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Förord

Jag vill börja med att tacka samtliga informanter som jag har fått möjlighet att intervjua. Utan er 

hade denna undersökning inte varit möjlig att genomföra. Jag vill även tacka Kjell Mäki, rektor på 

Gränsskolan i Haparanda, som hjälpte mig att finna lämpliga informanter till intervjun.

Vill rikta ett särskilt Stort Tack till mina släktingar i Norrland som jag fick bo hos under en vecka, 

där jag genomförde en del av intervjuerna.

Jag vill tacka min handledare Thomas Lundén som har hjälpt mig och alltid svarat på alla dessa 

mail som jag skickat. Han har även hjälpt mig att finna lämplig litteratur till undersökningen. 

Thomas har kontakter med människor i Norrland som jag har fått hjälp av och intervjuat. En av 

dessa är Ritva Nousiainen, som jag vill tacka för den givande intervjun i Haparanda. Ritva jobbar 

med Provincia Bothiensis.

Det har varit riktigt kul att skriva denna uppsats. Jag har lärt mig mycket. Resan till Norrland var 

rolig att få göra.

Med varmt tack till alla som hjälpt till/

 Emelie



Sammanfattning

Denna uppsats handlar om tvåspråkighet och livsbanor. Undersökningen bygger på en kvalitativ 

studie, där åtta individer har intervjuats, samtliga har gått på Gränsskolan i Haparanda. Innan 

intervjuerna genomfördes gjordes en litteraturundersökning. 

Syftet med studien var att undersöka om informanternas livsbanor har påverkats av tvåspråkigheten, 

dvs. om informanternas flyttningar, arbeten, utbildningar och livet i övrigt har påverkats av deras 

tvåspråkighet. Det har även gjorts en undersökning om hur informanternas tvåspråkighet har 

uppkommit och om det fanns något som bidragit till deras tvåspråkighet.

Grafritningsprogrammet Geotime har använts för att analysera individernas livsbanor. Programmet 

används för att man ska kunna skapa tidsgeografiska illustrationer.

Den systematiska och den integrativa ansatsen är utgångspunkterna i uppsatsen geografiska 

problem. Tidsgeografi används för att analysera informanternas livsbanor. Den andra teorin, 

gränsteori användes för att undersöka hur informanterna i Haparanda blivit tvåspråkiga (systematisk 

ansats). För att förstå, studera och se hur livsbanor och tvåspråkighet är rumsligt relaterade till 

varandra i specifika miljöer, undersöktes de om det fanns någon koppling mellan dessa dvs. om 

flyttningar, arbeten och utbildning hade påverkats av deras tvåspråkighet (integrativ ansats). 

Studien visar att informanterna har blivit tvåspråkiga av olika faktorer, deras kunskaper i finska och 

svenska språket är olika. Informanternas livsbanor ser olika ut, fyra av informanterna har ett bredare 

rörelsemönster/flyttningsmönster. Slutsatserna blir att informanternas liv har till viss del påverkats 

av tvåspråkigheten, då vissa har haft användning av båda språken bl.a. på deras arbetsplatser. 



Abstract

This essay deals about bilingualism and lifepaths. The essay is based on a qualitative study, where 

eight individuales have been interviewed, all of them from Gränsskolan in Haparanda. Before the 

interview´s a study of relevant research literature was made. 

The main purpose with the essay, is to study if the informant’s life paths have been affected by their

bilingualism, i.e. if the informers moves and education etc. have been affected by theirs 

bilingualism. The essay also deals with how the informants’ bilingualism have developed and if 

there is something who has promote to the bilingualism.

A plotting program called Geotime has been used to analyse the informers’ life paths. The program 

was used for time-geographic illustrations. 

The systematic and the integrative approach is the starting point in the essay´s geographic problem. 

Time geography is used for analysing the informers life paths. The other theory, the boundary 

theory is used for to examine how the informers in Haparanda had become bilingual (systematic

approach). In order to understand, study and see how the life paths and bilingualism is spatially 

related to each other in specific environments, an investigation was made to see if there were

connection between those, i.e. if moves, jobs and education had been influenced by the informers’

bilingualism (integrative approach).

The study shows that the informers had been bilingual for different reasons, their knowledge in

Finnish and in Swedish is different. The informers’ life paths look different, four of the informers 

had a wide pattern of movement. The conclusions are that the informers’ life has in certain ways 

been influenced by their bilingualism, because some of the informers has had use of both languages, 

for example at their workplaces.
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1 Inledning

Detta kapitel inledds med en bakgrund om tornedalsfinskan och faktorer som kan påverka en 

individs språkinlärning. Ni kommer att få läsa om begreppet livsbana och vad det har för betydelse 

att kunna tala finska och svenska i Haparanda. Därefter följer ett avsnitt om undersökningens syfte, 

problem och frågeställningar. Efter detta följer ett avsnitt om Haparanda, en områdesbeskrivning 

med en översiktskarta (figur 1). I det fjärde avsnittet redovisar jag undersökningens metod och 

problemformulering. Kapitlet avslutas med en diskussion om undersökningens källmaterial och 

avgränsningar. 

”Vår identitet och självbild är knuten till språket, och genom språket upplever och förstår vi 

tillvaron, uttrycker vi våra tankar och känslor och samspelar med andra.”1

1.1 Bakgrund

I norra Sverige, i Norrbotten, finns en språkminoritet som talar Tornedalsfinska eller meänkieli som 

har börjat bli benämningen på den språkvariant som talas inom detta stora område. Ett flertal 

människor som bor i Norrbotten är tvåspråkiga. Man talar finska och svenska. Pekkari menar att 

två- eller flerspråkighet börjar betraktas som en intellektuell rikedom.2 Desto tidigare man har lärt 

sig ett nytt språk, ju lättare har man att utveckla det. Utbildning är en viktig faktor i 

språkbevarandet. Föräldrarna styr i början ett barns liv.  Hur goda grunder i språket barnet får beror 

mycket på föräldrarnas utlärning. Skolan bör vara anpassad efter barnets förutsättningar, t.ex. 

språket bör användas i flera ämnen för att det ska kännas relevant för barnet. Därför har skolan en 

stor betydelse för barnens språkutveckling i samhället, menar Svonni.3

Under en individs livstid tas oändligt många beslut, t.ex. flyttningar. Tidsgeografi (kapitel 3) är en 

teori som kan används när individens liv ska analyseras.4 Alla objekt, individen eller en idé följer ett 

mönster eller en bana (trajectory) i tidsrymden. Den studerande banan är ett mönster. Den planerade 

intentionen för att åstadkomma ett visst tillstånd av skicklighet i tidsrymds struktur. Att studera en 

rådande livsbana kan medverka till en insikt i den enskildas verkliga syfte med livsbanan.5 Genom 

att intervjua och därefter analysera individers livsbanor med hjälp av Geotime (avsnitt 2.1) hoppas 
                                                
1 Christer Kuvaja, Arja Rantanen och Nils Erik Villstrand, ”Språk, självbild och kommunikation i Finland 1750-1850” i 
Svenskt i Finland- finskt i Sverige, Mellan majoriteter och minoriteter, om migration, makt och mening, red. Marianne 
Junila och Charles Westin (Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2006), s. 33.
2 Eva Westergren och Hans Åhl, ”Mer än ett språk” (Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005), s. 1-2.
3 idem, s. 10.
4 Thomas Lundén, ”States, Networks and Individual Life Paths“, Tidrumsfragment, red. Eric Clark, Per Olof Hallin och 
Mats Widgren (Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 2003), s. 139-140.
5 Lundén, 2003, s. 141.
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jag på att få en bild av hur tvåspråkigheten har påverkat individerna i deras liv. I Haparanda är det 

bra att kunna tala finska och svenska bl.a. för att få ett arbete, om deras livsbana har styrts av 

tvåspråkigheten redovisar jag i resultatet (kapitel 5).

IKEA i Haparanda Tornio är världens nordligaste IKEA varuhus och har byggts på gränsen till 

Finland, mellan Haparanda och Torneå.6 Varuhuset öppnades år 2006.7 För att jobba på IKEA i 

Haparanda Tornio måste man kunna behärska svenska i tal och skrift, det är meriterande att kunna 

behärska finska i tal och skrift.8 Arbetsförmedlingen i Haparanda utbildar arbetslösa i det svenska 

språket, detta kan ge dem en möjlighet att få bättre möjligheter till jobb i gränsområdet. Att kunna 

tala båda språken är ett plus. Nästan all handel kräver att man ska kunna tala finska och svenska. 

Intresset för det svenska språket har ökat för ungdomar i Haparanda och Torneå. Ungdomarna kan 

ha svårt att få sommarjobb om de inte kan båda språken.9 Vikten av att vara flerspråkig i ett 

gränsområde och även på andra platser i världen är något jag vill belysa i denna undersökning. 

1.2 Syfte, problem och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka om informanternas livsbanor har påverkats av tvåspråkigheten, 

dvs. jag kommer att undersöka om informanternas flyttningar, arbeten, utbildningar och livet i 

övrigt har påverkats av deras tvåspråkighet. Jag kommer även att undersöka hur informanternas 

tvåspråkighet har uppkommit och om det finns något som bidragit till deras tvåspråkighet.

Frågeställningarna:

 Hur ser individernas livsbanor ut?

 Vilka kunskaper har individerna i svenska och finska?

 Vilka faktorer har bidragit till individernas tvåspråkighet?

 Hur har individernas livsbana påverkats av tvåspråkigheten?

1.3 Områdesbeskrivning

Det geografiska undersökningsområdets utgångspunkt ligger i Haparanda, som framgår av Figur 1.

                                                
6 IKEA <http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/IkeaNearYouView?storeId=2&langId=-
11&StoreNumber=470> (2007-12-03).
7 IKEA<http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/ikea_group_stores.html> (2007-12-03).
8 IKEA, jobbinformation
<https://sjobs.brassring.com/SV/asp/tg/cim_jobdetail.asp?jobId=89934&type=search&JobReqLang=112&recordstart=1
&JobSiteId=5007&JobSiteInfo=89934_5007&GQId=0> (2007-12-03).
9 Intervju 2007-11-28 med Ritva Nousiainen.
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Figur 1 Översiktskarta, Haparanda

Källa: Översiktskarta, Lantmäteriet, Kartbiblioteket <https://geoimager.lantmateriet.se/digibib/index_s.html> 

Långt uppe i Norrbottens län ligger Tornedalen, ett område som omfattar fem kommuner: Kiruna, 

Gällivare, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Haparanda ligger alldeles intill den finska gränsen 

och är den yngsta centralorten i södra Tornedalen.10 Staden ligger intill Bottenviken, vid Torne älv 

som mynnar ut vid gränsen till Finland. Staden har en äldre befolkning än riket i dess helhet.11

Invånarantalet har minskat sedan mitten av 1900- talet med ca 500 personer. I Haparanda kommun 

bor ca 46 % av befolkningen i centralorten och 75 % i tätorter.12 I Haparanda bor 10251 invånare.13

I Torneå bor cirka 22350 invånare.14

I Torneå förstår cirka 40-50 % av den finska befolkningen svenska. I Finland är svenska 

obligatoriskt skolämne. I Finland har en debatt om varför svenska är obligatoriskt ämne börjat, men 

nära gränsen i Haparanda och Torneå finns inte samma debatt, ungdomarna tycker att det är viktigt 

att lära sig båda språken. Sedan 20 år tillbaka finns ett samarbete mellan Haparanda och Torneå 

                                                
10 Peter Waara, Ungdom i Gränsland, Upplaga 1 (Umeå: Boréa bokförlag, 1996), s. 14.
11 Nationalencyklopedin, Haparanda 
<http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_art_id=198934&i_sect_id=198934&i_word=haparanda&i_history=5> 
(2007-11-06).
12 Nationalencyklopedin, Haparanda, befolkning 
<http://mx.ihs.se:2087/jsp/search/article.jsp?i_art_id=198934&i_sect_id=198931&i_word=haparanda&i_history=4> 
(2007-11-06).
13 Statistiska centralbyrån <http://www.scb.se/templates/tableOrChart____167883.asp> (2007-11-06).
14 Intervju 2007-11-28 med Ritva Nousiainen.
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kommun. År 1978 slöt de tillsammans ett avtal, man fick nu som förälder möjlighet att välja vilken 

sida av gränsen barnen skulle gå i skola.15

Torneå och Haparanda bildade tillsammans år 1987, Provincia Bothiensis, som är städernas 

samarbetsorgan. Att utveckla, fördjupa och utvidga samarbetet mellan städerna är Provincia 

Bothiensis uppgift. Olika projekt och uppgifter med andra aktörer, nationella och internationella 

arbetar Provincia Bothiensis med för att förverkliga samarbetet.16 Ritva Nousiainen har sen 1987 

jobbat i Haparanda med Provincia Bothiensis. Provincia är latinskt och betyder provins, Bothiensis 

betyder Bottenvikens, alltså Bottenvikens provins.17

I kapitel 5 kommer ni att få läsa om åtta människor, samtliga har gått på Gränsskolan i Haparanda. 

Gränsskolan ligger centralt i Haparanda och byggdes 1967 som Haparanda kommuns enda 

högstadieskola. Tillbyggnad på skolan har skett under åren. År 1995 byggdes det till ytterligare en 

del, skolan gjordes om till F-9 (förskola till årskurs nio).18 Elever som går i förskolan till årskurs 6 

kommer från den centrala delen av Haparanda stad, medan elever i årskurs 7-9 kommer från hela 

södra distriktet, från bl.a. Seskarö-, Nikkala- och Grankullenskolan.

1.4 Metod och problemformulering

Idén att skriva om en intressant C-uppsats som handlar om tvåspråkigheten hos finskspråkiga 

elever. Uppsatsen är skriven av Riita Lewenros vid Luleå Tekniska Universitet. Titeln på uppsatsen 

är ”Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever- uppfattningar om faktorer som påverkar 

deras tvåspråkighetsutveckling”. Empiriskfakta har samlats in med hjälp av intervjuer och hela 

undersökningen bygger på elevers perspektiv och erfarenheter. Undersökningen visade att den 

tvåspråkiga omgivningen och föräldrarna även hemmets insatser var två bidragande faktorer till 

elevernas språkinlärning. Undersökningen visar att föräldrarnas attityder till tvåspråkigheten, dvs. 

om föräldrarna tycker att det är bra att kunna två språk påverkar barnets språkinlärning. Skolan 

spelade dock den mest avgörande rollen för elevernas språkinlärning. I uppsatsen kom Lewenros 

                                                
15 idem.
16 Provincia Bothniensis <http://provincia.haparanda.se/startsidanse/startsidan.4.6f0c631410af8a50e2f8000249.html> 
(2007-11-06).
17 Intervju 2007-11-28 med Ritva Nousiainen.
18 Gränsskolan Haparanda 
<http://www.rajaosaamiskeskus.fi/forskolagrundskola/gransskolanf9/omgransskolan.4.165ab39100693c873a8000262.h
tml> (2007-11-06).
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även fram till att det fanns många fördelar med att vara flerspråkig i ett gränsområde och även 

globalt.19

I undersökningen har jag valt att utgå från både en systematisk och en integrativ ansats. I den 

systematiska ansatsen inriktar man sina studier mot ett avgränsat ämnesområde. Inom denna ansats 

sker en indelning av geografi i en rad systematiska subdiscipliner, t.ex. naturgeografi. Med den 

integrativa ansatsen inriktar man sina studier mot ett avgränsat geografiskt ämnesområde, där man 

vill foga samman kunskaper om hur olika händelser och processer integrerar och påverkar varandra 

inom ett rum.20 Med dessa ansatser blir mitt geografiska problem i uppsatsen att först utnyttja 

teorier inom geografin. Den första teorin, tidsgeografi använder jag för att analysera individernas 

livsbanor. Den andra teorin, gränsteori använder jag för att undersöka hur individerna i Haparanda 

blivit tvåspråkiga (systematisk ansats). För att förstå hur livsbanor och tvåspråkighet är rumsligt 

relaterade till varandra i specifika miljöer, kommer jag att undersöka om det finns någon koppling 

mellan livsbanor och tvåspråkighet dvs. undersöka om informanternas flyttningar, arbeten och 

utbildning har påverkats av deras tvåspråkighet (integrativ ansats). 

I (kapitel 3) beskriver jag utförligare hur jag har använt mig av tidsgeografin och gränsteorin för att 

besvara mitt syfte.

Jag kommer att intervjua individer som har gått på Gränsskolan i Haparanda för att besvara mitt 

syfte. Informanterna kommer att utgöra den största delen av mitt arbete förutom 

litteraturundersökningen. Informationen från individerna om hur deras flyttningar, arbeten och 

utbildningar sett ut kommer jag med hjälp av ett grafritningsprogram som heter Geotime, att 

illustrera informanternas livsbanor. 

1.5 Källmaterial

Undersökningen inleddes med att studera redan tillgänglig information inom mitt ämne samt 

relevant information från kurslitteraturen, annan litteratur och elektroniska källor från Internet. 

                                                
19 Riita Lewenros, ”Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever- elevers uppfattningar om faktorer som påverkar 
deras tvåspråkighetsutveckling”, Examensarbete 20 poäng vid Luleå Tekniska Universitet, 2007 
<http://epubl.ltu.se/1652-5299/2007/043/> (2007-12-04).
20 Martin Gren och Per-Olof Hallin, Kulturgeografi- en ämnesteoretisk introduktion, Upplaga 1 (Malmö: Liber AB, 
3003), s. 17-18.
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Exempel på kunskapslitteratur jag använt mig av är, Thomas Lúnden som har skrivit, Över gränsen

och ”States, Networks and Individual Life Paths“ i Tidrumsfragment. Nils E Hansegårds bok om

Tvåspråkighet eller halvspråkighet och avsnitt ur böckerna Svenskt i Finland- finskt i  Sverige.

I litteraturen Mer än ett språk- en antologi om två- och trespråkigheten i norra Sverige, har jag 

funnit mycket användbar information för mitt ena ämnesområde, tvåspråkighet. Boken är en 

antologi, som innehåller sammanfattande kapitel från olika författares böcker. Antologin är skriven

av Eva Westergren och Hans Åhl. I boken kan man bl.a. läsa om Norrbotten och minoritetsspråket, 

tornedalsfinskan.

Jag har i min uppsats när jag angett källor, använt mig av oxfordsystemet och utgått från

kompendiet ”Att ange källor”, som innehåller råd och anvisningar när det gäller att ange källor.21

I kompendiet beskrivs hur fotnötter och källförteckningen ska utformas. För en utförligare 

förteckning över litteratur som jag använt mig av se (käll- och litteraturförteckningen).

Som källmaterial har jag även använt mig av intervjuer, dels har jag intervjuat Ritva Nousiainen

som sedan 1987 jobbat i Haparanda med Provincia Bothiensis. Undersökningen baseras även på

Thomas Lundén som är professor i kulturgeografi och har arbetat mycket med gränsområden bl.a. 

Haparanda. Genom Thomas Lundén kom jag i kontakt med Ritva Nousiainen. Har även intervjuat 

åtta informanter som utgör den största delen av undersökningen (kapitel 5).

1.6 Avgränsningar

Jag valde att intervjua åtta personer som gått ut från Gränsskolan i olika åldrar, män och kvinnor. 

Gränsskolan valde jag av två anledningar, det första för att jag har kontakter med människor som

gått där och detta skulle göra det lättare för mig att finna fler informanter. Högstadieskolan är äldst i 

Haparanda och jag ville ha informanter som var lite äldre och det skulle kanske hjälpa mig då jag 

anser att fler av dessa människor kanske har hunnit förflyttat sig mer runt om i landet och ev. 

utomlands. Detta bidrar till att analysen av informanternas livsbanor ev. blir mer relevant. För att 

undersökningen ska få en större kvantitet och ett bredare resultat ville jag från början intervjua

minst tio personer, dock fann jag bara nio lämpliga informanter, en svarade inte på intervjun via 

mail, därför blev det åtta informanter. Jag ville ha en blandad åldersgrupp bl.a. för att få ett bredare 

perspektiv på hur tvåspråkigheten sett ut under åren, t.ex. om det fanns några skillnader på hur man 

                                                
21 Ninitha Maivorsdotter, Att ange källor, tredje upplagan (Idrottshögskolans bibliotek, 2001), ff. 29.
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lärde sig att prata finska och svenska. Därefter insåg jag snabbt att jag har fyra släktingar som är i 

olika åldrar och som alla gått på Gränsskolan, de var först att väljas. Två andra valdes för att jag 

kontaktade skolans rektor för lämpliga intervjupersoner, han namngav tre. Två av dessa 

intervjuades. De två sista informanten valdes för att två av dem som skulle intervjuas kände en man 

respektive en kvinna som gått på Gränsskolan.

Efter intervjuerna avgränsades studien ytterligare genom att endast de fyra individer med störst 

räckvidd illustreras i grafer.

2 Metod

I följande kapitel kommer jag att beskriva olika metoder samt redogöra och motivera val av 

metoder och ansatser. Som metodlitteratur har jag använt mig av litteraturen ”Methods in human 

geography.”22

Jag har använt en kvalitativ forskningsansats, eftersom jag vill gå in på djupet för att kunna få en 

större förståelse för hur tvåspråkigheten har påverkat människors liv på Gränsskolan (undersöka 

vilka faktorer som har bidragit till individernas tvåspråkighet och undersöka hur individernas 

livsbana har påverkats av tvåspråkigheten). Jag kommer även att analysera deras livsbanor för att se 

om individernas flyttningar, arbeten, utbildningar och livet i övrigt har påverkats av att deras 

tvåspråkighet. För att ta reda på detta sökte jag efter lämplig litteratur till ämnet och därefter

intervjuade jag olika människor som gått på Gränsskolan i Haparanda. Individerna intervjuades vid 

olika tillfällen, i Stockholm, Haparanda och via Internet mail. Mer utförligt om när och var det 

intervjuades belyses senare i kapitlet. Genom att använda mig av grafritningsprogrammet Geotime, 

analyserade jag deras livsbanor. För att läsa mer ingående om hur de analyserades, se (avsnitt 2.1).23

För att belysa området Haparanda som är utgångspunkt i min undersökning, har jag använt mig av 

GIS. Detta för att illustrera en lämplig karta då jag visar Haparanda stad och dess gräns till Finland, 

(figur 1).

Undersökningen startades med en litteraturstudie. Jag studerade redan tillgänglig information

(avsnitt 1.5). Inhämtandet av litteratur har dels skett genom sökning på bibliotek och Internet av 

information som berör mitt ämnesområde. Primärdata till uppsatsen hämtades genom personliga 

                                                
22 Robin Flowerdew and David Martin, Methods In Human Geography, Second edition (Edinburgh: Pearson Prentice 
Hall, 2005), pp. 295-296.
23 Flowerdew, pp. 104-105.
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intervjuer och intervjuer via Internetmail. I Methods in human geography, skriver Gill Valentine,

genom att göra personliga intervjuer får informanten en chans att förklara, berätta och uttrycka sina 

upplevelser. Vilket gör att man får kvalitativa svar som är mer personliga.24 Kvantitativa svar fås 

om man använder sig av t.ex. enkätundersökning, du besvarar frågorna själv (utan att bli intervjuad) 

eller får olika svarsalternativ. Jag vill påstå att intervjuerna jag gjorde via Internetmailen är mer 

kvantitativa än kvalitativa eftersom jag aldrig träffade informanterna som intervjuades via mail, 

vilket gör dessa intervjuer mindre innehållsrika med en annan kvalité. Vid en personlig intervju får

man fler och mer innehållsrika svar. Om man använder sig av en kvantitativ metod, rör det sig 

oftast om siffror man kanske gör en enkätundersökning. Vid en enkätundersökning kan man göra 

större studier som är mer tillförlitliga och mindre spekulativa.25

Innan jag började söka möjliga intervjupersoner konstruerade jag en intervjumall, med frågor 

(bilaga 1).

I början av november 2007 kontaktade jag några anhöriga som har gått på Gränsskolan. Av de åtta 

informanterna i undersökningen är det fyra informanter som jag är släkt med och en som jag är 

bekant med. De fyra informanter som jag är släkt med är syskon. Den informanten som jag är 

bekant till, Agneta är nära vän till Ulla som jag är anhörig till. Jag intervjuade Ulla och Agneta i 

Stockholm, resterande fyra intervjuades i Haparanda under min vistelse där i slutet av november 

2007.

Jag mailade Gränsskolans rektor, Kjell Mäki i början av november 2007, han hjälpte mig att söka 

fler möjliga intervjupersoner. Det slutade med att jag intervjuad två av dessa, Lena via Internetmail 

samt Lotta under min vistelse i Haparanda. Lena och Lotta är systrar. Lotta hade en bekant som gått 

på Gränsskolan, Hasse, hon gav mig förslaget att kontakta honom. Hasse intervjuades via 

Internetmailen. Informanterna blir mer utförligt presenterad i (kapitel 5).

Den första intervjun utfördes i Stockholm 2007-11-14, med Ulla och Agneta. Eftersom jag tidigare 

är nära anhörig med Ulla och bekant med Agneta valde vi att träffas och hitta ett lämpligt ställe att 

äta och intervjua på. Intervjun gick lättsamt och bra. Under min vistelse i Haparanda, intervjuade 

jag Pirjo, Kaj och Kari på samma ställe, dock inte samtidigt. Jag intervjuade dem hemma hos min 

mormor 2007-11-28. Lotta intervjuade jag hemma hos henne 2007-11-29. Vi hade tidigare talats

vid via Internetmail och dagarna innan pratades vi vid igen i telefon och bestämde träff hemma hos 
                                                
24 idem, pp. 110-111.
25 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Andra Upplagan (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 7-9.



9

Lotta i Haparanda. Lena och Hasse intervjuades via mail eftersom vi inte fann någon lämplig tid att 

intervjua dem personligen. Jag mailade intervjufrågorna till dem, som de senare skickade tillbaka 

till mig. 

Efter att ha intervjuat samtliga åtta informanter valde jag ut fyra informanter. Dessa fyra 

analyserade jag lite närmare med hjälp av Geotime (avsnitt 2.1). Jag valde dessa utav två syften. 

Det första för att begränsa arbetet något och för det andra var dessa informanter de som utmärkte 

sig mest, dvs. förflyttat sig mest under sin livstid.

Forskare talar om validitet och reliabilitet när det gäller undersökningens träffsäkerhet och 

tillförlitlighet. Ett exempel på reliabilitet är att alla intervjuare skall fråga på samma sätt, situationen 

ska se likadan ut för alla och mätningen av intervjun ska ge stabila utslag. Med validitet ska t.ex.

frågan mäta det den är avsedd att mäta.26 För att öka validiteten i undersökningen utformade jag 

intervjumallen efter mitt syfte vilket är rimligt och en självklarhet för att man ska få sina 

frågeställningar besvarade. Jag ville undvika missförstånd och bearbetade intervjufrågorna för att 

dem skulle vara så lättförståeliga som möjligt. Jag förde även noggranna anteckningar vid 

intervjuerna. Jag tog i god tid kontakt med informanterna för att öka reliabiliteten. Jag ville att 

informanterna skulle vara väl förberedda och ta intervjun på allvar. Något som kan försämra 

reliabiliteten är att jag intervjuat två av informanterna samtidigt. Detta kan ha påverkat

informanterna då de kanske håller med varandra eller helt enkelt påverkar varandra när de svarade 

på frågorna.27

2.1 Geotime

I min undersökning har jag valt att använda mig av ett IT-baserat läromedel, Geotime för att kunna 

analysera de intervjuades livscykler, (se kapitel 3). Geotime är ett grafritningsprogram där man kan 

skapa tidsgeografiska illustrationer, (se figurerna 2 och 3). Geotime har som målsättning att med ett 

interaktivt arbetssätt skapa en djupare inblick i och förståelse för samhällsförändringar. Det kan 

användas på olika sätt och jag har valt att utgå från individer. Utav de åtta intervjuade valde jag ut 

fyra individer som jag ansåg ha förflyttat sig mer än de övriga, de hade ett breddare rörelsemönster.

Efter att ha valt ut fyra individer följde jag livscykeln för respektive individ och i slutändan blir 

resultatet den individuella nivån i regionstudien. Individers livscykel innebär flöden mellan olika 

platser. Med hjälp av detta grafritningsprogram kan du följa individernas kretslopp och få en inblick 

                                                
26 Trost, s. 99-101.
27 Trost, s. 45.
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i deras liv. Nutida och historiska händelseförlopp/förflyttningsmönster för en individ illustreras.28  

Nedan följer ett färdigt exempel på hur man kan följa en individbana. ”Genom att följa en individ 

(människa eller produkt) och notera var och när individen vistas på olika platser skapas ett 

rörelsemönster.”29

Figur 2 Individbana

Källa: Individbana <http://hem.passagen.se/geografiskaperspektiv/1_introduktion/intro1/indbana.html>

När jag har analyserat informanterna (figurerna 5, 6, 7 & 8) har jag visat resp. individs 

rörelsemönster över en längre tid. Istället för att använda mig av tid/timmar i tidsaxeln, har jag 

använt mig av år. Figur 2´s platsaxel visar individens plats under ett dygn och en karta över 

Vimmerby. Jag har i min analys valt att använda mig av en översiktskarta över hela Sverige resp. 

Sverige/England och illustrerat resp. individs boplats på kartan över en viss tid.

3 Teori och begrepp

I detta kapitel kommer jag att diskutera teorier som kan kopplas till tvåspråkighet och livsbanor. 

Jag kommer att förklara hur jag har använt mig av den systematiska och den integrativa ansatsen 

för att besvara mitt geografiska problem.

3.1 Tidsgeografi

Man kan utforska människors livslopp på olika sätt, antingen genom kohortstudier eller 

longitudinella uppföljningsstudier. Genom dessa följer man gruppers livslopp under en följd av år 

med hjälp av mätningar, enkäter och intervjuer. Man kan även studera människors livslopp genom 
                                                
28 Handledning, Geotime <http://hem.passagen.se/geografiskaperspektiv/4_handledning/start_handledning.html> 
(2007-12-07).
29 Individbana <http://hem.passagen.se/geografiskaperspektiv/1_introduktion/intro1/indbana.html> (2008-01-02).
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att låta människor fritt berätta om det liv de levt. Sedan analyseras människorna utifrån någon teori 

eller studeras rent induktivt.30 Samtliga individer jag intervjuade fick berätta om deras liv därefter 

valde jag att analysera fyra av informanternas livsbanor med hjälp av Geotime (avsnitt 2.1). 

För att analysera individernas livsbanor har jag utnyttjat en teori inom geografi, tidsgeografi 

(systematiska ansats). Tidsgeografin utgår från att tid och rum är integrerade. ”Ett materiellt 

föremål tar, precis som en förflyttning, i anspråk ett utrymme i tid och rum.” 31 I tidsgeografin är en 

viktig utgångspunkt att det som finns inom ett tidsrum, t.ex. ett geografiskt område, bör studeras 

integrativt och som processer i tid och rum. För att analysera individers livsbanor finns ett grafiskt 

beskrivningsspråk, där tid och rum är integrerade i diagrammen. Individernas livsbanor som finns i 

diagrammet kan jämföras med en karta som är en representation av ett fruset ögonblick.32 I ett 

tidsrumsdiagram kan människors individuella liv åskådliggöras.33 Nedan visas en tidsgeografisk 

modell där, r representerar ett område, stort eller litet och t tiden. Ett föremål eller en individ 

beskriver en bana som kan bestå av vistelser vid olika stationer s1 och s2.34

Figur 3 Grundbegrepp i en tidsgeografiska modell

Källa: Tidsgeografisk modell. Martin Gren och Per-Olof Hallin, Kulturgeografi- en ämnesteoretisk introduktion, Upplaga 1 

(Malmö: Liber AB, 3003), s. 80.

                                                
30 Anneli Sarvimäki m.fl. ”Äldre finländska migranter berättar”, i Svenskt i Finland- finskt i Sverige, Mellan majoriteter 
och minoriteter, om migration, makt och mening, red. Marianne Junila och Charles Westin (Stockholm: Bokförlaget 
Atlantis, 2006), s. 49.
31 Gren, s. 122.
32 ibid.
33 Gren, s. 80.
34 idem, s. 121.



12

Inom tidsgeografin finns teoretiska begreppsapparater, för att analysera människors och kroppars 

rörelser i tid och rum. Individers handlande begränsas av olika restriktioner.35 Jag har valt att 

diskutera begreppen räckvidd, levebrödspositioner och domän som alla tre är restriktioner inom 

tidsgeografin. Dessa begrepp diskuterar jag för att se om informanternas tvåspråkighet och 

livsbanor har påverkats av dessa restriktioner. Resonemang om de har påverkat informanterna 

diskuteras i analys och diskussionskapitlet (kapitel 6 och 7).

”Begreppet räckvidd, engelska reach (Buttimer, 1978), betecknar hur långt en individ kan nå i sina 

rörelser, kontakter och i sin direkta påverkan.”36 Räckvidden kan karakteriseras av koncentriska 

cirklar omkring individens hem. Varje cirkel utåt visar en avtagande intensitet i kontakter som 

påverkas av sociala, tekniska och biologiska faktorer. Individens dagliga kontaktfält omfattar 

hemmet och arbetsplatsen. Föreningsliv, sport och fritid finns i veckofältet. Sällsynta och avlägsna 

kontakter kan ske genom brev, telefoni och massmedia. Räckvidden är individuell och kan variera 

över tiden. Man kan säga att individer som har högre utbildning eller yrkesställning har en vidare 

räckvidd än småbönder och hemmafruar. Vid en gräns kan räckvidden vara annorlunda fördelad. 37

Levebrödspositioner är enligt Hägerstrand, ”platser och domäner där individen måste befinna sig 

och agera på ett bestämt sätt för att överleva”.38 Lärare och statstjänstemän är nära knutna till 

hemstatens befordringssystem och därmed dess kedja av levebrödspositioner. 39

Domän är ett rumsligt område som kontrolleras och styrs av en individ eller en organisation. 

Domänerna kan var formellt eller informellt reglerade, vissa regler gäller inom dess yta och upphör 

vid domänens gräns. Stater, kommuner och landsting är domäner, där staten har den högsta 

domänen. Statens lagstiftningar påverkar räckvidden och rörlighetsmönstret hos dess medborgare.40

3.2 Gränsteori

Gränsteori använder jag mig av för att undersöka hur informanterna i Haparanda blivit tvåspråkiga 

(systematisk ansats). Definition på ordet gräns, ”En gräns är en linje, vanligtvis i rummet, vid vilken 

ett visst förhållande upphör och ersätts med ett annat.”41 Definition på gränsteori, människor har 

anpassat sig till sin omgivning på samma sätt som björnar och flyttfåglar, ”genom att över året och 

rummet förflytta sig och anpassa sig till den omgivning som bäst garanterar överlevnad och 

                                                
35 idem, s. 122.
36 Thomas Lundén, Över gränsen- Om människan vid territoriets slut (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 19.
37 idem, s. 19-20.
38 Lundén, 2006, s. 20.
39 ibid.
40 Lundén, 2006, s. 21.
41 idem, s. 17.
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reproduktion”42. Ordet organisation betyder inrättning inom det organiserade samhällets gränser 

rättas individer och kraft in mot ett särskilt, definierat, mål. I rummet och i uppgifter krävs också 

gränser. Gränsens räckvidd kan vara begränsad eller inriktad på olika sett för individen. Den 

språkliga förståelsen är en grundförutsättning för kommunikation över gränserna. Någon form av 

kommunikation uppstår nästan alltid vid en öppen gräns. Samma språk kan utvecklas åt olika håll 

vid en sluten gräns.43 I Haparanda lever människor vid en gräns. Haparanda gränsar till Torneå. 

Torneå och Haparanda var en enhetlig bygd innan gränsdragningen och där bodde invånare som 

talade finska. När gränsdragningen skedde blev finsktalande invånare kvar i nuvarande 

Haparanda44, vilket jag tror är en bidragen orsak till varför man talar finska där. Detta visar även att 

en gräns kan påverka människors språk och i detta fall invånarna i Haparanda, där ett flertal är och 

har blivit tvåspråkiga.

3.3 Geografisk koppling, tidsgeografi och gränsteori

Figur 4 Geografisk koppling till livsbanor och tvåspråkighet

För att få en bättre förståelse för hur tvåspråkighet och livsbanor är kopplat till geografi, har jag 

utvecklat en figur, se ovan. För att analysera informanternas livsbanor har jag använt mig av 

tidsgeografi som är en benämning inom kulturgeografin. För att ta reda på varför människor är 

tvåspråkiga i Haparanda har jag valt att undersöka om gränsteori kan vara en bidragande faktor. 

Gränsteorin är även en benämning inom kulturgeografin. Kulturgeografi definieras på följande sätt, 

”Inom kulturgeografi studeras människors liv på jorden och de geografier som deras aktiviteter 

leder till”45. Inom kulturgeografi kan man studera centrala studiefält som t.ex. geografiska 

variationer, lokaliseringsmönster, rumsliga flöden och samspelet mellan människa och miljö.46

                                                
42 Lundén, 2006, s. 17.
43 idem, s. 18-23.
44 Henning Johansson, “Ska barn verkligen utsättas för nordsamiska och meänkieli i skolan också?”- Om trespråkighet, 
urbefolkningar och kulturövergrepp i Mer än ett språk, red. Eva Westergren och Hans Åhl (Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag, 2005), s. 46.
45 Gren, s. 10.
46 ibid.
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Kulturgeografin studerar företeelser utifrån ett rumsligt perspektiv. Med detta menas att man utgår 

från företeelsers lokalisering, förankring, utbredning och fördelning på jordytan.47

För att förstå hur livsbanor och tvåspråkighet är rumsligt relaterade till varandra i specifika miljöer, 

kommer jag att undersöka om det finns någon koppling mellan livsbanor och tvåspråkighet dvs. 

undersöka om informanternas flyttningar, arbeten och utbildning har påverkats av deras 

tvåspråkighet (integrativ ansats). 

4 Kunskapsbakgrund

Detta kapitel inledds av en kort historik om Haparanda, detta för att få en bättre förståelse för hur 

Haparandas utveckling har sett ut och varför invånare talar finska och svenska i Haparanda och 

Torneå. Vidare kommer ni att få läsa om tornedalsfinskan, tvåspråkighet och om individers 

livsbanor, deras rörelsemönster och varför en individ flyttar.

4.1 Historik

När Sverige förlorade Torneå efter freden med Ryssland 1809 kom Haparanda senare att ersätta

staden. Innan gränsdragningen var Torneå stad centrum i Tornedalen.48 När Sverige förlorade 

centralorten Torneå, som då var en handelsplats, föreslogs det att en ny handelsplats skulle 

anläggas. Den första platsen var Nikkala by vilken föreslogs som en förflyttning av Torneå stad. 

1812 utfärdades en kungörelse om anläggning av Karl Johans stad. Tyvärr blev stadsgrundandet ett 

fiasko trots privilegier, platsen låg illa till. Intill Torneå hade en tullkammare upprättats i Haparanda 

by. Även smuggling av smör och fisk bedrevs här. Karl Johans stad omdöptes till Haparanda. 

Haparanda fick senare en gynnsam utveckling.49

Finland utgjorde det svenska riket i sex hundra år och var en del av Sverige.50 Haparanda (då 

Haparanda by) och Torneå var en förenad och gemensam byggd innan gränsdragningen. När 

bygden klövs i två hälfter delades städerna upp. I och med gränsdragningen fanns det nu invånare 

som talade finska på den svenska sidan. Senare upptäcktes det att de inte var riktig finska som 

invånarna talade, man talade en blandning av finska och svenska.51 Kontakterna mellan Haparanda 

                                                
47 Gren, s. 13.
48 Waara, s. 14.
49 Lundén, 2006, s. 161.
50 Lundén, 2006, s. 159-160.
51 Johansson, s. 46.
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och Torneå upphörde inte efter gränsdragningen, befolkningen som nu bodde på den svenska sidan

tilläts t.ex. att gå till kyrkan i Finland.52 I slutändan kan man säga att med gränsdragningen blev 

villkoren för invånarna i Torneå och Haparanda varken bättre eller sämre.

4.2 Tornedalsfinska

I Tornedalen, talar människorna en blandning av finska varieteter och lite svenska. Med finska 

varieteter menar jag att i Finland talar man såsom i Sverige olika dialekter och former av det 

svenska språket. Författaren Kenneth Hyltenstam skriver att tornedalsfinskan,

”talas i ett språkligt- kulturellt område som omfattar ”Haparanda, Övertorneå och Pajala 

kommuner samt delar av Kiruna kommun framförallt Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi, 

Soppero och Karesuando” (Wande, 1993: 249), där kärnområdet utgörs av egentliga 

Tornedalen (den geografiska enheten), dvs. området närmast Torne älv.”53

Hyltenstam skriver att Norrbottensfinska är en annan språklig varietet som förutom tornedalsfinskan 

omfattar Gällivarefinskan, han vill även påstå att begreppet meänkieli motsvarar Norrbottensfinskan

och täcker Gällivarefinskan, som tornedalsfinskan.54

Enligt Erling Wande kan tornedalsfinskan ses som en finsk dialekt som talats på båda sidor av 

Torne älv med omnejd. Före vår tideräkning har den tillhört ett finsktugriskt språk som har tillhört 

den grupp som kallas de östersjöfinska språken. Idag är tornedalsfinskan till sina huvuddrag 

västfinsk och den har även markanta östfinska eller karelska drag.55

Karl Pekkari menar att meänkieli är äldre än den moderna finskan i Finland. Meänkieli saknar det 

moderna finska ordförrådet. Språket har kvar ålderdomliga ord och uttryck samt har tagit upp en del 

svenska element. Några av de ålderdomliga orden och uttrycken är knutna till den äldre 

Tornedalska kulturen i jakt, fiske och jordbruk. Meänkieli har olika varieteter med en sydlig och 

östlig dominerande del samt en mer nordlig och västlig, som tals i Gällivarebyarna. Även det 

samiska språket har tillfört varieteten många drag. Alla dessa olika varieteter hör till 

                                                
52 Erling Wande, “Antecknigar om tornedalsfinskans historia” i Mer än ett språk, red. Eva Westergren och Hans Åhl 
(Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005), s. 121.
53 Kenneth Hyltenstam, “Om begreppen språk och dialekt och meänkielis status som eget språk” i Mer än ett språk, red. 
Eva Westergren och Hans Åhl (Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005), s. 224.
54 idem, s. 224-225.
55 Wande, s. 116.



16

meänkieligruppen.56 Några exempel på svenska låneord i meänkieli: kööki (kök), fapriiki (fabrik), 

lykky (tur, lycka), räntty (ränta), porstaan (jag borstar) och  plokkaan (jag plockar).57

Thomas Lundén menar att meänkieli är samma dialekt som på den finländska sidan, med den 

skillnaden att Tornedalingarna i Sverige aldrig fick lära sig riksfinska i skolan. Språksociologer 

kallar meänkieli för en ”vild dialekt” eller ”taklös dialekt”, där man tar in svenska ord bara för att 

man inte har lärt sig de nya finska orden. Under 1970- talet ville vissa personer att tornedalsfinskan 

skulle separeras från riksfinskan och bli ett eget separat språk. Meänkieli, ”vårt språk”, blev namnet 

på språket. Grammatik, ordböcker och litteratur skapades.58

Riksdagen erkände meänkieli som ett minoritetsspråk 1999. Beslutet öppnade rätten till 

språkundervisning i meänkieli. Nu finns den första läroboken i meänkieli, som är skriven av tre 

lärare och systrar i Tornedalen.59 Språket är enligt systrarna Nylund, en blandning mellan finska och 

svenska som inte är statiskt utan förändras över tiden.60

4.3 Tvåspråkighet

De flesta människorna som föds i världen, föds in i en gemenskap, där det bara talas ett språk. De 

barn som föds i miljöer där mer än ett språk används som kommunikationsmedel lär sig utan att 

veta om det att tala flera språk, barnet tror först att han/hon talar ett språk. Först när barnet lär sig att 

skilja på språken menar Hansegård att barnet är tvåspråkigt. Sverige var innan invandringen (av 

utländsk arbetskraft) i ovanligt hög grad enspråkigt. Tornedalingar och samer etc. utgjorde mindre 

än en procent av landets befolkning och väckte tidigare ett intresse hos resterande 

majoritetsbefolkning. Idag växer behovet av tvåspråkiga individer bl.a. pga. tilltagande kontakter 

mellan språkgrupper i världen.61

Hansegård skriver att språk 1 är modersmålet, språk 2 är det språk som lärts närmast efter 

modersmålet och språk 3 betecknar det språk som förvärvats som nummer tre i ordningen. För en 

                                                
56 Karl Pekkari, ”Meänkieli som hemspråk i skolan genom åren” i Mer än ett språk, red. Eva Westergren och Hans Åhl 
(Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005), s. 156-157.
57 Wande, s. 122.
58 Intervju 2007-11-22 med Thomas Lundén.
59 Mats Klockljung, ”Meänkieli har fått sin egen lärobok”, Lärarnas tidning, 2007-11-30, s. 12.
60 idem, s. 14-15.
61 Nils E Hansegård, Tvåspråkighet eller halvspråkighet, Andra Upplagan (Stockholm: Bokförlaget Aldus/Bonniers, 
1972) s. 60-61.
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invånare i svenska Tornedalen kan finska vara språk 1 och svenska språk 2. Finskan är således 

modersmålet och svenska har individen kanske lärt sig i skolan.62

Enligt Hansegård behärskar man det ena språket bättre än det andra i vissa områden eller 

avseenden.63Det finns stora individuella variationer hur en individ utvecklar sin ”språkgåva”. Vissa 

människor kan tala trögt, eftertänksamt, staka sig och tveka, medan talat flyter bättre och lättare för 

andra. Med bra undervisning kan en tvåspråkig person uppnå en färdighet i båda språken som kan 

vara överlägsen den individ som bara talar ett språk. Språkbehärskning är aldrig statisk, utan den 

förändras under hela livet.64 Fördelar med att vara tvåspråkig är att individen kan få ett vidgat 

intellektuellt synfält. Men det finns nackdelar också, som kan yttra sig i form av hämningar hos den 

tvåspråkige, såsom osäkerhet, långsamhet eller att man får en brytning i språket.65

I Mer än ett språk- en antologi om två- och trespråkigheten i norra Sverige, skrivs att språket för 

den enskilda individen har betydelse, inte bara som ett kommunikationsinstrument  utan också som 

verktyg att koda och tolka verkligheten med.66

4.4 Livslopp och rörelsemönster 

Olika faktorer påverkar en individs beslut i dess tidsrymd, livsbana. En faktor som påverkar kan var 

Naturen, beroende på vart individen vill bo, på landet, nära havet eller i staden. Infrastruktur är en 

annan faktor, hur pass utvecklat samhälle individen vill bo i, tillgång till färdmedel, nära till butiker 

eller långt från staden i ett mindre utvecklat samhälle. En tredje faktor kan vara kulturen, individers

personlighet färgas av vart man bor någonstans. Bor du i storstaden är du troligtvis van vid mycket 

människor omkring dig och kanske har mer tillgångar till färdmedel, individen kan resa eller flytta 

lättare. Bor individen utanför storstaden eller i en mindre stad finns det kanske färre möjligheter till 

att resa och individen blir därför kvar i den lilla staden. Den fjärde faktorn, kommunikationen, kan 

vara beroende av vad individen talar för språk. Kan individen tala engelska som ett flertal andra 

människor talar i världen kan individen lättare göra sig förstådd vid resor eller individen kan få 

arbete på en annan plats i världen tack vare att han/hon kan tala engelska. Om individen bor i södra 

Sverige är närheten till fjällen och skidåkning längre bort. Ett annat exempel kan vara att individen

                                                
62 Hansegård, s. 61.
63 idem, s. 64.
64 Hansegård, s. 98-99.
65 idem, s. 84.
66 Westergren, s. 2.
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har ett intresse av skidåkning men bor i södra Sverige. Därför flyttar individen till norra Sverige för 

att kunna åka skidor.67

Livsloppsperspektivet byggs upp av fyra utgångspunkter, kursivt, se nedan.

Tid och plats: Människan föds på en given plats, där han/hon kommer att ingå i ett historiskt och 

sociokulturellt sammanhang. Utifrån dessa ramar formas det mönster som livet antar, även kallat för 

kohortprincipen, grupper som är födda vid olika historiska tidpunkter kommer att ha olika livslopp 

och åldras olika. Sammanflätande liv: En kontinuerlig interaktion sker hela tiden mellan olika 

nivåer av socialt handlande. Kulturella, sociala, psykologiska, biologiska systemen och kontakt med 

människor som har sina erfarenheter påverkar och samverkar när enskildas individers liv gestaltas. 

Målinriktat handlande: För att tillgodose sina behov, anpassa sig till förändrade förhållanden och 

eftersträva mål, ses de enskilda individerna som handlande varelser som överlever och utvecklas. 

Mål man uppställer kan vara i olika i olika faser i livet och de som har långsiktiga mål som ger hela 

livet en mening. Tvåvägsdynamik: Individerna och grupperna är i kontinuerlig samverkan med sin 

omgivning och reagerar på händelser och skeenden i tiden, samtidigt påverkar individerna sin 

omgivning. Allt detta sker när individen strävar efter att uppnå sitt mål. Livsloppet påverkas när 

tidpunkten för olika val görs.68

Ekonomiska skillnader mellan olika områden kan locka individer att flytta. Ju större 

inkomstskillnaderna är mellan områdena, desto mer drar välståndet till sig nya inflyttare. 

Geografiska avstånd och framkomlighet påverkas även av flyttningsrörelsen. Kostnaden blir större 

för resan och att skaffa arbete ju större det geografiska avståndet är. Kulturell påverkan kan även 

styra flyttningsrörelser. Har man släkt på en annan ort eller i ett annat land kanske man väljer att 

flytta dit, trots att den ekonomiska nyttan inte bli bättre.69

4.5 Livsbanor

Avbildning av kartan, som saknar tidsdjup inbjuder till en beskrivande anatomi. Att arbeta med 

kartan är den arbetsform som bäst låter sig förenas med objektsinriktad specialisering. Genom en 

tematisk fördjupning kan olika processer om villkoren för förändring och liv undersökas. Om man 

ritar upp en gräns kring en region på jordytan, har vi inringat vilka populationer, t.ex. olika grupper 

                                                
67 Thomas Lundén, 2003, s. 143.
68 Sarvimäki, s. 48.
69 Marianne Junila, ”Migration och mål- Destinationer för utflyttare från norra Finland på 1960- och 1970- talet”, i 
Svenskt i Finland- finskt i Sverige, Mellan majoriteter och minoriteter, om migration, makt och mening, red. Marianne 
Junila och Charles Westin (Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2006), s. 77.
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av individer, som är vårt urvalskriterium. Därefter studerar vi dem, men får inte glömma att ta 

hänsyn till plats- och tidssituationen. Populationerna bildar en s.k. kornstruktur, som kan definieras 

på följande sätt. 

”Den egenskap hos världen som vår beskrivning utgår från och söker hålla fast vid är dess 

kornstruktur. Detta uttryck syftar på att materien i dominerade utsträckning framträder för 

oss i form av rumsligt samlade och avgränsade korn eller kvanta.”70

Kornstrukturen, som populationerna bildar, kan avbildas kartografiskt. I en kartografisk avbildning

visas vilka individer som är från samma eller skilda populationer och som i karteringsögonblicket 

tangerar varandra. Från den statiska kartografiska beskrivningen måste man gå vidare till en 

beskrivning som är processinriktad. Där man slutligen finner en bana eller en trajektoria, som t.ex. 

markerar rumsliga över och under relationer i en individs liv.71

5 Intervjuresultat

I detta kapitel redogör jag för intervjuundersökningen som genomfördes med personer som har gått 

på Gränsskolan i Haparanda. Intervjuerna är genomförda utifrån min intervjumall, (bilaga 1). I 

varje avsnitt följer en bakgrunds beskrivning om informanternas liv och en analys av fyra 

informanters livsbanor som illustrerar deras flyttningar. Analysen är gjord med ett IT- baserat 

läromedel som heter Geotime, (avsnitt 2.1). Varje informants avsnitt avslutas med deras tankar 

kring tvåspråkigheten.

För att få en bättre överblick om informanterna har jag gjort en profiltabell, (Tabell 1). 

Tabell 1 Informanternas profiler

Namn Ålder Boende idag Språk Avgångsår

Ulla 49 år Östertälje Svenska/finska 1974

Agneta 49 år Kungsör Svenska/lite finska 1974

Lena 29 år Luleå Svenska/lite finska 1994

Hans 26 år Haparanda Svenska 1997

Lotta 36 år Haparanda Svenska/lite finska 1987

                                                
70 Torsten Hägerstrand ”Tidsgeografisk beskrivning” i Om tidens vidd och tingens ordning, red. Gösta Carlestam och 
Barbro Sollbe (Stockholm: Byggforskningsrådet, 1991), s. 88.
71 idem, s. 89-90.



20

Pirjo 54 år Luleå Svenska/finska 1969

Kaj 44 år Haparanda Svenska/finska 1979

Kari 44 år Haparanda Svenska/finska 1979

Pirjo, Ulla, Kaj och Kari är syskon och redovisas först i ett avsnitt, (grupp1), därefter följer egna 

avsnitt för varje enskild informant i grupp 1, (Pirjo, Ulla, Kaj, Kari). Lotta och Lena redovisas även 

i ett avsnitt (grupp 2) och därefter i ett varsitt avsnitt där de presenteras enskilt, (Lotta, Lena). 

Agneta och Hans i varsitt avsnitt där de presenteras enskilt, (Agneta, Hans). 

5.1 Grupp 1

Pirjo, Ulla, Kaj och Kari är alla syskon. Pirjo är äldst och föddes 1953, Ulla föddes 1958 och 

tvillingarna Kaj och Kari föddes 1963. Samtliga är födda och uppvuxna i Tjärhovet i Haparanda. 

Deras far är från Uleåborg i Finland. Modern är från Nuojua i Finland. Syskonen har många 

släktingar, de flesta bor i Finland och några bor i England och i USA. Hemma i Tjärhovet taldes 

både finska och svenska. Deras far talade bättre svenska än modern. Kaj och Kari började i samma 

klass på Gränsskolan år 1976. De gick i en svensktalande klass och avslutade sina studier där i klass 

9C 1979. 

”Det gick flera i klassen som kunde tala finska” (Kaj)

”Man talade en del finska med kompisar under skoltiden, de flesta i klassen kunde finska” (Kari)

5.1.1 Pirjo

Pirjo började på Gränsskolan först i årskurs åtta, hon gick där under åren 1967-1969. I sjuan gick 

hon på läroverket som ligger alldeles intill Gränsskolan. Hennes klass var den första ”kullen” som 

började på Gränsskolan. Pirjo gick i en svensktalande klass och man skulle inte tala finska under 

skoltiden, i årskurs 1-6 var det nästan rent av förbjudet.

”I 7, 8 och 9 var det lite slappare, då fick vi tala lite finska” (Pirjo)

I årskurs 9 gick hon en hemteknisklinje (9ht), där man fick lära sig att laga mat och sy mm. Under 

skoltiden pratade hon både finska och svenska med kompisar. Hemma talades mest finska med 

föräldrarna och svenska med syskonen. 1971 flyttade Pirjo till Stockholm och jobbade på 

Sturebysjukhuset under sommarmånaderna. Hon fick jobbet genom en lärare efter att hon gått klart
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en ettårig barnavårdslinje (1969-1970). Hösten 1971 gick hon en förberedande vårdyrkeskurs. 

Därefter flyttade Pirjo ner till Kävlinge i Skåne och jobbade som barnflicka under ett år. När hon 

kom hem gick hon samma kurs en gång till (förberedande vårdyrkeskurs), för att hon inte hade 

något annat att göra och väntade samtidigt barn. Hennes son, Christer föddes 1973, de bosatte sig i 

Pajala under ett år. 1974 gick hon en ettårig svarvarutbildning, därefter träffade hon sin nuvarande 

man Sten. De flyttade till Luleå och Pirjo var hemmafru fram till 1979. Sen började hon jobba som 

städerska fram till maj 1985. Under tiden hon jobbade som städerska studerade hon till 

sjukvårdsbiträde. Sommaren 1985 började hon jobba på Bodens lasarett, Garnis. År en 1989-1990 

gick hon undersköterskeutbildningen och fortsatte sen att jobba på Garnis fram till 1997. 1997 

började hon och jobbar än idag på Bredängshemmet, ett äldreboende i Luleå som undersköterska. 

Pirjo och Sten gifte sig 1980. Han är från västra Nikkala och talar både finska och svenska.

”Sten gick i sjuan när jag  gick i nian på Gränsskolan” (Pirjo)

Pirjo talar finska än idag och hon har varit tolk till patienter på lasarettet, Garnis. Hennes son 

Christer kan tala lite finska.

”Jag lärde inte ut finska, men han läste finska i skolan, mormor talar finska med honom och han svarar på svenska” 

(Pirjo)

Pirjo tycker att det är viktigt att man ska kunna tala både finska och svenska i gränsområdet, 

Haparanda/Torneå.

”Jo, det är viktigt, speciellt här i gränsområdet, en del kan inte finska” (Pirjo)

5.1.2 Ulla

1971 började Ulla i årskurs 7C på Gränsskolan. Ulla gick i en svensk klass, hon var en av tre som 

kunde tala finska bra. Under två terminer läste hon finska som tillvalsämne för att hon tyckte att det 

var bra att kunna både finska och svenska. Hemma i Tjärhovet taldes både finska och svenska. Med 

vännerna talades det mest svenska. Ibland talade hon finska med ”finnarna”. 1974 avslutade Ulla 

sina studier på Gränsskolan. Hon valde att ta ett sabbatsår innan hon började i gymnasiet. Hon ville 

komma bort från Haparanda, därför åkte hon ner till Stockholm och jobbade som barnflicka vid

Mariatorget under ett år. Hon trivdes väldigt bra och tyckte att det var roligt att komma till 

storstaden. Efter sabbatsåret började hon på gymnasiet. När hon slutade i gymnasiet fanns det inte 

mycket jobb i Haparanda och hon valde att flytta ner till Stockholm där hon bor än idag.
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”Jag hade genom kommunen fått s.k. KAS bidrag under en tid och innan jag flyttade ner till Stockholm fick jag 

möjligheten att börja jobba på lastbilscentralen i Palovaara (ligger väster om Haparanda) , men jag tackade nej, jag 

ville bort från Haparanda.” (Ulla).

”KAS bidrag får man från arbetslöshetskassan om man inte har ett jobb.” (Ulla)

Ulla har jobbat i Stockholms läns landsting hela livet. Hon började som sjukvårdsbiträde och 

pluggade vidare till undersköterska och tog senare sin sjuksköterskeexamen från ”Sophia hemmet”. 

Idag jobbar hon på Karolinska i Solna som chefsjuksköterska. Ulla har två döttrar med sin före detta 

man. Idag är hon omgift och boende i Östertälje.  

”Ingen har styrt mig, jag har gått min egen väg.” (Ulla)

Figur 4 illustrerar Ullas livsbana. Hon har tills nu bott på sju platser i Sverige. 1958 flyttade Ulla 

från Haparanda till Stockholm. Ulla har efter sin uppväxt i Haparanda bott i Stockholm 1978-1980,

Vårberg 1980-1982, Vårby Gård 1982-1983, Bredäng 1983-1997, Norsborg 1997-2006 och idag 

bor hon i Östertälje som ligger i Södertälje.

Figur 5 Ullas livsbana

Ulla talar fortfarande finska idag, men inte lika mycket som förr. Hon talar finska med sin mor och 

ibland med hennes syskon och Agneta. Hon lärde aldrig sina barn att tala finska.
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”När jag jobbade på golvet, rörde mig mer bland patienterna, talade jag mer finska.” (Ulla)

”Jag tolkade till patienter förr, idag finns det auktoriserade tolkar. Men det var svårt att översätta den medicinska biten 

på finska.” (Ulla)

Det finns mest fördelar med att vara tvåspråkig, berättar Ulla. Hon har haft användning av finskan 

på jobbet även när hon rest i Finland och när hon tittar på finsk TV. 

”Det negativa är att jag inte lärt mig något språk ordentligt, pratade mer finska än svenska hemma vilket kan ha gjort 

mig lite ordblind.” (Ulla)

5.1.3 Kaj

Kaj gick en tvåårig sociallinje i gymnasiet, därefter ryckte han in i lumpen som kock och 

bandvagnsförare på I 19, Kalix kompani. Efter lumpen arbetade han som sjukvårdsbiträde i sju 

månader. Därefter arbetade han på en förskola i Nikkala under sex månader. Från 1980 till 1989 

arbetade Kaj inom SJ som barngårdsarbetare. Därpå jobbade han på Banverket i Morjärv som 

rallare i 10 månader. Han fick därefter jobb på Banverket i Haparanda som rallare. Under flera 

somrar har han vikarierat som växlare i Haparanda, han har även jobbat i Piteå som 

bangårdsarbetare i två månader, han bodde då i Piteå i en husvagn. Under 2000- talet utbildades han 

av TGOJ (dotterbolaget till Green Cargo) till radiolockoperatör. Efter utbildningen flyttade han upp 

till Kiruna och arbetade via Green Cargo, som radiolockoperatör under nio månader. Efter detta 

flyttade han ner till Haparanda igen och jobbade under tre månader som radiolockoperatör åt 

Banverket i Haparanda. 

”I september år 2007 fick jag äntligen fast jobb  i Karlsborgsbruk, några mil söder från Haparanda” (Kaj)

Kaj har idag ingen flickvän eller barn. Han bor idag i Haparanda, Marielund. Kaj talar idag svenska 

på jobbet i Karlsborg och hemma i Haparanda talar han finska.

”Ingen kan finska på jobbet, nästan” (Kaj)

Kaj berättar att han har en finsktalande kompis som bor i Haparanda, Kaj brukar översätta hans brev 

från svenska till finska. När Kaj var yngre kunde han inte skilja på språken. Idag är det lättare. 

”Det man inte kan på finska, talar man på svenska å tvärsom” (Kaj)
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I gränsområdet klarar man sig inte utan finska säger Kaj, det kan bli svårt. 

”Fördelar med att vara tvåspråkig är att man kan prata finska bakom någons rygg eller tvärsom” (Kaj)

5.1.4 Kari

Kari studerade i gymnasiet på Bergnässkolans påbyggnadskurs som teleoperatör under två år. 

Därefter gjorde han lumpen som kock på A8 i Boden. Han har även studerat processatomatik i 

Luleå under ett år, då bodde han där. 1984 var han arbetslös. Han fick sitt första jobba 1985 som 

metallfräsare under nio månader i Hultsfred. 

”Det var en kompis som drog med mig, det lät kul” (Kari)

Tillbaka i Haparanda 1986 fick han jobb som bromsskivetillverkare, NC operatör (fräsmaskins-

operatör) fram till 1994. Därefter var han arbetslös under ett år och fick sen jobb (år 1995), som NC 

operatör i Kalix, där han jobbar än idag. Han bodde i Kalix mellan 1996-2001. Kari berättar att han 

fick åka ner till Spanien under fyra dagar för att en spansk firma köpte fyra maskiner från företaget 

där han jobbar som NC operatör. 

”Jag åkte helt ensam! Inge roligt, kunde inge bra engelska, fick använda mig av teckenspråk. Ända gången jag gick ut

från hotellet gick jag vilse. Jag hittade ett annat hotell, där personalen fick rita en karta för att visa mig vägen tillbaka” 

(Kari)

Kari har ingen flickvän eller barn. Han bor idag, nästan granne med Kaj i Marielund. 

Nedan illustreras Karis livsbana. Efter uppväxten i Haparanda, flyttade han 1983 till Luleå. 1985 

flyttade han till Hultsfred, för att sen flytta tillbaka till födelsestaden Haparanda 1986. Därefter 

flyttade han till Kalix 1996. Från år 2001 har han bott i Haparanda.
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Figur 6 Karis livsbana

Kari vet inte vilket språk han talar bäst. Idag talar han båda språken, han har finska och svenska 

kompisar.

”Jag talar inget språk bra, man blandar” (Kari)

När Kari flyttade till Hultsfred förstod han först inte vad människorna sa.

”Jag hade velat kunna lite bättre svenska, förstod inte småländska först” (Kari)

Kari berättar att förr fanns det fler människor i Haparanda som inte kunde tala svenska, idag är det 

bättre. Fast många äldre kan inte svenska idag heller. Han berättar även att de som inte kan finska 

känner sig utanför. Han påstår att det är viktigare att kunna finska än svenska i gränsområdet. 

”Jag får vara kontrollant när de kollar fiskekorten” (Kari)

5.2 Grupp 2

Lotta och Lena är syskon. Lena föddes 1978 i Haparanda och Lotta föddes 1971 i Övertorneå. 

Systrarna är uppvuxna i Grankullen området. Föräldrarna är från Sverige, fadern kommer från 

Juoksengi och modern från Hedenäset. Systrarnas mormor är från norra Finland. 
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5.2.1 Lotta

Lotta började på Gränsskolan 1984 och slutade där 1987. När Lotta började provade skolledningen 

något nytt, man delade in klasserna i arbetslag. Lotta gick i arbetslag 1. I hennes klass var det cirka 

femton elever som talade finska. Hon gick i en svensktalande klass. Lotta talade ibland finska med 

sina vänner under skoltiden.

”Många i klassen hade finskspråkiga föräldrar” (Lotta)

Lotta berättar att hon pratade hemligheter på finska med sina föräldrar och vänner under skoltiden. 

Med mormor talade hon en salig blandning mellan det finska och det svenska språket.

”Jag kunde prata hemligheter på finska, mina systrar förstod mig inte” (Lotta)

Lotta har under hela sitt liv bott och verkat på olika ställen i Haparanda. Hon har jobbat på 

servicehuset Lunden i Haparanda under större delen av sitt liv, bl.a. som undersköterska. 2001 

började hon plugga på det sociala omsorgsprogrammet på Luleå tekniska universitet (under tre och 

ett halvt år). Efter detta fick hon fast tjänst på Haparanda kommun som enhetschef för personliga 

assistenter. Hon jobbade där under två år. I november 2006 bytte hon bana och tog möjligheten att 

få jobba som chef på Skopunkten i Haparanda. Idag är Lotta ensamstående med två barn, en flicka 

och en pojke. Hon fick barn tidigt, 21 år gammal. Barnen talar bara svenska. De kan enstaka ord på 

finska och har finska klasskompisar.

”Jag pratar inte tillräckligt bra finska för att lära ut språket till dem” (Lotta)

Lotta berättar att hon fick butikschefsjobbet på Skopunkten för att hon är tvåspråkig. I början när 

hon skulle anställa personal ville hon att de skulle vara tvåspråkiga, men det blev inte så. 

”Jag fick jobbet för att jag kan båda språken, man ska kunna ge den servicen till kunderna, det är en försäljningssak att 

kunna båda språken.” (Lotta)

På IKEA i Haparanda har man skyltar med två språk, finska/svenska. Lotta berättar att där vill man 

helst att personalen ska kunna tala två språk, det var ett krav från början. Men det gick inte hem.

Man gör sig bättre förstod när man kan tala båda språken i gränsområdet, berättar Lotta.
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”Det finns de som är dumtjuriga, vägrar att lära sig svenska/finska, speciellt finnarna, när de kommer hit har de svårt 

att lära sig svenska, men de blir ändå förstådda på finska” (Lotta)

Lotta tror att det är jobbigt för den äldre generationen som aldrig lärt sig svenska. 

”Mormor har inte ren finska/svenska, hon tappade finskan när hon träffade morfar” (Lotta)

5.2.2 Lena

1991 började Lena på Gränsskolan, i klass 7B, hon avslutade sina studier där 1994. Under skoltiden 

gick hon i en svenskklass och pratade svenska med sina vänner.

”Jag tror att det bara fanns svensk undervisning?” (Lena)

Hemma talade Lena svenska och ibland lite finska.

”Finska talade vi när vi pratade om hemligheter, typ julklappar.” (Lena)

Efter gymnasiet flyttade Lena till England, bosatte sig i norra London. Hon ville prova på att jobba 

och bo utomlands i ett år. Första jobbet var som servitris på London Loch Fyne Crouch End under 

åren 2001-2002. 2002-2003 fick hon jobb som restaurang ”assistent Manager” på London Loch 

Fyne Crouch End. Hon fortsatte sin karriär som restaurang Manager på Mussel Inn Glasgow under 

år 2003- 2006. Lena är idag bosatt i Luleå och jobbar som timvikarie på Luleå kommuns 

äldreomsorg. Hon är sambo med en man hon träffade i London. Han är uppvuxen i England och har 

föräldrar som kommer från Ghana. Tillsammans har de en tvåårig dotter.

”Jag pratar svenska med min dotter, hennes pappa pratar engelska med henne så hon är redan tvåspråkig. Hoppas hon 

kommer att lära sig lite finska av sin mormor.” (Lena)

Nedan illustreras Lenas livsbana. Efter gymnasiet, år 2001 flyttade hon utomlands, till London. 

2006 flyttade hon tillbaka till Sverige igen och bosatte sig i Luleå.
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Figur 7 Lenas livsbana

Lena talar för det mesta svenska. På jobbet har hon haft nytta av finskan.

”Jag talar svenska med vänner, på jobbet och med min familj, mormor pratar finska med mig och jag svarar på 

svenska, tränar min finska med en gammal finsk tant på jobbet.” (Lena)

Hon har haft nytta av att kunna tala finska, främst med ”den gamla tanten” på jobbet.

”Den gamla tanten är mycket mer medgörlig när man pratar finska med henne (är dement).” (Lena)

Lena tycker att tvåspråkigheten har påverkat henne positivt, för hon har lätt att lära sig språk. 

”Ju fler språk man förstår och kan tala ju fler människor han man tala med och förstå!” (Lena)

Hon tycker inte att hennes livsbana har påverkats av att hon har kunnat både svenska och finska. 

Lena skriver att de som bor i gränsområdet Haparanda/Torneå inte kan riktig svenska eller finska.

”De pratar någon slags meänkieli och jag tror det är det största problem jag kan tänka mig att folk har om de flyttar 

därifrån.” (Lena)
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5.3 Agneta

Agneta föddes 1958 och är uppvuxen i Tjärhovet i Haparanda. Hennes far är från Kokkola i norra 

Sverige och hennes mor är från Korpikylä i norra Sverige. Agneta har en kusin som är bosatt i 

Torneå, en syssling i Helsingfors, men de flesta släktingarna bor och är från Sverige. Hon och Ulla 

började samtidigt på Gränsskolan och gick i samma klass. De har varit vänner hela livet. Agneta var 

en av fyra som valde att ta ett sabbatsår efter årskurs nio. Hon åkte ner till Stockholm ett tag där hon 

jobbade på en handelsträdgård, resterande tid jobbade hon uppe i Haparanda på ett dagis. Agneta 

talade mer svenska än finska under sin uppväxt i Haparanda. Hemma i Haparanda talades det 

svenska. 

”Jag lärde mig finska när jag umgicks med finnar och när jag hörde mamma och pappa tala Tornedalsfinska med sina 

bekanta ibland.” (Agneta)

Efter gymnasiet flyttade Agneta ner till Stockholm.

”Jag ville vidga mina vyer.” (Agneta)

Hon började sin karriär som sjukvårdsbiträde och har även jobbat som sekreterare på tidningen 

Expressen, personaladministratör, jobbat på en prenumerationsavdelning och sedan 1989 har hon 

jobbat med personalfrågor. Idag är hon HR konsult (HR- Human resources). Agneta har inga barn.

”Jag bor sambo ute på vischan, i Kungsör.” (Agneta)

1999 hade avgångsklasserna från år 1974 på Gränsskolan en klassåterträff. De som bor kvar i 

Haparanda hade anordnat den. Agneta och Ulla berättar att många från deras klass och andra klasser 

hade sökt sig bort från Haparanda. Några var bosatta i Uppsala, Falun och Stockholm.

Nedan illustreras Agnetas livsbana. Efter uppväxten i Haparanda, flyttade hon, 1978 till 

Kungsholmen i Stockholm.1979 flyttade hon till Farsta, för att sedan flytta tillbaka till 

Kungsholmen 1981. På Kungsholmen bodde hon kvar ända fram till 2004, då hon blev sambo och 

flyttade till en villa i Kungsör.
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Figur 8 Agnetas livsbana

”Jag ångrar mig att jag inte lärt mig mer finska, man kanske hade kunnat få jobb i Finland på de stora företagen, 

Nokia eller YIT.” (Agneta)

”Talar nästan aldrig finska idag, bara på skoj med Ulla *fniss*.” (Agneta)

Agneta har inte använt sig mycket av finskan efter hon flyttat ner till Stockholm. Hon talade bättre 

finska när hon bodde i Haparanda och berättar att hon önskat kunna tala finska idag, vilket hade gett 

möjligheter till att jobba i t.ex. Finland. Agneta påstår att svenskarna i Tornedalen alltid kunnat tala 

finska medan finländarna aldrig lärt sig att tala svenska. Agneta tycker att det är svårt att svara på 

om det är positiv eller negativt med två språk. 

”Det är bra att kunna tala svenska och finska i Tornedalen, men man borde kräva att torneborna även ska kunna tala 

svenska.” (Agneta)

”Indiska är lättare att lära sig än finska. Svenska och finska är två helt skilda språk.” (Agneta)

5.4 Hans

Hans är uppvuxen i Grankullen som ligger i Haparanda och flyttade 1990 till Haparanda centrum, 

200 m från Gränsskolan. Han är född 1981, 26 år gammal. Fadern är född och uppväxt i Haparanda, 

modern är från Pajala. Hans har idag inga anknytningar till den finska sidan. Åren 1994-1997 gick 

han på Gränsskolan i klass E. Hans föräldrar kan tala finska.

”Jag kan bara lite grundläggande men inte konversera.” (Hans) 
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På Gränsskolan gick han i en svenskklass där det gick elever som var tvåspråkiga. Hans har studerat 

i Luleå och bott där under några år (2000-2004). År 2004 flyttade han tillbaka till Haparanda och 

arbetar för närvarande som ekonom. Han har en flickvän som är från Haparanda och en dotter som 

är sju år gammal.

Hans ångrar att han inte lärt sig att tala finska. Han skriver att det är alltid positivt att vara 

flerspråkig, då kan man kommunicera och informera mm. med fler människor.

Hans skriver att det inte är nödvändigt att kunna tala både finska och svenska i Tornedalen, men det 

kan vara en fördel.

”Alltid bra o vara flerspråkig, idag hade jag gjort en annorlunda prioritering och satsat på finska i skolan, gick endast 

några nybörjarkurser.” (Hans)

6 Analys

6.1 Hur ser individernas livsbanor ut?

Informanternas/individernas livsbanor ser olika ut. Pirjo, Lotta, Lena, Hans, Kaj och Kari bor alla 

kvar upp i Norrland, i Luleå resp. Haparanda. Ulla och Agneta har under större delen av sina liv 

bott i Stockholmsområdet. För att studera människors livslopp kan man bl.a. låta människor 

berätta så fritt som möjligt om det liv de levt och sedan analysera detta72. Jag har analyserat fyra 

informanter med hjälp av grafritningsprogrammet Geotime (figurerna 5, 6, 7 & 8).

Pirjo har under sin livstid mest förflyttat sig i Norrland, relativt nära Haparanda. Hon har förutom i 

Haparanda bott i Pajala, Kalix och idag bor hon i Luleå. Hon bodde i Stockholm under nästan fyra 

månader. Ulla har flyttat från Haparanda och den norra delen av Sverige, ner till Stockholm, där 

hon bott på olika platser under olika tider. Hon har till störst del bott söder om Stockholm (se figur 

5). Kajs livsbana visar att han har till störst del bott i Haparanda området men han har även bott i 

Piteå och i Kiruna under korta tider i sitt liv, idag bor han i Haparanda. Kari har under en kortare 

tid bott i Hultsfred, men under större delen av hans liv har han bott i Norrland. Kari bodde i Kalix i 

fem år och även ett år i Luleå. Idag bor Kari i Haparanda (figur 6). Lena är den informanten som 

avviker från de sju andra, hon har nämligen bott i London i några år. Idag är hon bosatt i Luleå (se 

figur 7). Lotta är den enda informanten som har bott kvar i Haparanda under hela sitt liv. Hon har 

bott på olika ställen i Haparanda. Agneta har efter sin uppväxt i Haparanda bott på olika ställen i 

                                                
72 Sarvimäki, s. 49.
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Stockholmsområdet. På Kungsholmen har hon bott flera gånger, idag har hon en mindre 

”övernattnings lägenhet” där. Hon har även bott i Farsta och idag bor hon i Kungsör, en bit utanför 

Stockholm (figur 8). Hans, har bott i Luleå i några år, men har flyttat tillbaka till Haparanda.

Olika faktorer påverkar en individs beslut i dess tidsrymd, livsbana.73 Samtliga informanter har tagit

beslut på olika sätt som påverkat deras livsbana, ni får läsa mer om detta i (avsnitt 7.4).

Grupper som är födda vid olika tidpunkter kommer att ha olika livslopp och åldras olika, 

kohortprincipen är en utgångspunkt som livsloppsperspektivet byggs upp av.74  T.ex. man kan redan

nu se att syskonen Pirjo, Ulla, kaj och Kari har haft olika livslopp, detta beror bl.a. på att de är 

födda vid olika tidpunkter.

6.2 Vilka kunskaper har individerna i svenska och finska?

Informanterna/individerna har olika kunskaper i svenska och finska. Kunskaperna i det finska 

språket har för de flesta av informanterna varit bättre förr. Idag talar inte alla lika bra finska. 

Hansegård skriver att idag växer behovet av tvåspråkiga individer, dels pga. tilltagande kontakter 

mellan språkgrupper i världen.75 Att ha kunskaper i två språk eller flera är aldrig fel och är ett plus i 

kanten.

Pirjo, Ulla, Kaj, Kari talade alla både finska och svenska när de var yngre. Idag talar samtliga 

fortfarande båda språken, dock talas inte det finska språket lika ofta av Ulla. Pirjo talar fortfarande 

båda språken. Men Kaj och Kari har idag bäst kunskaper i den finska och det svenska språket. 

Lotta och Lena talade lite finska när de var yngre, men mestadels svenska. Lotta har mer kunskap 

än Lena i finska. Idag talar Lotta finska och svenska på jobbet. Lena talar nästan aldrig finska idag. 

Agneta talade mest svenska när hon var liten. Finska talar hon sällan idag. Hans har aldrig kunnat 

tala bra finska, bara lite grundläggande. Han anser inte att han är tvåspråkig. Hansegård skriver att 

språkbehärskning aldrig är statisk, utan den förändras under hela livet76, samtliga informanters 

språkbehärskning har förändrats under deras liv, dels pga. de flyttat, att den påverkats av deras 

arbeten och att deras kontakter med det förflutna inte är desamma som idag.

                                                
73 Lundén, 2003, s. 143.
74 Sarvimäki, s. 48.
75 Hansegård, s. 60-61.
76 idem, s. 98-99.
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6.3 Vilka faktorer har bidragit till individernas tvåspråkighet?

Olika faktorer såsom föräldrarnas ursprung, föräldrarnas val att lära ut båda språken, skoltiden 

och vänner är de faktorer som har bidragit till och påverkat informanternas/individernas 

tvåspråkighet. Det finns även individuella variationer hur en individ utvecklar sin ”språkgåva”. 

Vissa människor kan tala trögt och eftertänksamt medan talat flyter bättre och lättare för andra. 

Med bra undervisning kan en tvåspråkig person uppnå en färdighet i båda språken.77

Pirjos, Ullas, Kajs och Karis föräldrar är ursprungligen från Finland, de har lärt sina barn att tala 

finska och svenska när de var små. De talades mest finska med föräldrarna, särskilt med deras mor. 

Under skoltiden hade samtliga syskon finska vänner och skolkamrater. Dessa faktorer har bidragit 

till deras tvåspråkighet. Lotta och Lena talade mest svenska under sin uppväxt hemma, hemligheter 

talades på finska. Lotta berättade att hon talade hemligheter på finska så att systrarna inte förstod. 

Deras mormor är en annan faktor som bidragit till deras kunskaper i finska, hon var ursprungligen 

från Finland och med henne talade de en salig blandning av båda språken. Agneta har lärt sig finska 

under skoltiden, då hon umgicks med vänner som talade finska. Det gick även finsktalande elever i 

hennes klass, en av dem var Ulla som hon umgicks med. Agneta talade nästan aldrig finska hemma. 

Hans har aldrig lärt sig finska bra, trots att hans föräldrar talar finska. Den enda faktor som bidragit 

till att han kan lite ”grundläggande” finska beror på att han läst några nybörjarkurser i finska under 

sin skoltid. 

Informanterna har olika sociala bakgrunder som har påverkat dem på olika sätt och utifrån detta har 

deras liv formats. En faktor som kan ha bidragit till individernas tvåspråkighet är kulturen, 

individers personlighet färgas av vart man bor någonstans.78 Individerna är alla uppväxta i 

Haparanda området. Haparanda ligger på gränsen till Torneå som tillhör Finland. Där talar man 

finska vilket är en bidragande faktor till varför individerna är tvåspråkiga.

Sarvimäki berättar att livsloppsperspektivet byggs upp av olika utgångspunkter, t.ex. 

sammanflätande liv, kulturella, sociala, psykologiska, biologiska systemen och kontakt med 

människor som har sina erfarenheter påverkar och samverkar när enskildas individers liv gestaltas.79

6.4 Hur har individernas livsbana påverkats av tvåspråkigheten?

                                                
77 Hansegård, s. 98-99.
78 Lundén, 2003, s. 143.
79 Sarvimäki, s. 48.
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Informanternas/individernas livsbana har inte påverkats mycket av tvåspråkigheten. Lotta är den 

enda som har fått ett jobb för att hon kan tala finska och svenska. De andra har däremot använt sig 

av båda språken på sin arbetsplats. Ingen av informanterna som kan finska och svenska har flyttat 

pga. att de är tvåspråkiga.

Pirjos har använt finskan när hon jobbat på lasarettet, Garnis, då hon tolkat till patienter. Ulla har 

även haft nytta av finskan på jobbet, när hon tolkat till patienter. Kajs och Karis har hjälpt till att 

tolka vid olika tillfällen, t.ex. hjälpt vänner att översätta brev från svenska till finska och hjälpt till 

vid kontroller av fiskekorten. Lenas tränar på finskan med en äldre kvinna på jobbet. Lotta har fått 

sitt nuvarande arbete på Skopunkten för att hon talar två språk, finska och svenska. När Lotta valde 

att börja arbeta som chef för Skopunkten påverkades hennes livslopp, tidpunkten för när detta val 

gjordes medverkade till att hennes livsbana kom att påverkas av hennes tvåspråkighet.80 Hon har 

även tolkat/tränat finska med dementa patienter. Hans skriver i intervjun att hans livsbana inte har 

påverkats av tvåspråkigheten, eftersom att han inte anser sig vara tvåspråkig.

7 Diskussion

Syftet med studien var att undersöka om informanternas livsbanor har påverkats av 

tvåspråkigheten, dvs. jag  undersökte om informanternas flyttningar, arbeten, utbildningar och livet 

i övrigt hade påverkats av deras tvåspråkighet. Jag undersökte även hur informanternas 

tvåspråkighet uppkommit och om det fanns något som bidragit till deras tvåspråkighet.

7.1 Diskussion av resultatet

Informanternas/individernas livsbanor ser olika ut. När en individ väljer att flytta, kan det bero på 

den ekonomiska nyttan, kulturell påverkan eller det geografiska avståndet.81 Efter intervjun visade 

det sig att Ulla, Agneta, Kari och Lena hade det största rörelsemönster av samtliga åtta informanter. 

Räckvidden är individuell och kan variera över tiden, de informanter som har ett breddare 

rörelsemönster har fått en större räckvidd.82

Informanterna/individerna har olika kunskaper i svenska och finska. Mycket visar på att deras 

tvåspråkighet varit bättre förr, särskilt för de informanter som valt att flytta från Haparanda. Språk 2 

är det språk som ligger närmast modersmålet (avsnitt 4.3). Det svenska språket är språk 2 för Ulla. 
                                                
80 Sarvimäki, s. 48.
81 Junila, s. 77.
82 Lundén, 2006, s. 19-20.
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Jag tror att det svenska språket har ”tagit över” Ullas modersmål, dvs. språk 1 som var finska. En 

anledning till varför Ulla talar bättre svenska än finska idag kan bero på att hon har flyttat från 

Haparanda till Stockholm. Hennes släktingar bor kvar uppe i Norrland och hon har själv varit 

tvungen att prata mer svenska, vilket har bidragit till att hon idag saknar kunskaper i det finska 

språket. Språkbehärskning är aldrig statisk, utan den förändras under hela livet. Agneta har också 

flyttat ner till Stockholm. Hon talade mer och bättre finska när hon bodde i Haparanda. Hon har 

även tappat delar av sin tvåspråkighet pga. hon pratar svenska i Stockholm och på hennes 

arbetsplats. Alla de övriga informanterna som bor kvar uppe i Haparanda och Luleå har kvar sina 

språkkunskaper, dock har förändringar som arbeten, kort- och långvarig flytt och bytte av vänner 

påverkat deras språkkunskaper. Lena är idag trespråkig. Hon talar språk 1 som är svenska, språk 2 

som är finska och språk 3 som är engelska.83 Jag tror att finskan och engelskan bytt plats. Eftersom 

hon bott i England under en längre tid och har en man som talar engelska, talar hon idag, bättre 

engelska än finska. Idag använder Lotta sina språkkunskaper i finska och svenska på jobbet, Lena 

övar på finskan på sitt nuvarande jobb, med en äldre tant, som är mer medgörlig när hon pratar 

finska med henne.

Fördelar med att vara tvåspråkig är att individen kan få ett vidgat intellektuellt synfält. Men det 

finns nackdelar också, som kan yttra sig i form av hämningar hos den tvåspråkige, såsom osäkerhet, 

långsamhet eller att man får en brytning i språket.84 Informanterna, speciellt de som har språk 1, det 

finska språket som modersmål berättar att dem har aldrig lärt sig ett språk bra och de blandade 

svenska och finska när de var yngre. Detta är enligt mig en nackdel då individerna kanske har sämre 

ordkunskap som kanske påverkade dem i skolan eller påverkar dem idag på arbetsplatsen eller i 

övriga livet.

Olika faktorer har bidragit till informanternas tvåspråkighet. Individuella variationer i hur en individ 

utvecklar sin ”språkgåva” är en bidragande faktor.85 En slutsats som kan dras är att de informanter 

som lärde sig att tala finska hemma och svenska med sina vänner under skoltiden, är dem som talar 

bäst finska. De informanter som lärt sig att tala finska enbart via sina vänner under skoltiden, talar 

en blandning mellan finska och svenska, dvs. meänkieli. Språket meänkieli, är en enligt systrarna 

Nylund en blandning mellan finska och svenska. Språket är inte statiskt utan förändras över tiden.86

Domän är ett rumsligt område som kontrolleras och styrs av en individ eller en organisation, vissa 

                                                
83 Hansegård, s. 98-99.
84 idem, s. 84.
85 Hansegård, s. 98-99.
86 Klockljung, s. 14-15.
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regler gäller inom dess yta och upphör vid domänens gräns. Vid en gräns (Haparanda, Torneå), 

måste man kunna anpassa sig. Om man vill ha en högre levebrödsposition i Haparanda bör man 

kunna tala svenska och finska.87

Stater, kommuner och landsting är domäner, där staten har den högsta domänen. Statens 

lagstiftningar påverkar räckvidden och rörlighetsmönstret hos dess medborgare. Jag anser att 

människorna i Haparanda har möjlighet att röra sig fritt över gränsen till Finland, statens 

lagstiftning har gett möjlighet till en större räckvidd.88

Resultatet visar att informanternas livsbana inte har påverkats mycket av tvåspråkigheten. Lotta är 

den enda som har påverkats i stort pga. sin livsbana, hon har fått ett jobb för att hon kan tala finska 

och svenska. Tvåspråkigheten är överförd från en generation, i detta fall några av informanternas 

föräldrar till informanterna, de själva. Beslut som att välja ett arbeta där man måste kunna tala två 

språk är enligt mig inte ovanligt. För att jobba på IKEA i Haparanda Tornio måste man kunna 

behärska svenska i tal och skrift, det är meriterande att kunna behärska finska i tal och skrift.89

Några av informanterna trodde att man var tvungen att kunna tala finska och svenska för att få 

arbeta på IKEA. Detta är bara ett plus i kanten. 

Informanterna har alla gått på Gränsskolan i Haparanda. Om jag hade intervjuat individer som gått 

på andra skolor i Haparanda tror jag att resultatet sett annorlunda ut. I Haparanda finns en 

grundskola som heter Språkskolan, där går elever från Haparanda och Torneå, (som ligger på den 

finska sidan). Elever från språkskolan talar både finska och svenska på skolan. Flera av eleverna 

som bor på den finska sidan har troligen, finska föräldrar och finskt ursprung. Språkskolans elevers

livsbana kanske har eller kommer att påverkas eftersom de går på en finsk/svensk skola och lär sig 

båda språken, samtidigt som de får lära känna två kulturer, (den finska och den svenska). Deras 

livsbana kanske har en större chans att påverka deras liv mer då jag tror att de kan tänka sig att 

flytta, jobba eller bo i både Finland och Sverige. Informanterna som gått på Gränsskolan upplever 

sig enligt mig känna sig mer ”hemma” i den svenska kulturen än i den finska, samtliga bor och 

jobbar idag i Sverige.

                                                
87 Lundén, 2006, s. 20-21.
88 Idem, s. 19-21. 
89IKEA, jobbinformation
<https://sjobs.brassring.com/SV/asp/tg/cim_jobdetail.asp?jobId=89934&type=search&JobReqLang=112&recordstart=1
&JobSiteId=5007&JobSiteInfo=89934_5007&GQId=0> (2007-12-03).
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Resultatet blev inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag tycker att jag har fått svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar. Men jag hade önskat att informanternas livsbana hade påverkats mer av 

tvåspråkigheten. Lotta var den enda av informanterna som hade fått ett arbete för att hon kunde tala 

två språk. De andra informanterna har haft användning av båda språken bl.a. på deras arbetsplatser

och tolkat till deras vänner. Jag fick utförliga svar på frågeställningarna som löd: Vilka kunskaper 

har individerna i svenska och finska? Och vilka faktorer har bidragit till individernas tvåspråkighet?

Informanterna har olika kunskaper i språken och förvärvat dem på olika sätt. Faktorer som bidragit 

och påverkat informanternas tvåspråkighet beror bl.a. på föräldrarna, skolan och vänner. Den 

tidigare forskningen visade samma resultat, att föräldrarna och skolan var två faktorer som 

påverkade elevernas språkinlärning.90 Slutligen vill jag säga att i min undersökning kom det tydligt 

fram att vikten av att vara flerspråkig i ett gränsområde och även globalt förbättrar möjligheterna till 

arbeten vid en gräns eller utomlands. Detta kom även tydligt fram i den tidigare forskningen.91

7.2 Fortsatt forskning

Det finns mycket att forska vidare om framförallt om tvåspråkigheten i Tornedalen, om hur den har 

påverkat människornas liv. Enligt mig finns det relativt lite forskning om livsbanor. Det hade varit 

intressant att göra en longitudinell uppföljningsstudie med de intervjuade informanterna. Genom 

denna studie följer man några människors livslopp under en följd av år och därefter gör man en 

återuppföljning med samma människor, t.ex. tio år senare.92 Att forska om Tornedalingarnas 

flyttningsmönster, ta reda på varför de flyttar eller stannar kvar hade också varit intressant att forska 

om. Är det flest män eller kvinnor som flyttar och vart flyttar människorna. Just nu pågår debatter 

om Tornedalingarnas språk, är det meänkieli som talas eller finska? Riksdagen erkände meänkieli 

som ett minoritetsspråk 1999 och nu har språkundervisning i minoritetsspråket inletts.93 Detta är 

något jag hade tyckt varit intressant att forska vidare om, intervjua tornedalingar för att se vad de 

tycker och tänker om minoritetsspråket meänkieli.

                                                
90 Riita Lewenros, ”Vägen till tvåspråkighet hos finskspråkiga elever- elevers uppfattningar om faktorer som påverkar 
deras tvåspråkighetsutveckling”, Examensarbete 20 poäng vid Luleå Tekniska Universitet, 2007 
<http://epubl.ltu.se/1652-5299/2007/043/> (2007-12-04).
91 ibid.
92 Junila, s. 49.
93 Klockljung, s. 12.
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Bilaga 1
Intervjufrågor

Bakgrund
1. Namn/kön?
2. Ålder?
3. Vart i Haparanda är du uppvuxen? (eller någon annanstans?) Tätorten, Marielund, Mattila 

by, Seskarö etc, om du kom utifrån, när flyttade du in och varför?
4. Vart kommer dina föräldrar ifrån? Sverige/Finland/Annat land? Var i Fin/Sve
5. Har du några släktingar eller andra anknytningar till den Finska sidan? Vilka?
6. Vilket år började du och slutade på Gränsskolan? Vilka klasser? (a, b eller c klass etc)

Livsbana
7. Om du har flyttat från Haparanda, när flyttade du då och varför?
8. Var i landet/världen har du bott? (i ordning och årtal när ni flyttat)
9. Vilka jobb har du haft? (minst ett år) Berätta gärna om flyttningarna, år, plats och jobb, 

gärna även om hen (han/hon) var sambo/gift och om sambons jobb t.ex. betydde något för 
flyttningen.

10. Har du pojk- flickvän/sambo eller är du gift?
11. Om JA, vilket land och plats kommer han/hon ifrån?
12. Om JA, vad talar han/hon för språk?

Tvåspråkighet del 1
13. Kan du tala finska och svenska?

Om JA
14. Vilket språk talar du bäst?
15. Vilket/vilka språk talades när du bodde hemma?
16. Vilket/vilka språk talades med vänner under skoltiden?
17. När talar du finska/svenska? (fritiden/med föräldrar/släkt etc.?)
18. Vilken klass gick du i på Gränsskolan, svensk/tvåspråkig etc.?
19. Undervisades du på svenska/finska/eller på båda språken etc.? 
20. Om du kan tala finska/svenska. Har du då haft nytta av kunna tala båda språken?
21. Har tvåspråkigheten påverkat dig positivt/negativt i livet? Förklarar/berätta
22. Har du barn? Om ja, lär du/ni ut båda språken?

Om NEJ
23. Har du kunnat tala finska?
24. Vilken klass gick du i på Gränsskolan, svensk/tvåspråkig etc.?
25. Gick det finsktalande elever i din klass?
26. Har du önskat att du kunde tala finska idag? Varför/varför inte?
27. Har du/ni barn? 

Tvåspråkighet del 2
28. Hur har din språkkunskap påverkat din livsbana? Ditt liv och dina flyttningar etc.
29. Tycker du att det är viktigt att kunna tala svenska och finska i gränsområdet 

Haparanda/Torneå?
30. Hur tror du att tvåspråkigheten har påverkat IKEA i Haparanda?
31. Kan du se fördelar med att kunna tala två språk? (vilka)


