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Abstract: Meänkieli is one of Sweden's five national minority languages in which 
research on culture is of limited area focus. The political purpose, expressed in the 
law on national minorities and minority languages, intends to create a linguistic and 
cultural revitalization. A new report shows that knowledge gaps are large, both within 
claims minorities ask for, and also how agencies are working with minority rights. A 
key word in the law, is the promotion and preservation of minority cultural heritage. 
Unlike other minoritygroups, meänkieli does not distinguishes a well known particular 
culture, such as yiddish or romani-chib. What distinguishes Meänkieli cultural 
heritage in addition to the language? Through a qualitative generational study, we 
examine how women related to meänkieli, create meaning in a cultural context, and 
highlights the generational differences that is manifested. The study shows that there 
are similar cultural markers among participants, and that a cultural- or language 
revitalization is not particularly striking among the groups. 
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Inledning 
 
År 1999 antogs lagen om Sveriges nationella minoriteter och i och med detta gavs; finska, 
meänkieli, jiddish, romani-chib och samiska särskilda rättigheter att bevara och utveckla sitt 
kulturarv. Lite mer än ett decennium senare har Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget 
(2010) framställt Rapporten om tillämpning av lagen om nationella minoriteter vilket påvisar stora 
kunskapsluckor och brister i hur myndigheter arbetar med minoritetsfrågor och rättigheter. 
Problematiken berör flertalet aspekter. För det första antyder rapporten att det råder en ovisshet 
kring hur lagen bör tillämpas och tolkas. Vi ställer oss frågan, vad innebär det att bevara ett 
kulturarv? I rapporten framgår det att myndigheter upplever en viss osäkerhet kring 
tillämpningen av lagen (ibid; 59). Om det råder tvivel kring tolkningsutrymmet, kan det finnas en 
risk att bevarandet av kulturarvet reduceras till att endast omfatta sociala välfärdsåtgärder, som 
kanske inte efterfrågas. För det andra indikerar rapporten att det råder en kunskapsbrist kring 
vilka anspråk minoritetsgrupper efterfrågar (ibid; 61).  
     Forskning kring meänkielis kultur är begränsad bortsett ifrån lingvistiska- och historiska 
aspekter. Vi frågar oss varför forskningen huvudsakligen berör dessa skildringar av meänkieli. 
Vad kan detta bero på, och är kulturen i fråga reducerat till rent språkliga aspekter av meänkieli? 
Och har med andra ord lagen skapat en behovsgrupp utan att tagit dess behov i beaktning?  
     Vi har valt att avgränsa oss till de kvinnor som har en anknytning till minoritetsspråket 
meänkieli, eftersom kvinnor oftast är kulturbärare av traditioner och överför kulturen till sina 
barn. Ehn och Löfgren (1982) hävdar att kulturellt meningsskapande tar sig uttryck i den 
vardagliga kontexten. En djupare förståelse, kring sociala fenomen som kommer till uttryck 
genom meningsskapande symboler, kanske skulle skapa en större insikt om minoritetsspråkets 
kultur. En återkoppling till varför studiet av kultur är viktigt i socialt arbete, är aspekten av att 
socialarbetare förväntas besitta kunskap om mänskligt beteende och sociala miljöer för att förstå 
hur klienter påverkas av dessa. 
     Så, vad är socialt arbete i relation till meänkieli? Det sociala arbetet berör många olika aspekter 
av meänkieli. Förutom kompetens om kultur, blir relevansen för olika insatser och åtgärder mer 
eller mindre påtagliga beroende på vilken åldersgrupp personer befinner sig inom och kan 
påverkas av; arbete, omsorg, skola och vård. En annan aspekt har att göra med strukturella 
effekter. Skapar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk utsatta grupper, eller bidrar den till 
en språklig- och kulturell revitalisering? Med bakgrund mot detta valdes en akademisk 
tillnärmning av socialt arbete, där meänkieli betraktas ur ett; mikro- respektive makroperspektiv. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är, att genom ett generationsperspektiv, undersöka hur meningsskapande 
symboler och handlingar förhandlas fram i en kulturell kontext, hos kvinnor med anknytning till 
minoritetsspråket meänkieli. Våra frågeställningar berör vad meänkieli är utöver språket, hur 
betraktas kulturarv av berörda personer och finns det antydan på diskrepans i politiska 
målsättningar? Juridiska aspekter av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk så som 
tillämpning och tolkningsutrymme utgör inte en del av vår forskningsansats. Vår avsikt är inte 
försöka ringa in, eller urskilja meänkieli som en etnisk grupp utan att skapa en förståelse kring 
vad berörda deltagare finner betydelsefullt i sin vardagliga kulturella kontext, samt vilken 
betydelse meänkieli har i denna. Syftet är heller inte att producera generaliserbara resultat, utan att 
studera hur meänkieli utifrån ett generationsperspektiv kan ta sig uttryck.   
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Historisk bakgrund 
 
Winsa (1996) hävdar att finska har varit det språket som främst talades i svenska Tornedalen sen 
tidig medeltid. Under 1100-talet befolkades den nedre delen av Tornedalsälven av karelare och 
västfinnar, som utgjorde en enhetlig kultur, tills gränsen drogs mellan Finland och Sverige år 
1809. Kravet att undervisning skulle hållas enbart på svenska inrättades år 1888 då statsskolorna 
etablerades. Under tidigt 1900-tal fick inte finska eller meänkieli överhuvudtaget användas i 
undervisningen. Winsa (1996; 140) beskriver skolreformen som forcerad och påtvingad när både 
finska förbjöds tala och all finskspråkig litteratur på bibliotek gjordes otillgänglig. Elever 
påtvingades det svenska språket på olika sätt, och finska var varken något som skulle läras i skola 
eller talas offentligt. Detta skapade sociala följder, där särskilt kvinnor, tog till sig reformen och 
förnekade ofta all finskspråkig kunskap som de själva besatt. År 1955 inrättades en regel att elever 
gavs rätt att lära sig meänkieli i gymnasiet, men förbudet att prata finska på rasterna upphävdes 
inte förr än 1957. Möjligheterna till att lära sig språket förbättrades under tidigt 1960-tal. Detta 
blev inte en rättighet i grundskolan förr än år 1970. Finskan har enligt Winsa (1996) haft en låg 
status på grund av att den var förbjuden i olika officiella kontexter, och talades främst hemma 
och i olika industri- och skogsarbeten. Riksfinskan och svenskan, har under 1960-talet, varit 
starkare positionerade än Tornedalsfinskan. Enligt Svenska språknämnden (2003; 21-30ff) är 
Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR-T) en revitaliseringsrörelse som bidragit till att 
tornedalsfinskan, som idag benämns meänkieli, har börjat betraktats som ett eget språk av svenska 
myndigheter. STR-T opererar i intressefrågor som rör minoritetspolitik kring meänkieli sedan 
1980-talet och är idag i samråd med förvaltningskommuner.  
     Svenska språknämnden (2003; 7) skriver att minoritetsspråkskonventionen syftar till att skydda det 
europeiska kulturarvet, samt främja den språkliga mångfalden. Kulturarv definieras enligt 
Nationalencyklopedin (1996; 226) som en kulturs historia, vilket skapar en förenad och ömsesidig 
referensram, vilket uttrycks genom värderingar och idéer.  Finska, meänkieli och samiska har en 
starkare position bland de fem svenska nationella minoritetsspråken än jiddisch och romani-chib. 
Detta innebär att starkt positionerade minoritetsspråk berättigas att nyttjas i specifika 
förvaltningskommuner där en stor andel av minoritetspopulationer finns bofasta (Svenska 
språknämnden 2003; 7-8).  
     Sveriges fem nationella minoritetsspråk är utvalda utifrån ”av hävd talats i Sverige” (Svenska 
språknämnden 2003; 8). Språk som talats i Sverige sedan 1500-talet uppfyller kriterierna, medan 
invandrade språk som exempelvis turkiska eller arabiska, vilka invandrat sedan 1900-talet, inte gör 
det. Meänkieli har sitt språkliga ursprung från det finsk-ugriska språksläktet, och förvaltas i 
dagsläget av Tornedalskommunerna; Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå, vilka 
varit verksamma i arbetet kring minoritetspolitiken sedan år 2000 (Länsstyrelsen i Stockholms län 
& Sametinget 2010; 20). Ingen vet hur många som uppskattas tala meänkieli eftersom officiell 
språkstatistik inte tillåts förekomma i svenska register på grund av svenska personuppgiftslagen. 
Dock hävdar exempelvis Hyltenstam (2002; 60) att det rör sig om uppskattningsvis 70 000 
invånare.   
 
 
Kunskapsläget 
 
Forskningen kring meänkieli kan konstateras vara av begränsat områdesfokus. Utifrån 
lingvistiska- och historiska aspekter påträffas en hel del; se exempelvis Kotilainen (2011), Elenius 
(2001) och Winsa (1996) & (2005). Litteratur om kulturella aspekter av meänkieli, bortsett ifrån 
språket och dess historia, är av begränsad karaktär. Vid sökning via Google scholar påträffas totalt 
533 resultat. Med tillagda sökord på både svenska och engelska som; kulturarv (83 träffar), 
cultural heratige (130 träffar), social arbete (103 träffar), social work (233) har urvalet baserats på 
vilken relevans påträffad forskning har till vår studie. Eftersom resultatet var överskådligt, 
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behövdes inte specifika databaser för att uppskatta forskningsläget. För att illustrera lägesbilden 
för forskning om meänkieli valdes att belysa avseenden som skildrar; politiska målsättningar och 
brister, kulturella aspekter utöver språket, hur självbilden kan påverkas av att tillhöra ett 
minoritetsspråk samt historiska aspekter som kan återknytas till hur man än idag uppfattar sitt 
språk och sin kultur. Utifrån detta har vi valt att lyfta fram; Cullbom (1999), Elenius (2001), 
Kouppa (2008), Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget (2010) och Heith (2007).  
     Elenius (2001) påvisar i sin avhandling Både finsk och svensk, gränsdragningens konsekvenser 
för tornedalingar i Sverige. I denna framställas hur en försvenskning präglat tornedalskulturen 
och vilka konsekvenser politiska ändamål fått under 1850-1939 (Elenius 2001; 240-ff). En 
förförståelse för meänkielis historiska bakgrund är av relevans för oss för att förstå vad som 
präglat våra intervjuobjekts syn på den egna kulturen och språket.  
     Cullboms (1994) avhandling Värdera eller värderas skildrar studiet av självuppfattningen hos 
tornedalingar. Avhandlingen är något föråldrad, särskilt eftersom den genomfördes innan lagen 
om nationella minoriteter antogs. Paralleller kanske fortfarande kan dras, utifrån hur 
självuppfattningen bland tornedalingar påverkats av majoritetssamhället och politiska riktlinjer. 
Resultaten i hennes relativt omfattande enkätundersökning och kompletterande intervjuer, med 
ett deltagarantal på 1 176 personer och ett godtagbart bortfall, summeras i att negativ 
självuppfattning ofta uppstått i utbildningsrelaterade sammanhang och andra situationer där 
förtryck och ojämlikhet har uppstått. Detta, hävdar Cullbom (1994; 96), är nära sammankopplat 
med samhällets socioekonomiska faktorer som skildrar samhällets värderingar. Vidare lyfter 
författaren fram hur synen på meänkieli ofta betraktas av den egna gruppen och den finländska, –
som ett ’blandspråk’ och inte som ’riktig finska’ (Cullbom 1994: 98). Därtill framkommer, av 
författaren, att tornedalspojkar värderar sig själva positivt i högre utsträckning än flickor. 
     Heith (2007; 229) belyser i sin artikel ”Fluid identities and the Use of History: The Northern 
Lights Route and the Writings of Bengt Pohjanen” hur tanken om en enad europeisk identitet 
inte är möjlig. Heith (ibid.) betraktar; kultur, historia och identitet utifrån geografiska 
gränsdragningar som antingen kan vara av konkret eller symbolisk karaktär. Dagsläget präglas av 
en politisk syn på makro- och mikronivå där en europeisk identitet försöks skapas. Heith (2007; 
228) kritiserar denna idé och hävdar att europeiskt kulturarv är mångfacetterad och utgör inte en 
enhetlig kultur och identitet, utan identiteten är kontextbunden. Bengt Pohjanen, en av 
meänkielis förgrundsgestalter, som arbetar aktivt för att bevara meänkielis kulturarv genom att 
urskilja tornedalingars kulturella markörer som; språket, identiteten och kulturen (Heith 2007; 
239). 
     Harriet Kouppa (2008) har skrivit en utredning som berör vilka insatser och åtgärder som 
behövs för att bevara kulturarvet och revitalisera språket meänkieli. Av intresse för oss är hur 
kulturen skildras för bevarandet av meänkieli. Dock avgränsas Kouppas (2008) studie till att 
främst betrakta meänkielis kvarlevande utifrån olika samhällsområden som; 
utbildningsverksamheter, media, fördelning av bidrag, ortnamn, forum och samråd. I detta 
framläggs förslag på hur områden kan förbättras och hur lagändring kan bidra till en 
revitalisering. Historiska aspekter skildras inte och utredningen baseras på samtal som inte 
redogörs för. Kouppa (2008; 37) konkluderar att meänkieli är i stort behov av åtgärder och 
insatser, och att förvaltningskommunerna uttrycker en vilja och eftersträvan att arbeta för 
språkets kvarlevande. Trots detta påvisar inte enskilda kommuner att ansvaret åtas (ibid.).  
     Rapporten om tillämpning av lagen om nationella minoriteter (Länsstyrelsen i Stockholms län & 
Sametinget 2010) redogör för hur den politiska situationen kring nationella minoriteter ser ut. 
Rapporten bygger på en redovisning och analys av de insatser och åtgärder som vidtagits av 
myndigheter under en tre års period. I denna sammanfattar Länsstyrelsen i Stockholms län och 
Sametinget (2010; 8-9,24) bland annat att kommuner inte uppfyller minoritetsrättigheter och att 
grundskyddet för nationella minoriteter måste stärkas. Grundskyddet innebär att 
förvaltningskommuner skall informera om minoritetsrättigheter och möjliggöra berörda 
personers påverkan i frågor som angår dem. De nationella minoriteternas kulturbevarande skall 
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främjas och skyddas av det allmänna. Utöver detta skall barns kulturella identitet och möjligheter 
att utveckla minoritetsspråket särskilt främjas. Särskilda rättigheter som tillfaller meänkieli innebär 
att kunna använda språket muntligt och skriftligt med myndighetskontakter, landsting och 
barnomsorg (ibid.). Rapporten konkluderar att myndighetsarbeten påvisar stora brister i 
utarbetandet av redovisning och andra tillvägagångssätt för måluppfyllelse. Detta kan till viss del 
ha att göra med den osäkerhet, som benämns av många enheter, gällande hur minoritetspolitiken 
skall främjas (ibid; 25). Rapporten konstaterar vidare att myndigheter i Norrbotten inte arbetar 
med grundskyddet, och att en stor del av statsbidraget länet erhåller, för att främja 
minoritetspolitikens mål, går till personalkostnader. Redovisningen från förvaltningskommunerna 
för meänkieli är bristfälliga då kommunerna dels rapporterar olika, vilket gör det problematiskt 
att sammanställa resultat, dels redovisas inte förvaltningsminoritetsgrupperna separat (ibid. 20).  
Kommunerna har framställt en enkät som syftar till att dels kartlägga kunskap om 
minoritetsspråken, dels kartlägga vilka anspråk som finns om service. Enkäten, som riktade sig 
till; personal på kommunen, äldreomsorgen, skola och allmänheten, erhöll mycket låg 
svarsfrekvens hos alla grupper utom av förskolor i Pajala kommun, där föräldrar visade ett 
intresse av språkets kvarlevande (ibid; 21). I övriga kommuner var svarsfrekvensen så låg att inga 
resultat kunnat generaliseras. De viktigaste utvecklingsområdena för år 2011 var; att kartlägga 
olika minoriteters behov i olika myndighetsverksamheter, skapa tydliga ledningsstrukturer i 
organisationer, och att både internt och externt informera om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (ibid; 46). En förutsättning för ett lyckat arbete är dock en engagerad och aktiv 
minoritet, samt ett fungerande samråd (ibid. 23).   
     Berggren och Ek (2009) samt Gustafsson och Turoda (2003) har producerat studentuppsatser 
med ämnesområdet meänkieli och identitet. Dessa kommer inte lyftas fram eftersom materialet 
inte är kvalitetsgranskat.  
     Av detta framgår en relativt omfattande bild över vilka ämnesområden meänkieli berör. Detta 
skall undersökas närmre. 
 
 
Metod  
 
Studien innehåller både primär- och sekundärkällor. Efter ett kritiskt övervägande bland olika 
datainsamlingsmetoder som; individuella intervjuer, enkäter och gruppintervjuer, fastställdes 
fokusgrupper som forskningsteknik för datainsamlingen. Genom fokusgrupper kan insikt skapas 
om hur gruppen skildrar kulturella uttryck på ett mångdimensionellt sätt. Med hänsyn till 
gruppdynamiska processer möjliggörs ett gemensamt förhandlande kring förutbestämda teman, 
vilket inte enskilda intervjuer gör möjlig (Wibeck 2010). I fokusgrupper insamlas data med fokus 
på diskussion och gruppinteraktionen till skillnad från gruppintervjuer, och kan genomföras i mer 
eller mindre strukturerade former (Morgan 1996; citerat, refererad i Wibeck 2010; 25-9).  
     Traditionellt har fokusgrupper främst använts i marknadsundersökningar, men sedan 1980-
talet har metoden fått ett starkt genomslag i samhällsvetenskaplig forskning. I exempelvis 
socialantropologi, används fokusgrupper ofta för att skapa en kulturell förförståelse hos en 
specifik grupp, och metoden tillåter även en jämförande analys fokusgrupperna sinsemellan 
(Wibeck 2010; 51). Wibeck (2010; 22) refererar till Jenny Kitzingers studie om fokusgrupper, 
vilket hävdar att metoden dels kan tillämpas för att studera intervjuns innehåll, så som exempelvis 
attityder och uppfattningar, dels hur interaktionen i gruppen skapas utifrån ett kulturellt 
sammanhang. Metoden kan fördelaktigt brukas för att skapa ett forum där intervjuobjekten 
gemensamt tillåts utveckla sina resonemang och tankar under mer eller mindre strukturerade 
former, beroende på studiens syfte. Vidare lyfter Wibeck (2010; 23-4), som refererar till 
användandet av fokusgrupper i feministisk forskning, fram att fokusgrupper kontrollerar 
relationen mellan forskare och deltagare i mindre utsträckning än andra metoder. Detta kan bidra 
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till att minska eventuell intervjuareffekt samt balansera eventuella maktaspekter som kan uppstå. 
För oss är detta en viktig aspekt av kvalitén i studien.  
     Tidigare forskning om tornedalingar/meänkieli har påvisat en låg svarsfrekvens i 
enkätundersökningar även utformandet av intervjufrågor har påvisats bristfälliga (Länsstyrelsen i 
Stockholm & Sametinget 2010, Statens folkhälsoinstitut 2010). Resultatet av fokusgrupper kan 
utgöra en god grund för utformandet av intervjufrågor i enkäter för fortsatta studier (Wibeck 
2010; 71). Mot denna bakgrund anser vi att det är nyttigt med en kvalitativ generationsstudie som 
lyfter fram meänkieli i en kulturell kontext.  
     Det geografiska urvalet är baserat utifrån; historiska argument, demografiska variabler och 
kulturellt engagemang från kommunen. Utifrån historiska aspekter möjliggör Gällivare kommun 
en intressant kulturskildring utifrån den industrialisering som kommunen genomgått (Svensson & 
Wetterberg et.al 2008). Pajala kommun1 är ett bra alternativ, men kommunen genomgår en 
industrialiseringsprocess som Gällivare redan genomgått. Av den anledningen kan Gällivare 
kommun skildra kulturella uttryck som kan ha påverkats av industrialiseringsprocessen, vilket 
medfört en försvenskning av kommunen genom nya inflyttade arbetsgrupper (Svensson & 
Wetterberg et.al 2008, se även; Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2009).   
     Wibeck (2010;29ff) lyfter fram meningen med att försöka skapa en harmonisk 
gruppkonstruktion. Gruppkonstruktionens sammansättning underlättas om gruppmedlemmarna 
har liknande demografiska variabler, d.v.s. bakgrund. Gruppsammansättningen präglas av; 
intrapersonella-, interpersonella- och miljöfaktorer (Stewart, Shamdasani & Rock 2007, refererad, citerad 
i Wibeck 2010). Det är en fördel att ha dessa aspekter i beaktning i planerandet av urvalsgruppen.  
Genom att samla personer i liknande åldersgrupper ämnas skapandet av goda förutsättningar för 
diskussion om meänkieli utifrån åldersmässig gemenskap. Om den äldre generationen bär på 
erfarenheter av kulturen som exempelvis något skamfullt, ställer vi oss tveksamma till att detta 
öppet kommer att delas i diskussion bland olika generationer. Är gruppen däremot relativt 
homogen i åldersspannet, bör dessa erfarenheter, lättare kunna delas i gemenskap med den egna 
åldersgruppen. Även att åldern inom var grupp inte skall bli allt för markant har tagits i 
beaktning. I och med detta försöker vi se till demografiska variabler som gruppen kan skapa 
samhörighet igenom.  
     I relation till detta är gruppsammansättningen betraktat ur ett könsperspektiv. Hans 
Andersson (2008; 52-ff) menar att homosocialitet skapar utrymme för en ”föreställd 
könsgemenskap” (Andersson 2008; 53) vilket påverkar de intervjuade. Utifrån olika kontexter 
praktiseras kvinnlighet och manlighet olika, och gruppens beteende varierar utifrån olika 
gruppsammansättningar. Exempelvis kan en homogen grupp lättare dela med sig av sina 
erfarenheter och åsikter i en miljö där det finns en gemenskap som baserar sig till den egna 
könstillhörigheten. Samtidigt kan homogena könsgrupper reservera sig till att endast berätta om 
särskilda ämnen med det egna könet (ibid.) Heterogena gruppsammansättningar kan bädda för 
könsrelaterade spänningar, vilket vi önskar undvika. Samtalsledarens könstillhörighet kan likaså 
påverka gruppkonstruktionen beroende på intervjuobjektets föreställningar av det motsatta könet 
(Andersson 2008; 52ff).  Av denna anledning avgränsandes studien till att endast intervjua 
kvinnor där demografiska variabler som; ålder, kön och språklig härkomst är beaktade i 
fokusgrupperna.  
     Ett strategiskt urval gör sig lämpligt för studiens syfte. Urvalet utgörs av ett snöbollsurval vilket 
innebär att rekrytera intervjuobjekt genom en kontaktperson som känner till någon som skulle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Pajala kommun har störst andel talare av meänkieli, och var man är mest aktiv i bevarandet av; lokalhistoria, musik,  
skrivande och teater (Svenska språknämnden 2003; 21ff). Kommunen genomgår i dagsläget en 
industrialiseringsprocess som innefattar en expansion av b.la gruvindustrin vilket möjliggör nya arbetstillfällen som i 
sin tur bidrar till en inflyttning av nya grupper. Effekterna, i relation till meänkielis ställning, kan antingen förstärkas 
eller försvagas beroende på vilka grupper som flyttas in. I en kommun där den totala befolkningen utgörs av cirka 6 
300 invånare medför en inflyttning på närmre 3 700 personer nya influenser och skapar andra förutsättningar för 
kvarlevandet och användandet av ett minoritetsspråk (Pajala Kommun; 2012).	  



J. Christoffersen & K. Uusitalo 7	  

vilja delta i studien (Bryman 2011; 115-6). Vi har vänt oss till olika kontaktpersoner som 
vidarebefordrat vårt informationsbrev till möjliga intresserade (se bilaga 2). Kontaktpersonerna 
har bestått av; en person med en personlig anknytning till en av oss som skriver studien, och fyra 
andra kontaktpersoner som vi inte har någon personlig anknytning till från; kommunal 
verksamhet, skola och föreningsverksamhet. En positiv aspekt av denna metod är att på ett 
relativt enkelt sätt få tillgång till slutna miljöer. Med beaktning för bias i strategiska urval, har vi 
som skriver studien, ingen påverkan i vilka som deltar i intervjuerna (Bryman 2011; 119). Av den 
anledningen finns ingen kännedom om vilken avsikt berörda personer har i medverkandet av 
studien. En annan forskningsstrategi hade varit att försöka åstadkomma en kombinerad studie av 
både kvantitativ och kvalitativ karaktär, men på grund av avsaknaden av officiella språkregister är 
detta inte något genomförbart alternativ inom ramen för vår uppsats. 
     Uppgifter om deltagare har avidentifierats för att garantera deras anonymitet. Därför kommer 
fiktiva personuppgifter att användas i framställningen av materialet. Gruppdeltagarna kommer 
från olika städer och byar i Tornedalen, vilket skildrar kunskapen om meänkieli på ett 
mångdimensionellt sätt. Första gruppen (G1) består av Sara och Anna på 17 år, som rekryterats 
muntligt av oss, vid ett kommunalt bibliotek. Andra gruppen (G2) består av tre 
medelålderskvinnor; Birgitta 53, Ann-Marie 52 och Lisa 51, vilka alla arbetar inom vård och 
omsorg, och rekryterades via en personlig kontakt till en av oss. Tredje gruppen (G3) består av 
fem pensionärer; Britta 74, Klara 73, Maj 71, Frida 76, och Dagmar 70. Den enda i G3 som 
rekryterades av en personlig kontaktperson var Britta, resten av gruppen rekryterades via en 
person som ingen av oss som skriver studien känner privat.  
     Alla deltagare i grupperna, känner till varandra eller någon i gruppen, sedan tidigare. Att 
använda sig av redan existerande grupper har sina för- och nackdelar (Wibeck 2010; 65-6). I 
redan existerande grupper underlättas diskussioner i en naturlig social kontext. Däremot kan det 
finnas ämnen, som gruppen anser, inte är av betydelse att belysa. Det som kan upplevas som en 
självklarhet för gruppen uppfattas inte alltid självklart av den som genomför undersökningen. En 
annan aspekt av problematik, som kan beröra redan existerande grupper, är konflikter som kan 
finnas inbäddade inom vissa ämnen och som med avsikt undviks (ibid.).    
     Idealt, för oss, hade grupperna bestått av samma antal deltagare, men på grund av svårigheter 
rörande rekryteringen har gruppstorlekarna anpassats utifrån responsen. Wibeck (2010; 61-2) 
refererar till olika teorier om gruppens storlek och belyser positiva respektive negativa aspekter av 
dessa. Dyader (grupper om två) och triader (grupper om tre) skapar en starkare kohesion och 
relationsorientering d.v.s. en starkare känsla av samhörighet och inflytande, vilka är positiva 
aspekter av små grupper. Och andra sidan, hävdar författaren att denna gruppkonstruktion kan 
utlösa inbyggda spänningar. Detta resonemang utvecklas och förklaras genom att det finns en 
risk att en av gruppmedlemmarna kan inta rollen som medlare mellan den andre/-a (Simmel 1964 
refererad, citerad av Wibeck 2010; 62). Wibeck (ibid.) avråder därför från att skapa 
gruppsammansättningar utifrån dyader och triader och menar att en grupp på minst fyra personer 
och max sju är en bättre utgångspunkt för gruppdiskussioner. Genom att skapa utrymme så att 
alla i gruppen får komma till tals, kan moderatorns lyhördhet motverka eventuella spänningar 
(ibid.). 
     Den grupp som var svårast att rekrytera var ungdomsgruppen. Kontaktpersoner kände inte till 
några ungdomar som möjligen skulle vara intresserade av att delta i studien. Av den anledningen 
vände vi oss till andra forum som kommunala; föreningsverksamheter, institutioner och skola 
utan framgång. På grund av att deltagande av ungdomar under 18 år förutsätter 
vårdnadshavarens samtycke var vår utgångspunkt ungdomar över 18 år. När två tjejer på 17 år 
visade intresse beslutades utgångspunkten att ändras för att överhuvudtaget få möjlighet att 
skildra den första generationsaspekten. Därefter kontaktades deras föräldrar via telefon för 
samtycke. Alla deltagare har informerats om samtycke (se bilaga 3).  
     En pilotintervju genomfördes, på en man och en kvinna som har anknytning till meänkieli, 
för att testa intervjuguiden, vilket skapats utifrån olika kulturella aspekter (se bilaga 1). Ehn och 
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Löfgrens (1982) Kulturanalys bygger på författarnas tidigare etnologiska studier och erfarenheter, 
och har väglett oss i utformandet av intervjuguiden. Våra frågeställningar fungerade generellt bra 
under pilotstudien, dock uppstod en del funderingar hos testobjekten kring att definiera kulturella 
aspekter av både svensk kultur och meänkieli. I och med detta förstod vi att det var viktigt att 
kunna ge konkreta exempel för att få igång diskussioner kring kultur. En annan aspekt som vi 
upplevde osäkerhet kring var när skam var knutet till den kulturella bakgrunden. Detta skapade 
en osäkerhet kring hur följdfrågor skulle ställas utan risk för okänslighet. Pilotstudien gav 
möjlighet till reflektion över kultur och hur följdfrågor skulle kunna ställas, samtidigt som det gav 
en möjlighet att utveckla intervjuguiden. Båda av oss som skriver studien är födda och uppvuxna 
i Norrland. En av oss har däremot härkomst ifrån urvalskommunen samt anknytning till 
meänkieli. Hur kan detta påverkat studien? Vi har försökt att beakta eventuell skevhet genom 
kontinuerlig diskussion kring kulturella aspekter oss författare emellan. Detta har berört 
hänseenden som urskilt kulturella symboler och markörer som lika gärna kunnat tilldelas en 
allmän norrländsk kultur. 
     Intervjuguiden har verkat som mall och anpassats beroende på hur grupperna själva valt att 
tala om olika ämnesområden. Efter utformandet av den öppna intervjuguiden genomfördes 
fokusgrupperna i tre noga utvalda lokaler med goda förutsättningar för en trivsam och 
avslappnad atmosfär där vi bjöd på fika. Miljön i vilket intervjuer utförs i är viktiga komponenter 
för kvaliteten i studien (Wibeck 2010; 144). Alla intervjuer spelades in på diktafon, och 
transkriberades sedan ordagrant tillsammans av båda oss som skriver studien. Intervjun med 
ungdomarna var cirka 40 minuter, medan de två andra intervjuerna var på 75 minuter respektive 
100 minuter.  
 
 
Teoretiska utgångspunkter och definitioner 
 
Vårt teoretiska ramverk utgörs av teorier som kan förklara hur meningsskapande symboler och 
handlingar förhandlas fram i en kulturell kontext. Av relevans för studien är perspektivet 
symbolisk interaktionism (S.I) och George Simmels (1995) teoretiska ansats om form och innehåll.  
     Symbolisk interaktionism har starka kopplingar till socialt arbete. Studiet av socialt arbete kan 
dels betraktas ur en teoretisk aspekt, dels ur en praktisk (Trost & Levin 2010; 193-4). Socialt 
arbete, som vetenskaplig disciplin, har starka anknytningar till settlementrörelsen2 som tillämpade 
symboliskt interaktionistiska uppfattningar och idéer i praktiskt arbete (ibid.). Efter första 
världskriget anammades sociologiska idéer i socialt arbete och den sociala verkligheten blev en 
central utgångspunkt i både studier och det praktiska arbetet, som fokuserade på 
förändringsprocesser på ett mikro- respektive makroplan. Cooley hävdade att social verklighet 
inte endast skall studeras, utan också ingripas praktiskt (Cooley 1922, refererad, citerad i Trots & 
Levin 2010; 194). När symbolisk interaktionism betraktar samhället som ett socialt objekt, vars 
roller anammas och skapas av människor, möjliggörs ett introspektivt förändringsarbete, vilket 
kan sägas utgöra grunden i socialt arbete (ibid).    
     S.I är en disciplin, förankrad i socialpsykologi och sociologi, vilket betraktar människan som 
en social varelse vars individualitet uttrycks genom socialitet och språklighet (Berg 2010:151-4). S.I:s  
nyckeltermer är; symboler och mening. Mänsklig symbolisk kommunikation så som; språk, 
handlingar, kroppsspråk, objekt etc., utgör grunden för mänsklig interaktion och för människan 
som social varelse (Berg 2010; 151-4). Symboler möjliggör ett samspel, utifrån en förförståelse 
kring symbolers signifikans som människor ger mening, vars existens förutsätter en individ som 
kan svara respektive mottaga information om symboler och mening (Hewitt 2003; 80). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Jane Adams banbrytande rörelse bedrev socialt arbete med sociologiska tillämpade arbetsmetoder, vilket ämnade 
bekämpa fattigdom och ojämlikhet som skapades av samhället i Amerika på 1880-talet (Trost & Levin 2010; 193-ff). 
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Tolkningen av symboler är dock utav en subjektiv karaktär, samtidigt som det skapar vilka vi är 
genom vad eller vilka vi identifierar oss med. Komponenter som; kulturell bakgrund, kön och 
andra inlärda roller präglar vår förförståelse av olika symboler som påverkar vår interaktion med 
andra. De starkaste symboliska komponenterna utgörs av mänskligt språk, därmed utgör språket 
en central beståndsdel i skapandet av jaget genom socialisation (eller interaktion). Språket är 
konstruerat för att möjliggöra socialisation i grupper, där grupplivet blir en del av individen själv, 
genom exempelvis normer och värderingar. Språket möjliggör att konkretisera den kulturella 
miljön, i vilket individen lever, och på så sätt konfronterar språket individen med kultur (Hewitt 
2003; 39, 82, 88).  
     Kultur innebär, enligt S.I, idéer som skapar mening kring ett socialt fenomen, där 
meningsskapandet kring; normer, värderingar, förväntningar och vad som anses betydelsefullt 
hos de som lever med- eller i den specifika kulturen (Hewitt 2003; 32). Kultur benämns som ett 
mångfacetterat begrepp som rymmer allt det sociala livet innebär för människor. Konceptet om 
identitet utgör grunden i S.I, där upplevelsen att vara social i vardagslivet präglar jaget, självbilden 
och självförtroendet (Hewitt 2003; 98). Samtidigt som identifikation med andra utgör en central 
komponent i självuppfattningen, utmärker den sociala identiteten en differentiering där 
separation från andra enskilda och andra grupper, lika så påverkar den egna identiteten (Hewitt 
2003; 109). Enligt Hewitt (2003; 28) innebär huvuddragen i S.I att finna mönster i sociala 
fenomen. Skapandet och upprätthållandet av mening är grunden i allt mänskligt beteende och det 
är i interaktion människor formar sitt beteende. Kunskap, betraktas enligt disciplinen, som relativ, 
föränderlig och situationsbetingad i relation till den kontext som skapar den, till skillnad ifrån den 
naturvetenskapliga tillnärmningen av kunskap som söker objektiv sanning (Hewitt 2003; 27).  
     Berg (2010; 157) hävdar att S.I ofta missförstås genom att påstå att människors 
kommunicerande, genom symboler och handlingar, är en självklar medfödd kapacitet. Berg (ibid.) 
hävdar att detta är kapaciteter som förutsätter socialt samspel för att kunna utvecklas. 
Meningsskapande har en social förankring och inte ett biologiskt ursprung som utgör den 
viktigaste komponenten i människors medvetande, reflektioner och intelligens (ibid.). Det är 
dock viktigt att påpeka att, inom S.I, råder olika meningar om hur mening skapas, och till vilken 
grad fenomenet är beroende av individen och yttre faktorer.   
     Form och innehåll är nära sammanlänkade och beroende av varandra. Enligt Simmel är 
samhället konstruerat av vardagslivets sociala händelser, vilket uttrycks genom begreppet ’sociering’ 
(Rock 1979, refererad, citerad i Berg; 2010; 152). Av denna anledning betraktas samhället som 
något utan självständig existens, vars innehåll skapar växelverkande sociala processer, i sociala 
livsrum där människor både formas och skapas. Innehåll innebär individuella handlingar så som; 
tankar, känslor och syften vilket formar samhället (Edholm i Simmel 1995; 12-3). Genom 
växelverkan och interaktion interagerar människor, samtidigt som individualitet ständigt närvarar 
som en kontinuerlig motsättning till de skapande formerna. De växelverkande livsprocesserna 
skapar kulturella formobjekt så som; föreställningsvärldar, teorier, konstverk och kategorier. 
Simmel betraktade, enligt Edholm (Simmel ibid.), naturvetenskapliga metoder för 
kunskapsproduktion som bristfälliga i studier av sociala fenomen. Han menade att förståelse kan 
uppnås genom att studera meningssammanhang och dess innebörder för att belysa fenomens 
unika mångfald (ibid.). Stockelberg (2005; 69-70) analyserar i sin avhandling Simmels form- och 
innehållsbegrepp, vilka påstås inrymma olika innebörder beroende på kontexten, och att det som 
i en situation benämns som form, kan benämnas som innehåll i en annan. Detta möjliggör ett stort 
tolkningsutrymme.     
     I datamaterialet utgörs meningsfulla kulturella symboler (meningsfulla symboler och 
handlingar) av; mat och dryck, miljö, normer och värderingar, saker, begrepp, gemenskap och tillhörighet, 
levnadsvanor och vad som anses betydelsefullt i vardagen. I analysen tolkas Simmels formbegrepp 
utifrån en strukturell kontext som exempelvis en; myndighet, kommun, institution, organisation, 
skola, arbetsplats eller ett regelverk. Simmels begrepp innehåll utgörs i vårt arbete av: den mening 
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och innebörd som tilldelas dessa former. I analysen kommer formers betydelse för individer, 
grupper och intressenter (intresseorganisationer) att undersökas. 
 
 
Analys 
 
Kulturanalys förutsätter, enligt Ehn och Löfgren (1982; 61), att kunna medvetengöra 
vardagslivets meningstilldelning som är underförstådd och föregår i det dolda. En annan aspekt 
av studiet belyser problematiken med att förhålla sig analysmässigt distanserad då studiet av den 
egna kulturen kan medföra en viss blindhet (ibid; 11-2). Genom att tematisera sök-scheman, 
vilket innebär att skapa listor över motpoler och teman, förenklas analysen av det kulturella man 
önskar skapa sig en uppfattning om (Ehn & Löfgren 1982; 27ff). Att förblinda sig i termer av att 
endast söka likhet och harmoni i kulturella aspekter, är enligt författarna, ett klassiskt etnografiskt 
nybörjarfel som hindras genom att ta hänsyn till komponenters oberoende (1982; s 21). Med 
hänsyn till detta vill vi påpeka att, det som skildras i materialet inte specifikt behöver vara typiskt 
tornedalskt, utan särskiljer kanske mycket av den typiskt norrländska kulturen. 
     Utifrån Ehn och Löfgren (1982) har åtta olika kulturella kategorier skapats, som kan utgöra 
meningsfulla sammanhang i en vardaglig kontext. Genom meningskategorisering har därefter 
betydelsefulla kulturella markörer plockats ut (Kvale 2007; 170ff, även Hjerm & Lindgren 2010; 
83ff). Till dessa hör; mat och dryck, miljö, normer och värderingar, saker, begrepp, gemenskap och tillhörighet, 
levnadsvanor samt vad som upplevs betydelsefullt. Simmels form och innehåll utgör en separat kategori 
som är knutna till makroaspekter av materialet som exempelvis kommun och skola. 
Meningskategoriseringen har utförts traditionellt genom att markera relevant data med 
färgpennor, vilket senare klippts ut och samlats i de nio kategorierna. Därefter har summeringar 
sammanställt för att få ett överskådligare material eftersom mycket av det som sagts går in i 
varandra. Utifrån att tematisera materialet har summeringarna utvecklats och reducerats vilket 
sedan sammanfattats i; mat och dryck, miljö, normer och värderingar, gemenskap och språk, och vad som 
anses betydelsefullt av gruppdeltagarna, för att förbereda en jämförelse mellan de tre grupperna (se 
exempelvis Wibeck 2010; 101).  
     Vid rekryteringen av grupperna stötte vi på något oförutsett. Det uppenbarades att oenigheter 
kring språkbegreppen knutna till meänkieli var vanligt förekommande. Dialektala skillnader 
geografiskt tycks påverka om enskilda benämner språket som; by finska, gällivarefinska, meänkieli 
eller tornedalsfinska. I intervjuerna benämner oftast deltagarna meänkieli som ”finska”. 
Riksfinska, som talas i Finland, refererar deltagarna oftast till som ”riktig finska” och förekommer 
i alla grupper. Av deltagarna uttrycks en blandning av ovanstående begrepp, vilket syftar till 
meänkieli, bortsett från riksfinska. Vi kommer i denna text endast använda meänkieli som 
betydelse för; by finska, gällivarefinska och tornedalsfinska. Framställandet av återberättande av 
citat har korrigerats aningen. I vissa citat kommer enskilda deltagare inte att refereras till för att 
intervjuobjekten i största mån skall garanteras anonymitet. 
 
 
Mat och dryck  
 
I den första generationsgruppen (G1) diskuteras mat och dryck utifrån vad Anna och Sara 
upplever skiljer sig från typiska svenska matvanor. Den särskilda matkulturen är främst något 
som de upplevt kring sina mor- och farföräldrar på landsbygden. Lappkok framställs som ett 
hopkok med; blodpalt, blodkorv, renkött och benmärg som kokas i buljong och serveras med 
potatis. Torrkött saltas och hängs för att torkas på våren, därmed förbinds lappkok och torrkött som 
traditionsbundna handlingar. Anna uttrycker; - Min farmor brukar laga lappkok en gång per år, 
och dom äter benmärgen men det vägrar jag! Detta uttalande skildrar en kulturell avspegling som 
kan kopplas till betydelsefulla symboler som överförs mellan generationerna. Skapandet av 
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traditioner, utmärker kulturen som skapas genom socialisationsprocesser i gemenskap till 
varandra (Hewitt 2003; 88-9). Andra exempel på kulturella markörer är Kaffeost som förekommer i 
en vardaglig kontext, och framställs av mjölk och löpe som serveras till kaffet. Tunnabröd beskrivs 
som en slags ”grötkaka” som frekvent bakas ute på landsbygden och kan köpas på den lokala 
marknaden, där G1 ofta uppmärksammar, att meänkieli talas. En symbolisk handling som Anna 
återkopplar till kaffekulturen, är att dricka kaffe med en sockerbit under läppen, något hon 
uppmärksammat hos sina farföräldrar. Hos den andra generationsgruppen (G2) förhandlas 
matkulturen fram utifrån liknande komponenter. Här framkommer ännu en ingrediens i lappkok; 
piskanen. Piskanen utgörs av en del av renens bakdel som endast består av fett. En central 
diskussionspunkt var kaffekulturen som har ett flertal utmärkande drag som bland annat skildras 
av Birgitta. 
 

… Det säger dom är lite typiskt här uppe. Om man skulle fråga någon om hur 
mycket kaffe någon dricker, får man nästa stryk av den äldre generationen. Man 
frågar inte så… 

 
Kaffet och kaffeserveringen är sammanbundet med ett socialiserande, som utmärker grupplivet 
och förväntningar kopplade till det (ibid.). Kaffepannan skall alltid vara fylld så att gäster kan 
förse sitt kaffesug när som helst. Bjuds det på kaffe för tidigt, kan detta uppfattas som en oartig 
gest för någon som inte kommer ifrån trakterna och te, påstår Birgitta, dricks oftast inte i sociala 
kaffesammanhang. 
 

Och ni är fan alla tedrickare! Hon svor och sa; - Ni kan inte dricka kaffe! Och då 
tänkte jag ska visa dig kärring att jag kan dricka kaffe! Och sedan dess har jag druckit 
kaffe!  

 
Kaffekulturen som uttrycks i detta skildrar en kontextbetingad gemenskap som baseras utifrån 
kulturella normer och värderingar om hur socialiseringen i gruppen skall utföras (Hewitt; 2003; 
32). Varför detta är så starkt knutet till just kaffe tordes bero på den symboliska handlingen och 
meningen kaffet innebär. Hos den tredje generationen (G3) cirkulerade mat- och 
dryckesdiskussionen främst kring kaffekulturen. Förr dracks kaffet från fat och kokades på 
sumpen. Brittas mormor och morfar serverade sina gäster Tornedalskaffe (kok kaffe) på en bricka i 
salongen. Genom namngivningen tornedalskaffe uttrycks en symbol som urskiljer något särskilt 
kulturellt betingat (ibid.). Vidare framkommer det att lappkokens benmärg och piskanen är något, 
som av gruppen uttrycks, främst förtärs av män. Detta är inte något som äts av gruppen själva, 
vissa menar att de hellre ger det till sina hundar. Kaffeost är något som uppskattas högt och något 
man lägger i kaffet. Lika så här utmärks något symboliskt som tilldelas kaffekulturen. Vidare talas 
det också en hel del om kalvdans, vilket görs utav råmjölk, och likställs av gruppen som en 
omelett som ofta tillagades förr i tiden.   
 
 
Miljö 
 
Den kulturella vardagsmiljön centreras kring staden och landsbygden. I dessa urskiljer Anna och 
Sara (G1) markanta skillnader i sättet att leva och tänka, vilket de själva hävdar påverkar deras 
identitet och föredrar den person de är när de får möjlighet att vara i landsbygdsmiljö. Sara och 
Anna uttrycker att man skall vara den man egentligen är när man är utomhus och i byn kan allt 
hända.  
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Man förändras som person, när man är i staden och när man är på landet, det är som 
att man är två olika människor egentligen, när man tänker efter… det är ganska 
läskigt… 

 
Den enda grupp som tydligt skildrar hur identiteten påverkas av miljön är G1. På landsbygden 
upplevs känslan av att leva i nuet och att få möjligheten att vara sig själva mycket central. Detta 
beskrivs genom att få vara i naturen, umgås med vänner och familjen på ett annat sätt än vad 
man gör i stadsmiljön. Detta visar på en medvetenhet kring hur den sociala miljön påverkar 
uppfattningen om oss själva och andra (Cullbom 1994; 96). G1 skildrar landsbygden som en 
betydelsefull miljö som tillåter individer att vara sig själva, medan stadsmiljön ofta innebär en 
eftersträvan att anpassa vissa skönhetsideal och skapa goda framtidsutsikter med utbildning. 
Stadsmiljön upplevs i stor utsträckning vara försvenskad medan landsbygden skildrar det som G1 
förknippar kulturellt betingat. I staden centreras umgänget kring distraherade faktorer som 
exempelvis teknik, medan ute i landsbygden upplevs gemenskapen kretsa kring ett socialt 
umgänge som anses vara mer närvarande. Bykulturen betraktas i egenskaper av att människor 
tilldelas jordnära egenskaper som att vara trygg i sig själv och att ha ett gott självförtroende. 
Stadsmiljön präglas, hävdar G1, oftare av karaktärsdrag där status och grupptryck upplevs 
utmärkande och påtagliga. Enligt S.I blir den sociala identiteten särskilt utmärkande i detta 
(Hewitt 2003; 109). G1 identifierar sig med kontextbundna miljöer som de tillskriver olika 
egenskaper utifrån hur de själva upplever den.  
     Något typiskt i den upplevda bykulturen sägs vara ”kvasten på dörren” s.k. tornedalslåset. 
Tornedalslåset innebär att många landsbygdsbor markerar sin frånvaro med en kvast lutad mot 
dörren, för att andra skall undvika sig besväret att ta sig ända fram till dörren i onödan. Detta är 
en företeelse som roar både Anna och Sara, som inte tidigare reflekterat över denna symbol som 
något som eventuellt förknippas med kulturen. Fenomenet tornedalslåset lyfts likaså fram av G2 
som en landsbygdsföreteelse som fyllt en viktig funktion och speglar en annan mentalitet och 
tilltro till omgivningen, än den som existerar i stadsmiljön. Och i alla tornedalskök, menar gruppen, 
att det finns en kökssoffa. Tornedalsnaturen är något som upplevs fantastiskt och är 
sammankopplat till starka känslomässiga band och minnen. Suptallen till exempel, en fridlyst tall i 
närheten av Vittangi, som benämns vara en kulturell markör med historiska anor som besitter ett 
särskild symbolisk betydelse för Lisa som uttrycker att sådana ”typiska tornedalsgrejer” är helt 
fantastiskt! 
     G3 utvecklar Tornedalslåsets betydelse och förklarar det som en tidigare nödvändighet eftersom 
tillgången på nycklar var begränsad i stora familjer. Gruppdeltagarna upplever till skillnad från G1 
att kulturella markörer inte urskiljer sig särskilt markant mellan landsbygden och stadslivet, 
bortsett från existensen av stora dialektala skillnader inom meänkieli. Enligt vissa i gruppen ingick 
inte särskilda byar som; Dokkas, Hakkas och Ullatti i Tornedalen, då dessa orter påstods talas en 
annan form av by finska. Varför återkommer dessa exkluderande uttryck? En tanke skulle kunna 
vara den språk hierarkin som skildras genom den tidigare språkpolitiken (Elenius 2001; 41-2). 
Den meänkieli som talas i dessa orter utrycks av vissa deltagare utgöra en typ av ”fulfinska” som 
skiljer sig så pass mycket från ställen där meänkieli talas på ett mer ansenligt sätt. Vid flytt till 
södra delar av Sverige upplevde många i G3 att en försvenskning blev påtaglig trots att Gällivare 
kommun till viss del redan är försvenskad. 
     Det framkom frekvent under alla intervjuer att meänkieli ofta sammankopplas med 
landsbygden och den kultur som frambringas där. Miljön i denna aspekt utgör kanske inte en 
kulturell markör för just meänkieli, men markerar vilken betydelse den kulturella omgivningen får 
för individen och gruppen (Hewitt 2003; 32). Tornedalslåset är genomgående i alla grupper. Den 
mening som tillskrivs denna symbol skildras delvis genom en landsbygdskultur som påminner 
deltagarna om kära minnen och om uppväxten. Kärleken till naturen, uttrycks både av G1 och 
G2, utgöra en viktig komponent i vardagen.  
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Normer och värderingar  
 
Trots att G1 upplever en osäkerhet kring den egna kulturen uttrycktes stereotypiska 
föreställningar om finsk kultur som något grovt och där bastun utgjorde en kulturell markör. Anna 
spekulerar kring bastukulturen som något finskt och Sara tillägger att hon tror det för att det är 
grovt. Stereotypa uttalanden om finsk kultur som något hårt uttrycks i alla grupper. Varför 
betraktas den finska kulturen som något hårt? I intervjuerna talas det en del om vilken funktion 
svordomar har. G2 och G3 ger uttryck för att meänkieli och riksfinska används för att förstärka 
känslomässiga uttryck i; ilska, irritation och humoristiska framställningar. G2 förmedlar, än om 
inte i direkta termer, en föreställning om landsbygdskulturen som något som ofta uppfattas 
”bondigt”. Enligt gruppen, betraktas söderlänningar, i vissa sammanhang, lite märkvärdigare än 
landsbygdsbor, som kan uppfattas aningen malplacerade. Lisa uttryckte en önskan om att sina 
barns val, att leva på landsbygden, inte skulle grunda sig på rädsla för att upptäcka nya områden 
och levnadsbetingelser. Stereotypa uttalanden om tornedalingar som väldigt hemkära, smärttåliga, 
svordomsfulla och generellt tystlåtna återfanns i diskussionen. ”Nasarna” (romer) skildrades ha 
en uppfattning om sig som opålitliga försäljare, vilka reste runt på landsbygden för att sälja 
diverse ting förr i tiden. Detta gör oss uppmärksamma på vad som urskiljer kultur. Visserligen är 
det kanske lättare att skildra stereotypa föreställningar om andra än den blindhet som kan besittas 
inför den egna kulturen (Ehn & Löfgren 1982). I G3 framkommer också uttryck om ”bondighet” 
som något mindre fint, särskilt i talan om dialektala skillnader i meänkieli. Något som utmärkte 
sig i G3 var användandet av termen ”lappkok”, vilket uppmanades till att inte användas, utan ett 
korrekt bruk av denna term var; renkok.  
 

… Men det är en del som är väldigt känsliga. Om jag någon gång sagt ’lappkok’ så 
har de (syftar på samer) sagt vadå lappkok, det heter renkok! Man kokar inte lappar!  

 
Detta uttalande antyder till ett särskilt reflekterande över att tillskriva andra grupper 
stigmatiserande begrepp. Att tillskriva grupper särskilda egenskaper utmärker sociala identiteters 
utformande (Hewitt 2003; 109-10). 
 
 
Gemenskap och språk  
 
G1 uppskattar sitt kulturella ursprung trots att ingen av dem fått möjlighet att lära sig meänkieli, 
vilket båda önskar att de fått. Däremot har deras mor- och farföräldrar anknytning till språket. 
Anna och Saras deltagande i studien sades väcka förvåning hos föräldrarna som ifrågasatte deras 
kunskap om meänkielis kultur. Denna inställning från föräldrarna kan ha påverkat G1:s osäkerhet 
på vad de kunde tillföra studien. Trots detta uppdagades det under intervjun att båda besitter 
kunskap om kulturella aspekter av meänkieli.  
     För att fullt ut kunna få ta del av gemenskapen bland meänkielitalande upplever G1 att man 
måste kunna tala språket. En önskan från bådas sida hade varit att kunna samtala med deras mor- 
och farföräldrar på meänkieli för att få möjligheten att knyta starkare band och att göra dem 
glada. Den språkliga gemenskapen blir särskilt påtaglig; kring landsbygden, bland släktträffar, vid 
offentliga samlingar och bland andra ungdomar som talar meänkieli, särskilt utanför stadsmiljön. 
Språket upplevs särskilt betydelsefullt eftersom G1 upplever att det skapar en särskild tillit och 
gemenskap för de som delar samma språk, vilket särskilt iakttagits kring landsbygden (Berg 2010; 
152). Frånvaron av att inte kunna tala språket bidrar till en känsla av att meänkieli inte anses vara 
lika betydelsefullt för Anna och Sara som det annars skulle gjort.  Meänkieli uppfattas av G1 som 
ett delvis påhittat språk med begrepp som ”bili” och lastibilihytti” (Se exempelvis Cullbum 1994). 
De språkliga skildringarna som kommer till uttryck här, speglar till viss del utvecklingen av 
meänkieli som minoritetsspråk, samt aspekter av den språkliga kulturen. De symboliska 
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komponenterna som skildrar utvecklandet av jaget genom socialisation, uttrycks av G1, av en mer 
eller mindre påtaglig exkludering, eftersom språkkunskaper i meänkieli skulle inneburit en känsla 
av att tillhöra gemenskapen i ett större sammanhang.    
     Alla i G2 kan förstå meänkieli, men talar inte språket flytande. Upplevelsen av att inte riktigt 
kunna uttrycka sig flytande, förknippas delvis med en påtaglig besvikelse och en osäkerhet, att 
använda språket öppet i sociala sammanhang. Samhörighetskänslan kring de som talar språket 
flytande upplevdes något paradoxalt. Och ena sidan upplevs en tillhörighet till ursprunget, trots 
att man inte talar meänkieli flytande. Men och andra sidan uppfattar vi ett slags exkluderande i de 
exempel som gruppen angett. Detta har innefattat kommentarer från arbetskollegor och släkt 
som ofta påpekar när gruppmedlemmarna inte uttalar sig korrekt, eller använder felaktiga ord 
eller hävdar att de inte förstår när de gör det. Även här, uttrycktes en begränsad möjlighet av att 
få uppleva samhörighet till de som talar meänkieli flytande. Lika så uttalas en besvikelse över att 
inte själv haft möjligheten att överföra språket till sina barn, som uttalades av Ann-Marie.  
 

… Och i skolan upplevde min son att det var ganska jobbigt eftersom många av 
ungdomarna där pratade finska (meänkieli). … Hur säger man, det blev aldrig som 
att han kände att han fick höra hemma på något sätt…  

 
Här tycks vi se ett mönster av hur grupptillhörighet påverkas av språkliga kunskaper, som även 
uttrycks av G1. I detta utgör språket en viktig symbol för känslan av samhörighet (Hewitt 2003; 
83-5). I intervjun framkommer det även en typ av språkhierarki där ”riktig finska” (riksfinska) 
betraktas som något förmer, något man beundrar.  
 

… Och i byn som jag växte upp i, kom det många finländare och jobbade, man såg 
upp till dom som kunde prata riktig finska. Det var riktig finska det, det var något 
helt annat och många ville anamma det… Jag fick lära mig många ord, riktiga ord för 
bil och många andra saker som det heter på riktig finska… Så det var aldrig fult.  

 
Riksfinskan betraktades som ett riktigt språk utan många låneord från svenskan. Detta påvisar 
vilket språkförtryck meänkieli exponerats för och fortfarande gör sig hörd i språkfokuseringen 
kring låneord och att det inte anses, av enskilda som ett riktigt språk (se exempelvis Winsa 1996). 
Dialektala språkskillnader i meänkieli, hävdar G2, utmärks särskilt på landsbygden i exempelvis; 
Hakkas, Nilivaara och Ullatti. I samband med detta uttrycks värdeladdade symboler som 
”fulfinska” och ”svengelska”. 
 

Meänkieli är ju ett eget språk på ett sätt, men det finns otroliga skillnader. Jätte stora 
skillnader, i Nilivaara skulle jag inte kalla det för finska (meänkieli), inte i Ullatti 
heller. För mig är det för svengelska … 

 
Hur kommer det sig att deltagare upplever att dialekter av meänkieli, utesluts ur den språkliga 
gemenskapen, eller betraktas som mindre attraktiva variationer? Enligt Cullbom (1994; 86) kan 
detta vara en konsekvens av hur majoritetssamhällets negativa syn på språkgrupper präglar 
självuppfattningen hos en del tornedalingar. Enligt S.I kan detta tolkas utifrån hur det omgivande  
samhället tillskriver grupper avvikande egenskaper som kan påverka individers identitet och syn 
på sig själva och andra (Hewitt 2003; 249). Svenska språket, betraktades av olika anledningar 
enligt G2, som något man själv ville lära sig och som föräldrarna föredrog att man skulle tala. 
Detta upplevdes bero på att många av föräldrarna, samt mor- och farföräldrar, kände skam över 
meänkieli på grund av tidigare politiska målsättningar och omgivningens värderingar på 
meänkieli. Exempelvis tilläts inte meänkieli talas i skola eller på arbetsplatser. I hemmet 
upplevdes däremot ingen skam att tala meänkieli, men i sociala sammanhang upplevdes det, av 
deltagarna, i varierad grad att inte kunna tala felfri meänkieli.  
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Ann-Marie: - Jag har en syster som satt och skrattade och sa; Men herregud, så där 
låter det väl inte! Och dom begriper väl inte vad du säger! Så det gjorde att jag… 
Birgitta och Lisa: - Skämdes? 
Ann-Marie: - Mm… blev hämmad… 

 
Enligt G2 talas meänkieli i dagsläget begränsat mellan arbetskollegorna, men däremot i större 
utsträckning i klientrelaterade sammanhang. Ann-Marie gav ett exempel på hur hon förbjöds att 
kommunicera på meänkieli med arbetskollegor, för tio år sedan. Språket används inte, enligt 
gruppen, när icke-talande är närvarande. Däremot framkommer exempel på andra arbetsplatser, 
som huvudsakligen utgör en större manlig population, att meänkieli används oberoende på om 
icke-talande är närvarande eller ej.  
     I G3 talar alla meänkieli, trots att språket på äldre dagar fått mindre utrymme i vardagen. Och 
att tala meänkieli bland icke-talande är likaså något som betraktas oartigt. Meänkieli används 
främst bland gruppdeltagarna i möte med bekanta, och utgör ingen central aspekt av deras 
vardagsliv. Även i G3 diskuteras oenigheter kring språkbegreppet och hur detta skildrar olika 
aspekter av meänkieli och dess dialektala skillnader. Trots att G3 inte förstår riksfinska, dras 
upprepade paralleller till hur mycket av riksfinskan man förstår, dess likheter och skillnader i 
relation till meänkieli. I G2 och G3 upplevde vi en slags prestige att kunna göra sig någorlunda 
förstådd på riksfinska. Detta ger en antydan till att existerande värderingar om riksfinska som 
högre rankad i språkhierarki fortfarande förekommer. Vidare framkommer i G3 värderingar om 
vissa aspekter av landsbygdskultur som något mindre attraktivt. 
 

Klara: - Jag hade en beundrare som sprang efter mig.  
Maj: - Du skulle ha tagit chansen! 
Klara: - Nä, han jobbade säkert i skogen!  

 
Trots att detta utrycktes i ett humoristiskt sammanhang, anser vi att det kan skildra 
bakomliggande normer och värderingar om synen på hur män från bygden betraktades. Många i 
G3 upplevde språkliga oenigheter kring vilket språk som föräldrarna önskade skulle talas hemma. 
Detta medförde ofta en känsla av att varken fått lära sig meänkieli eller svenska flytande. Att tala 
svenska med finsk brytning, var något som skapade känslor av skam, då detta ansågs mindre fint 
av omgivningens olika samhällsgrupper.  
 

… Fick man prata eller var det förbjudet eller var det bara det man sa? Vi flickor vi 
ville gärna lära oss svenska. Vi tyckte inte att meänkieli var så fint på den tiden…  

 
Svenska var ett språk som betraktades fint och som önskades lära. I dagsläget upplevde många i 
gruppen att skam inte är knutet till meänkieli utan språket betraktas idag som en resurs. Mot 
bakgrund av detta åskådliggörs eventuella effekter av erkännandet av meänkieli. I detta tydliggörs 
att gruppdeltagarna idag fyller språket med annan mening än det man tidigare gjort. Detta kan 
enligt S.I förklaras utifrån att språket, vilket betraktas utgöra den viktigaste komponenten i 
mänskligt interagerande, idag tillåts verka genom offentliga forum (Hewitt 2003; 83). En del av 
barnen till G3 påstår sig kunna förstå meänkieli, men detta är något som ifrågasätts av en del av 
deltagarna. Det var endast en av gruppmedlemmarna, vars barn, talade och förstod meänkieli. 
Bland gruppmedlemmarna var det påtagligt att alla upplevde en försvenskning av den egna 
kulturen. Identifikationen med den svenska kulturen blev särskilt tydlig i samtal knuten till 
idrottstävlingar, där man alltid uttryckt ett stöd för svensk laganda. 
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Britta: - Man är helsvensk. 
Frida: - Man håller ju på Sverige när man tittar på sport. Inte har vi hållit på Finland 
någon gång! Visst upplever vi oss som svenskar, jag i alla fall.  
Klara: - Svenskar ändå fast… 

 
Här ges antydan till en eventuell kluven syn på den kulturella identiteten. Detta kan återknytas till 
de förväntningar majoritetssamhället har på enskilda för att få ingå i den större gemenskapen. 
Synen på meänkielis språkutveckling upplevdes av de flesta relativt dyster, vilka har en tro på att 
språket kommer att dö ut. Arbetet med att försöka revitalisera språket i myndigheter upplevdes 
meningslöst, eftersom de flesta inte önskar använda språket i myndighetskontakter eller i vården. 
Trots detta reserverade man sig med en viss osäkerhet kring hur eventuella sjukdomar kommer 
att påverka språket kognitivt vid ålderdom. 
 
 
Betydelsefullt  
 
Första generationsgruppen upplever att deltagandet i studien öppnat ögonen för kulturella 
aspekter av meänkieli, som de tidigare inte reflekterat över. I termer av att utveckla en starkare 
samhörighet och gemenskap hade både Anna och Sara värdesatt möjligheten att få lära sig 
meänkieli. Tornedalsnaturen och landsbygden hör till G1:s största intressen och associeras med 
något väldigt betydelsefullt. Andra generationsgruppen antog inledningsvis lika så en relativt 
ifrågasättande attityd till studiens syfte, då de var tvivelaktiga på om de hade något att tillföra 
undersökningen. Tornedalsnaturen och landsbygden är också i G2 något som ligger 
gruppdeltagarna varmt om hjärtat. Kulturella medier som exempelvis Finnmix är något som sägs 
uppskattas bland de flesta meänkielitalare. Där förekommer bland annat önskeprogram och 
högläsning av böcker på meänkieli, och är något som sägs värderas högt av meänkielitalande och 
anses mycket roligt vilket sällan missas.  Meänkieli, anses av G2, som ett känslospråk som skildrar 
färgstarka och humoristiska händelser och historier, på ett sätt som svenskan inte kan skildra. 
Enligt Birgitta upplevs svenskan som ett hårt och tradigt språk. Tredje generationsgruppen 
upplevde likaså en osäkerhet kring den egna kunskapen om meänkieli utöver språket. G3 ansåg 
sig finna, likt G2, radioprogrammet Finnmix av betydelse och är även hos de något som sällan 
missas, och något som till och med lyssnas på i bastun. Meänkieli uttrycks också av G3 att vara 
ett uttrycksfullt språk. 
 

… Jag vet inte riktigt, man känner ju bara så här att… man tänker inte så mycket 
meänkieli utan… meänkieli finns ju där hos oss, vi är ju en del av den… 

 
Efter en lång diskussion så reflekterar gruppen vilken betydelse meänkieli har för dem. Till en 
början upplevde vi att meänkieli inte var något som betraktades särskilt betydelsefullt. Men efter 
reflektion framkommer en stark anknytning som nära förbinds med självuppfattningen. 
 
 
Form och Innehåll 
 
Simmels form och innehåll kan betraktas ur ett; individ-, grupp-, intressent, och ett 
samhällsperspektiv för att belysa vårt empiriska material (Se exempelvis Stockelberg 2005; 69-70). 
Stockelberg (ibid.), refererar till Simmel, och hävdar att innehåll är en subjektiv uppfattning som 
inte alltid passar alla former. Vårt empiriska data berör flertalet makroaspekter som angår 
meänkieli. Av relevans är; juridik media, omsorg, skola, sjukvård och intresseorganisationer, och 
hur innehållet i dessa påverkar på individ- och gruppnivå genom växelverkande processer.  
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     Den tidigare skolpolitiken beskrivs i intervjuerna som något som tidigare skambelagt 
meänkieli för många (Elenius 2001; 127ff). Trots att många G3:s föräldrar påståtts erfara förtryck 
av olika slag med bakgrund mot minoritetsspråket, diskuterades aga som något de själva inte 
upplevt, men något som påstods straffa pojkar i större utsträckning än flickor. G1 får i dagsläget 
inte erbjudande om att lära sig meänkieli i skolan. Därmed framkommer en uppenbar brist hos 
den kommunala skolverksamheten som inte uppfyller ungdomars rätt till att bevara sitt språkliga 
kulturarv. Detta varken uppmuntras eller erbjuds, istället finns tillval på riksfinska och mandarin 
trots att ungdomarna skulle vilja lära sig meänkieli. Dock uttrycker Sara att individuella ämnesval 
är begränsat och att om det funnits möjlighet att göra fler än ett tillval skulle meänkieli vara given. 
I detta blir statliga riktlinjer för den politik som skall föras genast central, vilket påverkar individ 
och grupp. På individnivå påverkas berörda genom att varken få utveckla sitt språkliga arv eller 
bidra till dess språkliga revitalisering (se exempel Kouppa 2008). Vad gör kommunen aktivt för 
att försöka motverka synen på de dialektala skillnaderna som fortfarande gör sig synliga? Den 
språkliga upprättelse, som lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, syftar till att 
skapa, kan ur ett kritiskt perspektiv ifrågasättas. En språklig- och kulturell revitalisering 
förutsätter en tillämpning av lagen från förvaltningskommunerna, vilket Norrbottens kommun 
kritiseras för att inte göra (Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget (2010). I intervjuerna 
framkommer det att enskilda uppfattar sin språktillhörighet olika. En del tycker inte alls om 
termen meänkieli, och föredrog att kalla sitt språk by finska eller tornedalsfinska. För vissa gjorde 
det varken till eller från, medan andra bar sitt språk med påtaglig stolthet.  
 

… I en by utanför Pajala, där upplever jag inte att det finns samma engagemang som 
i staden.  Där struntar de i om det är meänkieli de talar. Byborna bryr sig i regel inte, 
även om enstaka anser att det är viktigt. Det är deras språk och inget märkvärdigt 
med det… 

 
Varför existerar denna diskrepans by grupper emellan? Kan det finnas en koppling till 
minoritetsstatuset som påförts grupper genom lagen? Olika innehåll tilldelades meänkieli, vilket 
skildrar hur enskilda betraktar språket och minoritetslagen. Vilka effekter får detta på gruppnivå? 
Vi ser en antydan till en splittrad grupp. Enligt, Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget 
(2010), förutsätter ett aktivt minoritetsarbete ett engagemang från minoritetsgruppen. Detta kan 
man se att Pajala kommun lyckats verkställa i större grad än Gällivare kommun (Pajala kommun 
2012). 
     Genom TV och radio på meänkieli, hävdar G2 och G3, att språket börjat få ett uppsving och 
en uppskattning som tidigare inte observerats. Det innehåll dessa former ges är av betydande 
karaktär och främjar i allra högsta grad en kulturell gemenskap och en sociering som enligt 
gruppdeltagarna är viktig (Berg 2010; 152). Sara återberättar vilken effekt media hade på sin farfar 
som fick vetskap om att det var meänkieli hans språk benämndes. Medias roll bidrar, enligt G2 
och G3, med att sprida kulturell kunskap och gemenskap, vilket kan betraktas som positiva 
aspekter av utvecklandet av meänkieli. På gruppnivå, kanske detta kan få exkluderande effekter, 
synnerligen om media särskiljer vissa dialektala skillnader i språket.  
     Varken G2 eller G3 har en önskan om att använda myndighetskontakter på meänkieli. G2 
hävdar att endast ett fåtal nyttjar sjukvården på meänkieli i kommunen, och de tillhör den äldre 
generationen. Vidare anses tolktjänster eller utbildad språkpersonal som något som aldrig 
används eftersom anspråk på meänkieli sällan förekommer. Detta sades dels grunda sig på att 
meänkieli inte har något fackspråk, dels eftersom berörda oftast kan tala svenska. I fall 
översättning behövs, så finns vanligtvis medarbetare som talar meänkieli. Däremot bör 
information- eller informationsblad finnas tillgängligt på språket, och att detta i dagsläget saknas. 
Information på riksfinska finns däremot. Båda senare generationsgrupperna upplever svårigheter 
kring att läsa meänkieli, dock förenklas förståelsen vid högläsning. Utifrån en myndighetsaspekt 
kan detta få paradoxala effekter. Om G1:s situation skildrar många ungdomars utgångspunkter i 
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stadsmiljöer, kommer kanske inte de insatser som görs i exempelvis landstinget eller i domstol 
komma till nytta om populationen i fråga inte kan läsa eller tala meänkieli. En annan aspekt som 
framkom i om deltagare önskade nyttja meänkieli i myndighetskontakter var att detta i sådana fall 
ofta sades innefatta en längre tidsväntan, vilket bidrog till att man hellre nyttjade svenska.  
     Samrådsgrupper är lika så något som lyfts fram att vara en viktig aspekt av att få 
revitaliseringsprocessen kring meänkieli att verka (Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget 
2010; 23). En samhällsaspekt av detta är hur detta påverkar på individ- och gruppnivå. Avspeglar 
intresseorganisationers politik för meänkieli det intresse som återfinns i populationen?  
     Dessa aspekter skildrar hur samhällets former formas av det subjektiva innehåll individer och 
grupper tilldelar specifika former (Stockelberg 2005; 69-70).  
 
 
Resultat 
 
Vårt empiriska material är betraktat ur ett; individ-, grupp-, intressenter- och samhällsperspektiv i 
anknytning till symbolisk interaktionism och George Simmels form och innehåll. På grund av 
tidigare politiska målsättningar, vilket genererat ett omfattande samhällsförtryck, ser vi en antydan 
till att kulturella aspekter, utöver meänkieli som språk, kommit i skym undan. Trots att 
intresseorganisationer arbetar aktivt för en revitalisering, av både språket meänkieli och dess 
kultur, kan strukturella hinder skönjas. I vårt empiriska material framkommer diskrepans i 
politiska målsättningar som uttrycks bland annat genom avsaknaden av kommunalt arbete med 
grundskyddet. Tidigare forskning och rapporter påvisar att det finns stora kunskapsbrister i 
skolverksamhet, sjukvård och myndigheter i hur man bör agera för att främja och bevara 
meänkielis kulturella arv (Länsstyrelsen i Stockholms län & Sametinget 2010).  
     Undersökningen som innefattade tio personer med olika anknytningar till Tornedalen och 
meänkieli påvisar kulturella markörer. Under fokusgruppsdiskussionerna framkom det att de 
flesta av deltagarna inte tidigare reflekterat över vilka kulturella faktorer som skapade mening 
utöver språket. Kulturella markörer som skildras starkt av deltagarna är ofta något 
situationsbundet och typiskt som exempelvis; kaffe, kaffeost, kalvdans, lappkok (renkok), piskanen, 
torrkött och tunnabröd. Tornedalsnaturen, landmärken Finnmix och TV (på meänkieli) skildras som 
något betydelsefullt och uppskattat. Kaffekulturen, Andra- och tredjegenerationsgruppen belyser, 
återger många speglingar av symboliskt meningsfulla handlingar som utgör en viktig komponent 
av vardagskulturen. Upplevelsen kring den kulturella miljön, återknyts främst av första- och andra 
generationsgruppen som något kontrastfullt mellan stadsmiljö och landsbygden. Andra 
generationsgruppen upplevde att meänkielis kultur blev mer påtaglig desto mer den diskuterades. 
Meänkieli påstods främst förekomma på landsbygden, marknaden och i arbetsmässiga 
sammanhang. 
     Synen på meänkieli och dess dialektala skillnader, uttrycks i varierad grad olika beroende på var 
och hur språket talas. Exempelvis inkluderas ofta inte byar som; Dokkas, Hakkas och Ullatti av 
intervjudeltagarna. Första- och andra generationsgruppen upplevde en stark gemenskap som är 
knuten till meänkieli vilket de fullt ut inte känner sig delaktiga i på grund av språkbrister. De 
flesta i tredje generationsgruppen kopplade språket främst till sin uppväxt och upplevde inte att 
det utgjorde en central del av vardagen, även om meänkieli sades utgöra en given del av dem 
själva. Den tidigare synen på riksfinska och meänkieli sägs ha påverkat en del av kvinnorna som 
hellre började tala svenska än att utveckla sitt modersmål. I alla grupper framkom en viss 
osäkerhet kring hur identiteten påverkas av det kulturella ursprunget.  
     Andra- och tredje generationsgruppen delar med sig av sina framtidsvisioner om meänkieli 
som relativt mörk, och syftar på den yngre generationens föga engagemang och intresse. Andra 
generationsgruppen påvisade det största intresset för meänkieli, vilket framhölls som en resurs 
och som något väldigt betydelsefullt. Alla i gruppen uttryckte en önskan om att lära sig språket 
flytande. Även om ungdomarna i studien, inte fått möjlighet att lära sig meänkieli och till en 
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början upplevde en kluvenhet till hur identiteten påverkades av det kulturella arvet, framkom en 
differentiering i sällskap bland andra meänkielitalande ungdomar samt släkt, vilket särskilt gjordes 
påtagligt i landsbygdsmiljö. Vidare belyser ungdomarna, att varken möjligheter eller uppmuntran 
ges från den kommunala skolverksamheten för att utveckla och främja språkkunskaper om 
meänkieli.   
     Det informationskrav som förvaltningskommuner åligger att erhålla uppfylls inte enligt vårt 
empiriska material. Vidare framkommer ett föga intresse av att ta del av information på meänkieli 
eftersom deltagarna besitter bättre språkkunskaper i svenska, samtidigt som meänkieli uttrycks 
sakna ett fackspråk.  Den kommunala skolverksamheten påstås inte uppmuntra och främja 
elever, med anknytning till minoritetsspråket, till att lära sig meänkieli. 
     Erkännandet av Meänkieli som minoritetsspråk har bidragit till en språklig revitalisering i 
enskilda kommuner, som exempelvis Pajala. I Gällivare är däremot denna revitalisering inte lika 
tydlig. Få indikationer till en språklig- och kulturell revitalisering uttrycks i vårt empiriska material.  
Detta kan dels bero på ett begränsat kommunalt engagemang, dels på en splittrad 
grupptillhörighet som antyds råda inom meänkieli. Vår upplevelse kring fokusgrupperna är att 
meänkieli inte är begränsat till endast språkliga aspekter, men de kulturella aspekterna utöver 
språket ges lite politiskt utrymme. En slutsats som kanske kan dras är att lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk kan ha skapat en behovsgrupp utan att se till specifika intressen och 
anspråk. Kunskapsbristen är framträdande och förutsätter vidare forskning för att kunna 
åstadkomma effektiva insatser för en språklig- och kulturell revitalisering.  
 
 
Diskussion 
 
Det kulturarv vårt empiriska material visar på skapar utrymme för reflektion kring kultur. Syftet 
med vår studie var att försöka finna substans kring meänkieli. Men i vilken utsträckning vårt 
empiriska material kan sägas vara typiskt för meänkieli, eller om det som påvisats varit typiskt 
norrländskt, kan inte konstateras eftersom identitet och kultur är kontextbundet. Lika så, de 
kontraster som görs mellan stad och landsbygd, kanske inte direkt kan kopplas till meänkieli även 
om deltagare främst förknippar meänkieli med landsbygdskulturen. Blindhet inför den egna 
kulturen är ett vanligt förekommande fenomen som också uttrycktes i intervjugrupperna. Detta 
för våra tankar in på vad det innebär att bevara ett kulturarv. Diskussionerna kring meänkieli 
utöver språket bidrog, enligt deltagarna, till att betrakta kulturen nyanserat och betydelsefullt i en 
vardaglig kontext. Av den anledningen tror vi kanske att diskussioner kring kulturella aspekter av 
meänkieli skulle kunna vara betydelsefulla för utvecklandet av kulturarvet, särskilt hos ungdomar 
som har en anknytning till språket. Så varför finns det ett litet kulturellt engagemang när 
deltagarna uttryckt att det har varit intressant att betrakta meänkieli utanför de rent språkliga 
aspekterna? Kan det vara så att meänkieli, i det offentliga rummet, reduceras till språkliga 
aspekter av den revitalisering som försöks verkställas? Vår empiri ger antydan till en politisk 
diskrepans som påverkas av både brist på engagemang hos myndigheter och enskilda. Bristen på 
engagemang går att diskutera utifrån många olika aspekter. Men det vi frågar oss är varför 
existerande insatser inte skapar ett större intresse hos enskilda? Att påföra en grupp 
minoritetsstatus kan ta sig olika uttryck. Oenigheter kring språktillhörigheten kan bidra till en 
försvåring att tillnärma sig exempelvis ungdomar som egentligen kanske har ett intresse av att lära 
sig meänkieli, vilket till en början kan uppfattas som brist på engagemang när det istället kanske 
handlar om en kluvenhet inför den egna grupptillhörigheten. 
     Vi reserverar oss till den skevhet vårt urval eventuellt kan visa. Trots det framkom en 
gemensam syn på meänkieli som ett språk som minskar i allt större utsträckning. Detta kan vi inte 
med säkerhet uttala oss om. Om vår empiri visar sig överensstämma med mångas upplevelser om 
meänkieli, förutsätter ett fortsatt revitaliseringsarbete, något som i större utsträckning kanske 
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skulle gynnas av ett mångfacetterat angreppsätt som tar hänsyn till utbildningsverksamhet och att 
entusiasmera ungdomar. 
     Förslag till vidare forskning inom meänkieli skulle kunna innebära; 1). En liknande 
generationsstudie med män skulle vara nyttig, då deras upplevelser kring meänkieli, inte beaktats i 
vår studie. 2.) En utvärdering och kartläggning av kommunala- och socialpolitiska insatser i hur 
man tillgodoser grundskyddet och arbetar med minoritetsrättigheter. 3). En studie om 
skolpolitiska åtgärder för att främja och utveckla meänkieli skulle vara värdefull och gagna 
kunskap om hur åtgärder och insatser kan användas med större framgång. 4). En studie som 
utvärderar hur myndigheter arbetar med att främja och skydda minoritetsgruppers kulturarv 
     Vi har med denna studie delvis skildrat hur individ och grupp kan påverkas av strukturella 
faktorer. Som social arbetare förutsätts kompetens om kultur, särskilt om denne önskar arbeta 
med minoritetsfrågor och rättigheter för att kunna främja och skydda ett kulturellt arv. Och andra 
sidan, förhåller vi oss något kritiska till kompetens om kultur, eftersom detta kan sägas handla om 
kompetens om människor. Lyhördhet inför vad andra finner betydelsefullt utgör grunden för en 
förändringsprocess oavsett kulturell bakgrund. 
 
 
Tack  
 
Vi vill tacka alla medverkande i intervjugrupperna för ert deltagande som möjliggjort vår studie. 
Tack för att ni delat med er utav era erfarenheter och upplevelser. Utan våra kontaktpersoner, 
hade rekryteringen av intervjugrupper, försvårats avsevärt. Tusen tack till er! Och sist men inte 
minst, ett hjärtligt tack till vår handledare Daniel Nilsson-Ranta som med ett inspirerande 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide fokusgrupper 
 
Öppningsfrågor  
 
1a) Vem är du? hur gammal, var arbetar du, var kommer du ifrån och vilken anknytning har du 
till meänkieli?  
 
1b) Vad tycker du om att göra på din fritid? 
 
Introduktionsfrågor  
 
2a) I vilket sammanhang talas meänkieli?  

-‐ Hemma, med vänner och familj? 
-‐ Arbete? 
-‐ Myndigheter? 
-‐ I fritidssysselsättningar? 

 
2b) Hur upplever ni möjligheten till att prata meänkieli? 

-‐ Eller hur upplever ni som inte pratar meänkieli möjligheten att lära er det? 
 
Övergångsfrågor  
 
3a) Vad innebär Meänkieli för er?  

-‐ Vad är meänkieli (kultur/språk)? 
 
3b) Finns det tillfällen när ni inte vill tala meänkieli? 
 
3c) Upplever ni en större gemenskap med riksfinnar än med svenskar? 

-‐ Varför/varför inte?  
 
Avslutande frågor  
 
4a) Varför tror ni att det finns ett större engagemang i Pajala för meänkieli/by finska?  
 
4b) Vad är viktigt/betydelsefullt för dig i din vardag? 
 
4c) Har alla fått möjlighet att uttrycka sig/sina erfarenheter? 
 
 
Slutfrågor  
 
5a) Är det något vi missat? 
 
5b) Är det något vi skall tillägga? 
 
5c) Vad tyckte ni om intervjun? 
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Mittuniversitetet Östersund   INFORMATIONSBREV 
Institutionen för Socialt Arbete 

  
  
  

Har  du,  ni  eller  någon  i  er  närhet  anknytning  till  Meänkieli?  
  
  
Vi  är  två  socionomstudenter  från  Mittuniversitetet  i  Östersund  som  ska  skriva  en  studie  (C-‐‑
uppsats)   om   Meänkieli.   Vi   är   intresserade   av   hur   olika   generationer,   med   anknytning   till  
Meänkieli,   upplever   sin   kultur   och   sitt   språk.   Vad   är   Meänkieli   för   dig?   Vad   anser   du  
kännetecknar  Meänkielis  kultur?  Är  det  kanske  en  särskild  typ  av  mat,  är  det  språket,  eller  
några  särskilda  traditioner?  Hur  influerar  Meänkieli  din  vardag?  
  
Meänkieli   är   ett   av   Sveriges   fem   nationella   minoritetsspråk   och   har   genom   detta   gett  
särskilda  rättigheter  för  bevarandet  av  kulturarvet.    
  
Vi   söker   dig   som   är   kvinna   och   önskar   delta   i   en   gruppintervju   bland   jämnåriga   som   är  
mellan;  
  

-‐‑ 18-‐‑25  
-‐‑ 40-‐‑55  
-‐‑ 65-‐‑80  
  

för  att  diskutera  kulturella  aspekter  av  Meänkieli.  Hur  har  språket  påverkat  dig,  vare  sig  du  
fått  lära  dig  meänkieli  eller  inte?    
  
Genom  gruppintervjuer  önskar  vi  skapa  utrymme  för  en  öppen  diskussion  kring  Meänkieli.  
Dessa  kommer  att  rymma  4  personer  i  varje  grupp.  Intervjuerna  kommer  att  hållas  vecka  12  
mellan  den  20  till  22  mars  2012.  
    
Kontakta  oss  för  vidare  information!  
Med  vänliga  hälsningar    
  
Jasmine  Christoffersen  &  Kristin  Uusitalo  
  
  

Campus Härnösand: Universitetsbacken 1, SE-871 88 Härnösand 
Campus Sundsvall: Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall 
Campus Östersund: Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund 
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01 
E-mail: info@miun.se, Internet : www.miun.se	  
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Mittuniversitetet Östersund   Informerat  samtycke     
Institutionen för Socialt Arbete    

  
  

Hej!  
	  
Vi	  heter	  Jasmine	  Christoffersen	  och	  Kristin	  Uusitalo	  och	  går	  femte	  terminen	  på	  
socionomprogrammet	  vid	  Mittuniversitetet	  i	  Östersund.	  I	  denna	  utbildning	  ingår	  en	  C-‐
uppsats	  vilket	  vi	  valt	  att	  skriva	  tillsammans.	  
	  
Vi	  är	  intresserade	  av	  er	  kvinnor	  som	  har	  en	  anknytning	  till	  språket	  meänkieli,	  och	  på	  
vilket	  sätt	  ni	  upplever	  den	  meänkielistiska	  kulturen.	  Just	  nu	  samlar	  vi	  in	  material	  genom	  
kvalitativa	  gruppintervjuer,	  och	  vi	  är	  intresserade	  av	  att	  veta	  hur	  ni	  upplever	  meänkieli	  
och	  hur	  detta	  präglar	  er	  vardag.	  
	  
Syftet	  med	  vår	  studie	  är	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  kvinnor	  med	  anknytning	  till	  meänkieli	  ser	  på	  
språket	  och	  kulturen.	  Vi	  kommer	  att	  intervjua	  tre	  olika	  grupper	  med	  olika	  åldrar	  i	  
Gällivare	  kommun.	  
	  
Själva	  gruppintervjun	  kommer	  vi,	  med	  ert	  samtycke,	  att	  spela	  in	  på	  band.	  Orsaken	  till	  
detta	  är	  helt	  enkelt	  för	  att	  vi	  ska	  komma	  ihåg	  vad	  som	  har	  sagts,	  och	  på	  ett	  
sanningsenligt	  sätt	  förmedla	  det	  i	  uppsatsen.	  Du	  kommer	  att	  vara	  helt	  anonym	  –	  inga	  
förutom	  vi	  kommer	  att	  veta	  vem	  du	  är	  eller	  vart	  du	  arbetar.	  Eftersom	  urvalet	  är	  
begränsat	  är	  just	  Dina	  åsikter	  mycket	  betydelsefulla.	  Din	  medverkan	  är	  dock	  helt	  frivillig	  
och	  Du	  får	  naturligtvis	  avstå	  om	  Du	  känner	  att	  Du	  inte	  längre	  vill	  delta.	  
	  
Du	  är	  välkommen	  att	  höra	  av	  dig	  till	  oss	  om	  du	  har	  några	  frågor	  eller	  funderingar	  om	  
studien.	  	  
	  
Med	  vänliga	  hälsningar  
Jasmine  Christoffersen  &  Kristin  Uusitalo  
  
Jag  har  härmed  mottagit  information  om  studien  och  om  frivillig  medverkan  
  
Ort,  datum            Signatur  
  
……………………………………      …………………………………...  
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