 

nedgång för meänkieli att tornedalingen därmed också tappat sin identitet som 

tornedaling? Att denne helt enkelt blivit en svenskspråkig nordbo i likhet med 

vilken annan svenskspråkig medborgare som helst? 

Innan jag riktigt summerar mina intryck av meänkielis betydelse för den 

tornedalska identiteten låt oss först titta på en annan betydelsefull 

identitetsmarkör för Tornedalen, nämligen læstadianismen.  

 

Laestadianismen – även det en identitetsmarkör av betydelse 

 

Laestadianismen är en religiös väckelserörelse inom ramen för den svenska 

statskyrkan. Den har en lång historisk tradition förknippad med Tornedalen 

(både på den finska och svenska sidan) och den har sitt upphov i den 

omvändelse som prästen Lars Levi Laestadius fick 1844 som präst vid 

Karesuando församling och som blev än mer accentuerad vid hans 



prästtillsättning 1848-1849 i Pajala (Lundmark, 1985). Det som gjort 

laestadianismen känd som en tornedalsk företeelse är dels Lars Levi Laestadius 

personliga religiösa hängivenhet, dels den utmanande predikostilen, dels den 

medlande försoningen om syndens förlåtelse via församlingen och inte direkt 

från Gud.  

De ekonomiska och religiösa förutsättningarna för Laestadius betydelse var när 

den svenska kulturen, som ett utslag av 1809 års fredsuppgörelse med ryssarna, 

började etablera sig genom statliga och kyrkliga strukturer. Konsekvensen blev 

att de lokala traditionerna och de religiösa yttringarna blev alltmer 

marginaliserade och förlorade sitt sociala och ekonomiska värde för 

ortsbefolkningen. I detta tillstånd där staten vidgade sina maktanspråk genom att 

kontrollera befolkningens kulturella tillhörighet och taxera ortsbefolkningens 

handel uppstod ett vakuum av social och andlig otrygghet. I det korta 

perspektivet ersattes detta vakuum av både svenska och finska 

brännvinshandlare som drog nytta av situationen. Brännvinshandeln förbjöds 

förvisso 1842, men den var till sin konsekvens en tandlös reglering. Den 

politiska situationen för lappmarken och Tornedalen kan beskrivas som 

kolonialistisk. Det vill säga den svenska staten exploaterade den handel och 

rikedom som bygden producerade för den svenska statens uppbyggnad, och inte 

för bygdens framtid. Det var alltså ett tillstånd av ekonomisk exploatering och 

social upplösning som Laestadius anlände till under 1840-talet. Ett tillstånd som 

kom att prägla honom djupt (Vähäkangas, 2012). 

Laestadius reagerade nämligen mycket starkt på det sedeslösa liv av omfattande 

superi, rentjuveri och sexuell lössläppthet som var utbrett inom Karesuando 

församling39.  Han såg en moralisk skyldighet i att upprusta tornedalingarna till 

att bli goda kristna genom en religiös väckelse, vilket skulle leda till en moralisk 

upprustning i bygden. Laestadius gick in för denna uppgift med stor hängivenhet 

(Bergqvist, 1921). Hängivenheten bestod i ett öppet anklagande av det sedeslösa 

levernet med krav om att den sedeslöse måste göra offentlig avbön inför 

församlingen. Laestadius idé var att den offentliga bikten gjorde en människa till 

en fridfull själ genom att upptas i Kristi församling och däri upptas som Guds 

barn. Det gällde att inför den kristna gruppen erkänna sig vara en syndare och 

där motta de troendes försäkran om syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod 

(Brännström, 1974). Det räckte inte med att läsa bibeln enkom. Bönen och dopet 

hade inte heller någon djupgående betydelse, eftersom det inte rådde någon 

                                                           
39 När det gäller den sexuella lössläpptheten måste den åtminstone i två fall ifrågasättas. Vid en närmare 
genomgång av barn födda utom äktenskapet i Karesuando så var antalet inte speciellt högre än i andra delar av 
landet (Lundmark, 1985). Liknande låga frekvenser förekom också i Tärendö. Det var ett fåtal fall av 
utomäktenskapliga barn som inrapporterades (Alalehto, 2001). Däremot var ohämmat dryckenskap och ren 
tjuveri utbrett i både Karesuando och Tärendö (anförda arbeten). 



djupare förbindelse mellan individen och Gud. Frälsning var endast möjlig 

genom det predikade ordet (Bergqvist, 1921). 

Och det var just predikotekniken som gjorde Laestadius vida känd. Med 

symboliska omskrivningar från både vardag och djurvärld åskådliggjorde han 

syndens vederstygglighet och gisslade syndaren inför församlingen. Han angrep 

med speciell förkärlek det omfattande superiet, men även de sju dödssynderna, 

speciellt högfärd och högmod, eftersom de inte stod i enlighet med det flärdlösa 

och enkla laestadianska livsmönster som Laestadius föredrog, i det att han själv 

vuxit upp under mycket fattiga förhållanden (Bergfors & Neander, 1928; 

Elenius, 2001). I sin predikoteknik ställde han för det mesta en beskyllande 

fråga till någon av församlingsborna. Denne tvingades då öppet med eller mot 

sin vilja erkänna inför församlingen och be om förlåtelse av den som blivit 

drabbad av gärningen (Henriksson, ca 1930). Till exempel brukade han fråga 

flickorna om de legat med någon pojke, eller om kvinnorna hade gjort hor eller 

stulit. ”I skriftskolan slapp flickorna allt obehag om de erkände att de hade legat 

med pojkar. Ett nekande svar gav ofta smälek.” (a a:174). Hans predikoteknik 

gjorde honom vida känd i de norra lappmarkerna, i Tornedalen, i norra Norge 

och i norra Finland. Han drog till sig, eller knöt till sig, olärda lärjungar som 

förde ut hans lära genom denna speciella predikoteknik (Bergfors & Neander, 

1928). 

Laestadianismen förknippas med själslig befrielse och andlig trygghet i en 

annars otrygg tillvaro. Dess frälsningsbudskap sägs ha träffat den tornedalska 

folksjälen, och blev med tiden en moralisk institution i Tornedalen. Fortfarande 

långt in på 1930-talet var det vanligt att barnen måste gå i skriftskola och 

konfirmeras utifrån det sociala trycket om nattvardstradition. Till och med 

övertygade kommunister tvingades in i denna ritualisering eftersom de inte 

vågade utmana læstadianismen som moralisk institution. Inte heller fattiga 

människor kunde förneka sina barn konfirmation, trots att det både kostade att 

skicka iväg barnen till skola samt betala för inackorderingen (Isaksson, 1988). 

Laestadianismen hade med andra ord en betydande påverkan på Tornedalen. 

Men rörelsen stötte naturligtvis på motstånd från första början. Dess utmanande 

predikostil med sin provocerande retorik gjorde att delar av lokalbefolkningen 

vände sig mot Laestadius och dennes lärjungar. Bland annat var det många 

lokalt förankrade brännvinshandlare som var förbittrade och en hel del 

ungdomar utförde riktiga nidingsdåd som till exempel den mot Laestadius 

lärjunge Per Raattama som 1848 blev hårdragen, fick sin päls sönderskuren och 

sin släde fylld med kogödsel vilken under vinterkvällens kyla frös till en 



isklump.40 Sociala spänningar och politisk turbulens var ett återkommande tema 

som pågick långt in på 1900-talet parallellt med laestadianismens etablering. 

Och man får inte heller glömma att sägner och folktro utgjorde i sin tur ett 

hinder mot det kristna budskapet även det långt in på 1900-talet (Alalehto, 

2001). 

Men med tiden kom laestadianismen att accepteras och bli förknippad som den 

tornedalska väckelserörelsen, och som ett för trakten ”karakteristiskt drag” 

(Suolinna, 1971:90). Enligt Suolinna (1971) ansåg 30 % i finska Tornedalen och 

21 % i svenska Tornedalen att de var laestadianer, och av de som inte ansåg att 

de var laestadianer ansåg 63 % i finska Tornedalen och 68 % i svenska 

Tornedalen att laestadianismen inte fick försvinna från Tornedalen som 

företeelse. Men det betydde inte att tornedalingen var positiv till 

laestadianismen, utan i själva verket rätt likgiltig till den (43 % i finska 

Tornedalen och 46 % i svenska Tornedalen). Stödet till och medlemskapet med 

laestadianismen var alltså hyggligt stor, men rörelsens betydelse för 

tornedalingens livsstil och värderingar var mer likgiltig. Det visade sig också att 

redan vid mitten av 1970-talet hade antalet troende minskat och rörelsen börjat 

bli alltmer sektliknande i sin organisationsform (Suolinna, 1976). 

I Cullbloms licentiatavhandling (1994) framgår det att endast 0,36 % bland 

skolungdomarna och 1,4 % bland de vuxna ansåg att laestadianismen var 

utmärkande för den tornedalska självuppfattningen. Det är en utveckling som 

därefter bestått. I en sammanställning av Tholvsen (2011) kring den frikyrkliga 

verksamheten i Sverige 2000, 2005 och 2010 framgår det att den till Norrbotten 

knutna frikyrkoverksamheten stadigt minskat.41 Den kan sägas beröra en 

marginell andel av Norrbottens befolkning. Antalet frikyrkoförsamlingar i 

Norrbotten hade minskat från 129 till 114 mellan 2005 och 2010. Likaså hade 

antalet frikyrkomedlemmar minskat från 5 833 till 5 228 mellan 2005 och 2010, 

en minskning på hela 9,9 %. Antalet om 5 228 medlemmar representerade 2,1 % 

av den Norrbottniska befolkningen, vilket bör ha varit något mer för Tornedalen 

eftersom huvuddelen av den laestadianska verksamheten är förlagd till 

Tornedalen och antalet tornedalingar var i minoritet även i förhållande till 

populationen norrbottningar. Men även mätt utifrån antalet frikyrkomedlemmar 

i glesbygdskommuner så hade antalet stadigt sjunkit från 15 495 till 13 928 till 

12 414 mellan åren 2000, 2005 och 2010. Tholvsen genomförde ingen 

                                                           
40 Det kanske inte var så underligt att de kände aggression eftersom laestadianerna beskyllde alla icke-troende 
för att vara kråkor och skator, vargar, djävulens hundar och föräldramördare (Lundmark, 1985:109). Sådana 
beskyllningar kunde ju inte gärna stå oemotsagda av individer som inte kunde kännas vid vid dessa 
beskrivningar! 
41 I undersökningen ingår Laestadianska Fridsföreningar, Laestadianska Missionsförbundet och 
Västlaestadianerna. 



attitydundersökning till laestadianismen som religiös rörelse eller till dess 

typiska dygder. Vi kan dock misstänka att attityden måste ha blivit alltmer 

likgiltig eftersom andelen betjänade42 av frikyrkorna i Norrbotten var endast 4,1 

% av befolkningen 2010, vilket dessutom hade minskat från 4,3 % 2005. 

Hur som helst, i motsats till tornedalsfinskan så lyckades Laestadianismen i 

mycket större utsträckning stå emot den moderniseringsprocess som Tornedalen 

genomgick från 1880-talet och framåt. Laestadianismen, som den moraliska och 

religiösa institution den var, vederfors inte den genomgripande 

moderniseringsprocess som drabbade tornedalsfinskan. Inom laestadianismen 

höll man fast vid tornedalsfinska som huvudspråk vid predikan långt in på 1970-

talet (Elenius, 2001). Men som Jaakkola (1973) konstaterade redan vid början av 

1970-talet, började man successivt överge meänkieli till förmån för svenskan 

som predikospråk, men man övergav därmed inte laestadianismen. Frågan är 

dock har laestadianismen fortfarande ett så stort genomslag att den verkligen 

utgör den tornedalska folksjälen, alldeles oavsett om budskapet förmedlats på 

meänkieli eller på svenska? 

Enligt Elenius (2001) finns det ingen folkligt förankrad rörelse såsom 

læstadianismen som påverkat mentaliteten hos tornedalingar på samma 

djupgående sätt. Ett sådant kategoriskt påstående måste vi dock ställa oss 

tveksamma till. Suolinna (1971) visar i sin studie rörande frågor vad som ansågs 

vara synd, att de klassiska laestadianska synderna flärd, lättja, egenkärlek, 

alkoholbruk, etc. inte var mer utbredd än för 45 % av befolkningen. Däremot att 

svära, att onödigt omnämna Gud och att ljuga var betydligt allvarligare bland 

laestadianer och bland positivt inställda (över 70 %) men även bland de 

likgiltiga eller negativt inställda till laestadianismen så var detta allvarliga 

synder (generellt mellan 35 till 67 %). Frågan är då om de senare synderna inte 

är ganska generella synder som handlar mer om civilisationsgrad än om 

religionsutövande? I vilket fall tycks inte de laestadianska synderna fått någon 

speciell revitalisering, i vart fall inte i Haparanda vid början av 1990-talet. De 

ungdomar som Waara (1996) intervjuade kände mycket vagt till laestadianismen 

och intog en ytterst likgiltig inställning till rörelsen som moraliskt rättesnöre. 

Ett annat skäl till att vi måste ställa oss tvekande till att laestadianismen påverkat 

tornedalingens mentalitet på djupet beror på ett annat spår som Elenius antyder i 

sin avhandling men som han inte gör någon speciellt stor poäng utav. Det som 

antyds är två saker. Laestadius var en stridbar man som stod upp mot den 

tornedalska överheten (företrädare inom statskyrkan, inom skolpolitiken och 
                                                           
42 Det är den uppgift som samfunden anger när de söker statsbidrag ur Nämnden för Statligt Stöd till 
Trossamfund. Begreppet representerar dels medlemmar dels de som regelbundet deltar i församlingens 
verksamhet. 



industriidkare) genom att ta parti för den enkle mannen och dennes 

levnadsvillkor (Vähäkangas, 2012). Det är det första. Det andra är att Laestadius 

närmast lagiska predikostil ledde med tiden till ett internt uppror inom rörelsen. 

Flera av Laestadius lärjungar och deras troende började tröttna på den 

provocerande predikostilen och började med tiden utveckla en evangelisk 

predikostil (förlåtande, omhändertagande och förstående omvändelse) (Elenius, 

2001). Det ledde med tiden till en splittring mellan väst- och östlaestadianer 

under 1890-talet (Alalehto, 2001). Bägge riktningarna stod upp för den enkle 

mannen och dennes livsvillkor, och kunde genom sin hållning appellera till olika 

typer av tornedalingar. Det vill säga, de som trodde på en mer hårdför lagisk 

predikostil, mot de som trodde på en mer liberal evangelisk predikostil utan att 

någon av inriktningarna tappade sin identitet som laestadianism.43 

Vad detta ledde till var inte bara en religiös utan samtidigt en etnisk 

sammanhållning mellan det finska och det samiska där det flärdlösa, enkla 

(närmast i termer av fattigdom) och egendomslösa livet föredrogs som ett 

önskvärt tillstånd innan hädanfärden (Elenius, 2001). Predikanter, troende och 

även icke-troende (men därmed inte avståndstagande personer) fann en 

gemenskap i sina livserfarenheter. Den sociala stratifieringen var inte 

närvarande i den laestadianska rörelsen, men den var i allra högsta grad 

närvarande i det laestadianska budskapet mot överheten. Och där kanske inte 

budskapet var det viktigaste utan den emotionella samhörigheten, där alla visste 

var de hade varandra eftersom alla delade samma upplevelser och erfarenheter 

förmedlade genom ordet (Suolinna, 1976)44. Det här kan ha givit ett mentalt 

kollektivt utlopp av sturskhet, upproriskhet och egensinnighet, men som inte tog 

sig uttryck som en revolutionär handling utan som ett kollektivt sinnelag.45 

Alltså ett mentalt tillstånd av ”vi mot dom” som identitetsgrundande markör 

vilket legat och grott hos den samiska befolkningen alternativt den finska 

                                                           
43 Vad det handlade om var tillämpandet av de så kallade nådenycklarna. De förstfödda predikanterna ägde 
rätten att frälsa den syndige om denne bad om nåd för sin synd gentemot den som drabbats av handlingen, 
och om denne erkände detta för församlingen och predikanten på ett djupt, ärligt och autentiskt sätt. Då kunde 
predikanten förlösa den syndfulle genom nådenyckeln och uppta denne som kristen, till att bli ett Guds barn. 
Det var graden av hur hårt man skulle bedöma den syndfulles erkännande så att denne inte uppträdde som 
nådetjuv och därmed kunde smita ifrån sin skuld som var skillnaden mellan den lagiska och den evangeliska 
predikanten (Lundmark, 1985). 
44 Waara (1996:24) uttrycker en liknande utgångspunkt i uttrycket ”alla känner alla”. Hos Waara är denna 
samhörighet dels ett uttryck för den sociala kontrollen, dels ett uttryck för trygghet i de sociala relationerna 
vilket i det senare fallet appellerar till Suolinnas observation om emotionell samhörighet. Se även Andersons 
(2006) diskussion om föreställd gemenskap som utgångspunkt för kollektiv identitet. 
45 Tillexempel kan den omfattande smugglingen vara ett uttryck för detta. En smuggling som pågick alltifrån det 
att tullverksamheten etablerades i svenska och finska Tornedalen till i princip EU-inträdet för bägge länderna. 
Ingen vet hur omfattande smugglingen var. Men den är både besjungen och omskriven som ett inslag i den 
tornedalska vardagen (Pohjanen, 2007; Tornionlaakson, 2010). 



nybyggarkoloniseringen redan under 1600-, 1700-tal.46 Känt är till exempel att 

Laestadius satte sig upp mot länsfiskaler, kontraktsprostar och inte minst Prins 

Karl som senare blev Karl XV. Han lät sig inte bevekas av någon överhet, trots 

att det ledde till kännbara konsekvenser för honom (Elenius, 2001). 

Laestadius och laestadianismen kom att stå för någonting konservativt och 

antimodernistiskt vilket ”… stärkte den finskspråkiga kulturella samhörigheten. 

Laestadianerna betraktade sig själva som de enda sanna kristna. På så vis gjorde 

sig laestadianerna oåtkomliga för den svenska stigmatiseringen och skapade en 

möjlig reproduktion av den egna kulturen. Det var den kulturella oåtkomligheten 

som var den politiska sprängkraften.” (Elenius, 2001:91). Suolinna (1976) är till 

och med ännu mer radikal i sin tolkning av explicit västlaestadianerna som hon 

menar höll kvar vid det enkla flärdlösa levernet som en icke-verbaliserad 

reaktion mot den kapitalistiskt präglade omgivningen. Alltså som en reaktion 

mot den marknadsstyrda modernismen. Vad vi bör lägga märke till är att basen 

för denna kollektiva identitet inte är meänkieli utan en identitet baserad på 

fattigdom, flärdlöshet, enkelhet och allas likhet inför Gud. Det är helt enkelt 

graden av kollektiva livserfarenheter som kanaliseras genom laestadianismen. 

Laestadianism blir därigenom en typisk samhällsinstitution som skapar social 

stabilitet hos ett folk i tider när alla andra samhällsinstitutioner är i stadd 

förändring på grund av den moderniseringsprocess som pågår. Jag menar att 

dessa kollektiva livserfarenheter inte bara är något som delades av laestadianer 

utan de var likvärdiga även för icke-troende personer, men de tog sig i det 

senare fallet uttryck i andra sociala rörelser främst kommunism men också lokalt 

i form av nazism som en reaktion mot överhet (Alalehto, 2001). 

 

Hybridisering – spår av en tornedalsk identitet 

 

Vähäkangas (2012) driver i sitt arbete ett intressant resonemang kring 

tornedalingens kollektiva livserfarenheter, vilket enligt mitt förmenande inte 

bara är ett uttryck hos laestadianismen som sådan, utan ett uttryck för den 

tornedalska identiteten i bred mening. Nämligen att det rör sig om en identitet 

grundad på en kolonialt präglad hybridisering. Det vill säga delar av den 

svenska statsbildningen och världsbilden kom att prägla Tornedalen, men dessa 

                                                           
46 Vähäkangas (2012) antyder just den här typen av subversiv attityd hos Laestadius i dennes predikningar. 
Laestadius predikningar utgör en reaktion mot allt det som upplöser stabilitet, t ex penningekonomi, 
brännvinskonsumtion, etc som gör församlingsmedlemmarna svaga till sinnet. Men Laestadius uppmanar inte 
till politisk handling. Som övertygad idealist menar han att den kollektiva väckelsen leder till förändring av de 
materiella villkoren, och inte politiskt reformarbete som leder till förändring av de materiella villkoren. 



delar införlivades inte uppifrån och ned (försvenskningspolitiken till trots) utan 

anpassades till den lokala mentala kulturen av myter, sägner, folktro och inte 

minst till de kärva materiella omständigheter som präglade tornedalingens 

sinnelag.47 Det uppstod, som Vähäkangas (2012:153) uttrycker det, ett 

mellanrum mellan statliga diktat och lokal kultur där tornedalingen kunde 

konstruera sin bild av vem denne var som delvis stod emot den svenska 

hegemonin, men samtidigt tog delar av denna hegemonis världsbild och gjorde 

om dem inom ramen för sin lokala identitet, så att den lokala identiteten i sin tur 

lyftes från en nivå till en annan (och högre?) nivå av politisk och kulturell 

identitet. Vähäkangas ger inte något explicit eller implicit svar på vad i så fall 

denna hybridiserade identitet kan vara.48 

Jag kan tänka mig flera exempel på hur denna hybridisering av svenskhet och 

”tornedalisering” kan tänkas vara. Det är väl känt att tornedalingen gärna ville 

definiera sig som svensk medborgare, men samtidigt ha finska som huvudspråk 

(Lundmark, 1985; Alalehto, 2001). Skälet var att man såg klara politiska 

fördelar av att vara svensk, och klara praktiska fördelar av att prata finska 

eftersom alla andra tornedalingar och finländare pratade finska. Det fanns ingen 

principiell motsättning i dessa två strävanden. Den tvåspråkighet som följde var 

egentligen ganska naturlig. Man lärde sig att prata svenska eftersom det var mer 

gångbart i arbetet och i det offentliga och man höll kvar vid finskan eftersom det 

var mer gångbart i hemmet och i kommunikationen med de äldre. Det här var 

ingen stor sak för tornedalingen. Språkmässigt är det också tvåspråkigheten och 

upptagandet av svenskrelaterade ord i meänkieli som är mest känt när det gäller 

det svenska Tornedalen (Cullblom, 1994). 

Ett annat exempel är bruket av begreppet knapsu, ett utpräglat tornedalskt 

begrepp både i svenska och finska Tornedalen (Alalehto & Sköld, 2014; 

Routsala, 2014). Begreppet är ett skällsord och definieras i allmänhet som en 

”feminin man” vilken uppträder eller utför handlingar på ett feminint sätt 

(Niemi, 2000; Alalehto, 2001). Det är dock inte en helt korrekt beskrivning. Det 

är riktigt såtillvida att det är en man (begreppet gäller endast män) som utför en 

syssla på ett för män tramsigt och irrationellt sätt (för det mesta avseende 

kvinnliga sysslor), och han gör det därför att någon knäpper (napsaat) bildligt på 

fingrarna åt denne i betydelsen av att denne agerar i betydelsen av tjänarinna 

(Alalehto & Sköld, 2014). Det är just i denna senare betydelse som knapsu står 

                                                           
47 Ett liknande resonemang för även Elenius (2008) men då avseende de så kallade kvänerna (de finsk- och 
samiskspråkiga minoriteterna i Nordnorge, Finska Lappland och Svenska Tornedalen). Elenius resonemang är 
vidare än Vähäkangas och gäller kvänernas problematisering och dekonstruktion av etnicitet inom ramen för 
begreppet nationsstat, samt den postmoderna problematiseringen av staten som en multikulturell enhet 
bestående av en mängd heterogena etniska grupperingar. 
48 Det gör för övrigt inte Elenius (2008) heller. 



för något eget. Begreppet kombinerar ett konservativt drag (en bestående 

genusordning) med något modernt (ett motstånd mot snobbig överhet, bärande 

ett drag av klassmedvetenhet). Med andra ord en nyorienterad identitet som 

bevarar något av det gamla och samtidigt syftar framåt mot ett motstånd till följd 

av det moderna. 

Ett tredje exempel är existensen av icke-samernas skötesrenar i enbart 

Tornedalen, vilka samerna idag är skyldiga att ta hand om enligt 

koncenssionsrätten. Även detta en praktisk lösning på ett behov av kött för 

husbehov i hur saker och ting hanterats traditionellt mellan samer och nybyggare 

och anpassats till de moderna renskötsellagarna av ett formellt förvaltarskap 

under samerna med ett godkännande av den svenska staten (Elenius, 2010)49. 

Ett fjärde exempel kan gränssmugglingen vara. Innan gränsdragningen skedde i 

och med freden i Fredrikshamn 1809 rådde en omfattande varuhandel över 

Torne älv eftersom Tornedalen var en och samma region. Denna handel 

upphörde inte i och med att gränsen drogs, men den kom att försvåras i och med 

att tullväsendet byggdes upp på båda sidor om älven. Behovet av varor, t ex 

kaffe, fett och smör till Finland eller mjöl, tobak och hästar till Sverige, var 

omfattande och beroende av olika omvärldsfaktorer som styrde tillgång och 

efterfrågan. Förtullningen var relativt kostbar och gränsövergången för gemene 

man var tämligen enkel att genomföra. I det här fallet anpassade befolkningen 

sina tillvägagångssätt att smuggla på olika finurliga sätt till de villkor som det 

modernistiska statsprojektet medförde av att övervaka och förtulla varor för 

statens räkning (Paasi & Prokkola, 2008; Tornionlaakson, 2010). 

Relaterat till Vähäkangas resonemang så kan dessa exempel bära på ett 

tankespår som trots allt kan vittna om att det delvis finns en tornedalsk identitet 

som blev frukten av den koloniala situationen i och med 1809 års 

fredsuppgörelse när staten skulle involvera Tornedalen i Sverige som svenskt. 

Den tornedalska identiteten innefattar en underkuvad historisk ställning men 

med ett icke-verbaliserat50 motstånd bestående av misstänksamhet som delvis 

står ”på tvärs” gentemot staten, men som delvis är sammanlänkad med denna. I 

brist på bättre uttryck benämner jag denna identitet som ”den tysta 

demonstrationens attityd”. Det är en attityd som äger en viss parallell till idén 

om ”misstankens hermeneutik”, dvs en för-logisk mentalitet där den 

misstänksamme parten tillskriver den andre en viss avsikt (eller ett 

                                                           
49 I finska Tornedalen har detta aldrig varit en aktuell lösning eftersom renskötsel i Finland inte är en exklusiv 
rättighet för samer som i Sverige. 
50 Vilket kan yttra sig som något blygt och undvikande (se Myllyniemi, Suolinna, & Haavio-Mannila, 1971) men 
samtidigt vara ett uttryck för integritet, självständighet och avvaktan. Troligen består denna icke-verbaliserade 
form av kommunikation på en bristande förmåga att uttrycka sig nyanserat över det man känner. 



ställningstagande), utan att egentligen pröva om denna misstanke är sann eller 

falsk, förnuftig eller oförnuftig. Den bara accepteras som en utgångpunkt vid 

tolkningen av den andres beteende (Gilje, Grimen, & Andersson, 1993). 

Hur det nu än är med misstankes hermeneutik så tar sig denna attityd uttryck i 

en lågmäld ton, belastad av en viss kärvhet, avskalad från onödigt manér, ett tyst 

icke-verbalt samförstånd med en direkt oförställd kontakt mellan varandra 

(Waara, 1996)51. Tornedalingen förstår vikten av att dela den statliga politikens 

inriktning, inte för att man alltid tvingas utan för att det också är ett gynnsamt 

val för Tornedalen. Men samtidigt ställer man sig motvillig till att låta sig 

duperas av den statliga politikens lovord som rör alltifrån allas lycka via 

honnörsord som jämlikhet och jämställdhet via kvoteringar eller reglerad 

inkomstpolitik. Inte för att man principiellt är emot något av dessa politiska 

reformer, utan för att man är misstänksam över att det på något sätt kan 

missgynna en om man är alltför godtrogen. Det vill säga, granska argumenten 

noga innan du skriver på, eller se om ditt hus innan någon annan kommer och 

gör det för din räkning. Andra uttryck för denna mentalitet gentemot överheten 

finns i de tornedalska folkvisorna. Visor som handlar om en betungande 

ensamhet, en oändlig längtan efter kärlek, strävan att hitta sin käresta, att bli 

bekräftad och samtidigt den bittra erfarenheten av att bli lurad av någon i högre 

ställning på grund av ens beroendeställning av fattigdom, ensamhet eller 

kärlekstörst (Alatalo, 2004). Denna misstänksamhet, som inte är av ondo utan ett 

resultat av en historisk erfarenhet, uttrycktes på ett pregnant sätt av min mor vid 

slutet av 1980-talet i samband med att jag tyckte att vi skulle köra iväg en massa 

skräp från gården: 

”Nja det kan komma svåra tider!” 

”Menar du att det kan bli ett nytt världskrig? Det kommer inte att ske på långliga 

tider nu när det kalla kriget tycks upphöra!” 

”Nä, men borgarna kan ta makten!!!” 

Jag försökte argumentera för att skillnaden mellan borgare och socialdemokrater 

numera var knappt märkbar. Men det fanns inget mer att säga. Jag förstod vad 

hon syftade på: Faran för fattigdom. Borgare var bara ett täckord för en 

                                                           
51 Det är självklart att Tornedalingar är en heterogen gruppbildning i likhet med andra gruppbildningar. Precis 
som Waara visar finns det åtminstone fyra idealtyper av tornedalska förhållningssätt mellan det historiskt 
traditionella och det uppstigande moderna. Det är ”traditionalisten”, ”entreprenören”, ”konventionalisten” och 
”avantagardisten”. Vad jag uttalar mig härom är den genomsnittliga tendensen hos Tornedalingens sinnelag. 



kärlekslös överhet som man måste syna sömmarna hos. Och det hade vi inte 

gjort tillräckligt. Skräpet stannade kvar, trots att det stod i vägen.52 

Men även den tornedalska misstänksamheten mot överhetens lovord om bättre 

tider har sina begränsningar. Satsningen på gruvföretaget Northland Resources 

är ett tydligt exempel (Söderena, 2012). Lovorden var både många och ljudliga 

om en ljusnande framtid, men svårigheten var betydande att få ekonomi i det 

hela. Tron och förhoppningen om en ljusnande framtid inom ramen för en 

tillväxtbaserad marknad var stora, mycket stora. Så stora att tornedalingen idag 

tvingas inse att hon återigen blivit lurad på grund av sin godtrogenhet av aktörer 

som inledningsvis ville väl, men som i slutändan kom att handla kärlekslöst och 

svekfullt mot de förhoppningsfulla! 

Hur skall denna eventuella hybridisering förklaras? Att använda sig enkom av 

den socialkonstruktiva, subjektivistiska och relativistiska identitetsuppfattningen 

(se ovan) är inte gångbar. Om ens identitet är avhängig den lilla gruppens 

konstruktion av vilka var och en av dess medlemmar är, utan någon tydlig 

referens till de materiella villkor som omgärdar medlemmens liv, så kommer det 

att finnas lika många identiteter som det finns mindre grupper. Och då går det 

inte att tala om en sammanhängande tornedalsk identitet vare sig i synkron eller 

diakron betydelse. Allt blir beroende av perception här och nu. Men antar man 

den institutionalistiska identitetsuppfattningen (se ovan), som betonar vikten av 

överhängande normer, vilka bildar strukturer som tillrättalägger livet för 

medlemmarna, då blir identiteten en både synkron (institutionaliserad kontext) 

och diakron (historiskt förankrad) realitet eftersom identiteten äger en 

funktionell betydelse för att få de tornedalska samhällena att fungera som 

ordningssamma samhällen i förhållande till Sverige som övergripande 

samhällssystem. 

Utgår man från den institutionalistiska identitetsuppfattningen så är det tydligt 

att försvaret av meänkieli och åminnelsen om de laestadianska värderingarna är 

värdekonservativa drag som ger Tornedalen sin historiska identitet. På så sätt är 

de påminnelser om en identitet som varit, men som knappast kan sägas vara 

tillräcklig för en eventuell tornedalsk identitet av idag eftersom Tornedalen som 

samhällsregion inte står och faller med att meänkieli eller Læstadianism skulle 

försvinna. Om det finns en Tornedalsk identitet av idag så måste den vila på 

andra institutionella och för samhällssystemet funktionella grunder än meänkieli 

och Læstadianism. Men det betyder inte att man helt kan avfärda meänkielis och 

Læstadianismens betydelse för denna i så fall idag uppdaterade Tornedalska 

                                                           
52 Min mors uttalande var nu inte enbart ett utslag av bitterhet. Det fanns även inslag av sparsamhet, nostalgi 
och ironi över den politiska retorik som avspeglade något av det avvaktande tornedalska, se Ridanpää (2014). 



identitet. Min hypotes är att både meänkieli och Læstadianismen som tidiga 

identitetsmarkörer stötts och blöts i deras ursprungliga former mot den 

modernism som pågått genom det tidiga 1900-talets historia vilket ändat i en 

identitet av någonting annat, att vara en inhemsk minoritet som levt/lever på 

undantag och på bidrag av det södra Sverige. Det är i grunden en identitet som 

bygger på underkuvning och förminskning (och kanske rent av förnedring). För 

det är ju inte speciellt svårförståeligt att den som ger också vill ha någonting för 

det, dvs en förväntan att bidragstagaren kommer att uppföra sig så som 

bidragsgivaren vill att den skall göra. 

Försvenskningspolitiken och den evangeliska integreringen av læstadianismen 

som religiös rörelse är ett övertydligt bevis för denna strävan att det skall nog 

”bli folk av er också”.53 Detta centrumorienterade synsätt som så tydligt präglat 

duvningen av Tornedalen har i takt med att Sverige genomgått en 

genomgripande industrialiseringsprocess skapat en ny politisk medvetenhet 

(framför allt klassrelaterad, men också etniskt och delvis genusrelaterad 

medvetenhet) hos alla medborgare så även hos Tornedalingen. Men för 

tornedalingen innefattar denna nyvunna medvetenhet ett integrerande av den 

historiska erfarenheten att vara del av en region i periferin. Att vara beroende av 

centrumets välvilja. En medvetenhet som genom historien framfött en skepsis, 

en misstänksamhet, en kritisk inställning mot alla gåvor som alltid varit 

villkorad på ett eller annat sätt från centrumets sida. Mot dessa villkorade 

gåvokrav har det alltid funnits en önskan att stå på egna ben, att visa att man 

duger, att man kan klara sig själv, osv. Satsningen och förhoppningarna på 

Kaunisvaaragruvan tror jag är ett sådant uttryck. Man vill sluta leva under 

centrumets (överhetens) välvilja. Man vill vara sin egen herre. Man vill inte bara 

vara den som tar del av det senaste nya tio år efter det att övriga Sverige tagit del 

av det. Man vill i själva verket vara den som introducerar det nya varav det 

övriga Sverige får ta del av. Man vill helt enkelt känna stolthet för sin bygd och 

man vill sluta med att be om ursäkt för sin existens på grund av det 

bidragsberoende som rått! 

 

 

                                                           
53 Ett annat inslag i denna integrering var den historiskt genomförda Pride-festivalen vid Pajala marknad 2014. 
Jag vill tydligt och klart deklarera att försvaret av de sexuella minoriteternas rättigheter är fullkomligt 
berättigad. Men det sätt som festivalen introducerades på skedde på stereotypiska villkor av att tornedalingen 
är värdekonservativ, homofobisk och antimodernistisk vilken måste lära sig den Stockholmska synen på de 
sexuella minoriteternas ställning och acceptans. Alltså en försvenskning av tornedalingen även på detta 
område. Det jag menar är att de ansvariga för festivalen borde identifierat vad som är det tornedalska och 
integrerat detta med de sexuella minoriteternas ställning och därigenom framfört sitt budskap som både 
tornedalingen generellt och de sexuella minoriteterna i synnerhet i Tornedalen kunde känna samhörighet med. 
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