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FÖRORD
Nordkalottrådet är ett samarbetsorgan för de nordligaste regionerna i Finland,
Sverige och Norge. Gränsen mellan Finland och Sverige är en del av Tornedalen, ett
flerspråkigt område med naturligt flöde av människor, produkter och tjänster. Medvetenhet om nationella skillnader och mentala gränshinder som skapar avstånd
är viktigt. Coronapandemin och nationella restriktioner har tydliggjort gränsen och
skillnader.
Sverige och Finland har en lång gemensam historia som ett land. Till följd av
kriget 1808-1809 delades landet. Samtidigt tudelades ett för hela Nordkalotten
betydande handelscentrum:
”Denna stad har ett särdeles vackert och förmånligt läge, och ingen annan handelsplats i hela trakten upp emot Nordpolen är mera besökt än detta Tornio. Här
församlas nämligen vitryssar, lappar, bjarmer, bottningar, finnar, svenskar, tavaster
och hälsingar; dessutom komma åtskilliga från Norge över höga fjällen och vidsträckta ödemarkerna.” Biskop Olaus Magnus, 1519
Gränsdragningen 1809 markerades tydligt. Den nya svenska staden Haparanda fick
ett betydande antal myndigheter, bl.a. tull och gränsbevakning expanderade väsentligt
i Tornedalen. Trots detta fortsatte folket träffa släkt och vänner över gränsen. Detta
försvårades dock efter gränsdragningen och handelsstaden Tornio tappade betydelse
efter starkt reglerad handel av båda länderna. Nordiska passunionen på 1950-talet,
senare Schengensamarbetet på 2000-talet, återinförde det gränslösa levnadssättet i
Tornedalen.
För främjandet av ett gränslöst Norden med harmoniserad lagstiftning har man
grundat Nordiska Rådet mellan parlament och Nordiska Ministerrådet mellan regeringar. Gränshinderrådets uppgift är att driva avskaffandet av existerande gränshinder
samt förhindra skapandet av nya.
Vi har en gemensam passunion, arbetsmarknad, socialkonvention och utbildningsmarknad. Vi har regler för gränsgångare. De nordiska statsministrarnas
vision är att Norden ska bli världens mest integrerade region.
Återinförda gränskontroller och förhindrat inträde för nordiska medborgare och
gränsgångare har chockerat under pågående pandemi. Nationella regleringar och
deras konsekvenser väcker frågor bland medborgarna. Hur undviks begångna fel
vid nästa kris? Förtroendet för det nordiska måste återskapas.
”De flesta gränser är mänskliga verk, det kan handla om religionsgränser, politiska
gränser eller nationsgränser. I gränsens psykologi ligger, att vi oftast tänker längs
efter gränser, i stället för över.” Landshövding Ragnar Lassinantti, 1965
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CORONAPANDEMIN. – Det här är sår som kommer
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att ta lång tid att läka. Det har varit rena hot, mycket
på finska sidan. Gränsvakterna har också ett sätt att
arbeta på som inte riktigt känns bra, säger Göran
Lantto, produktionschef, LKAB och boende i regionen.

2/3

EN GRÄNSLÖS REGION, DÄR
GRÄNSEN ÄNDÅ ÄR TYDLIG

Två tredjedelar av de 273 arbetssökande, arbetstagare och studerande
som svarat på en enkätundersökning
som gjorts till analysen kan tänka sig
att arbeta på andra sidan gränsen.

Vid den finsk-svenska gränsen påverkas integrationen på arbetsmarknaden både av den nationella gravitationskraften och av uppfattningen om ett
gränslöst Tornedalen. Medan den sammanflätade vardagen sänker tröskeln
för att arbeta över gränsen kan föreställningar om och erfarenheter av nationella skillnader i stället skapa en känsla av avstånd. Coronakrisen sätter
ljuset på skärningspunkten mellan dessa grundläggande förutsättningar.

SEX MENTALA GRÄNSHINDER
I rapporten identifieras följande sex mentala gränshinder vid gränsen mellan Finland och Sverige:

I denna studie som utarbetats av Øresundsinstituttet
på uppdrag av Interregprojektet Arbeta tillsammans,
Nordkalottrådet och Nordkalottens Gränstjänst, med
finansiering av Europeiska unionen och Europeiska
regionala utvecklingsfonden samt från det svenska
Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, har syftet
varit att undersöka vilka mentala gränshinder som
finns på arbetsmarknaden mellan Finland och Sverige. Det här är några av de viktigaste resultaten:

lokala jobbmässor där arbetsgivare
från grannlandet kan presentera
sig, satsa mer på språkundervisning i skolorna och informera om
mer än bara jobbet när arbetsgivare
rekryterar. Det är några exempel på
rekommendationer från intervjupersonerna, fler finns på sidan 98.

33

Rapporten består av 33 intervjuer
varav: 21 djupintervjuer med arbetssökande, studerande, arbetsgivare,
6 längre intervjuer med företrädare
för organisationer, 2 längre intervjuer med forskare, 4 intervjuer med
politiker. Dessutom: 273 svar på en
enkätundersökning.
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PIIA OINAS, föräldraledig
och arbetssökande som bor i
Keminmaa. ”Jag tror att finnarna bara jobbar, jobbar, jobbar,
med bara korta pauser för kaffe om man hinner. Det är inte
så avslappnat. Jag tror det är
lite mer avslappnat i Sverige.”

NATIONS-, KULTUR- OCH SPRÅKGRÄNSER
Gränsen är under ständig tillblivelse, skriver Fredrik
Nilsson, professor i etnologi vid Åbo Akademi, i sitt
efterord till denna studie. Med det syftar han på såväl
nations- och kultur- som språkgränserna, som inte
alltid följer varandra. Han lyfter fram hur gränser
och människors mentala kartor skapas och förhand
las genom sådant som berättelser om ”de andra”
och om gränsen i sig, känslor som sätts i spel i för
hållande till språken i regionen, och själva rörelser
na, rutinerna och vanorna vid gränsen. Sidan 112.
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INTERVJUPERSONERNA
REKOMMENDERAR. Arrangera
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• Långt avstånd och svaga sociala nätverk hejdar
arbete över gränsen • Där nationella, regionala
och lokala berättelser korsas • Den nationella
gravitationskraften ökar kännedomen om det egna
landet • Språk som ett mentalt hinder • Mjuk
eller hierarkisk arbetskultur – men många likheter
mellan länderna • Upplevelsen av en hög tröskel

• Den gränslösa gränsen
Många människor upplever en nära och integrerad vardag och det finns gränsöverskridande sociala nätverk mellan orterna vid gränsen mellan
Finland och Sverige – särskilt mellan Haparanda
och Torneå. Många intervjupersoner uttrycker
att det ”inte finns någon gräns” mellan länderna
i Tornedalen.
• ”Vi och dom”
Samtidigt är uppfattningen om det nationella
mycket närvarande, både i stereotypa bilder av ”de
andra” och i en tydlig uppfattning om skillnader
mellan arbetskulturen i de båda länderna, där den
upplevs vara mer hierarkisk i Finland och mjukare
i Sverige. Genom exempelvis utbildning, media
och nyhetsrapportering, kultur och politik stärks
kännedomen om det egna landet – den nationella
gravitationskraften gör att tröskeln blir lägre för
att hålla sig inom sitt eget land.
• Språket har stor betydelse
Intervjupersonernas inställning till sina egna
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språkkunskaper spelar stor roll för deras bedömning av om det vore möjligt att arbeta på andra
sidan gränsen. Finska och svenska – de språk
som dominerar i den flerspråkiga regionen – talas
och förstås på båda sidor om gränsen, men det
tycks vara lättare att klara sig på finska på den
svenska sidan gränsen än vice versa.
• Reserestriktioner under coronakrisen
provocerar

Nationalstaternas betydelse har blivit tydliga
under coronakrisen och det gränslösa vardagslivet har satts på paus medan själva nationsgränsen
blivit tydligare än på många decennier. Det har
framför allt påverkat svenska medborgare som
bor på den svenska sidan gränsen och det är
också dessa intervjupersoner som i högst grad
uttrycker irritation och besvikelse över situationen med reserestriktionerna. Många intervjupersoner tror dock att den stängda gränsen enbart
kommer att ha en kortsiktig effekt.
• Uppfattningen om olikheter både lockar
och avskräcker

Så kallade attraktionskrafter som lockar till arbete i grannlandet och mentala gränshinder som
hejdar människor från att ta jobb eller anställa
över gränsen är ofta olika sidor av samma mynt.
Att ha eller inte ha sociala nätverk över gränsen
påverkar exempelvis inställningen, liksom att
olikheter över gränsen kan ses som något intressant och spännande – eller något otryggt och
avskräckande.
7
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SPRÅK, UPPFATTNINGAR OM NATIO
NELLA SKILLNADER OCH OSÄKERHET
HEJDAR ARBETE ÖVER GRÄNSEN
Kärva och hemkära finländare, öppna och artiga svenskar och en uppfattning om hierarkisk respektive mjuk arbetskultur. Det är bilder som träder
fram i intervjuer med arbetssökande, arbetsgivare och studerande vid den
finsk-svenska gränsen. Både i den vardagliga interaktionen i gränsorterna
och i människors uppfattningar om ett gränslöst Tornedalen finns en närhet
och integration mellan Finland och Sverige. Men lika tydlig är den nationella gravitationskraften, som bland annat tar sig uttryck i att människor har
mindre kännedom om grannlandet, att språket skapar osäkerhet och att det
ibland talas om ”vi och dom andra”.
själva har så stor kontakt med grannlandet. BesläkDe två sammanflätade städerna Haparanda och
tad med denna bild är många intervjupersoners
Torneå och andra tvillingorter längs Torne älv så
uppfattning om en gemenskap och likhet mellan
som Övertorneå och Ylitornio präglar till stor del
människor ”i norr”, som ibland ställs i kontrast mot
uppfattningen om den finsk-svenska gränsen. Precis
de som bor i Stockholm och Helsingfors.
där länderna möts är vardagen integrerad med geDet tycks alltså både finnas en gränsöverskridanmensamt resecentrum och handel över gränsen, och
de, praktisk vardag och en allmän uppfattning om
de sociala nätverken starka.
att Finland och Sverige är mycket integrerade.
– Det är inte så att man tänker ”jaså du är svensk”
Denna kombination sticker ut i jämförelse med
eller ”du är finsk”, utan det är mer: ”jaså, du bor
andra nordiska gränsregioner.
här”, säger Laura Brännström,
På flera håll längs den långa
studerande som bor i Hapargränsen mellan Norge och
anda, apropå om någons boSverige finns det exempelvis
stad ligger där eller i Torneå.
en känsla av samhörighet och
I Haparanda och de svenssociala nätverk, men inte det
ka gränstrakterna bor en stor
täta utbytet som två tvillingstäandel finländska medborgare
der ger. Mellan Danmark och
och personer som har finländSverige ligger visserligen tre
ska rötter och både det finska
stora städer precis vid gränsen
och det svenska språket är
– om än på lite större avstånd
gångbara, särskilt nära gränsen.
från varandra – men de sociala
21 djupintervjuer med stuLaura Brännström, studerande, Haparanda nätverken är inte lika nära.
derande, arbetssökande och
arbetsgivare har gjorts till den
här analysen, och därutöver åtta längre intervjuer
Gränslöst land – eller två skilda nationer
med företrädare för gräns- och arbetsmarknadsorganisationer samt forskare. I dessa framträder en
Samtidigt omfattar det gränslösa vardagslivet
samstämmig bild av att det i Tornedalen inte finns
mellan Haparanda och Torneå långt ifrån alla som
någon gräns – och det sägs även av dem som inte
bor i den större regionen kring den finsk-svenska

”Det är inte så att
man tänker ’jaså
du är svensk’ eller
’du är finsk’, utan
det är mer: ’jaså,
du bor här.’”
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gränsen. Några mil bort från gränsen, på större
pendlingsavstånd, är även det mentala avståndet
större, nätverken är svagare och kännedomen om
grannlandet mindre. Detta visas bland annat tydligt
i den enkätundersökning som har genomförts som
en del av analysarbetet och som 273 arbetssökande,
studerande och arbetstagare i gränsregionen svarat
på. Av dem som bor inom två mil från gränsen
svarar nio av tio att de kan tänka sig att ta ett jobb
på andra sidan. Men även nära gränsen finns det
de som visserligen handlar, fikar eller rentav någon
gång hälsar på en släkting i grannlandet, men inte
ständigt rör sig över gränsen för att arbeta eller
träffa familj och vänner.
Parallellt med bilden av det gränslösa Tornedalen och likheterna mellan finländare och svenskar
finns också många tecken på att det nationella
trots allt spelar en viktig roll i regionen. Stereotypa
bilder om hur den andra nationaliteten – och den
egna – ”är” har de flesta intervjupersoner hört
pratas om, även om de själva mer sällan ställer sig
bakom dem. Finländare sägs vara kärva, macho
och hemkära, medan svenskar enligt stereotypen är
öppna och artiga, men överlägsna.

det skapas genom exempelvis skola och utbildning,
kulturkonsumtion som till stor del är nationell och
nyhetsrapportering som övervägande fokuserar på
det egna landet. Bland intervjupersonerna uppger
få att de lärt sig om det andra landet i skolan och
det stora flertalet tar sällan del av nyheter och kultur
från grannlandet – även om det finns undantag.
Samtidigt sätter den nationella lagstiftningen också
ramar, som de som lever i regionen måste förhålla
sig till och som påverkar deras syn på hur det fungerar att arbeta eller anställa över gränsen. I samband med det kan det också skapas berättelser om
gränspendlarnas vardag och svårigheter, som ibland
börjar leva sitt eget liv – något som vissa intervjupersoner vittnar om.
Stor betydelse för hur människorna i studien
ser på sina möjligheter att jobba eller anställa över
gränsen har också språken, framför allt finskan
och svenskan. Språket hänger visserligen samman
med det nationella, men bilden är inte entydig. I
sitt efterord beskriver Fredrik Nilsson, professor
i etnologi vid Åbo Akademi, hur språk- och kulturgränserna inte alltid följer nationsgränsen – de
flyttas i en långsam och kontinuerligt pågående

Arbetskulturen upplevs som olik
Det finns också en tydlig uppfattning om att
arbetskulturen skiljer sig mellan länderna. Den
genomgående bilden är att arbetskulturen i Sverige
är mer mjuk och diskuterande, medan den i
Finland är mer hierarkisk. Bilden av skillnaderna
mellan nationerna kan ibland bygga på erfarenheter av kulturskillnader som gjorts av personer som
arbetat i båda länderna, men är minst lika mycket
en berättelse som förs vidare mellan människor
som inte själva har någon konkret erfarenhet. Det
är tydligt i intervjuerna, där få personer själva har
jobbat i båda länderna.
En annan aspekt av att det nationella är en viktig
faktor även i gränsområdet är att både intervjupersonerna och de som svarat på enkäten generellt sett
har större kunskaper om arbetsmarknaden och hur
man hittar jobb i sitt eget land än i grannlandet.
Den här typen av ökad kännedom om det egna lan-

TVÅ GRÄNSPERSPEKTIV I
TORNEDALEN
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Nationsgräns

Region – Huvudstad

Sverige
Finland

Tornedalen
Stockholm-Helsingfors

Vid den finsk-svenska gränsen möts två perspektiv på
gemenskap och gräns:
Å ena sidan nationsgränsen som går genom Tornedalen
och de uppfattningar om tillhörighet och skillnader som
följer med den.
Å andra sidan synen på Tornedalen som en gränslös
region, där skiljelinjen snarare går mellan norr och söder
– mellan huvudstäderna och ”oss i norr”.
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DEFINITION AV
MENTALA GRÄNSHINDER
Gränser som skapas, vidmakthålls och reproduceras
i vardagen och som – medvetet eller omedvetet – hejdar
människor eller företag från
att röra sig mellan länder eller
regioner. Dessa gränser kan,
men behöver inte, vara relaterade till fysiska hinder (såsom en
mur), geografiska hinder (breda
floder, berg, ogenomträngliga
skogar eller långa avstånd),
juridiska hinder eller politiska hinder (såsom tull- och
skattepolitik). De är däremot
alltid relaterade till tidigare
gjorda erfarenheter (egna eller
andras), de är ofta kollektiva
och de förs vidare genom
berättelser om det förflutna
och stereotypa bilder av ”dom
andra”. Mentala gränshinder är
därmed kulturella (de är delade
och de är något man lär sig) och
performativa (de görs).

Ö

V

NORGE

S

Kilpisjärvi

FINLAND

Karesuando

Muonio
Kittilä

Kiruna

Sodankylä
Pajala
Gällivare

Övertorneå
Hedenäset

Ylitornio

SVERIGE
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Torne älv
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Intervjupersonerna vill att jobben på andra
sidan blir synligare
För att göra det lättare att hitta jobb i grannlandet
föreslår flera intervjupersoner ökad information,
jobbmässor och samarbete mellan arbetsförmedlingarna, så att de visar fler lediga arbeten på andra
sidan gränsen. Att förbättra språkkunskaperna är
också ett återkommande förslag, både i finska,
svenska och engelska.

en
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Sociala nätverk spelar roll för tankarna på
jobb över gränsen
Sammantaget är området vid den finsk-svenska
gränsen alltså både en plats för lokal integration
där människor upplever att gränsen inte existerar
– och ett område där nationella faktorer och tankesätt sätter ramar för vad människor upplever är
möjligt. De som har ett socialt nätverk som sträcker sig över gränsen och som har sett andra jobba
i grannlandet tenderar att uppleva det som ett
enklare val än de som saknar dessa förutsättningar.
Det syns bland annat i svaren i enkätundersökningen, där exempelvis 90 procent av dem som
svarat att de har många vänner och/eller släktingar
på andra sidan gränsen kan tänka sig att jobba
i grannlandet, medan bara hälften av dem som
inte känner någon i grannlandet svarar samma
sak. Likaså kan uppfattningen om att människor
och samhällen är lika på båda sidor gränsen verka
betryggande, menar många intervjupersoner. Samtidigt kan skillnaderna i sig också locka, om man
har hört att grannlandets arbetskultur är sympa-

tisk eller att jobbmöjligheterna där är större.
Men å andra sidan: de intervjupersoner som är
osäkra på sina eller de anställdas språkkunskaper
eller saknar kännedom om det andra landet, de
som har hört eller upplevt att arbetskulturen där är
tuffare eller bara annorlunda, och de som känner
att det finns motsättningar mellan finländare och
svenskar – de kan känna en tveksamhet eller ett
motstånd som gör att de hellre väljer att jobba
eller anställa på sin egen sida av gränsen.

lv
Kalixä

Coronakrisen sätter ljuset på det nationella
Faktorer som skapar gemensamma referensramar
och en känsla av sammanhang inom nationen kallas
i analysen för den nationella gravitationskraften. I
den finsk-svenska gränsregionen är den både stark
och svag.
Bland intervjupersonerna, särskilt i Haparanda
och Torneå, har den vardagliga interaktionen och de
sociala nätverken över gränsen till viss del suddat ut
dess betydelse. Ett annat exempel är att den lilla grupp
i enkäten som både har finländsk och svensk nationalitet i betydligt högre grad än andra tar del av nyheter
och kultur från grannlandet. Men sammantaget är
det ändå tydligt att nationerna spelar en viktig roll i
vardagen och för hur man tolkar och förhåller sig till
gränsen, för människor i både Finland och Sverige.
Under coronapandemin har den nationella
tillhörigheten och nationalstatens kraft blivit extra
tydliga, som en följd av Finlands och Sveriges olika
strategier för att hantera smittan och de reserestriktioner som införts mellan länderna. I intervjuerna
har det framkommit att det sedan tidigare funnits
såväl lekfull retsamhet vid gränsen som en något mer infekterad finländsk bild av nedlåtande
svenskar med storebrorsfasoner. Under pandemin

har motsättningar mellan nationaliteterna blivit
tydligare, exempelvis genom att intervjupersoner
känt sig stigmatiserade när de
vistats i det ena eller andra landet. Särskilt bland dem som bor
på den svenska sidan gränsen
uttrycker flera intervjupersoner
besvikelse och irritation över
hur de känner sig behandlade.
Samtidigt tror många av de intervjuade – särskilt de som bor
i Finland – att effekterna av den
stängda gränsen kommer att bli
kortvariga, eftersom regionen är
så sammanvävd i grunden.
– Jag tror att för människorna som bor där så
kommer det inte innebära någon stor förändring på
lång sikt. Situationen kommer att bli normal efter
vaccinet, säger Jan Lindfors, vuxenstuderande och
bosatt i Sodankylä, cirka 20 mil från gränsen till
Sverige.
FOTO: NEWS ØRESUND

process och bygger på lokalt eller regionalt utformade kulturmönster.
På den svenska sidan gränsen,
där det exempelvis bor många med
finländsk bakgrund, talar många
finska. På den finländska sidan
gränsen är svenska ett obligatoriskt
skolämne, men i vardagen verkar
språket sällan användas. Det tycks
också i intervjuerna som att kravet
på att kunna tala finska är större på
den finländska arbetsmarknaden än
kravet på svenska på den svenska
arbetsmarknaden. Även människors
inställning till och uppfattning om
sina egna språkfärdigheter sätter ibland upp hinder,
som kan innebära att de tvekar inför att söka ett jobb
på andra sidan gränsen.
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Haparanda
Kalix

Rovaniemi
Kemi älv

Tornio
Keminmaa
Kemi

Luleå
Piteå

Oulu
Kempele
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Långt avstånd och
svaga sociala nätverk
hejdar arbete över
gränsen
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• Nära gränsen, särskilt i
Haparanda och Torneå, är
den vardagliga integrationen
stor, längre från gränsen är
de sociala nätverken svagare,
färre känner någon som jobbar
över gränsen och kunskaperna
om hur arbetsmarknaden ser
ut och vilka regler som gäller i
grannlandet är mindre.
• Arbetsgivare som rekryterar
ny personal och arbetssökande
som letar jobb finner ibland
varandra genom de sociala nätverken. Därför har det betydelse för vem som anställs eller
hittar ett arbete i grannlandet
om nätverken sträcker sig över
gränsen eller ej.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE
SOCIALA NÄTVERK kan ge tips
på jobb eller personer att rekrytera, samt visa på ”förebilder”
bland andra som redan jobbar
över gränsen.
VARDAGSINTEGRATIONEN g
 ör
att det känns odramatiskt att
arbeta i eller rekrytera från
grannlandet

Där nationella, regiona
la och lokala berättelser
korsas

Mjuk eller hierarkisk ar
betskultur – men många
likheter mellan länderna

• Utöver den vardagliga interaktionen är själva berättelsen
om ett gränslöst Tornedalen
och en nordlig gemenskap
stark. Men parallellt med den
uppfattningen finns också
nationella stereotyper och
berättelser om ”de andra”, som
tenderar att skapa en känsla
av distans mellan länderna och
attityden att det är annorlunda
på andra sidan gränsen.

• Hos många intervjupersoner
finns en relativt samstämmig
uppfattning om att arbetskulturen
skiljer sig mellan Finland och
Sverige, något som också understryker gränsen mellan de båda
nationerna.

• De stereotypa uppfattningar
som kopplas till nationalitet
handlar exempelvis om kärva
men hemkära finländare och
öppna men otrevliga svenskar.
Viss friktion mellan nationaliteterna – från lokal retsamhet
till en uppfattning om svenska
storebrorsfasoner – framkommer i intervjuerna. Under coronapandemin har det nationella
kommit att betonas.

UPPFATTNINGEN OM ATT
 AMHÄLLE OCH KULTUR ÄR
S
LIKA i Finland och Sverige gör
att det känns enkelt att arbeta
eller rekrytera över gränsen.

• Den vanligaste uppfattningen
är att arbetskulturen är mer
hierarkisk i Finland och mjukare
och mer diskuterande i Sverige.
En annan skillnad är att tempot
uppfattas som lugnare på svenska
än finländska arbetsplatser.
• Skillnaderna är något som vissa
intervjupersoner säger sig ha
upplevt, men många av de jobbsökande eller studerande har ingen
personlig erfarenhet av att arbeta i
båda länderna och har enbart hört
andra berätta om det.

DEN SVENSKA ARBETS
KULTUREN som lyfts fram som
mjukare, mindre hierarkisk och
lugnare tycks locka finländare.
UPPFATTNINGEN OM ATT
FINLÄNDARE ARBETAR HÅRT
kan göra svenska arbetsgivare
intresserade.

Den nationella
gravitationskraften
ökar kännedomen
om det egna landet
• Det förekommer att intervjupersonerna tar del av exempelvis nyhetsrapportering och olika
typer av kultur från grannlandet,
men sällan i lika hög utsträckning som i det egna landet. Det
leder till att de flesta inte på
samma sätt känner till vad som
sker i grannlandet, eller hur
exempelvis arbetsmarknaden
ser ut.

Språk som ett
mentalt hinder
• Bristande kunskaper i grannspråket är ett konkret hinder för att
ta jobb i grannlandet om det är ett
krav på arbetsplatsen. Det är den
svårighet som oftast lyfts av intervjupersonerna och i enkäten. Men
inställningen till vilka kunskaper
som krävs skiljer sig åt mellan olika
arbetsgivare och i viss mån mellan
länderna, där kraven i allmänhet
tycks vara strängare i Finland. Även
intervjupersonerna har olika tro på
om de egna färdigheterna räcker till,
och få känner sig helt säkra.

• Den nationella gravitationskraften skapar gemensamma
referensramar inom länderna,
genom ett nationellt fokus inom
exempelvis skola och utbildning,
nyhetsrapportering, kultur och
inte minst juridik och regelverk.

• Språken följer inte entydigt den
finsk-svenska gränsen, utan det
finns de som talar – eller inte talar
– grannlandets språk på båda sidorna av gränsen. De har en speciell
historia i den finsk-svenska regionen, och är laddade med känslor
och betydelser som kan påverka
människors vilja att tala dem.

SKILLNADER i jobbmöjligheter, arbetsvillkor och lön
kan SKAPA DYNAMIK mellan
länderna.

TVÅSPRÅKIGHET kan utgöra
en konkurrensfördel på arbets
marknaden.

Upplevelsen av en
hög tröskel
• I intervjuerna är en majoritet
positiva till att arbeta över gränsen, men samtidigt framkommer
bland annat en osäkerhet inför
språket, negativa uppfattningar
om arbetskulturen i grannlandet, brist på kunskaper om det
andra landets arbetsmarknad,
avsaknad av ett socialt nätverk
över gränsen, bryderi inför
vilka regler som gäller som
gränspendlare och/eller en oro
för att drabbas av gränshinder.
Obehaget behöver inte vara
stort, men kan göra att det
upplevs enklast och tryggast att
stanna kvar där man är.
• Uppfattningen om byråkrati för dem som arbetar över
gränsen kan avskräcka och det
finns intervjupersoner som hört
”skräckhistorier” om problem.

SKILLNADER mellan länderna
kan upplevas som SPÄNNANDE,
intressanta och utvecklande.

BÅDA SPRÅKEN TALAS i viss mån
i båda länderna.

REKOMMENDATIONER: För att underlätta arbete och rekrytering över gränserna föreslår intervju
personerna bland annat att myndigheterna borde bli mer närvarande vid gränsen och språkkunskaperna
främjas. Läs mer på sidan 98.
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ARBETSMARKNAD
Flest pendlar från Finland till Sverige
Pendlingen i riktning från Finland till Sverige har historiskt varit störst, men det
saknas statistik över exakt hur många som pendlar över gränsen. Flest arbetstillfällen i den finsk-svenska arbetsmarknadsregionen i Lappland och Norrbotten finns inom vård- och omsorg och industri och tillverkning. Språkkunskaper
är särskilt viktigt för att ta ett jobb i vissa branscher och många på den svenska
sidan har finsk bakgrund, vilket underlättar för dem att ta ett jobb i Finland.

Stor arbetsmarknadsregion
Arbetsmarknaden i regionen sträcker sig över ett
stort geografiskt område med utgångspunkt runt
städerna Torneå och Haparanda. I nordvästra
Finland ligger Uleåborgs kommun som utgör en
stor arbetsmarknadsregion. Uleåborg, cirka 13 mil
från svenska gränsen, är Finlands fjärde största stad
och i kommunen bor cirka 205 000 invånare. Telekom-företaget Nokias verksamhet var här tidigare
betydande, men efter företagets nedläggningar har
staden återhämtat sig och räknas idag som ett av
Finlands innovativa centrum. Närmare gränsregionen ligger städerna Kemi (ca 21 000 invånare) och
Torneå (ca 21 000 invånare). Orterna på den svenska sidan om gränsen är inte lika stora sett till antal
invånare. Störst närmast gränsen är Haparanda med
cirka 9 700 invånare medan det i Luleå, 13 mil från
gränsen, bor cirka 78 000 invånare i kommunen.
Per-Anders Ruona, chef på Arbetsförmedlingen i
16

Norra Norrbotten/Haparanda, ser Haparanda som
en del av det befolkningstäta klustret som sträcker sig
från Torneå vidare mot Uleåborg på den finska sidan.
– Haparanda, som en liten ort vid gränsen, är
ju direkt som en del i det området. Det är bara
en älv emellan, och så råkar det vara en gräns där.
Så Haparanda är ju med i det här befolkningstäta
klustret, säger han.
Branscherna med flest sysselsatta
Skogsindustri, gruvnäring och tillverkningsindustri
är traditionellt stora branscher i regionen på båda
sidor om gränsen. De största arbetsgivarna finns
dock inom vård- och omsorg och är kommuner
och regioner, enligt siffror från ländernas statistikmyndigheter. I Haparanda är kommunen största
arbetsgivare och Ikea Haparanda-Tornio, som ligger
precis vid gränsen, är den största privata arbetsgivaØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

ren. I Torneå är stålverket Outokumpu den största
privata arbetsgivaren.
Gruvföretaget LKAB är en av de största privata
arbetsgivarna i Norrbotten med verksamhet i
Kiruna, Malmberget och Svappavaara, och med
huvudkontor i Luleå.
– De största privata arbetsgivarna på vår sida
Tornedalen och i gränsregionen är tre stycken;
Outokumpu (stålindustri), bolag som tillhör Metsä
Group (skogsindustri) och Stora Enso (förpackningsindustri). Kommunerna är också stora. I den
privata näringen är Lapplands hotellkedja en av de
största. Men inom resenäringen är det vanligare
med flera mindre aktörer på arbetsmarknaden, säger
Tero Hyttinen, servicechef på Lapplands Arbetskrafts- och näringsbyrå i Finland.
På den svenska sidan är skogsindustrin särskilt
stor, med företag inom pappersmassaindustrin och
med flera sågverk som tar emot timmer både från
finska och svenska sidan. Inom turism- och resenäringen på den svenska sidan är det framför allt
mindre aktörer på marknaden.

STÖRSTA BRANSCHER
Lappland (Finland):
1. Vård och omsorg
2. Tillverkning
3. Handel
4. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
5. Byggverksamhet
Norrbotten (Sverige):
1. Vård och omsorg
2. Tillverkning och utvinning
3. Företagstjänster
4. Utbildning
5. Byggverksamhet
Källa: Statistikcentralen, Statistiska centralbyrån. Uppdelning efter antal sysselsatta,
2019.

Många med finsk anknytning i Sverige – få
med svensk i Finland
Av de boende på den svenska sidan om gränsen har
en stor andel finsk bakgrund. I Haparanda har 33
procent av befolkningen Finland som födelseland.
Statistik från SCB visar att tre-fyra procent av
ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

invånarna i Norrbottens län är födda i Finland, men
andelen är som högst i gränskommunerna.
Enligt SCB:s statistik, som tagits fram för
Sveriges radio Sisuradio, så har gränskommunerna
Haparanda, Övertorneå och Pajala en stor andel
andra- och tredje generationens finländare i befolkningen. Enligt den senaste statistiken, från 2016,
var 75 procent av Haparandaborna antingen födda
i Finland eller andra- och tredje generationens
invandrare. I Övertorneå och Pajalas kommuner var
andelen 55 respektive 37 procent.
Under 2019 flyttade 159 finländare med finskt
medborgarskap till Norrbottens län, medan antalet
som utvandrade från Norrbotten till Finland var
136 personer, visar siffror från Regionfakta.
På den finska sidan om gränsen bor jämförelsevis
få som är svenska medborgare. Siffror från Statistikcentralen visar att det bor 171 personer med svenskt
medborgarskap i Torneå. I de andra gränskommunerna var antalet 50 personer eller färre år 2019. Till
finska Lappland flyttade år 2019 totalt 152 personer
från den svenska sidan. Antalet som flyttade från
Lappland till Sverige var 104 personer.
Varierande grad av svenskspråkighet i
Finland
Det svenska språket är inte så utbrett på den finska
sidan om man ser till hur många som har svenska
som modersmål. 2019 utgjorde andelen personer
med svenska som modersmål 0,3 procent av befolkningen i finska Lappland, enligt statistik från Statistikcentralen. Däremot läser alla finländare svenska i
skolan och känner därför till språket i olika grad.
Statistiska centralbyrån har ingen statistik
som visar hur utbrett det finska språket är på den
svenska sidan, men det tycks vara ett utbrett språk
framför allt i gränsområdet. Svaren från intervjuerna indikerar det, men också det faktum att det bor
en stor andel personer med finländsk bakgrund i
gränsområdet på den svenska sidan.
Flera arbetsgivare, både på finska och svenska
sidan, uppger i intervjuerna att språket kan vara
ett hinder för att anställa från grannlandet. Vissa
arbetsplatser ställer krav på att arbetstagaren ska
kunna språket för att kunna ta del av till exempel
säkerhetsföreskrifterna. På en del arbetsplatser,
som har en mer internationell inriktning, kan
engelska vara ett alternativ. Inom vissa andra
branscher, som utbildning eller vård- och omsorg,
kan det variera mellan arbetsplatser och mellan
länderna hur viktigt man anser det är att kunna
språket i arbetslandet.
17
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Minskad gränspendling under corona
pandemin
Invånarna i Tornedalen har före coronapandemin
kunnat resa fritt över gränsen, antingen till fots,
cykel, bil eller på annat sätt. Kollektivtrafiken över
gränsen är begränsad, men en busslinje trafikerar
mellan Haparanda och Torneå och det finns även
planer på att återinföra tågtrafik över gränsen i
framtiden.
I Haparanda och Torneå har invånarna varit
vana att kunna handla mat, shoppa, fika, arbeta
eller göra andra ärenden i grannstaden, och längs
med gränsen har det varit enkelt att kunna ta sig
18
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TRAFIKEN MELLAN TORNEÅ OCH HAPARANDA HAR MINSKAT
UNDER PANDEMIN
Antal fordon som passerade från den svenska sidan
till Torneå dök i april 2020 till 13 700 fordon gentemot ett normalt snitt på omkring 200 000 fordon i
månaden. Därefter ökade trafiken successivt under
2020 i takt med att de finländska inreserestriktionerna lättades och i och med att särskilda regler

för gränsboende i Tornedelan infördes som gav
tillåtelse att resa över gränsen utan särskilt skäl.
I januari-februari 2021 har både de finländska och
svenska regeringarna skärpt inreserestriktionerna
igen med anledning av pandemin.
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över. Men under coronapandemin har de finländska
myndigheterna periodvis stängt gränsen för vardagliga ärenden. Även för arbetspendlare, som tidvis
har varit tvungna att visa upp arbetstillstånd och/
eller ett intyg från Skatteverket för att kunna passera
in i Finland. Också de svenska myndigheterna har
under en period infört reserestriktioner.
Enligt finska tullmyndigheternas statistik
passerade 210 000 fordon över gränsen mellan
Haparanda i riktning mot Torneå i genomsnitt per
månad 2019. Något fler under sommarmånaderna
jämfört med vintern. Det syntes en tydlig nedgång
i statistiken i mars och april 2020 då de finska
inreserestriktionerna började tillämpas. Under mars
2020 körde knappt 120 000 fordon över gränsen
och i april var det 13 704 fordon. När den finländska regeringen sedan lättade på inresereglerna ökade
antalet successivt under året.
Den 27 januari 2021 införde Finland nya skärpta reserestriktioner som delvis har stängt gränsen.
Endast arbetspendlare som anses ha ett ”nödvändigt” arbete tillåts passera gränsen.
Även den svenska regeringen införde i februari
krav på att alla inresande från Finland skulle visa
upp ett negativt covid-test, som är högst 48 timmar
gammalt, för att få resa in i Sverige. Något mer
generösa regler gällde för gränspendlare. Sverige
tog bort dessa regler och öppnade gränsen för alla
inresande från Finland den 31 maj 2021.

Siffrorna visar antal fordon som
ankommit till Torneå via land, per
månad under 2020. Statistiken är
från finska tullmyndigheten.
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Fler anses pendla från Finland till Sverige
Hur många som arbetspendlar från Finland till Sverige och från Sverige till Finland har de senaste åren
varit svårt att överblicka, sedan statistikmyndigheterna i de nordiska länderna inte längre utbyter den
typen av information. Den senaste statistiken som
finns tillgänglig är från 2015. Arbetspendlingen kan
därför endast uppskattas, men det framkommer
en samstämmig bild av de personer som arbetar på
myndigheter och näringslivsorganisationer, som har
intervjuats till rapporten, att arbetspendlingen är
större från Finland till Sverige.
– Efter att jag har jobbat med gränsfrågorna
sedan 1997 så vågar jag säga att pendlingen mellan
Finland och Sverige har ökat varje år. Pendlingen
från Finland till Sverige har alltid varit större än
tvärtom, men de senaste kanske fem-sex åren har
arbetspendlingen från Sverige till Finland ökat,
säger Päivi Koivupalo, koordinator på informationstjänsten Nordkalottens Gränstjänst.
Hon uppskattar att mellan 2 000-2 500
personer arbetspendlar över gränsen i Tornedalsområdet, kanske fler. Hon menar att det är även
vanligt att arbetstagare jobbar på båda sidor av
gränsen, till exempel på förmiddagen i Finland och
eftermiddagen i Sverige.
Både Per-Anders Ruona på Arbetsförmedlingen
i Norra Norrbotten/Haparanda och Tero Hyttinen
på Lapplands Arbetskrafts- och näringsbyrå menar
att antalet som pendlar till Sverige från Finland
är högre, än i motsatt riktning, utan att det finns
någon statistik över det. Tero Hyttinen tror att
finska arbetstagare under en lång period har haft lite
lättare att få arbete i Sverige.
– De som pendlar från Finland till Sverige är
till största delen mycket nöjda. Vardagen inom
arbetsplatserna motsvarar förväntningarna, säger
Tero Hyttinen.

ARBETSMARKNAD

Godståg från gruvföretaget LKAB, en av de största arbetsgivarna i Norrbotten.
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NÄTVERK OCH AVSTÅND TILL GRÄNSEN
Långt avstånd och svaga sociala nätverk
hejdar arbete över gränsen

SOCIALA NÄTVERK
Kontakter och nätverk kan vara viktigt i arbetssammanhang och är en av flera vägar till att få
ett jobb. Socialt nätverk är också ett begrepp
för att beskriva den väv av mänskliga relationer
som vi befinner oss i; det omfattar människor
vi känner och dem vi möter i vår vardag, samt
deras vänner och bekanta i några led bort. Den
omgivning vi rör oss i bidrar till att forma vår
bild av vad som är möjligt att göra, genom att
inspirera eller avskräcka eller bara genom att
öppna en dörr och påverka oss i en viss riktning. Steget upplevs, det vill säga, inte som så
stort eller skrämmande om man har positiva
förebilder som har gjort samma sak, och en
vän eller bekant kan också vara ett stöd både
inför, under och efter steget har tagits.

Stora kontaktnät över gränsen i Tornedalen

Det finns ett mycket nära vardagsliv och täta sociala kontakter mellan Haparanda och Torneå och i Tornedalen, som gör människor mer benägna att jobba över
gränsen. Men längre ifrån gränsen är det inte lika självklart och man ser flera
hinder i vägen, som bland annat språkskillnader. Ju längre bort från gränsen,
desto fler svarar att de inte känner någon i grannlandet och det är även fler som
upplever det som ”otryggt” att ta ett jobb i grannlandet.

Omgivning och nätverk spelar en viktig roll för
inställningen till att ta ett jobb i ett annat land,
det visar intervjuerna till den här analysen. Till
exempel har det en betydelse för ens inställning
att arbeta att man känner andra som jobbar i
grannlandet. Arbetsgivare har uppgett att de
rekryterar genom sitt nätverk snarare än genom de
allmänna kanaler som finns. Men ju längre ifrån
gränsen, i desto högre utsträckning saknas dessa
förutsättningar och färre ser möjligheten att jobba
i grannlandet.
Att de personliga nätverken över gränsen tycks
vara större nära gränsen hänger samman med de
starka sociala och kulturella kopplingar som finns
i Tornedalen. Mellan Torneå och Haparanda är
nätverken särskilt utbredda över gränsen och det
beskrivs i intervjuerna hur städerna i stort sett är
sammanvuxna. Det är även vanligare att folk här
arbetar över gränsen och att man känner någon
som arbetar i grannlandet. För de som bor längre
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ifrån gränsen och som har färre anknytningar till
den andra sidan gränsen, både i form av sociala
kontakter och att de besöker grannlandet mer
sällan, kan det däremot upplevas svårare att ta ett
jobb i grannlandet. De ser inte samma möjligheter till det, även om flera av de intervjuade till
rapporten har visat en nyfikenhet till att arbeta i
grannlandet och menar att det vore ”spännande att
testa något nytt”.
I enkäten till rapporten har 91 procent av de
som bor inom två mil från gränsen svarat att de
kan tänka sig att ta ett jobb över gränsen, medan
av de som bor mer än femton mil från gränsen, har
58 procent svarat att de kan tänka sig att arbeta i
grannlandet. Av de som bor mellan två och femton
mil från gränsen har cirka 60 procent varit positivt
inställda. Det fysiska avståndet till gränsen spelar
säkert en viss roll, men restider och pendling har,
av de som bor längre från gränsen, inte nämnts
som en faktor av större betydelse.
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De sociala nätverken av släktingar, vänner, arbetskollegor och andra bekanta ser olika ut beroende
på personernas bakgrund, yrke och andra faktorer.
Intervjupersonerna pratar om att de har släktingar
på den andra sidan gränsen som de besöker ofta eller
ibland, vänner som de ringer, bekanta som de har
avlägsen kontakt med eller grannar på andra sidan
gränsen som de ibland tar en kaffe med, för att ge
några exempel. På den svenska sidan finns det inte
minst en stor andel invånare med finsk bakgrund. I
Haparanda är till exempel var tredje invånare född
i Finland och enligt siffror från SCB från 2016 så
var tre av fyra invånare antingen född i Finland eller
andra- eller tredje generationens finländare. Även i
de andra gränskommunerna bor en stor andel som
har finsk bakgrund. I Övertorneå kommun är det
cirka 55 procent av invånarna och i Pajala kommun
37 procent, enligt siffror från SCB som har tagits
fram på uppdrag av Sveriges radio Sisuradion.
– I samhällena som jag vuxit upp i var det
jättemånga finländare. Det har varit arbetskollegor,
anställda som har varit från Finland och deras barn
är anställda hos mig nu. Det är helt naturligt. Mina
båda döttrar har svärmödrar som är från Finland.
Jag har tre mågar som kommer precis nerifrån gränsen. Så man har ju en naturlig kontakt, säger Göran
Lantto, som jobbar som produktionschef på LKAB.
På den finska sidan är andelen personer med
svensk bakgrund eller som har svenska som modersmål inte lika många. Antalet personer som har
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svenska som modersmål är jämförelsevis få, visar
statistik från finska Statistikcentralen.
I Tornedalen är det vanligt att man har kontakter
på den andra sidan gränsen. Historiskt har människorna levt med en gemensam kultur och språk. Torne
älv har knutit samman de boende på båda sidor älven
eftersom älven har gjort det lätt att färdas över eller
längs med den. När Finland blev ett storfurstendöme
i det ryska riket år 1809, och gränsen till Sverige
drogs vid Torne älv, fortsatte kontakterna över gränsen. Längs älven fortsatte människor att handla med
varandra, samtidigt som familjer och släkter plötsligt
delades mellan den svenska och finska sidan. Utbytet
över gränsen fortsatte att ske naturligt och under
historien har de båda sidorna samarbetat och hjälpt
varandra, som till exempel under andra världskriget
när finska familjer kunde fly över till Sverige. Idag
finns det många exempel på anknytningar över gränsen, inte minst genom de sociala nätverk som sträcker
sig över gränsen i stor utsträckning.
Mest är nätverken intensifierade mellan städerna
Torneå och Haparanda. Kommunerna har länge
samarbetat på olika sätt, till exempel genom att ha
gemensamt brandväsende och reningsverk. Många
boende genomför dagligen vardagsärenden över
gränsen och besök på till exempel badhus eller
museum kan innebära att man måste åka antingen
till Torneå (21 000 invånare) eller i vissa fall till
Haparanda (9 700 invånare). Flera idrotts- och
andra föreningar bedriver verksamhet tvärs över
gränsen. Tornedalens museum ligger placerat vid
gränsen i Torneå och är ett gemensamt projekt mellan kommunerna, medan det i Haparanda finns en
grundskola kallad Språkskolan, även den ett samarbetsprojekt städerna emellan, som drivs av Haparanda kommun i syfte att främja den svensk-finska
tvåspråkigheten.
– Jag var i Torneå och handlade senast igår. Jag
köpte lite julklappar och julmat. Och vi ska dit
igen på lördag, då ska vi baka med min mormor,
säger till exempel Laura Brännström, som bor strax
utanför Haparanda och beskriver hur de täta turerna
över gränsen kan se ut.
Helena Ruotsala, professor i europeisk etnologi vid Åbo universitet, har studerat vardagslivet i
Torneå-Haparanda utifrån begreppet multi-lokalitet
och transnationalism över gränsen, där funktion
spelar en viktig roll för integrationen. Personer
korsar gränsen för att gå till bland annat förskolan,
studier eller arbete och hon beskriver det som att
korsa gränsen inte är något man uppmärksammar.
Även de personer som bor och arbetar i samma stad,
tar sig ofta över gränsen inom ramen för sitt arbete,
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vissa på veckobasis och andra mer sällan. Dessutom
ringer man eller träffas digitalt över gränsen.
– Det är just att man känner inga gränser utan
man använder hela området till sitt sociala, kulturella och ekonomiska liv, säger Helena Ruotsala, i en
intervju till rapporten.
Omgivningen styr synen på arbete i
grannlandet
Omgivningen styr hur man ser på sina möjligheter
när man ska söka jobb menar Per-Anders Ruona,
chef på Arbetsförmedlingen i Norra Norrbotten/Haparanda. Det har setts som naturligt för
människor i Tornedalen att kunna röra sig över
gränsen. Den synen spelar roll för om man kan
tänka sig att ta ett jobb över gränsen, menar han.
– Om man bor i, säg Haparanda, och väljer att
räkna in det finska området också kan man räkna
in fler möjligheter att kunna söka jobb. Det är ju
ett perspektiv och om man bor i ett gränsområde
är det naturligt att man ser på hela det geografiska
området. Fortfarande så är för väldigt många detta
vår hemmiljö. Det är lika naturligt att åka omkring
och att ha bekanta på finska sidan som svenska. Det
är inget konstigt. De som är nya och är inflyttade
har inte det kulturperspektivet på de grunderna,
men för de som har sitt ursprung här så finns det
naturligt, säger han.
Intervjusvaren visar att det finns en generell
inställning att det är möjligt att arbeta i grannlandet bland boende i gränsregionen. Det menar även
Kimmo Nurmos, näringslivsutvecklare på Business
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Tornio, som tycker att ju längre bort man kommer
från gränsen desto mindre finns det i folks medvetande att det är en möjlighet.
– Om det är folk som har levt här på gränsen har
de stött på saken. Det är alltid någon de känner som
jobbat över gränsen, så de pratar med dem. Så det är
inte så märkvärdigt. Men så fort man kommer mer
än två mil från gränsen blir det en helt annan sak.
Då vågar man inte och känner inte till någonting,
man blir mer rädd och frågar ditt och datt: ”hur
ska man göra och är det svårt och hur är det med
beskattningen?” Folk som bor på gränsen, de kanske
inte vet exakt, men deras sinnestillstånd är ”de har
gjort det, jag kan också”. Det är mänskliga faktorer,
som är ganska stora här, säger han.
Varför en del kan tänka sig att jobba i grannlandet och andra inte, svarar intervjupersonerna olika
på. Katri Palosaari studerar till automattekniker vid
Utbildning Nord i Övertorneå, men bor på helgerna i Kittilä, cirka 20 mil från svenska gränsen.
– Jag vet inte. Jag antar att, särskilt om du är
välutbildad söker du efter ett utmanande jobb, så
om du hittar det någon annanstans än där du bor så
tror jag att du skulle flytta till det jobbet, säger hon.
Hon berättar att hon är intresserad av att jobba
i Sverige och Norge och ser ingen anledning till att
inte kunna göra det, så länge beskattningen och
språket inte är några hinder. Hennes mamma har
tidigare jobbat i Norge så därifrån har hon hört lite
kring vilka möjligheter och utmaningar som finns.
– Hon säger att i Norge uppskattar man de finska
arbetarna mycket, säger Katri Palosaari.
Laura Brännström, som studerar nationalekono23
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STÖRRE VILJA ATT ARBETA I GRANNLANDET OM MAN BOR NÄRA
GRÄNSEN
En majoritet av de som bor inom två mil från
gränsen uppger, i den enkät som genomförts till
analysen och som har besvarats av 273 personer, att
de har många vänner eller släktingar på andra sidan
gränsen och ingen uppger att de inte känner någon
alls i grannlandet. 91 procent av de som bor inom
två mil från gränsen kan tänka sig att ta ett jobb
på den andra sidan gränsen, varav de flesta skulle
vilja jobba i en annan gränskommun. Fler än hälften
uppger också att de talar eller diskuterar med andra
om möjligheten att jobba över gränsen.
Bilden är däremot en annan om man tittar på
svaren från de som bor längre från gränsen. Av
dem som bor mellan två till 15 mil från gränsen
uppger 40 procent att de inte kan tänka sig att
arbeta på andra sidan gränsen. För de som bor
mer än 15 mil från gränsen är andelen 42 procent.
Ju längre från gränsen man bor, desto fler svarar
också att de kan tänka sig att arbeta i en större del
av grannlandet, och inte bara i gränsregionen.
Det är vanligare att de som bor längre från gränsen uppger att de inte vet hur de kan hitta ett jobb i
grannlandet och att de har få eller inga kontakter i
grannlandet. Enkätsvaren visar dessutom att cirka
en fjärdedel av de personer som bor långt ifrån
gränsen känner att det skulle vara att ”gå utanför

sin trygghetszon” att börja jobba i grannlandet. Av
de som bor inom två mil från gränsen är det få som
svarat så. Fler, av de boende nära gränsen, svarar
även att de känner bättre till hur man hittar intressanta jobb i grannlandet, visar enkätsvaren.
Man skulle kunna tänka att pendlingstiden har
betydelse för om man kan tänka sig att ta ett jobb
över gränsen, men ungefär lika stor andel av de
som bor inom två mil respektive mer än 15 mil från
gränsen har angett att det är en viktig faktor (ungefär en tredjedel). 18 procent av de som bor mellan
två och 15 mil från gränsen har uppgett pendling
och restider som en faktor. Om man har längre eller
kortare pendlingstid till arbetet tycks för många
med andra ord inte ha så stor betydelse för om man
kan tänka sig att jobba i grannlandet eller inte.
Bilden som enkätsvaren målar upp visar hur
personer som bor i gränsområdet befinner sig i
en omgivning där fler arbetar eller kan tänka sig
att arbeta i grannlandet och där man också har ett
större nätverk över gränsen, vilket formar deras
inställning och syn på möjligheterna att arbeta över
gränsen. De som bor längre från gränsen är mer
tveksamma och upplever i mindre grad grannlandet
som ett attraktivt alternativ.
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mi i Luleå och bor i Haparanda, har finsk bakgrund
och flera släktingar som bor i Finland. Hon åker
över gränsen flera gånger i veckan. Uppfattningen
om att jobba över gränsen är ganska neutral bland
hennes vänner, vilket pekar på att det inte är någon
stor sak, menar hon.
– Det är varken bu eller bä. Det kan ju inte vara
dåligt, för de säger ingenting, så då antar jag att det
är bra, säger hon.
– Det är väldigt vanligt här att man jobbar över
gränsen. Många som bor i Haparanda jobbar på
Outokumpu (stålföretaget) och många som bor i
Torneå är sjuksköterskor och undersköterskor och
arbetar i äldreomsorgen i Sverige, tillägger hon.
Längre från gränsen, i Uleåborg, bor Jaakko
Riihiaho som utbildar sig inom processtyrning och
skulle kunna tänka sig att jobba inom industrin
efteråt. Han upplever det inte som så vanligt att
man jobbar i Sverige.
– Visst, i Haparanda-Torneå kan situationen vara en
annan, men längre bort så
tror jag inte det är så vanligt.
Kanske nu med digitalisering
att det kan bli lite vanligare
att man inte behöver vara på
plats för att utföra jobbet.
Kanske att det kan göra att
det ökar lite, säger han.
Han tillägger att han tror
det finns bra möjligheter i
hans bransch att jobba i både
Sverige och Norge.
Flera av intervjupersonerna upplever en nyfikenhet inför att jobba i ett annat land. Det uppger de
som bor nära gränsen, men det är en ännu viktigare
faktor för de som bor långt från gränsen när de
funderar på att ta ett jobb i grannlandet. Men om
viljan finns där, så saknas ofta den typ av nätverk
och sammanhang som fler personer nära gränsen
har. Nyfikenheten kan bygga på just det att man inte
riktigt känner till så mycket om grannlandet och att
nätverken över gränsen är glesare.
De personer som saknar den återkommande
anknytningen eller som inte hör om eller känner
någon som har jobbat i grannlandet, kan se andra
hinder som inte upplevs i lika stor utsträckning nära
gränsen. Till exempel ser en större andel av de som
bor längre ifrån gränsen språket som ett hinder,
enligt enkät till rapporten.
– Jag är inte alls ointresserad. Men för ögonblicket är mina bristande språkkunskaper, särskilt i
skandinaviska och svenska ett problem. Jag antar att

de flesta jobb i Sverige är på svenska. Vissa jobb är
nog på engelska, men inte alla, säger Tomi Kouvala,
som studerar metall- och maskinarbete i Uleåborg,
där han också bor.
Tomi Kouvala tar själv upp att han inte känner
så många som arbetar i Sverige. Han har därför inte
någon direkt uppfattning om hur det är att jobba där.
– Eftersom jag inte har någon vän som har arbetat i Sverige så har jag inte hört något specifikt eller
vet om det är positivt eller negativt, säger han.
Edith Oikarinen, 19 år, bor i Uleåborg och kommer ursprungligen från Kajana, en stad som ligger
närmre den ryska gränsen. Hon saknar i stort sett
kontakter i Sverige även om hon vet att några barndomsvänner har börjat jobba där. Hennes anknytning till Sverige kommer mest från barndomen och
från att hennes familj då ofta reste till norra Finland
och över till Sverige på semester. Ibland pratar hon
om möjligheten att jobba i
Sverige med sina studiekamrater, men de som inte kan tänka
sig att jobba i Sverige pratar
om att det känns lite otryggt
att börja jobba i ett land som
är annorlunda från vad man är
van vid.
– Om det har varit någon
som inte har kunnat tänka sig
att söka sig till Sverige, så har
det oftast handlat om en slags
osäkerhet. En rädsla för att inte
klara sig, över att inte kunna
yrket, språkkunskaperna och en
rädsla för att vara ensam, säger Edith Oikarinen.
Cirka en fjärdedel av de som bor längre ifrån
gränsen uppger i enkäten till rapporten att de ser det
som att kliva ur sin trygghetszon att börja jobba i
grannlandet, jämfört med att ganska få av de boende
nära gränsen ser på det så. Avsaknaden av ett nätverk
och ett sammanhang där det upplevs som vanligt att
arbeta på den andra sidan gränsen, gör att det kan
upplevas som otryggt att ta ett jobb i grannlandet
med andra ord. Edith Oikarinen är dock nyfiken och
kan tänka sig att uppleva något nytt, menar hon.
– Jag har ingen aning om hur man hittar intressanta jobb i Sverige, men det är något jag skulle vilja
veta mer om, säger hon.

”Eftersom jag inte
har någon vän som
har arbetat i Sverige
så har jag inte hört
något specifikt eller
vet om det är positivt eller negativt”
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Kontaktnäten inom branschen kan vara
starka
Flera personer som intervjuats till rapporten nämner att de rent konkret utnyttjar sitt kontaktnät
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19 år, studerande, Uleåborg

”JAG SKULLE VILJA VETA MER
OM HUR MAN HITTAR
INTRESSANTA JOBB”
Edith Oikarinen kommer ursprungligen från staden
Kajana i mitten av Finland, cirka 32 mil från den
svenska gränsen. Hon har sedan flyttat till Uleåborg
och på så sätt kommit närmare, men har ännu inte
så mycket som knyter henne till Sverige.
Vid sidan av studierna till att bli lagerföreståndare,
på yrkesskolan OSAO i Uleåborg, så jobbar hon i en
sportbutik, där hon via butikens lagersystem får viss
träning i de nordiska språken tycker hon. Hon kan
mycket väl tänka sig att ta ett jobb i Sverige när hon
är färdig och är positiv när det gäller möjligheterna,
men känner vissa utmaningar med språket och att
hon inte har erfarenhet av att söka jobb i Sverige.
– Jag har studerat svenska i skolan naturligtvis,
och även om jag för tillfället har glömt svenskan så
tror jag att det kommer att komma tillbaka efter några lektioner. Den passiva delen fungerar, men att tala
och skriva tar alltid lite längre tid, säger hon.
Edith Oikarinen är intresserad av att arbeta utanför Finland också, men menar att hon inte känner
till arbetsmarknaden i Sverige eller hur man hittar
spännande jobb där.
– Det är faktiskt något jag skulle vilja veta mer om.
Några av hennes barndomsvänner från Kajana
har flyttat till Sverige av olika skäl, men hon har
inte så mycket kontakt med dem. Ibland diskuterar
hon möjligheten att jobba i Sverige med klasskamraterna och då är det några som ser det som ett
stort steg att börja jobba i ett annat land.
– Om det har varit någon som inte har kunnat
tänka sig att söka sig till Sverige, så har det oftast
handlat om en slags osäkerhet. En rädsla för inte
klara sig, över att inte kunna yrket, för språkkunskaperna och en rädsla för att vara ensam. Det är
mer en rädsla som har med sådant att göra, än att
det handlar om att jobba i Sverige i sig, säger hon.
Däremot har hon själv börjat bekanta sig mer
och mer med Sverige och har under hösten åkt till
Haparanda med vänner.
– Egentligen är det inte bara för att jag bor i
Uleåborg som jag far till Sverige nu. Min familj har
alltid rest till norra Finland och vi har även åkt över
gränsen till Sverige. Min pappa har ett intresse för
skoteråkning och det är klart lättare att åka i norr,
säger hon.
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när de ska söka jobb, till exempel genom att tipsa
vänner och bekanta, prata med arbetskollegor eller
fråga sin lärare. Flera av de intervjuade uppger också
att de, när de söker arbete, tycker det är ett bra sätt
att ta direktkontakt med arbetsgivaren i fråga och
att de då upplever att de har större chanser till att få
jobbet. Förhållningssättet till personliga kontakter
och nätverk som många av intervjupersonerna har
skulle kunna peka på att de sociala nätverken är
mycket viktiga.
Kontaktnäten kan också vara starka inom
samma bransch över gränsen. Flera av de intervjuade uppger att de via arbete i grannlandet har lärt
känna arbetskollegor som de kan dra nytta av. Kai
Juntura, från Haparanda, har arbetat som industrimurare i 15 år på ett företag som har sin bas i
Torneå. Han upplever att han känner väl till arbetsmarknaden inom sin bransch i båda länderna.
Hans kompisgäng hjälper honom ofta att få reda
på om det finns lediga jobb någonstans genom att
de ringer och tipsar varandra, menar han.
– Jag har hyfsat bra koll på var man hittar intressanta jobb i både Finland och Sverige. Jag har ju
jobbat i femton år och har bra relation med många
byggföretag, säger han.
Det finns även ett samband mellan att ha
kunskap om arbetsmarknaden i det andra landet
och hur gärna man kan tänka sig att ta ett jobb i
grannlandet. I enkäten till rapporten svarade nästan
alla av de som bor i Sverige och Finland, som har
bra kunskap om arbetsmarknaden i sin bransch i
grannlandet, att de kan tänka sig att jobba där. För
de som svarat att de har lite eller ingen alls kännedom, så svarar istället 60 procent respektive 58
procent av de bosatta i Sverige respektive Finland
att de kan tänka sig att arbeta i grannlandet. Av de
som bor nära gränsen säger sig fler ha bra koll på
den egna arbetsmarknad i det andra landet jämfört
med de som bor långt ifrån.
Svårt att skaffa information om man bor
långt från gränsen
Av de intervjuade till rapporten svarar många att
de söker jobb genom att använda olika typer av
arbetsförmedlingshemsidor (till exempel finska mol.
fi eller svenska arbetsformedlingen.se). Vissa uppger
att de använder sitt kontaktnät för att få reda på
lediga tjänster som ligger ute. Flera säger också att de
personligen kontaktar företaget de är intresserade av.
– Ofta ringer jag personligen till kontaktpersonen för att få information. Det är ofta direktkontakt med människor. Arbetsförmedlingen lite
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KONTAKTNÄTEN ÄR STÖRST
NÄRA GRÄNSEN
Av de som bor mindre än två mil från gränsen
anger, i enkäten, flest att:
1. De har många vänner och släktingar på
andra sidan gränsen
2. De har många bekanta på andra sidan
gränsen
3. De känner främst folk på andra sidan gränsen genom jobbet
Av de som bor mer än 15 mil från gränsen
anger flest att:
1. De har inga vänner eller bekanta på andra
sidan gränsen
2. De har några vänner och/eller släktingar på
andra sidan gränsen
3. De har få vänner och/eller släktingar på
andra sidan gränsen

VIKTIGAST NÄR MAN FUNDERAR PÅ ATT TA ETT JOBB
I GRANNLANDET
De som bor mindre än två mil från gränsen
anger faktorerna:
1. Större möjlighet till att få ett bra jobb 2.
Lönenivån 3. Språket är en möjlighet 4. Spännande att testa något nytt 5. Har kontakter i
grannlandet och redan erfarenhet och bra koll
på hur det är att jobba i grannlandet
De som bor mer än 15 mil från gränsen anger:
1. Språket är en svårighet 2. Spännande att
testa något nytt 3. Lönenivån 4. De saknar
kontakter i grannlandet 5. Större möjlighet att
få jobb
Svaren bygger på den enkätundersökning som
gjorts till rapporten och som man kan läsa mer
om på sidan 100.
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Informationsskylt vid gränsen.
ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

27

NÄTVERK OCH AVSTÅND TILL GRÄNSEN

FOTO: NEWS ØRESUND

NÄTVERK OCH AVSTÅND TILL GRÄNSEN

TAPIO HERAJÄRVI
vd, Corrotech

”VIKTIGT ATT ALLA ARBETSRESERVER ÄR FLEXIBLA OCH ATT DE
ÄR MÖJLIGA ATT ANVÄNDA PÅ BÅDA SIDOR”

Kommunhuset i Haparanda.

grand, säger Anders Bergmark, arbetssökande från
Hedenäset.
Det pratas i intervjuerna också om att man inte
ser kontaktnätet som lika viktigt när man ska söka
jobb på större arbetsplatser, där rekryteringsprocessen ofta är mer formell. Det finns flera stora
arbetsplatser i regionen, främst inom gruvnäringen
och tillverkningsindustrin både på den svenska och
finska sidan. Några exempel på storföretag är Outokumpu i Torneå och LKAB, som har verksamhet på
flera orter i Sverige.
– Jag skulle idag ha vänt mig till ett företags
hemsida. Det senaste jobbet jag sökte var på Kemira. Jag minns inte om de har några fabriker i Sverige. Det är den huvudsakliga kanalen för mig, och
sen får vi såklart några bra råd i skolan och till viss
del diskuterar jag med vänner: ”känner du till att
detta företaget söker folk?”, säger Jaakko Riihiaho,
studerande från Kempele.
Men det kan vara svårt att hitta rätt kanaler
för att söka jobb, om man bor längre från gränsen
och inte har kunskapen eller möjligheten att skaffa
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sig den kunskapen. Pekka, 59 år och arbetssökande från Uleåborg, har lång arbetslivserfarenhet,
varav en del utomlands. I analysen vill han enbart
framträda med förnamn. Han söker nu en tjänst
inom industribranschen. Inte nödvändigtvis i någon
ledarposition utan ett jobb han kan trivas med,
förklarar han.
– De senaste åren, från vad jag har sett på nyheterna på tv, är att det finns stora jobbmöjligheter i
norra Sverige, säger han.
Han vet inte hur vanligt det är att arbeta över
gränsen där han bor och inom sin egen bransch är
det inte så vanligt menar han. Det personliga mötet
lyfter han fram som viktigt för honom, och tycker
att de svenska rekryteringssystemen är svåra att
förstå sig på.
– I de lokala tidningarna finns ingen information
om att jobba på andra sidan. Jag tycker det skulle
vara bra om det var mer information.
Pekka planerar att, nästa gång han är i Haparanda, gå till Arbetsförmedlingens kontor för att få mer
hjälp. Han eftersöker också jobbmässor då svenska
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På stål- och verkstadsföretaget Corrotechs arbetsplatser i Torneå och Haparanda arbetar både svenskar och finländare, och personalen kan resa över
gränsen kors och tvärs och täcka upp för varandra,
menar vd:n Tapio Herajärvi.
I 66 år har Corrotech tillverkat stålkonstruktioner
och utfört jobb som laserskärning, kantslipning och
pulverlackering, förutom att man även tillverkar
vapenskåp och grillar. Det finns täta band mellan
de två arbetsplatserna och flera fördelar med att ha
verksamhet i båda länderna, menar Tapio Herajärvi.
¬– På Haparanda-sidan är det fem-sex stycken
som är i Haparanda hela tiden, och på finska sidan är
det lika många finländare som endast är där. Men det
finns också möjlighet att flytta svetsare till Sverige
eller till Finland om det behövs. Det är mycket viktigt
att alla arbetsreserver är flexibla och att de är möjliga att använda på båda sidor. Vi har också produktion
och montering på båda sidor så att vi har möjlighet
att ha roterande arbetsuppgifter. Det är viktigt också
att det finns en långsiktig arbetskunskap, säger Tapio
Herajärvi.
Man har även ordnat så att alla har gemensamma
arbetstider, de börjar jobba klockan sju finsk tid och
slutar halv fyra, och med vpn-uppkoppling på datorn
kan man jobba på båda sidor gränsen. Det tar cirka
femton minuter att köra mellan arbetsplatserna.
På företaget jobbar svenska, finländska och estniska
anställda och just att ha anställda i olika länder
innebär vissa utmaningar, enligt Tapio Herajärvi. Det

företag kan komma till Finland för att presentera sig.
– När de till exempel behövde mer folk i Norge,
så hade de en jobbmässa i Uleåborg. De intervjuade
människor och fann många på det sättet. Jag saknar
information, säger han.
Arbetsgivare utnyttjar egna kontaktnätet
Även arbetsgivare uppger i intervjuerna att de
använder sig av vänner och kontakter samt deras
kontakter när de söker personal. Av de intervjuade företagen uppger flera att det är vanligt att ha
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gäller bland annat skillnader mellan kollektivavtal,
att arbetsgivaravgifterna är högre i i Finland än i
Sverige och mellan stödsystemen nu under coronapandemin.
– Jag hade äran att träffa Finlands president Sauli
Niinistö som var på besök i Torneå, med tanke på
svenskt och finskt arbetssätt. Jag fick möjlighet att
göra en halvtimmes presentation om hur vi lever vid
gränsen. Jag lyfte fram kollektivavtalen från svenskt
och finskt håll, för industrin. Och jag sade till presidenten: det finländska avtalet var på 200 sidor och
svenska var på 100 sidor. Jag sade att det kanske
även för finnarna skulle ha varit värt om man kunde
få ner antalet sidor, för det tar tid att gå igenom
dem, säger han.
Men att driva ett företag tvärs över gränsen innebär däremot få utmaningar när det gäller skillnader
mellan kulturer på arbetsplatserna, menar Tapio
Herajärvi. De svenska och finska anställda kan
förstå varandra väl och arbetskulturerna, som han
menar skiljer sig lite grand, kompletterar snarare varandra. Däremot har han märkt att de yngre
anställda gärna tar upp mobilen istället för att prata
med sina kollegor i fikarummet vilket han tycker kan
vara negativt för sammanhållningen på arbetsplatsen.
– Idag kan det vara alldeles tyst, folk sitter med sin
egen mobil. Visst kan det vara prat, men det har blivit
mer att tekniken tagit över. Den här egentiden som
arbetarna har under arbetsdagen blir lidande. Alla
sitter med mobilen och fibblar i stället, säger han.

anställda från det andra landet, medan andra bara
har haft anställda från grannlandet i liten omfattning. Maskinentreprenadföretaget Snells entreprenad i gränsorten Pajala hade för tio-femton år
sedan en stor del av verksamheten i Finland, men
efter bland annat språksvårigheter på arbetsplatsen
och en ändrad arbetsmarknad där jobbmöjligheterna ökade i Sverige, valde de att endast ha
verksamhet på svenska sidan. De har däremot 3035 anställda som jobbar i Sverige men bor på den
finska sidan. Det egna personliga nätverket har
varit viktigt för att de har kunnat anställa många
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finländare, menar vd:n Patrik Snell. Han ser heller ingen direkt skillnad på att anställa svenskar
eller finländare.
– Vi har inte arbetskraft här så att det räcker
till. Därmed är vi ganska beroende av Finland.
Häruppe i norr ser vi det som att Finland och
Sverige ska vara samma sak. Vi lever på samma
breddgrader, har samma tänk och kanske till
viss del är kultur och så samma. Så jag ser ingen
skillnad i den bemärkelsen, säger han.
De finländare som har börjat jobba för honom
har varit hans egna kontakter eller personer som
han skapat kontakt med i andra ledet.
– Jag brukar även säga att om de har någon
bra kompis som vill komma över och jobba så
är vi intresserade av det. På det sättet har vi fått
in ett helt gäng. Vi känner entreprenörer och
personer i Finland, säger han.
Han är självlärd på finska och kan därför prata
finska med de finska anställda och berättar hur
det gick till när han bara var 12-13 år gammal.
– Företagets första anställda för 50 år sedan
var en finne. Då var jag ute i skogen och arbetade
med en finne som inte kunde svenska. Då var
man tvungen att lära sig, så efter en sommar så
kunde jag finska, berättar han.
Bemanningsföretaget Staffpoint, som är ett
av Finlands största med kontor runt om i landet, anlitar bland annat personal inom hotelloch turismnäringen i norra Finland, främst till
skidanläggningar under vintern. 2019 anlitade
de 1 000 säsongsanställda i Lappland, varav 230
kom från andra länder. Få var dock från Sverige
utan istället kom de från bland annat Polen,
Estland och Grekland, förklarar Timo Kärki,
branschdirektör och ansvarig för travel and
leisure på Staffpoint.
– Vi borde kunna locka folk från Sverige och
Norge, men vi har inte lyckats med det än, säger
han.
Han tycker att det är konstigt att de inte har
försökt leta mer efter arbetskraft i Sverige, men
kan inte riktigt förklara varför. De har börjat titta
på marknaden i norra Sverige, men så kom coronapandemin i vägen för att undersöka möjligheterna vidare, menar han.
Av 150 anställda på den avdelning som han
arbetar på, så pratar två personer svenska.
– Det är märkligt få som vi har kunnat rekrytera från Sverige. Det finns inga hinder, eller om
det finns är de i våra huvuden. Våra kunder är
vana vid att arbeta med mångkulturell arbetskraft, säger han.
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KAI JUNTURA
34 år, arbetstagare, Haparanda

”Här i villaområdet så
jobbar sex av 15 i
Finland”
Kai Juntura är en av många i Haparanda som är
född i Finland och har finländska föräldrar. I staden
är cirka var tredje boende född i Finland. Hans
nätverk av vänner och familj sträcker sig inom
bygg- och industribranschen samt över gränsen
och gör att han har kunskaper om arbetslivet och
arbetsmarknaden på både den finska och svenska
sidan gränsen.
Både hans pappa och farfar jobbade som murare
och därför var yrkesvalet ganska självklart när Kai
Juntura skulle söka till en yrkesskola i Torneå när
han var femton år. Men just nu är han sjukskriven
från jobbet som industrimurare på ett företag med
sin bas i Torneå, där han har jobbat länge, och han
funderar på att göra något annat.
– Vad jag vill jobba med nu är en jättebra fråga
som jag har tänkt på. Jag är tredje generationen
inom byggbranschen och 99 procent av släkten
har varit i byggbranschen. Jag vill göra något inom
bygg. Vad det sedan blir vet jag inte, men något lite
lättare, säger han.
Han bor i ett bostadsområde i Haparanda med sin
fru och dotter, som de försöker lära att bli tvåspråkig. Flera i området jobbar på den finska sidan, på
företag i Torneå, menar han.
– Just i det här villaområdet så jobbar, av cirka
femton som befinner sig i arbetslivet, sex i Finland.
En ganska stor arbetsgivare är Outokumpu i Torneå
och där jobbar ganska många från Haparanda.
När handleden har återhämtat sig från operationen han har tvingats göra, så ska han söka jobb igen
och då kommer han utnyttja det nätverk han har.
Kai Juntura brukar höras med vänner och gamla
kollegor om var det finns jobbmöjligheter. De ringer varandra och tipsar om jobb. Han känner flera
inom byggbranschen som har företag i Haparanda
och känner till byggföretag i hela Sverige.
Just nu lutar det åt att ta ett jobb i Sverige,
eftersom han har upplevt att arbetsmiljön är lite
mjukare där.
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– Om man bortser från coronapandemin, så tror
jag det är lätt att få jobb i Finland. Speciellt om
man är tvåspråkig som jag är och speciellt här vid
gränsen. Naturligtvis också om man kan engelska,
säger han, men tillägger:
– Jag har jobbat i femton år och mest i Finland
och jag känner att jag har sett det. Jag har sett den
där hierarkin. I min bransch skulle jag hellre vilja
jobba i Haparanda.
Kai Juntura talar flytande svenska, men menar
att han mest pratar finska med de han känner, utom
med lagkamraterna i bandylaget som han pratar en
del svenska med. Han tar del av nyheter på båda
språken och ser ibland på tv-serier, läser tidningar
eller tar del av annan kultur, både finsk och svensk.
Livet som gränspendlare mellan Haparanda och
Torneå, och hans finska bakgrund i Sverige, har
gjort honom väl integrerad i gränsregionen. Kai Juntura flyttade med familjen till Sverige som tvååring.
Under i stort sett hela livet har han fått känna på
hur det har varit att som finsk medborgare växa upp
på andra sidan gränsen, trots att den knappt har
varit synlig, menar han.
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– Tiderna har ändrats. Det har blivit lite mer
gemenskap mellan Sverige och Finland. Kollar man
15-20 år tillbaka så var det inte så. Då var Haparanda-Torneå mer uppdelat – ”du bor i Sverige,
du är svensk” – fast man inte var det. Före corona
så tycker jag att det var mycket mer gemenskap
jämfört med när jag var 10-15 år. Då kunde det vara
lite tufft att komma från Haparanda till Torneå och
på yrkesskolan tittade de lite snett på oss, trots att vi
var finska medborgare, säger han.
Coronapandemin och reserestriktionerna har
däremot inneburit att städerna blivit mer uppdelade igen, menar han. Att smittspridningen varit
större på den svenska sidan har lett till att personer
som bor i Sverige har känt sig utpekade och i vissa
fall har det förekommit äggkastning och krossade rutor av svenskregistrerade bilar, berättar Kai
Juntura.
– Jag tror till och med att vi har fått pris för
världens fredligaste gräns. Vi har byggt upp ett
brödraskap vid gränsen och många som bor över
gränsen har byggt relationer. När de nu har stängt
gränsen så är det som att smittan kommer från oss
som kommer från Sverige, säger han.
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OM GEMENSKAP OCH SKILLNADER
Där nationella, regionala och lokala
berättelser korsas
Gränstrakterna mellan Finland och Sverige är ett område där föreställningen om
det nationella är närvarande, men där det också finns en stark berättelse om regionen och det gränslösa Tornedalen. Det visar intervjuerna som gjorts till denna
analys. Bilden av ”vi i norr” går på tvärs mot nationella stereotyper och mentala
gränser dras såväl nationellt, regionalt som lokalt.

”Vi nordbor är på det hela taget lika. På vissa sätt är
vi väldigt avslappnade och öppna. Kanske vana vid
vår levnadsstandard och ganska motståndskraftiga.”
Jaakko Riihiaho, studerande, Kempele
” ’De förbannade svenskarna’ – det är en attityd,
något man slänger ur sig.” Edith Oikarinen, studerande, Uleåborg
Förhållandet mellan svenskar och finländare, Haparandabor och Torneåbor, folk i norr och de som
bor i huvudstäderna har stor betydelse för intervjupersonerna i den här analysen. Berättelserna om hur
”vi och de” är skapar gemenskaper att delta i eller
stå utanför, vilket också påverkar var människor kan
tänka sig att jobba. Det är inte alltid nationsgränsen
som är den viktigaste när de intervjuade ska definiera vilka personer som liknar varandra eller delar vardag. Det är uppenbart att känslan av sammanhang
kan gälla allt från det lokala i ett gränssamhälle till
det regionala, nationella eller rent av internationella
32

där hela Nordkalotten inkluderas.
I försöken att definiera vilka ”de andra” är och
vilka egenskaper de har skapas en känsla av gemenskap i gruppen. Vilken som ses som den gemensamma gruppen och vilka som är ”de andra” varierar
alltså beroende på vem som uttalar sig och i vilken
situation.
I och om Tornedalen finns en tydlig berättelse
om gränsen som inte existerar, om samhörighet
och ett friktionsfritt samhälle: ”Vi är samma folk,
har samma gener.” Vissa människor vittnar om att
de känner sig som nordbor oavsett vilken sida av
gränsen de bor på och att det är Helsingfors och
Stockholm som är ”de andra”.
Å andra sidan framkommer det i intervjuerna
många berättelser om hur ”de där finländarna” eller
”de där svenskarna” är, både vänskapliga och med
mer skärpa. Ofta är det inget som intervjupersonen
själv ställer sig bakom, utan något som hen har hört
sägas. Många menar att det inte finns några skillnader alls mellan finländare och svenskar, åtminstone
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inte i gränstrakterna. Några uppfattar att de skillnader mellan nationaliteterna som tidigare funnits nu
är på väg att minska. Flera personer menar också att
stereotyper inte är något som de låter sig influeras
av eller tror på. Men berättelserna lever fortfarande
kvar och kan därför också påverka hur man ser på
dem som bor i det andra landet.
Finländare beskriver svenskar som öppna
men ohyfsade (och sig själva som hemkära
men buttra)
När de finländska intervjupersonerna till den här
analysen ska beskriva stereotyperna kring svenskar dominerar egenskaper som är att de är öppna,
sociala, avslappnade och har lätt för att småprata.
De kan vara mer personliga med främlingar än vad
finländare i allmänhet är och de är artiga.
Mindre positiva egenskaper som nämns av några
intervjupersoner är att svenskar uppfattas som överlägsna och ohyfsade, särskilt
när de kommer från Stockholm, och möjligen även att
svenska kvinnor lägger mer
tid på make-up än de finska.
– En väldigt vanlig stereotyp är att finländare tycker att
svenskar är extremt ohyfsade
och bara ser ner på allt annat
”åh, vi är så mycket bättre”.
Men många stereotyper går
på tvärs mot varandra, till
exempel: svenskar är ohyfsade
/ svenskar är trevliga. Det
finns ju otrevliga människor i
alla länder, det beror på vilka du möter, säger Niko
Mankinen, som studerar till mekaniker och bor i
Kiiminki utanför Uleåborg.
Själva är finländarna – när de beskriver stereotyperna som finns – tysta, buttra och tillbakadragna.
Å andra sidan jobbar de hårt och är hemkära.
– Jag tror kanske att svenskar är lite mer
intresserade av varandra än vad finländarna är.
Den största stereotypen om finländare är att vi är
tysta och tycker om att vara ensamma. Jag tycker
att svenskar är åtminstone lite mer sociala och de
tycker om att vara mer med sina vänner medan
finländare spenderar mer tid bara med familjen
eller själva. Jag tycker att svenskar är mer intresserade av andra människors liv. Inte att de snokar,
de är bara generellt mer intresserade av varandra,
säger Katri Palosaari, som studerar automationsteknik och bor i finländska Kittilä.

Svenskar beskriver finländare som kärva
och macho (och sig själva som tillitsfulla
men försynta)
När det är de svenska intervjupersonernas tur att
beskriva stereotyperna kring finländare används ord
som tillbakadragna, kärva, hårda och macho. Finländarna sägs skryta om sig själva och ha svårt att
känna tillit, men lär också vara lojala, hemkära och
vänner för livet när man väl lär känna varandra.
– De är väldigt, vad ska jag säga, inte skygga,
men mer återhållsamma. De litar inte på folk så
godhjärtat som i Sverige. Men det är som i Tornedalen, när de väl släpper in dig så är du vän för livet.
Så den där första kontakten kan vara lite kärv, säger
Ulf Koskenniemi, arbetssökande från Luleå.
Är det något som gäller Tornedalen eller Finland eller både och?
– Det är ju för att Tornedalen är så nära Finland
och det kom över finländare efter kriget, fortsätter
han.
Ett annat fenomen som
flera svenskar tar upp är att
de upplever att finländarna
är mer lokalpatriotiska och
hemkära, både i det egna och
nära och näringslivet.
– Sedan är ju en sådan
stereotyp som många kör
med att Finland värnar om
sitt. Det är enklare för finska
företag att få upphandlingar och jobb här, men helt
omöjligt för företag här att få
jobb på finska sidan. Så det
finns lite protektionism, säger
Anna Andersson, kommundirektör för Övertorneå
kommun.
Lokalpatriotismen kan också ta sig uttryck i att
finländarna stöttar sina lokala företag, vilket bidrar
till en mer levande landsbygd, menar någon annan.
Stereotypen om svenskarna är enligt svenskarna
själva att de är mer öppna och tillitsfulla än finländarna, men också tystlåtna och försynta.

”De är väldigt, vad
ska jag säga, inte
skygga, men mer
återhållsamma. De
litar inte på folk så
godhjärtat som i
Sverige.”
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Skillnader i samhälle och politik –
 Finland
har setts som fattigare
Ibland handlar bilden av de andra inte om personliga egenskaper utan mer om hur samhället eller
politiken på andra sidan gränsen ser ut. I den här
analysen utreds inte i vilken mån dessa uppfattningar är grundade i faktiska förhållanden. Oavsett om
de är det eller ej bidrar de till att skapa en känsla
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av att det finns något annorlunda på andra sidan
gränsen, och därmed en viss distans.
Några svenskar tar exempelvis upp att Finland
åtminstone tidigare varit ett lite fattigare land än
Sverige, även om man anser att det nu kanske snarare är tvärtom.
– Bakåt i tiden så var det en syn på arbetet att
man skulle vara lojal. Det var finnarna jätteduktiga
på, medan man på svenska sidan hade det lite bättre
ställt. Arbetsutbudet var bättre i Sverige så finnarna
kom hit och ville visa att de kunde prestera väl. Det
var en kulturgrej, men det där har slätats ut, säger
Patrik Snell, vd för Snells entreprenad i Pajala.
Det fåtal finländare som tagit upp den här typen
av fenomen har mer varit inne på politiska skillnader mellan länderna. Ett exempel som ligger nära
till hands är coronapolitiken, men Tomi Kouvala,
studerande i Uleåborg, anser att det också finns mer
genomgående skillnader.
– Även om jag inte följer den svenska politiken
dagligen har jag lagt märke till att det i Finland
känns som att det handlar mer om vem som skriker
högst. Vissa partier kan inte samarbeta så mycket
längre, så de skriker och bråkar sinsemellan och
samarbetar mindre, så det är mer negativt på det
sättet. I Sverige försöker man mer hitta en lösning
och sätt som man göra det mer positivt och lättare
på, så man inte gör saker alltför svårt för någon,
säger han.
Motsättningar – från retsamhet till
upprördhet under coronapandemin
Så gott som alla som intervjuats till denna analys
säger sig ha en positiv inställning till landet och
människorna som finns på den andra sidan gränsen.
Men det är samtidigt tydligt att även om den generella inställningen till varandra är välvillig finns det
också vissa motsättningar. Ibland är de mest på skoj,
ibland handlar det om slentrianmässiga ord som
någon slänger ur sig och ibland är de mer på allvar.
På sina håll i Finland tycks det finnas en viss,
närmast slentrianmässigt negativ inställning till
Sverige – åtminstone tyder några intervjuer och
enkätsvar på detta.
– Jag brukar säga att jag är en konstig finne,
för jag gillar Sverige, säger exempelvis Timo Kärki,
som bor i Rovaniemi och Uleåborg och jobbar för
bemanningsföretaget Staffpoint.
Edith Oikarinen, studerande som bor i Uleåborg, säger att hon vet att det finns en del negativa
attityder mot svenskar i Finland. Ursprunget tror
hon kan ligga i uppfattningar om att den finlands34
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svenska befolkningen är rikare än andra finländare.
– Det är inget direkt mot svenskarna, utan mer
att man säger ”de förbannade svenskarna”. Det
finns en attityd, det är något man slänger ur sig,
säger hon.
Samtidigt finns även i Sverige negativa stereotyper om finländare, så som exempelvis att de ”super”.
Dessa negativa uppfattningar är troligen mer
allmänna och inte speciellt knutna till rivalitet eller
motsättningar precis vid gränsen, där relationen är
mer vardaglig och finländare och svenskar möts varje
dag. Nära gränsen beskrivs i stället hur det finns en
viss retsamhet eller rivalitet mellan orterna, närmast
som mellan syskon. Ofta handlar det om sport:
– När Finland vinner i ishockey så åker man
över gränsen till Haparanda i bilar med finska
flaggor och så. Det är sådan ungdomsgrej bara, säger Anders Bergmark, arbetssökande från svenska
Hedenäset.
– Mellan dem som vuxit upp där i barndomen
fanns någon slags rivalitet. De tyckte inte att svenska killar skulle komma dit och ta deras tjejer och
tvärtom. Men det kanske inte är generellt så, jag har
bara hört några som berättat det. Kanske finns det
samma sak mellan grannbyar inom Sverige också,
säger Kenneth Sjaunja på Region Norrbotten.
Det finns också de som talar om retsamhet eller
rivalitet som är lite mer på allvar. Kai Juntura har
arbetat 15 år i Finland och är finsk medborgare,
men bor och är uppvuxen i Haparanda. Han menar
att det var en annan, hårdare inställning mellan
grannstäderna när han var barn.
– Tiderna har ändrats, Sverige och Finland har
fått lite mer gemenskap. Kollar man 15-20 år tillbaka i tiden var det inte så. Haparanda och Torneå
var mer uppdelat då. Man delade upp det: ”du bor i
Sverige så du är svensk”, fast man inte var det. Före
corona så tycker jag det var mycket mer gemenskap
än när jag var 10-15 år. Då var det lite tufft att
komma från Haparanda till Torneå. På yrkesskolan
tittade de lite snett på oss, trots att vi var finska
medborgare, säger han.
Per-Anders Ruona på Arbetsförmedlingen i
Norra Norrbotten/Haparanda menar att sådana motsättningar än idag ibland kan märkas på
arbetsmarknaden. Utifrån de exempel han har fått
höra från olika personer över en längre tid menar
han att det inte nödvändigtvis är arbetsgivaren som
har synpunkter på att anställa någon från andra
sidan gränsen. I stället kan protesterna komma från
kollegor.
– Vi får höra exempel på att det bland arbetskamrater kan finnas ett motstånd mot att det
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En viss retsamhet och konkurrens finns mellan Haparanda och Torneå, berättar intervjupersoner. Här manifesterar den sig i
en dragkamp mellan de båda städerna i juli 1976. .

ANDERS BERGMARK
46 år, arbetssökande, Hedenäset

”MAN HAR SETT PÅ SVERIGE
SOM DE SJUKA”
Anders Bergmark ser inte några stora skillnader
mellan svenskar och finländare. För honom är
språket det stora hindret för att ta ett jobb i Finland,
eftersom han framöver vill arbeta inom vården och
inte tycker att han talar tillräckligt bra finska för att
ta hand om äldre personer som inte talar engelska.
Dessutom är lönen sämre i Finland, vilket gör Norge
till ett mer intressant alternativ, menar han. Men
som människor tycker han att svenskar och finländare är ganska lika.
– I alla fall i norr. Man säger något när man har något att säga i princip. Det är väl det vi norrlänningarna
är mest kända för. Man tokpratar inte, säger han.
Stereotyperna skiljer sig dock åt på vissa sätt
mellan nationaliteterna, menar han.
– Det stereotypa för svenskar är väl att man är
försynt och tystlåten, i alla fall i Norrbotten. Och
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finländare ska vara hårda och bestämda i princip.
Machotyper.
Anders Bergmark säger sig inte personligen bry
sig särskilt mycket om den typen av stereotyper,
men menar att de kan spela större roll bland yngre
personer.
– Yngre ska visa sig på styva linan, och det är
finländare mot svenskar, lite så. Ni ska inte komma
till Finland och tro att ni är någonting. Men man blir
gammal och växer ifrån sånt där. När Finland vinner
ishockey så åker man över till Haparanda i bilar
med finska flaggor och så. Det är sådan ungdomsgrej bara, säger han.
Samtidigt upplever han att gränsen mellan länderna är ganska otydlig i Tornedalen, även om den
blivit mer påtaglig under det senaste året i och med
coronapandemin.
– Norge och Finland har ju stängt gränserna för
att vi har varit sjuka, men samtidigt har de kommit
till Sverige för att handla matvaror och annat och då
är vi inte sjuka. Det är ett tveeggat svärd. Sedan har
det varit att det setts lite hatiskt emot svenskregistrerade bilar i Finland. Det har byggt barriärer,
säger han.
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kommer in någon från andra sidan gränsen på
arbetsplatsen. Man ifrågasätter: ”Varför gör det det?
Finns det inte arbetskraft här?” Det här kanske är
tydligare på den finska sidan, säger han.
Men bilden av hur starka den här typen av
motsättningar är – på och utanför arbetsmarknaden
– och var de finns och hur de utvecklats är varken
glasklar eller entydig. Laura Brännström, som bor
i Haparanda men har finskt ursprung genom sina
föräldrar, menar att intresset för samarbetet mellan
Haparanda och Torneå snarare minskat än ökat.
– Den äldre generationen, när min gammelfarmor och farfar levde, de var inte fientliga mot
Sverige. De kunde röra sig fritt, köpa finska och

OPINIONEN I HAPARANDA
HAR VÄNT
Fredriika Jakola, forskare vid Uleåborgs universitet, har studerat gränssamarbetet över
den finsk-svenska gränsen ur ett kommunalt
perspektiv. Hon menar att det kommunala
samarbetet mellan Haparanda och Torneå
vuxit fram ”bottom-up”, genom invånarnas
intresse och vilja att samarbeta, men hon
berättar att Haparandabornas intresse för
att bygga samman städerna för 20 år sedan
vacklade. I Torneå var det politiska stödet för
gränsöverskridande samarbete däremot stort.
– Det hölls en folkomröstning i Haparanda
och resultatet blev att folk inte ville ha så
mycket samarbete. Det dåvarande kommunalrådet var väldigt engagerad i samarbetet och
fick avgå. Folk i Haparanda var emot samarbetet – kanske för att Torneå är dubbelt så stort
som Haparanda. Men efter att Ikea kom och
man började utveckla gränsområdet har folk
börjat tänka mer positivt kring gränssamarbetet och investera i det, säger hon.
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svenska varor, och kände en gemenskap. Den yngre
gemenskapen, som jag och lite uppåt kan känna:
”varför Sverige? varför ska vi bry oss om dem, vi gör
vår egen grej”.
Varför är det en skillnad, tror du?
– Om jag tänker själv har vi i Sverige ingen erfarenhet av krig och svält. Min gammelfarfar var soldat
i finländska flottan, min gammelfarmor själv hemma
med fyra barn och ett som föddes då. Att uppskatta
kaffe idag – ja, nu dricker jag inte just kaffe, men jag
kan se saker som helt självklara. De upplevde nog det
på ett annat sätt, andra saker gör att man uppskattar
saker på helt olika sätt, säger hon.
Just kaffe var en av de varor som finländare
kunde få – ofta genom smuggling – från Sverige
under efterkrigstiden, då ekonomin var bättre
där än i det krigshärjade Finland, skriver Helena
Ruotsala, professor i europeisk etnologi vid Åbo
universitet, i artikeln “This border wasn’t here then”.
Transnationalism and multi-locality in the twin town
of Tornio-Haparanda.
För Ulf Koskenniemi som bor i Luleå, men
växte upp vid Torne älv med utsikt mot Finland,
har det aldrig varit aktuellt att ta ett jobb på andra
sidan gränsen. Han tolkar finländarnas bristande
svenskkunskaper som en motvilja mot Sverige som
sitter djupt rotad.
– Jag har aldrig tänkt på att jobba i Finland, för
de har en avighet mot Sverige. Jag har aldrig hört
någon från Finland prata svenska, fast de läser det i
skolan, säger han.
Å andra sidan upplever han att det på sätt och
vis också finns motsvarande avoghet på den svenska
sidan gränsen, när man söker arbete.
– På arbetsplatsen tittar de direkt på namnet, för
det gör alla människor. Är det en kvinna kan det ju
vara att hon är gift, men är det en man, då är det en
stämpel direkt. Sedan, när de hör att du bryter på
finska, det är nästa stämpel, då är det väldigt svårt
att komma in om du inte har en utbildning som gör
att du är oumbärlig. Det kanske låter lite negativt,
men tyvärr är det så.
Vad är det man ser på namnet?
– Om det är ett finskt efternamn. Då drar de
öronen åt sig direkt, säger han.
Oavsett åt vilket håll utvecklingen går är dock de
flesta som befinner sig nära gränsen överens om att
coronakrisen och den delvis stängda gränsen mellan
Finland och Sverige lett till att motsättningarna
ökat. Särskilt på den svenska sidan gränsen upplever
intervjupersoner detta och det märks också i den
allmänna debatten.
”För min del är det kört med besök till Finland.
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Det går bra för finnar att komma till Systemet i
Happis med “munskydd” och handla kundvagnar
“fulla”. Ingen finne vet vad 2 meter är, munskydd
tror man hjälper, ha ha, man har 1 munskydd som
man vänder och vrider på hur som helst. [---] När
skall vi stänga gränsen mot Finland med kravall staket och beväpnar gränspolis, tycker det är våran tur
nu”, skriver exempelvis en person i Facebookgruppen Debatt Haparanda, som svar på en intervjuförfrågan till denna analys. Hen får dock mothugg av
en annan debattör, som skriver: ” Sluta svamla. Vi
ska jobba för en mer öppen gräns i tornedalen, inte
tvärtom.”
Det berättas också om svenska bilar som vandaliserats i Finland och att personer som talat svenska
inte tillåtits komma in i butiker på den finländska
sidan. Ett par gränspendlare som kontaktats till den
här analysen har inte vågat ställa upp på intervju
eftersom de upplever att de som svenskar behandlats
illa på arbetsplatsen i Finland, alternativt inte vill
skylta med att de åkt över
gränsen till sin arbetsplats
i Sverige under coronapandemin.
Framför allt bland intervjupersonerna i Sverige finns
en oro för hur integrationen och samarbetet mellan
gränssamhällena kommer
att påverkas av den fientlighet som man upplever har
uppstått eller kommit till ytan under coronakrisen.
Många intervjupersoner tror dock å andra sidan att
situationen kommer att återgå till det normala ganska kort efter att gränserna återigen öppnats helt.
Det bör nämnas att intervjuerna till denna analys
gjordes omkring årsskiftet 2020/2021 och därefter
har båda länderna skärpt sina reserestriktioner.
Läs mer om detta i kapitlet om coronapandemin
på sidan 80.

som också har verksamhet i Haparanda.
För honom är det helt och hållet personen
och dennas kunskaper och färdigheter som fäller
avgörandet när han funderar på att anställa någon,
menar han, och samma sak framför flera andra
arbetsgivare.
– I dagens generation är det ingen skillnad, tycker jag. De har samma kultur och samma intressen så
det är ingen skillnad, säger Patrik Snell, som driver
Snells entreprenad i Pajala.
Pekka som är i 60-årsåldern och arbetssökande
och bor i Uleåborg menar att finländare och svenskar är mycket mer lika än exempelvis finländare och
ryssar när det handlar om värderingar. Han vill
enbart framträda med förnamn i analysen. Någon
annan framför att intressen och vardagsliv ser ungefär likadana ut i båda länderna.
”Vi i norr och de i söder”
Några av intervjupersonerna
som menar att finländare och
svenskar är lika, lyfter fram att
det framför allt är i de norra
delarna av länderna som detta
stämmer.
– Vi är hemskt lika här
uppe i norra Sverige och norra Finland. Det är egentligen
brödrafolk, det som skiljer är
att de har haft ett krig som
fortfarande påverkar lite deras kultur och deras
kynne. Men det minskar, säger Göran Lantto,
produktionschef på LKAB.
Han får medhåll av Kimmo Nurmos, näringslivsutvecklare på Business Tornio, som snarare ser att
skiljelinjen går mellan norr och söder.
– Historiskt sett är vi samma folk och även om det
gått 100 år och världen har förändrats är det fortfarande så att om man bor i det där området vid gränsen
blir man i Finland lite svensk och det är lättare att röra
sig, man blir tornedalisk. Folk i norr, nära Tornedalen,
de känner till att folk som bor på andra sidan älven
är mycket mer lika än de som bor i Helsingfors och
Stockholm. 08-orna är en annan sort, haha. Och
Helsingforsborna också, säger han och skrattar.
Flera intervjupersoner berör på något sätt att de
upplever en gemenskap i norr. När de ska beskriva
vad den består av nämns sådant som att människor
i norr är mer avslappnade, öppna och jordnära.
Inte lika stressade som söderöver, men inte heller
lika ”låtsas-vänliga”. De flesta anser att folk i norr
i allmänhet är ganska tystlåtna, med undantag för

”Vi är hemskt lika
här upp i norra Sverige och norra Finland. Det är egentligen brödrafolk.”

”Vi är lika”
Det finns alltså en hel del uppfattningar om
motsättningar mellan finländare och svenskar och
om att de skiljer sig åt, men samtidigt är en annan
vanlig åsikt bland intervjupersonerna att de båda
nationaliteterna är mycket lika och att det inte finns
någon friktion mellan dem. Det framförs av både
finländare och svenskar.
– Jag tycker att det inte finns några skillnader
mellan svenskar och finländare, säger Tapio Herajärvi, vd för verkstadsföretaget Corrotech i Torneå,
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Timo Kärki, branschdirektör för travel & leisure på bemanningsföretaget Staffpoint, lyfter fram infrastrukturen inom turism i
norra Finland och den vackra naturen på båda sidor om gränsen.

en intervjuperson: Rami Hirvelä, HR-ansvarig på
lyftkransföretaget Havator med verksamhet i hela
Finland. Han har i stället den motsatta erfarenheten, att de anställda i norra Finland talar betydligt
mer än de i söder.
– Åtminstone på finska sidan är människorna lite
annorlunda än i andra delar av Finland. Mer öppensinnade och de pratar mycket. Och troligen är de
mer avslappnade. Det är nog den största skillnaden
när vi jämför de anställda i norra Finland med dem
längre söderut inom vårt företag, säger han.
En annan egenskap som tillskrivs dem som bor
norrut är just att de inte tar allt så seriöst, utan tar
saker som de kommer.
– Det är också en stor anledning till varför
jag inte vill flytta söderut. Jag skulle vilja stanna i
Lapplandsområdet hur som helst, så i Finland kan
jag tänka mig att bo i Lappland, i Sverige Norrbotten och i Norge Tromsø och längre upp. Jag tycker
också att svenskar från Norrbotten och Tornedalen
har samma mentalitet. Lite mer avslappnade. Sedan
är avstånden så klart längre här och allting tar längre
tid, så vi är vana vid att saker och ting inte händer
på en minut, säger Katri Palosaari, studerande
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från Kittilä, som skulle kunna tänka sig att flytta
utomlands på grund av jobbet, men bara inom de
nordliga trakterna.
Jaakko Riihiaho, också studerande, från Kempele, har hört att det är lättare för personer från norr
att få jobb i södra Finland.
– När jag gick på yrkeshögskolan var ryktet att
under sommaren kan du alltid kan åka till södra
Finland för att köra lastbil, jobba på ett lager eller ta
något annat ”blue-collar”-jobb, för de tycker att folk
från norra Finland jobbar bra, säger han.
Berättelsen om gränslösa Tornedalen
Besläktad med känslan av ”vi i norr” är inställningen till gränsen mellan Finland och Sverige. Om
denna finns en tydlig berättelse, som verkar vara allmänt spridd utifrån de intervjuer som gjorts till den
här analysen. Ibland handlar den mest om Tornedalen, ibland mer om själva gränsen och ibland om de
norra delarna av Finland och Sverige. Det som kan
sägas vara den röda tråden i uppfattningarna är att
gränsen har liten betydelse eller inte finns alls.
– Det är det här gränslösa. Man lever verkligen
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över gränsen. Man delar på mycket tjänster, service,
affärer. Jag tror man nästan är mer som ett folk. Man
har inte sett gränsen som en gräns. Det är ju en älv,
men historiskt har man inte sett den som en landsgräns. Bara som en möjlighet, säger exempelvis Kenneth Sjaunja, processledare på Region Norrbotten.
Anders Bergmark, arbetssökande som bor i
Hedenäset på den svenska sidan, har en liknande
uppfattning:
– Mellan Haparanda och Torneå, den andra
sidan är inte Finland, det är bara andra sidan byn i
princip. Man har inte sett gränsen så mycket, den
är nästan osynlig. Jag tror att det är så över hela
Tornedalsgränsen, säger han.
För de som kommer lite längre bort från
gränsen tycks det vara vanligare att relatera den
”icke-existerande” gränsen till möjligheterna att
passera den. Niko Mankinen, studerande från Kiiminki utanför Uleåborg, beskriver gränsområdet
som ett övergångsområde där du gradvis passerar
mellan Finland och Sverige – att jämföra med
gränsen mellan Finland och Ryssland där det är
mycket tydligt precis när du passerar själva linjen:
”boom, nu är du i Finland” eller ”boom, nu är du
i Ryssland”. Även Edith Oikarinen, som också är
studerande i Uleåborg, talar om möjligheterna att
kunna passera gränsen.
– Jag tycker att hela Tornedalsregionen är
viktig, men speciellt gränsövergången i Haparanda-Torneå. Den är speciell för transport och för
att varor och gods kan röra sig fritt över gränsen. Gränsövergångarna är också viktiga så att
människor kan röra sig fritt. Man kommer från
många olika ställen, det fungerar som en nod. Det
är mycket genomfartstrafik, så det är inte att man
stannar så mycket, säger hon.
För dem som lever nära gränsen handlar
berättelsen om regionen oftare om det gränslösa
vardagslivet; hur man lever nära varandra, med
familje- och vänskapsband, företagande och handel
mellan länderna. Man talar om att de flesta förstår
varandra, även om regionen är flerspråkig.
– Vi pratar inte samma språk, som mellan
Sverige och Danmark eller Sverige och Norge. Men
det spelar inte någon roll. För vi har meänkieli,
vi har vår kultur och våra traditioner. Vet du, att
den svenska sidan tillhörde tidigare Finland och
Haparanda var tidigare en del av Torneå. Det är
släkter som bor över gränsen och det är därför vi
är så speciella. Så jag tror att det är vår historik och
traditioner och hur enkelt det är att åka över gränsen som gör det: vi har ingen gräns här, säger Tuula
Ajanki, vd för Tornedalsrådet.
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Precis som det finns en uppfattning om vilka egenskaper folk i norr, finländare och svenskar i allmänhet har, finns det också en bild av hur tornedalingarna är. Piia Oinas bor i Keminmaa och planerar att
söka jobb efter föräldraledigheten. Hon tycker att
det finns en lugnare inställning i Tornedalen – ”man
kör med traktorn på motorvägen”. Någon annan
talar om egensinniga människor med bondförnuft,
som fortsätter jobba hårt långt in på ålderns höst.
– Stolthet, styrka och sisu. Jag tycker att det är
så. Vi är starka tillsammans, är stolta över Tornedalen, och alla har en blandning av något av finsk sisu.
Som med meänkieli, det är något unikt. Sen har vi
vintern, haha, säger Kai Juntura i Haparanda.
Naturen och kulturlandskapet är ytterligare
något som människor samlas kring och associerar
till Tornedalen. Flera intervjupersoner beskriver
lyriskt Torne älv och landskapet vid gränsen. Någon
berättar till och med hur en av hans anställda från
Baltikum valde att komma tillbaka under sin ledighet för att kunna fiska och ta del av naturen – och
samtidigt jobba lite.
Timo Kärki, branschdirektör för travel & leisure på bemanningsföretaget Staffpoint, anställer
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En del av Gemenskapstunneln mellan Haparanda och
Torneå.
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varje år omkring 1 000 personer till säsongsarbete
inom turismen i finländska Lappland. En fjärdedel
av dem kommer från utlandet – fast få är från Sverige – och han berättar att företaget lockar dem till
området med samma argument som turistaktörer
lockar turister.
– Det är en otroligt vacker natur, Europas renaste luft, och infrastrukturen inom turism i norra
Finland är helt överlägsen,
säger han.
Laura Brännström, studerande i Haparanda, kallar
in sin sambo under intervjun för att svara på frågan
om vad som kännetecknar
Tornedalen och tillsammans
tecknar de ett porträtt av en
orörd region med levande matkultur, byggnader
från 16-1700-talen som
människor fortfarande bor
i – och midnattssol.
– En månad ljust om somrarna, åh. Vissa undrar
om vi kan sova, men det är bara skönt, man vänjer
sig. Och min far och bror jagar ju själva. De har
inte köpt en bit kött på länge. Min pappa tycker det
är slöseri med entrecote när han har älgfilé i frysen.
Det är också därför vi vill bo kvar här. Vi har möjlighet att ge barnen något, vi kan vara ute och grilla
korv. Vi bor precis vid ett berg och kan gå upp där
och dricka saft. Jag har bott i Borlänge och Umeå,
men jag tänker inte flytta härifrån. Vill barnen göra
det så får de, men det är här jag ska dö. Det blir här,
säger hon.
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na sida gränsen och ”de” på andra sidan är berättas
mellan människor.
Det finns samtidigt en tydlig berättelse om
Tornedalen och om hur de som bor där lever
utan att gränsen har någon betydelse i deras liv,
åtminstone då det inte råder någon pandemi. Det
gäller visserligen inte heller alla – det finns också
en stor grupp som inte har vardaglig kontakt
och interaktion över gränsen
i förhållande till arbete eller
familje- och vänskapsrelationer,
påpekar exempelvis forskaren
Fredriika Jakola. Men berättelsen existerar likafullt.
Dessutom finns det en
uppfattning om en gemenskap
i norr, som är mer omfattande
än bara Tornedalen. Där ses ”de
andra” inte som de som bor på
andra sidan gränsen, utan det är
snarare folket söderut, särskilt
i Stockholm och Helsingfors, som man jämför sig
med.
Utöver detta kan det finnas lokala samhörigheter
som påverkar var människor känner sig hemma.
Fredriika Jakola vid Uleåborgs universitet har i sin
forskning bland annat sett på hur rivaliteten mellan
de jämnstora finländska städerna Torneå och Kemi
är en anledning till att Torneå vänt sig till Sverige och
samarbetet med Haparanda. Haparanda har upplevts
som en mer naturlig samarbetspartner och har inte
konkurrerat om samma nationella resurser som Torneå, menar Fredriika Jakola, som också lyfter fram
den geografiska närheten. En ytterligare faktor i det
sammanhanget har varit den interna finländska diskussionen om att slå samman kommuner, där Torneå
velat undvika att bli sammanslaget med Kemi.
I vilka situationer de människor som lever i regionen skiftar mellan att exempelvis känna sig mer
som en tornedaling eller mer som en finländare /
svensk – eller kanske en nordbo – har inte undersökts närmare i den här analysen. Men de berättelser som finns påverkar med största sannolikhet även
arbetsmarknaden, genom att det har betydelse för
hur människor väljer att röra sig över gränsen.
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”Jag tänker inte
flytta härifrån. Vill
barnen göra det så
får de, men det är
här jag ska dö. Det
blir här.”

Där det nationella, regionala och lokala
korsas
Omkring gränsen mellan Finland och Sverige finns
det alltså många olika sammanhang att delta i, eller
identiteter att anta.
Den nationella gravitationskraften finns
närvarande och genomsyrar människors liv, även
om den på vissa sätt är svagare närmast gränsen.
Stereotypa berättelser som jämför hur ”vi” på den-
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TOMI KOUVALA
29 år, studerande, Uleåborg

”Svensk media är så mycket mer negativ mot de
egna”
Tomi Kouvala, som studerar metallarbete och
maskininstallation vid yrkesskolan OSAO i Uleåborg, samt kurser i matte, fysik och energiteknik
vid Uleåborgs yrkeshögskola, tycker att det är
intressant att jämföra Finland och Sverige ur olika
aspekter.
Exempelvis upplever han att det finns skillnader mellan politiken i de båda länderna, på så sätt
att man är mer konstruktiva över partigränserna i
Sverige.
– Även om jag inte följer den svenska politiken
dagligen har jag lagt märke till att det i Finland
känns som att det handlar mer om vem som skriker
högst. Vissa partier kan inte samarbeta så mycket
längre, så de skriker och bråkar sinsemellan och
samarbetar mindre, så det är mer negativt på det
sättet. I Sverige försöker man mer hitta en lösning
och sätt att göra det mer positivt och lättare, så man
inte gör saker alltför svårt för någon, säger han.
Samtidigt har han noterat att svensk media är
mycket tuffare mot de egna landsmännen än vad
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finländsk media är efter en förlust inom idrotten.
Det märkte Tomi Kouvala senast när han kollade
vad de svenska kvällstidningarna skrev efter Sveriges
förlust mot Finland i junior-VM i ishockey.
– Det var intressant att se att svensk media är
så mycket mer negativ mot de egna om de förlorar
jämfört med vad finsk media är om de förlorar,
säger han.
Stereotyper och berättelser om hur de båda
nationaliteterna ”är” är Tomi Kouvala inte intresserad av, men däremot menar han att det kan finnas
skillnader i arbetskultur mellan länderna.
– Jag minns att jag har hört eller läst om ställen
i Sverige där man velat testa kortare arbetsdag. Det
känns som att det i Sverige är vanligare att tänka på
hur arbetstagarna mår, medan här Finland försöker
man krama ur så mycket som möjligt av varje arbetare och tänker inte på att underlätta bördan, säger han.
För egen del tror han emellertid inte att det kommer att bli aktuellt att arbeta i Sverige eftersom han
upplever språket som ett så stort hinder.
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Mjuk eller hierarkisk arbetskultur – men
många likheter mellan länderna
Det finns flera likheter mellan arbetskulturen i Sverige och Finland, men den
hierarkiska kulturen i Finland och den diskuterande svenska kulturen lyfts fram
som en skillnad i intervjuerna. Föreställningen om ”att det är annorlunda på den
andra sidan” kan påverka var människor väljer att söka jobb. Även för personer
som inte har arbetat i grannlandet, men som hört talas om arbetskulturen där,
kan valet påverkas.

I grunden beskrivs arbetskulturen i Sverige och
Finland av intervjupersonerna som lik varandra.
Det finns en hög arbetsmoral, man är lojal och ärlig.
Ofta brukar också nämnas att i Finland och i Sverige är ingångna avtal något man håller fast vid och
att man står vid sitt ord. I intervjuerna svarar både
finländare och svenskar ofta dels att skillnaderna
inte är så stora, dels att det finns skillnader i relationen mellan chef och arbetstagare. Vissa nämner
också skillnader när det kommer till raster, synen på
att hålla tider och kring tempot på arbetsplatsen.
Många likheter över gränsen
Flera intervjupersoner framhåller att det finns stora
kulturella likheter mellan de norra delarna av länderna. Det pratas om att gränsen här inte är synlig.
På bägge sidor om gränsen finns uppfattningen att
människorna är lojala, ärliga och har hög arbetsmoral. Bilden av att invånarna är arbetsamma och lojala
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tycks vara något starkare när det gäller finländare.
– Bakåt i tiden så fanns det en syn på arbete att
man skulle vara lojal. Det var finnarna jätteduktiga
på, medan man på svenska sidan hade det lite bättre
ställt. Arbetsutbudet var bättre i Sverige så finnarna
kom hit och ville visa att de kunde prestera väl. Det
var en kulturgrej, men det där har slätats ut, säger
Patrik Snell, vd på maskinentreprenadföretaget
Snells entreprenad i Pajala, som har cirka 30 anställda i företaget som bor i Finland.
Gemensamma intressen utanför arbetet, som för
natur eller sport, gör också att kulturkrocken på arbetsplatsen inte behöver bli så stor, menar Tapio Herajärvi,
som är vd på företaget Corrotech i Torneå och Haparanda där finländare och svenskar arbetar tillsammans.
– Haparanda och Torneå är mindre städer och
naturen är viktig i det här området. Saker som älgjakt
och fiske, bärplockning är samma för svenskar och
finländare, så man märker inte skillnader som på
andra ställen, säger han.
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På arbetsplatsen i Haparanda är fem-sex av
cirka 15 anställda bosatta i Sverige och de andra
i Finland, och förhållandet är det motsatta på
arbetsplatsen i Torneå. Övriga anställda pendlar
mellan arbetsplatserna och utifrån var behovet är
som störst. Tapio Herajärvi menar att skillnaderna i
arbetskultur är små och att Haparanda-Torneå är ett
homogent område.
Tapojärvi, är ett företag inom gruv- och fabrikstjänster med cirka 550 anställda i Finland och 50 i
Sverige, som också anser att det finns övervägande
likheter mellan svenskar och finländare när det
kommer till arbete. Däremot har de inte så många
svenska anställda trots att de har verksamhet nära
gränsen, i Torneå. Men det beror främst på olika regelverk och språkskillnaderna, menar Janne Alatalo,
administrativ chef.
– Jag tror att svenskarna gillar att diskutera och
finnarna de är mer rakt på sak. Naturligtvis finns det
några skillnader, men inte så stora, säger han.
Hierarkisk finsk arbetskultur
I en stor del av intervjuerna, både bland svenskar
och finländare, talas det om att det i Finland finns
en hierarkisk kultur på arbetsplatser. Många beskriver det som att relationen fungerar så att chefen
bestämmer vad den anställde ska göra och att det är
bestämt på förhand vem som fattar beslut. Någon
beskriver hierarkin som förlegad och en rest från
historien.
– I Finland är beslutsfattandet mest upp till ner
och i Sverige diskuterar man ofta för mycket, men
ibland är det bra att diskutera lösningar även om
man inte gör så, säger Kimmo Nurmos, näringslivsutvecklare på organisationen Business Tornio.
Kai Juntura, som bor i Haparanda och har
jobbat femton år i Torneå, är finsk medborgare.
Han jobbar som industrimurare men är för tillfället
sjukskriven med en skadad handled. Han upplever
hierarkin som något negativt.
– Av det jag har upplevt i min 15-åriga karriär,
så är det mer positivt och öppet i Sverige. Platschef
och arbetare har mer närhet till varandra. Medan i
Finland bestämmer platschefen. Jag kan inte säga
att alla andra branscher är så, men av det jag har sett
och hört från byggbranschen så är det så, säger han.
Hierarkin på arbetsplatser innebär också att
många uppfattar att kraven och arbetsbördan är högre i Finland. Denna bild ställs ofta i kontrast till hur
arbetskulturen är i Sverige som beskrivs som mjuk,
mer inlyssnande och att arbetstempot är lägre.
Flera av de intervjuade, som också har lyft fram
hierarkin som framträdande, har arbetat inom
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branscher som gruvnäring, bygg och verkstad, men
även inom andra branscher beskriver man samma
sak.
Det finns en uppfattning om att den hierarkiska
strukturen dock luckras upp något.
– Förr i tiden var finska arbetsplatser styrda som
i militären, men inte de senaste decennierna, säger
Kimmo Nurmos.
Det finns även generellt en bild av att arbetstempot i Finland är högre och att man jobbar
hårdare vilket kan kopplas till den hierarkiska
strukturen. Piia Oinas som är arbetssökande och
föräldraledig och bor i Keminmaa, cirka 2 mil från
svenska gränsen, har gjort en kort praktik på Övertorneås vårdcentral. Hon beskriver att när det var
möten i Sverige samlades alla för att få information
om och utbildning i olika ämnen, både läkare och
sjuksköterskor. När det däremot var en motsvarande typ av utbildning på akutmottagningen i finska
Pello, där hon också har jobbat, fick oftast bara
läkarna gå.
– Jag tror att finnarna bara jobbar, jobbar, med
korta pauser för kaffe om man hinner. Det är inte
så avslappnat. Det är lite mer avslappnat i Sverige.
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Man hinner prata med varandra och sitta och dricka
kaffe, säger hon.

ANNA
ANDERSSON
Kommundirektör i
Övertorneå

”DET SPELAR NOG INGEN
ROLL OM MAN ÄR FRÅN
SVERIGE ELLER FINLAND”
Övertorneå kommun har drygt 400 anställda, varav
cirka 18 månadsanställda och åtta timavlönade bor
i Finland. Vissa ”arbetsmiljösituationer” kan uppstå
när de finska och svenska arbetskulturerna möts,
menar Anna Andersson.
Det handlar om lite olika syn på hierarki, beslutsfattande och ledarskap.
– Här är vi mycket mer för att diskutera och ha
dialog och på den finska sidan gör man inte så
mycket så, utan man tar snabbare beslut. Det är lite
mer toppstyrt, ”då är det så”. Ibland kommer vi här
inte fram till något beslut och det tycker finländarna
är ett problem. De har en lite annan kultur, säger
hon.
– En annan utmaning kan vara att det blir mycket
finska på arbetsplatsen och de som inte talar det
kan känna sig exkluderade, säger hon.
Men i grunden innebär inte kulturskillnaderna
att kommunen funderar annorlunda när de ska
rekrytera, utifrån om personen är från Sverige eller
Finland. De finländska anställda på Övertorneå
kommun jobbar främst inom hemtjänsten och är ett
viktigt tillskott, menar Anna Andersson.
– Nej, förutom det jag nämnt tidigare med eventuella språksvårigheter är det väl inget. Kan man
språket så går det bra, säger hon.
Anna Andersson poängterar ändå att kulturskillnaderna är små och att kunskapen om varandra
över gränsen är god.
– Det spelar nog ingen roll om man är från Sverige eller Finland, det är vår grannkommun, precis
som Kalix och Haparanda, säger hon.
Däremot tror hon att kulturskillnaderna kan
påverka rekryteringen i vissa fall. Till exempel kan
en arbetsgivare ha lättare för att anställa personer
med samma bakgrund som de själva har. Kulturen
på en arbetsplats kan också påverka ifall arbetsgivaren ser det som något attraktivt att anställa personer från det andra landet eller inte, menar hon.
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Mjuk, ”diskuterande” svensk arbetskultur
I intervjuerna ställs ofta arbetskulturerna i kontrast
till varandra och kulturen på svenska arbetsplatser
beskrivs, till skillnad från finländska, som mjuk,
öppen och ”diskuterande”. Att man vill prata ihop
sig kring hur man ska göra. Ett konsensussträvande.
Samtidigt säger flera också att det skapar ett långsammare beslutsfattande. I intervjuerna märks att
det finns en tydlig uppfattning om skillnaderna på
båda sidor gränsen och det kan vara en indikation
på att det är ett narrativ i regionen.
– Professionellt är det det här med beslutfattandet. Här är vi mycket mer för att diskutera och
ha dialog och på den finska sidan gör man inte så
mycket så, utan man tar snabbare beslut. Det är
lite mer toppstyrt, ”då är det så”. Ibland kommer
vi här inte fram till något beslut och det tycker
finländarna är ett problem. De har en lite annan
kultur, säger Anna Andersson, kommundirektör på
Övertorneå kommun.
– Det är känt att man har en diskussionskultur som man gärna upprätthåller, man vill prata
ihop sig så att man ser att alla uppfattat samma
sak, medan finnarna är lite tystare. Men det gör
egentligen bara att de anställda kompletterar
varandra och det är inget som stör eller som gör
att det blir en stor sak, säger Tapio Herajärvi, vd
på Corrotech.
Flera intervjupersoner menar att den mjukare
kulturen är attraktiv för många finländare och
att de uppfattar arbetslivet i Sverige som lite mer
avslappnat, att arbetsbelastningen är lägre och att
det finns tid för att ta pauser. Inom vården uppges
sjuksköterskor ha hand om färre antal patienter till
exempel, vilket är en faktor varför finländska sjukvårdare gärna jobbar på svenska sidan. Det finns en
generell bild av att man blir bättre omhändertagen
som anställd i Sverige, enligt intervjuerna.
Samtidigt finns det, bland en del, också en
uppfattning om att ”diskussionskulturen” ses som
svag och att man ägnar för mycket tid till att prata
och diskutera istället för att vara effektiv.
– Många av de som arbetar på den svenska
sidan säger att man har en lite mjukare diskussionskultur på arbetsplatserna på svenska sidan.
I Finland är det mer så att man i organisationen
har relationer som gör det klart vem som bestämmer. Några kommenterar också att det är en
liten svaghet att det är mjukare mot personalen,
den diskuterande kulturen, säger Tero Hyttinen,
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PEKKA TIKKALA
62 år, arbetssökande, Uleåborg

”I FINLAND ANSTÄLLS INTE
SÅ HÄR GAMLA MÄNNISKOR”
Det är lugnare i Sverige, mer öppet och mindre hierarki, menar Pekka Tikkala som ser möjligheten att
söka jobb i Sverige. Han har dessutom en bild av att
finländska arbetsgivare inte anställer personer över
60 år, vilket även det talar för ett jobb i Sverige.
Pekka Tikkala har tidigare jobbat för Statsjärnvägarna i Finland och som postdistributör men
utbildar sig nu till automatmontör på Utbildning
Nord i Övertorneå. Han har tidigare bott och arbetat
i Sverige, bland annat i Växjö och Stockholm.
– Jag har jobbat i Sverige tre gånger tidigare. Nu
tror jag inte att jag kan få jobb i Finland som automatmontör, så då blir det Sverige. Det beror också
på min ålder. I Finland anställs inte så här gamla
människor, men i Sverige kanske man kan få jobb.

servicechef på Arbetskrafts- och näringsbyrån i
Lappland i Finland.
Skillnader i rekryteringsprocessen
Den mjukare inriktningen i Sverige märks även i
rekryteringsfasen, uppger flera intervjupersoner.
De menar att man i Sverige lägger en större vikt
vid personlig lämplighet, medan meriter uppfattas
som viktigare i Finland. En del menar också att
inställningen är mer positiv i Sverige till att ge äldre
personer en chans och några av de intervjuade,
på den finska sidan, tror till exempel att de som
+55-åringar har större chans att få ett jobb i Sverige
än i Finland.
– Om du är +55 i Finland så är det nästan omöjligt att få en intervju. Jag har hört att det är lättare i
Sverige, säger Pekka, 59 år och arbetssökande, från
Uleåborg. Han vill bara framträda med sitt förnamn
i analysen.
Traditionen i Finland att chefen har ”sista ordet”
kan också spela in för möjligheten att få ett jobb.
Vissa intervjupersoner beskriver att tidigare meriter
spelar en viktigare roll för att få en anställning i
Finland, medan vägarna till en anställning är mer
öppna eller flexibla i Sverige.
– Går man på intervju, så är det som att man
måste visa upp vad man har gjort. Att man gjort
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Det beror på arbetsgivarna, säger han.
Han känner få personer som bor och arbetar i
Sverige, förutom de han har träffat via utbildningen. De brukar heller inte prata om arbetsmöjligheter med varandra. I första hand hade han nog
valt att jobba i Finland ändå.
– Men det beror på vilken slags jobb man får.
Till exempel på sjukhusen behövs automatmontörer. Det finns ett stort sjukhus här i Uleåborg, så
kanske där.
Han känner till ett företag på den svenska sidan
där han skulle kunna få jobb, i Övertorneå. De har
även gjort intressanta studiebesök på fabriker i
Kiruna och Kalix, menar han.
– Vi besökte Kalix pappersbruk och förmannen
sa: bara kom hit. De sa att det finns många från
Torneå som jobbar i Kalix.
Han tycker också att arbetskulturen är bättre i
Sverige än i Finland, baserat på erfarenheter från
sina tidigare jobb.
– Jag har gillat att jobba i Sverige. De kräver
mer av arbetare här i Finland, säger han.

lumpen, eller så. I Finland känns det nästan som att
man måste säga att man vunnit VM-guld. I Sverige
är det lite mer positivt. Jag upplever att man kollar
mer på personkemin i Sverige, säger Kai Juntura
från Haparanda.
En vänligare inställning på den svenska sidan
till att man inte kan språket, samtidigt som många
på den finska sidan förväntar sig att kunna klara
sig bra på finska även i Sverige tycks finnas, enligt
vissa informanter. Det kan återigen kopplas till att
kulturen är och upplevs som mjukare på svenska sidan. Det kan till exempel märkas när man anställer
vårdpersonal i Sverige från den finska sidan, enligt
Per-Anders Ruona, chef för Arbetsförmedlingen
i Norra Norrbotten/Haparanda, medan man i
Finland ställer större krav på att den sökande måste
kunna språket.
– Vi rekryterar ganska många sjuksköterskor och
lärare. Det finns inte på kartan att man kan komma
som grundskolelärare i Finland och inte kunna
finska fullt ut. När man rekryterar från svensk sida
så ser jag att man ibland tummar lite på de här
kraven från rekryterande arbetsgivare, men också att
det finns en självklarhet att man ska kunna komma,
och tänker att ”det finns ett så stort behov av mig”,
men jag behöver inte kunna svenska. Jag ser sådana
skillnader i hur vi tänker kring rekryteringen.
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Naturligtvis grundas det även på tillgång och efterfrågan på yrkesutbildad personal att rekrytera. Om
alternativen är att välja mellan outbildad svenskspråkig kontra utbildad icke-svenskspråkig så väger
yrkeskunskaperna tyngre, säger han.
Fika, arbetstempo och andra skillnader
Regler och lagar kring sådant som arbetstider,
sjukförsäkring, friskvård med mera skiljer sig också
mellan länderna, men de flesta upplever inte detta
som ett hinder för att ta ett jobb över gränsen. De
kan i vissa fall göra det attraktivt att ta ett jobb över
gränsen. I några gränsprojekt, som Arbetsförmedlingen i partssamverkan över gränsen har initierat,
har man tittat på sådant som uppfattats som dåliga
arbetsvillkor i ena landet och därmed har setts
som ett hinder för vissa personer för att jobba över
gränsen, till exempel lönevillkoren på den finska
sidan. I vissa av fallen har det stämt att lönevillkoren skiljer sig, medan de i andra fall varit i stort sett
samma, och i några fall har det visat sig tvärtom
vara bättre villkor än vad som först antagits, berättar
Per-Anders Ruona på Arbetsförmedlingen i Norra
Norrbotten/Haparanda.
– Anställnings- och lönevillkoren på finska sidan
visade sig till och med vara bättre i vissa fall. Det
bygger på att grundvillkor och annat ser annorlunda
ut. I Finland finns en konstruktion med tillägg som
kanske inte syns i grundavtalet. I några fall har det
tvärtom visat sig vara bättre villkor i ena landet än
vad som först antagits. Det gör att man måste se
hela bilden för anställningsvillkoren, säger Per-Anders Ruona, men tillägger att han i grund och
botten tror att villkoren är ganska likvärdiga.
På finländska sidan finns en bild av att man på
svenska arbetsplatser pratar, diskuterar och fikar
mycket, framkommer i intervjuerna. ”Svenskarna
säljer, finländarna tillverkar” säger en intervjuperson med hänvisning till att svenskarna gärna pratar
mycket. Det finns också hos intervjupersonerna en
bild av att arbetstiderna är flexibla och det lyfts fram
som något positivt att det är möjligt att arbeta långa
eller korta dagar utifrån eget behov och vilja. Man
säger att det ser annorlunda ut i Finland.
– Av det jag har hört så är det i Sverige lite mitt
mellan Finland och Norge, att det kanske inte är
avslappnat men i alla fall inte lika tidsorienterat.
Tidtabellen är inte lika stram som i Finland. Vilket
är bra för välfärden. Kanske Sverige och Norge har
färre utbrända människor än Finland, säger Katri
Palosaari, som studerar till automattekniker på
Utbildning Nord i Övertorneå, men bor på den
finska sidan.
46

ARBETSKULTUR

I den finska arbetskulturen är det generellt
viktigare att hålla tider och möten drar inte ut på
tiden som de kan göra i svensk arbetskultur, anses
det, men även här kan synen skilja sig mellan
personer inom olika branscher. Laura Brännström
är studerande i nationalekonomi vid Luleå tekniska
universitet och bosatt i Haparanda och har finsk
bakgrund. Hon har inte reflekterat särskilt mycket
över skillnaderna i arbetskultur.
– De jag känner på finska sidan säger att det är
ganska noga med luncher och fika, det är mer reglerat: du tar din rast, punkt. En av dem jag känner
jobbar inte övertid. Annars vet jag inte om det
är så stor skillnad, jag har väl inte reflekterat över
skillnaderna, säger hon.
Skillnaderna kan skapa en dynamik i
regionen
Även om bilden av de skilda arbetskulturerna är
dominerande så verkar likheterna, när det kommer till synen på arbete, sättet att vara på och de
arbetsregler som finns, innebära att det oftast inte
uppstår så stora kulturkrockar när man börjar arbeta
över gränsen. Flera intervjupersoner lyfter å ena
sidan fram de skillnader de upplever finns mellan
arbetskulturerna, men menar å andra sidan att det
inte har någon betydelse för när det kommer till
att söka jobb över gränsen eller inte. I enkäten till
rapporten nämner knappt någon att arbetskulturen
i det andra landet skulle vara ett hinder för att vilja
ta ett jobb i grannlandet.
– De som pendlar från Finland till Sverige är
till största delen mycket nöjda. Vardagen inom
arbetsplatserna motsvarar förväntningarna. De som
kommer från den svenska sidan till den finska för
att ta ett arbete, de har ofta finsk bakgrund och
sådana vet vad realiteten på finska arbetsmarknaden
är och hur man opererar. Jag kan inte säga med
säkerhet hur det motsvarar förväntningarna för de
som inte har finsk bakgrund. Jag känner inte så
många sådana, säger Tero Hyttinen på Arbetskraftsoch näringsbyrån i Lappland, Finland.
– Kanske man lär sig leva med olikheterna ganska snabbt, när man kommer in i den här arbetsgruppen. Jag tror inte det är något som är jättestort.
Det är småsaker bara, tror jag, säger Piia Oinas,
arbetssökande och föräldraledig från Keminmaa.
Däremot kommer Kai Juntura, sjukskriven från
sitt jobb som industrimurare på ett företag med
basen i Torneå, att börja söka jobb i Haparanda
efter att ha jobbat i femton år på den finska sidan.
Till stor del handlar det om att han har tröttnat på
de hierarkiska strukturerna på sin arbetsplats.
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– Been there, seen that. I min bransch vill jag
hellre jobba i Haparanda. Jag har sett den där hierarkin, säger han och fortsätter:
– Nackdelarna är just hierarkin. Inom industrin
är det fortfarande som 60-tal. Nackdelarna med att
jobba på den svenska sidan känner jag inte till utan
jag ser bara fördelar i lönen och arbetsmiljön.
Var man får sitt första jobb och bildar sin egen
uppfattning om arbetskulturen i det landet tror han
är avgörande för om man börjar jobba i Finland eller i Sverige. Själv har just hans egna upplevelser av
den hårdare arbetsmiljön i Finland gjort att han vill
jobba i Sverige i fortsättningen och gjort Finland till
ett avskräckande exempel.
Kulturskillnader kan också innebära en dynamik mellan länderna, där grannlandet erbjuder en
möjlighet att uppleva ”något annat”, en attraktionskraft. Även om få av de intervjuade till rapporten
har uttryckt en ovilja att jobba i Finland på grund av
arbetskulturen, utan har i de fallen tagit upp andra
orsaker (som till exempel lägre lön), så verkar ändå
uppfattningen om skillnaderna leda till en nyfikenhet
på att jobba i Sverige bland finländare, oavsett om
det är egenupplevt eller genom hörsägen.
– Hierarkin är en anledning till varför finländare
söker jobb utomlands, tror jag, säger Jan Lindfors,
48 år och studerande från Sodankylä.
Det kan finnas de som ser den svenska arbetskulturen även som ett avskräckande exempel,
men dessa röster har inte hörts i denna studie,
även om en del tycker att beslutsfattandet ibland
går lite för långsamt.
En annan som talar om Sverige med nyfikenhet är
Tomi Kouvala, studerande och som bor i Uleåborg.
Han är en av många som just sätter motsatstecken
mellan den finska och den svenska arbetskulturen.
Bland annat har han hört om att man i Sverige har
provat kortare arbetsdagar för de anställda.
– Det känns som att det i Sverige är vanligare att
tänka på hur arbetstagarna mår, hur mycket de kan
jobba, samt hur mycket mer produktivitet man kan
få ut om man till exempel låter några arbeta mindre
och kanske i stället tar in andra personer för att jobba också. Medan här i Finland försöker man krama
ut så mycket som möjligt ut av varje arbetare, och
tänker inte på att underlätta bördan, eller något,
utan bara få ut 110 procent av alla tills de är så
gamla att de inte kan göra något mer. Så jag ser det
som positivt att Sverige tar hand om sina arbetare,
men i Finland sker motsatsen, nästan, säger han.
Läs mer om attraktionskrafter som kan få
människor att arbeta eller anställa över gränsen på
sidan 92.
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JAN LINDFORS
48 år, studerande, Sodankylä

”OM DET BLIR FEL, ÄR DET
OFTA DE ANSTÄLLDA SOM
FÅR SKULDEN”
Jan Lindfors ser den hierarkiska arbetskulturen i Finland som en anledning till varför en del
finländare vill jobba i Sverige. På sin tidigare
arbetsplats har han upplevt att chefen bestämmer
men att de anställda sedan ofta får skulden för de
beslut som cheferna har tagit.
Han har arbetat som sprängare inom gruvindustrin i många år, men drabbades av en allvarlig
lungsjukdom och utbildar nu om sig till programmerare och webbutvecklare vid yrkesskolan OSAO
i Uleåborg. Han har ett år kvar på utbildningen
och kommer sedan att söka jobb, främst i norra
Finland, men kan tänka sig att även ta ett jobb
i Sverige om det finns möjlighet att jobba på
distans.
Från Sodankylä är det cirka 20 mil till den
svenska gränsen. Sällan besöker han Sverige,
men hans släkting bor där och han har vänner
och bekanta där. Han känner till att det är vanligt i
norra Finland att man jobbar över gränsen.
– Vad jag känner till om det område jag nu
utbildar mig inom, är att en skola i Övertorneå
(Utbildning Nord) berättade att svenska företag
anställer studenter som utbildar sig där. Jag tror
det finns bättre möjligheter i Sverige, men jag har
beslutat mig för att inte resa iväg förrän barnen
är gamla nog för att förstå varför jag skulle jobba
långt hemifrån, säger han.
Att finländare söker sig till Sverige för att jobba
tror han kan bland annat bero på arbetskulturen
i länderna.
– Hierarkin skiljer sig åt, åtminstone från vad
jag vet om svensk arbetskultur, baserat på egen
erfarenhet och från vad jag hört om på nyheterna,
säger han.
Enligt hans upplevelser från Finland är det cheferna som bestämmer, och om det därefter blir fel
så är det den anställde som får ta skulden för det.
Å andra sidan tror han att finländare ofta kan
vara uppskattad arbetskraft utomlands.
– Jag har hört att man utomlands tänker om
finländare att de är hårt arbetande och precisa.
Jag tror att det kan vara en anledning till varför en
del utländska arbetsgivare gärna anställer finska
arbetare, säger han.
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NATIONELL GRAVITATIONSKRAFT
Den nationella gravitationskraften ökar
kännedomen om det egna landet
Gränstrakterna mellan Finland och Sverige ligger långt från ländernas nationella
centrum och mellan flera gränsorter finns ett stort utbyte. I vissa fall tycks det
försvaga den nationella gravitationskraften något, men som regel är den högst
närvarande i intervjupersonernas liv. Genom bland annat skola, nyhetsrapportering och lagstiftning grundläggs kunskaperna om det egna landet och gör det
lättare att ta sig fram där än på andra sidan gränsen.

”Har din skolgång haft någon koppling till Finland, så att ni lärt er något om Finland eller haft
något utbyte?
– Aldrig.”
Ulf Koskenniemi, arbetssökande, Luleå
”Jag tar inte aktivt del av nyheter från Sverige, men
om de kommer upp i finsk media följer jag kanske
upp dem.”
Jaakko Riihiaho, studerande, Kempele
Det vi i den här analysen kallar den nationella
gravitationskraften (se faktarutan) spelar en stor roll
i människornas liv vid gränsen mellan Finland och
Sverige.
Intervjuerna visar hur juridiken och politiken
exempelvis sätter ramarna för människors möjlighet att röra sig över gränsen – något som blivit
särskilt påtagligt under coronapandemin. I skolan
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tycker ytterst få av intervjupersonerna att de lärt
sig särskilt mycket om varandras länder och det är
relativt få som tar del av kultur eller nyheter från
andra sidan gränsen oftare än varje år. Faktorer
som dessa bidrar till vilka kunskaper människor
får, vilka möjligheter de ser och vilka hinder de
upplever över gränsen. Sammantaget tyder intervjuerna och enkäten på att den nationella gravitationskraften är påtaglig i gränstrakten mellan
Finland och Sverige.
Samtidigt finns det också tecken på att de som
är mest integrerade, bor nära gränsen och är både
finländska och svenska medborgare skaffar sig
kunskaper och tar del av det som bjuds från båda
länderna. I gränssamhällena finns vanor, kontakter
och ett vardagsliv på tvärs mellan länderna, vilket
på vissa sätt får den nationella gravitationskraften
att tappa i betydelse. Detta går det att läsa mer om i
kapitlet om nätverk på sidan 20.
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Begreppet nationell gravitationskraft används
i den här analysen för att beskriva alla de
olika företeelser som ger människor som bor
i samma land gemensamma referensramar.
Det kan handla om skola och utbildning som
lär oss mest om vårt eget lands geografi och
historia, nyhetsvärdering som fokuserar mest
på den egna nationen, kultur som sprids mest
inom landet, och lagar och regler som sätter
gemensamma ramar och förutsättningar.
Språket är också en viktig faktor, som fått ett
eget kapitel i studien. Läs mer på sidan 56. I
gränsområdet mellan Finland och Sverige är
det inte så enkelt att språkfärdigheterna följer
nationsgränsen eller att regeln ”ett språk – ett
land” gäller, men språket har ändå stor betydelse både för att knyta människor samman
och föra dem isär.
Tillsammans kan dessa företeelser sägas föra
människor bort från gränstrakterna och mot
nationens centrum, både mentalt och ibland
även fysiskt mot ett större urval av utbildningar och jobbmöjligheter. I processen blir
gränsen tydlig.

Den nationella gravitationskraften är alltså både
stark och svag i området kring den finsk-svenska
gränsen.
Juridik och politik sätter ramarna
Finland och Sverige är två olika länder med olika lagar och politiskt system, även om de på många sätt
påminner om varandra. Skillnaderna gör vardagen
svårare för enskilda gränspendlare och arbetsgivare
med anställda från grannlandet i gränsregionen,
eftersom de måste förhålla sig till de båda ländernas
olika regler. Det är i sig en faktor som kan hämma
rörligheten över gränsen.
Laura Brännström, som bor i Haparanda och
studerar nationalekonomi i Luleå, har en bekant
som berättat att han inte kunde vara pappaledig
som gränspendlare.
– Han föll mellan stolarna, säger hon.
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Enligt Nordkalottens Gränstjänst bör det dock i
normalfallet gå bra att ta ut föräldraledighet utifrån
reglerna som gäller i det land där man arbetar.
Även ländernas skilda byråkrati och myndighetssystem kan ibland ställa till svårigheter. Bland
de intervjuade arbetsgivarna har exempelvis Göran
Lantto, produktionschef på LKAB, förlorat en
anställd som gav upp försöket att jobba i Sverige då
han utöver språket bland annat hade problem med
att skaffa bankkonto och mobilt bank-id i Sverige.
Samtidigt har kommunerna och människorna i
Tornedalen i nordiska kretsar ett rykte av att vara
pragmatiska och lösa svårigheter över gränsen utan
att nödvändigtvis ta hänsyn till detaljer i juridiken.
Inställningen och viljan att samarbeta gör att man
övervinner eller ignorerar en del av svårigheterna
som skapas genom ländernas skilda regelverk.
– Jag vet att i gränstrakterna är man mycket
beroende av varandra, så man delar på tjänster även
om juridiken inte riktigt är på plats. Pengaöverföring i olika projekt är till exempel inte så enkelt med
skattemedel, men ofta har man sett att kostnaderna
är ungefär lika stora på båda sidor gränsen i olika
projekt och löst det så. Jag har också hört att det
funnits postlådor, där man kunnat lämna finska
brev i svenska postlådor och tvärtom – man har löst
det pragmatiskt, säger Kenneth Sjaunja, processledare på Region Norrbotten.
Å andra sidan kan den inställningen också vara
problematisk, påpekar Fredriika Jakola, forskare vid
Uleåborgs universitet, om en pragmatisk lösning
senare visar sig vara olaglig eller ställa till problem,
då juridiken trots allt inte går att runda.
– Jag tror att problemet under decennier har
varit att aktörerna är ”alltför” integrerade. Det finns
historier om ministrar som har kommit och frågat:
är det ni gör lagligt? Jag tycker det är motsägelsefullt
att man får pengar för gränsöverskridande samarbete från EU för att exempelvis bygga ett gemensamt
resecentrum för Haparanda och Torneå – och efter
att man fått pengarna och busstationen redan är
byggd kommer man på att den finska buss-servicen
och godstrafiken med Matkahuolto inte är laglig
över gränsen på grund av skattefrågor. Dessutom
får militärer inte korsa gränsen med buss och det
är ett problem eftersom busstationen ligger på den
svenska sidan gränsen, säger hon.
Under coronapandemin och till viss del under
2015-2016, då en intensifierad tullkontroll infördes
i samband med flyktingkrisen, har dock de pragmatiska lösningarna i gränsregionen fått ge vika för ett
tydligare ingripande från nationalstaterna. Allra tydligast är det just vid gränsen, där Finland satt upp
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NIKO MANKINEN
16 år, studerande, Kiiminki

”JAG BRUKAR INTE AKTIVT
FÖLJA NÅGRA NYHETER ALLS,
INTE I FINLAND HELLER”
Niko Mankinen brukar sällan ta del av några
nyheter från eller om Sverige, även om det kanske blivit lite vanligare under coronapandemin.
– Men jag brukar inte aktivt följa några nyheter alls, inte i Finland heller. Bara saker som
jag råkar snubbla över, säger han.
Niko Mankinen bor i Kiiminki, cirka 20 kilometer nordost om Uleåborg, där han studerar till
mekaniker på yrkesskolan OSAO. Hans relation
till Sverige är inte jättestark, men inte heller
obefintlig. Han har några svenska vänner som
han brukar spela onlinespel med, han är ett stort
fan av det svenska heavy metal-bandet Sabaton
och besöker med jämna mellanrum Haparanda
med familjen för att gå på Ikea och handla godis.
Men han har exempelvis inte lärt sig något särskilt om Sverige i skolan, menar han.
– Men jag tror inte att det hjälper att veta
saker om Sverige när man arbetar med att laga
bilar. Åtminstone inte när man byter olja, men
det kan förstås hjälpa till med kundservicen.
Skolan är den enda plats där Niko Mankinen
behöver använda svenska och han känner sig
inte särskilt säker på språket. Men han skulle
ändå kunna tänka sig att arbeta i Sverige i
framtiden, även om han inte tror att det lär bli
aktuellt som blivande mekaniker.
– Jag skulle nog kunna hitta ganska
liknande jobb på andra sidan gränsen, det är
inte så annorlunda i Sverige. Det enda som
verkligen skiljer sig åt är valutan du får betalt i
och språket du använder när du utför arbetet.
Men jag antar att de flesta mekaniker bara
bygger sig ett garage där de är och sätter upp
en skylt. Så jag tror inte det är så vanligt för
mekaniker att jobba över gränsen, säger han.
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kontroller för inresande från Sverige. Medborgarskapet har blivit betydligt viktigare än tidigare, eftersom
personer med finländskt medborgarskap släpps in i
Finland, medan andra måste uppfylla vissa villkor för
att få korsa gränsen – vilket lett till irritation. Vilken
betydelse detta har fått för de mentala gränserna och
hur människor ser på frågan går vi närmare in på i
kapitlet om coronapandemin på sidan 80.
En av dem som tycker att den här typen av
gränsstängningar definitivt bör undvikas i framtiden
är Tapio Herajärvi, vd för verkstadsföretaget Corrotech med verksamhet i Torneå och Haparanda. Han
har viss förståelse för att coronapandemin påverkat
situationen vid gränsen, men kallar det höjden av
fräckhet om något av länderna i framtiden skulle
stifta lagar som påverkar situationen för gränspendlare. I så fall är han beredd att vända sig till EU för
att värna det lokala.
– Men jag kan inte tänka mig att man på
något sätt skulle vilja förhindra mobiliteten eller
försvåra för arbetsmarknaden. Det är inget som en
myndighet i ett land har rätt att styra över. Den
arbetstagaren som fattat beslutet att jobba över
gränsen – det är den personens rättighet, liksom
det är varje arbetsgivares rättighet att ta emot en
anställd från andra landet. I så fall blir det Bryssel
nästa! Någon måste ta upp de här frågorna, det
handlar om att överleva för de här företagen. Jag
vill inte tänka mig att det skulle hända, men i så
fall är jag redo, säger han.
Få lär sig om grannlandet i skolan
Eftersom Finland har två nationella språk har alla
finländska barn obligatorisk undervisning i svenska
(som första eller andra språk) under grundskolans
senare år och i gymnasiet. Samtliga intervjupersoner
från Finland har alltså därför haft undervisning i
svenska i skolan, med olika resultat beroende på
bland annat intresse, lärare och sammanhang.
– När jag gick i skolan lyssnade jag och pratade
inte så mycket. Så jag har inte ett så aktivt ordförråd
att jag kan prata. Man måste leta efter orden, säger
Pekka Tikkala, arbetssökande Uleåborgsbo.
Även om den finländska svenskundervisningen egentligen inte har med Sverige att göra, utan
främst handlar om att kunna kommunicera inom
Finland, utgör det trots allt en skillnad mot Sverige
där i stort sett bara barn med hemspråksundervisning lär sig finska. Läs mer om språkets betydelse i
regionen på sidan 56.
Även i många andra skolämnen får barn generellt
sett lära sig hur det fungerar och ser ut i landet där
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de själva bor. Det handlar exempelvis om geografi,
historia och samhällskunskap, där man ofta börjar i
det lokala och sedan lär sig om hela landet. Grannländerna kommer tidigast därefter.
Någon undervisning om eller utbyte med Sverige
säger sig de finländska intervjupersonerna inte
direkt ha upplevt under sin
skolgång – med undantag
för historielektionerna, eftersom länderna har en lång
gemensam historia.
– Vi har förstås historien där Sverige erövrade
Finland, men inte så
mycket om svensk kultur i
dag eller om att bo och leva
i Sverige, nej, säger Katri
Palosaari, som är studerande från Kittilä.
Inte heller de svenska intervjupersonerna säger
sig ha haft någon undervisning om eller koppling
till Finland under sin skolgång. Några personer
nämner till och med hur den tidigare generationen
fick stryk om de talade finska i skolan, i samband
med den försvenskningspolitik som den svenska
staten förde under många decennier från slutet av
1800-talet och framåt.
Men ett undantag finns. Laura Brännström, som

är uppvuxen i Haparanda, gick under grundskoletiden på en språkskola där elever från både Torneå
och Haparanda hade gemensamma lektioner i idrott
och musik och där undervisningen hölls både på
finska och svenska. Språkskolan finns fortfarande
kvar och är populär bland föräldrar och elever,
berättar hon.
Patrik Snell, vd för Snell
Entreprenad i Pajala, tycker sig
se att finskan håller på att bli
mer populär bland barnen.
– Det har ju kommit
tillbaka lite i skolan och sådant
där och vissa vill lära sig finska.
Det har blivit lite av en grej av
det. Det har jag märkt av. Med
barnbarnen pratar man några
finska ord till exempel. När jag
växte upp pratade inte föräldrarna finska. Det är
säkert mer kultur inom skola och så, säger han.
Dessutom har flera av intervjupersonerna studerat som vuxna vid yrkesskolan Utbildning Nord
i Övertorneå, där eleverna kommer från Finland,
Norge och Sverige och utbildningarna är anpassade
till alla ländernas krav. Ett antal intervjupersoner
berättar om att det bland annat inneburit att de
övat sina språkkunskaper och lärt känna personer
från grannländerna.

”Den arbetstagaren
som fattat beslutet
att jobba över gränsen – det är den personens rättighet.”

KULTUR- OCH NYHETSKONSUMTION HÄNGER SAMMAN MED
INTRESSET FÖR ATT ARBETA ÖVER GRÄNSEN
Den som tar del av kultur och nyhetsrapportering över
gränsen ökar sannolikt sina kunskaper om det andra
landet, vilket kan göra det lättare att ta steget att börja
jobba där. Resultaten i enkäten visar också att av dem
som tar del av radio och tv från grannlandet varje dag
eller varje vecka kan 90 procent tänka sig att arbeta på
andra sidan gränsen. Bland de som enbart tar del av
radio eller tv från grannlandet någon gång per år eller
mer sällan är motsvarande siffra 54 procent.
Samma tendens märks när det handlar om att
följa det andra landets nyhetsrapportering. Av dem
som gör det varje vecka eller oftare svarar i princip
samtliga, 95 procent, att de kan tänka sig att jobba i
grannlandet. De som däremot tar del av nyhetsmedierna i det andra landet varje år eller mer sällan
är inte lika benägna att ta ett arbete över gränsen –
även där svarar 54 procent att de kan tänka sig det.
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Det verkar också som att de som ofta tar del av
nyheter och medier från grannlandet tenderar att
känna till arbetsmarknaden över gränsen lite bättre
än de som sällan gör det.
Sammanfattningsvis tycks det alltså finnas ett
samband mellan intresset för tv, radio och nyheter
från grannlandet och viljan att arbeta där. Vilken
faktor som leder till den andra är däremot svårt att
säga: om det är kultur- och nyhetskonsumtionen
som påverkar intresset för att jobba över gränsen,
eller om det är intresset för att jobba över gränsen
som påverkar nyhets- och kulturkonsumtionen.
Helt andra omständigheter spelar också in i
sammanhanget. Exempelvis är det fler som bor
inom två mil gränsen bland dem som ofta tar del av
radio eller tv från grannlandet, än bland dem som
sällan gör det.
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nomsnittliga intresset för att se på det andra landets
tv eller lyssna på dess radio måttligt. De flesta tar
sällan del av tv eller radio från grannlandet, men
undantaget är den lilla grupp personer i enkätundersökningen som har dubbla nationaliteter och
både räknar sig som finländare och svenskar. Bland
dem är det klart vanligast att göra det varje dag. De
tar också oftare än andra grupper del av olika typer
av kultur från det andra landet.
Böcker, tv-serier och filmer tar de svarande av
båda nationaliteterna del av oftare än konserter, teater och andra kulturevenemang som vanligen kräver
att man är på plats.
Det finns alltså både en stor grupp som sällan tar
del av kultur från det andra landet och en mindre
grupp som gör det mycket ofta.

intervjupersoner. I Finland är svenska public service-kanaler ibland en del av standardutbudet hos
tv-distributörerna, men ibland krävs ett tillköp.
SVT World, som tidigare ingick i utbudet, lades
ner 2018. I Sverige krävs tillköp för att kunna ta
del av finländska tv-kanaler. Kanalen TV Finland
visar ett urval av Yles program och är gratis i delar
av Sverige, men inte i Norrbotten. Detta enligt
rapporten Nordisk tv över gränserna, som gavs ut
2019 av Nordiska ministerrådet.
–TV4 och SVT visar inte längre program över
gränsen, man borde ha vpn eller någonting sånt för
att det ska funka. Men när jag studerade i Övertorneå såg jag ganska mycket svensk tv. Nu ser vi inte
ens svenska kanaler här, de finns inte. Men svensk
radio, Mix Megapol, lyssnar jag på, säger Piia Oinas
som bor i Keminmaa.
Flera intervjupersoner lyssnar också på radio eller
ser på tv på grannspråket via sitt eget lands kanaler
och program.
I den enkätundersökning som gjorts parallellt
med intervjuerna till den här analysen är det ge-
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Kultur når ibland över gränsen
Kulturföreteelser som tv-program, filmer, musik,
litteratur och så vidare tenderar att spridas mer
inom det egna landet än till grannländerna. På så
sätt bidrar de till att skapa gemensamma nationella
referensramar. Även om det förstås finns många
exempel på kultur som blir populär över gränserna
är det på det stora hela inte det vanligaste.
Det finns också ett antal intervjupersoner i den
här analysen, både i Finland och Sverige, som inte
direkt tar del av någon kultur från grannlandet,
men det finns å andra sidan också många som gör
det. Någon har hittat ett favoritband på andra sidan
gränsen, någon läser böcker och många tittar på
tv-serier och filmer.
Särskilt vanligt tycks det vara att se på grannlandets tv-kanaler eller lyssna på dess radioprogram – och det tycks gälla på båda hållen. Svenska
Mix Megapol lyfter flera fram, liksom public
service-tv och radio. Ett problem är dock att det
har blivit svårare att se på tv över gränsen i och
med att sändningarna blivit digitala, menar flera
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Piia Oinas, föräldraledig och arbetssökande som bor i Keminmaa, brukar lyssna på svensk radio, men får inte längre in
svenska tv-kanaler.
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Flest tar enbart del av den nationella ny
hetsrapporteringen
I enkätundersökningen
som nämns ovan ställdes
även en fråga om hur ofta
de tillfrågade tar del av nyhetsmedier från det andra
landet. Det allra vanligaste
svaret är ”mer sällan än ett
år”, vilket mer än hälften
har uppgett. Det näst
vanligaste är ”varje dag”
– ungefär en tiondel av
intervjupersonerna uppger
det – medan övriga svar är
spridda mellan varje vecka,
varje månad och varje år, i
den ordningen.
Det märks en skillnad mellan de finländare och svenskar som svarat,
där svenskarna oftare säger sig ta del av finländska
nyhetsmedier än vice versa. Det bör dock noteras
att antalet svenskar som svarat är betydligt färre än
antalet finländare. Den grupp som allra oftast tar del
av grannlandets nyhetsmedier är – precis som när
det gäller kulturen – den mindre grupp som både är
finländare och svenskar. De sticker ut jämfört med
övriga grupper, då de allra flesta tar del av nyheterna
från andra sidan gränsen varje dag.
Bland intervjupersonerna nämner få att de tagit
del av någon lokalmedia från grannlandet, men
en finländare nämner att han tidigare brukade läsa
annonserna i Haparandabladet för att se om det
fanns något intressant att köpa. Andra berättar att
de ibland hör radionyheter, och en mindre grupp

går aktivt in och söker upp nyheter i medierna på
andra sidan gränsen.
– Alltid när det händer något brukar jag kika på
svenska tidningar och webbsidor: vad skriver de,
hur beskriver de situationen? Hur tänker ni på andra sidan viken? säger Timo Kärki, som är branschdirektör för travel & leisure på StaffPoint och har
bostad både i Rovaniemi och Uleåborg.
De som främst tar del av sitt eget lands nyhetsrapportering får därmed också främst veta vad som
händer i det egna landet. I nyhetsrapporteringens tradition ligger att det som sker närmast läsarna, tittarna
eller lyssnarna är det som får största uppmärksamhet.
Oftast överskuggas den internationella nyhetsrapporteringen av den nationella, och när det gäller internationella nyheter prioriteras ofta de från exempelvis
USA före de från övriga Norden. Detta blir ytterligare en faktor som spär på skillnaden mellan det vi vet
om vårt eget land och dem runtomkring.
Det ämne som just nu tycks vara det allra
vanligaste i rapporteringen
mellan de nordiska länderna
och/eller det som intresserar
flest av de intervjuade är
coronapandemin. På frågan
om vilken nyhet som intervjupersonerna (alltså inte
de som svarat på enkäten)
först kommer att tänka på
är något coronarelaterat det
närmast unisona svaret.
– Det är corona och hur
skyldiga vi svenskar är till
att Finland har fått corona,
svarar Laura Brännström i
Haparanda exempelvis på
frågan.

”Alltid när det händer
något brukar jag kika
på svenska tidningar
och webbsidor: vad
skriver de, hur beskriver de situationen?
Hur tänker ni på andra sidan viken?”
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Olika traditioner för fönsterbrädor
I och med de olika referensramarna i länderna som
skapas genom exempelvis gemensam lagstiftning,
utbildning, kultur- och nyhetskonsumtion kan
ibland olika traditioner och vanor uppstå. Några
påtagliga skillnader mellan de norra delarna av
Finland och Sverige framkommer inte i intervjuerna, där många snarare framhåller att det exempelvis
finns ett intresse för natur och vinteraktiviteter på
båda sidor gränsen – liksom för älgjakten. Men
Henrik Eneros, marknadschef på Ikea Haparanda-Tornio ser en liten skillnad när det gäller
heminredning.
– Jag skulle säga att vi är jättelika, däremot finns
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det vissa kulturella skillnader. Om man pratar
utifrån heminredning så finns det klassiska historier
om fönsterbrädan. Det är något du hittar i ett
svenskt hem och du ställer gärna grejer på fönsterbrädan. I Finland finns det ingen fönsterbräda.
Fönsterlampa är också en sådan grej, så har du en
partner från Finland så får du troligen kämpa för
den där fönsterlampan. Nu är vi inne på stereotyper och drar alla över en kam, men det finns vissa
sådana saker, säger han.
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En dragningskraft söderut
Några intervjupersoner, särskilt i den lite äldre
generationen, tycker sig se att ungdomar väljer
att flytta söderut hellre än att stanna kvar i norra
Sverige eller Finland.
– De flesta yngre finländare ser mot södra Finland, säger exempelvis Pekka, som är i 60-årsåldern
och bor i Uleåborg. Han vill enbart framträda med
förnamn i analysen.

Laura Brännström som studerar nationalekonomi och
bor i Haparanda har haft en liten fundering på att jobba i
Stockholm.
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I den här studien har vi inte gjort någon analys
av flyttmönster inom länderna, men det kan kort
nämnas att enligt en analys av Nordregio minskade
befolkningen under år 2010–2018 på den svenska
sidan längs hela gränsen mot Finland. Det gjorde
den till viss del även på den finländska sidan längs
gränsen mot Sverige, men framför allt längs den
södra delen av gränsen. Längst i norr i Finland ökade i stället befolkningen. I detta område har bland
annat stora satsningar gjorts på vinterturism.
En annan typ av effekt av den nationella dragningskraften är att vissa jobb, utbildningar, kultur
och därmed också människor tenderar att dras mot
nationens ”hjärta”, vilket oftast är huvudstäderna.
Där blir alltså utbudet och möjligheterna större.
Det hänger naturligtvis också samman med större
globala krafter, så som urbaniseringen. Samtidigt
anas ett visst avståndstagande från huvudstäderna
hos vissa intervjupersoner och som kontrast talar
man om en nordlig gemenskap. Läs mer om detta i
kapitel Gemenskap och skillnader på sidan 32.
Tapio Herajärvi, som driver verkstadsföretaget
Corrotech i Haparanda och Torneå, lyfter fram att
de flesta myndighetstjänster flyttats bort från gränsen mellan Finland och Sverige.
– De har gått till Luleå, Kemi, Rovaniemi. Vid
gränsen där man oftast först ser skillnader och förändringar, på gott och ont, det är där det händer.
Om vi haft kvar eller skulle få myndigheter som
skulle sitta under samma tak och jobba tillsammans skulle det få det här området att lyfta på ett
annat sätt, säger han.
Att exempelvis service, myndigheter och vissa
typer av jobb saknas i området nära gränsen påverkar också hur människor ser på möjligheterna
där de bor. Det är få intervjupersoner som själva
sagt sig vara intresserade av att flytta söderut, men
intervjuerna har å andra sidan inte heller fokuserat på detta. Laura Brännström, som studerar
nationalekonomi vid Luleå universitet och bor i
Haparanda, har en viss fundering:
– Jag hade en liten inspiration att åka till Stockholm och jobba, men det är ingenting jag vill jobba
med när jag har små barn och jag har partner här
och vi vill inte flytta, så då har jag valt att försöka
hålla mig här i närheten, säger hon och landar så
småningom i intervjun i att Tornedalen är hennes
plats på jorden.
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TIMO KÄRKI
Branschdirektör för travel & leisure samt direktör för norra Finland, Staffpoint

”Jag är inte den vanligaste finnen i norra Finland”
Förra säsongen anställde Staffpoint, ett av Finlands
största bemanningsföretag, omkring 1 000 personer
från 36 olika länder för att jobba inom turistbranschen
i norra Finland. Finländarna räcker inte själva till,
och att inte kunna språket är inget större problem då
de flesta turisterna inte heller gör det. Men bland de
anställda var relativt få svenskar. Timo Kärki, branschdirektör för travel & leisure, är inte säker på varför.
– Den här intervjun var väl använd tid för nu
vaknar jag och reagerar på saken: vi har glömt den
närmaste marknaden. Jag måste prata med mitt
team om varför? Jag vet inte om det finns lediga
resurser i Sverige – kanske är situationen ganska bra
inom servicebranschen i Sverige, men jag ser inga
hinder, säger han.
Timo Kärki är en av två som talar svenska bland
de 150 personer som jobbar inom bemanning och
rekrytering på Staffpoint. Själv känner han många
personer i Sverige, både släkt och gamla kollegor.
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– Jag är inte den vanligaste finnen i norra Finland, säger han och skrattar.
Han är uppvuxen i Kemi, en arbetarstad där det
svenska språket inte stod så högt i kurs, enligt Timo
Kärki.
– Det är bara några mil från gränsen, men det
finns en hög mur mellan Kemi och Torneå. Kemi är
en liten småstad, mycket industriell och det är inte
många som pratar svenska där.
Själv ville han bort därifrån och har efterhand
fått en nära relation till Sverige. Han tycker om att
semestra där och jobbar på att upprätthålla sina
kunskaper i språket. Dessutom läser han en del
svenska tidningar och ser på svensk tv.
– Nu verkar jag ännu mer konstig, men jag har
ett kanalpaket med svenska kanaler. Den enda som
har det i Rovaniemi, tror jag. Ganska ofta lyssnar jag
också på svensk radio när jag kör nära gränsen, på
Megapol, säger han.
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Språket som ett mentalt hinder
Språkgränsen mellan finska och svenska är ett konkret hinder för den som inte
behärskar det andra språket, men det är samtidigt också ett mentalt hinder.
Rörligheten över gränsen påverkas av vilken språkfärdighet som accepteras på
arbetsmarknaden och i vilken grad människor vågar – eller inte vågar – testa och
förbättra sina kunskaper. Detta påverkas i sin tur av hur människor i gränsregionen tänker kring och talar om språkets betydelse.

”Pratar jag blir det som en sexåring pratar finska”.
”Det är främst språket som hindrar mig från att
söka jobb i Sverige”. ”Vi anställer bara personer som
pratar finska.” Bland intervjupersonerna i den här
analysen lyfts språket ofta fram som den främsta
anledningen till att människor väljer att inte arbeta
över gränsen mellan Finland och Sverige, eller att
arbetsgivare inte anställer personer från grannlandet. Det finns en spridd övertygelse om att det
inte går att arbeta över gränsen utan att kunna det
andra landets språk – om det inte handlar om större
arbetsgivare som även använder sig av engelska.
Allra starkast tycks uppfattningen vara när det gäller
svenskar som funderar på att arbeta i Finland, även
om den förekommer på båda hållen.
Många har uppfattningen att språkförståelsen i
regionen är på väg att försämras och att engelskan
kommer att få en allt större betydelse i framtiden.
Samtidigt är språken knappast neutrala, visar intervjupersonernas kommentarer kring dem – de för med
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sig associationer och minnen som påverkar synen på
dem och inställningen till att lära sig att tala dem.
Stor variation i språkkunskaperna
Bland de personer som intervjuats finns exempel
både på dem som talar båda språken flytande och
de som inte alls anser sig ha några kunskaper i det
andra språket. Det gäller såväl arbetssökande och
studerande som arbetsgivare. En aspekt av detta
är att det märks en ganska tydlig koppling till hur
nära gränsen varje person bor eller har vuxit upp –
liksom hur nära släktband hen har i grannlandet.
Laura Brännström, student i nationalekonomi
vid Luleå universitet, har vuxit upp strax utanför
Haparanda och bor numera granne med sina föräldrar. Eftersom de är finländare i grunden har hon
finska som modersmål och har dessutom bott tre år
i Finland som tonåring. Men hon ser svenskan som
sitt främsta språk.
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EN FLERSPRÅKIG REGION
I Tornedalen med omnejd används flera språk aktivt.
De två största är finska och svenska, men därutöver
finns också meänkieli, tornedalsfinska, som talas
av en mindre grupp, framför allt i norra Sverige.
Dessutom talar en del samiska eftersom Sápmi
sträcker sig över delar av regionen. I norr gränsar
regionen till Norge – som ibland också kan sägas
ingå i den – och därmed finns även norskan i viss
mån närvarande. Ryssland ligger också geografiskt
nära, men i den här studien ligger fokus på analysen
av finska, svenska och till mindre del meänkieli,
som är de språk som intervjupersonerna själva
diskuterar och använder.
Finskan och svenskan tillhör som bekant olika
språkgrupper och är därför mycket olika varandra.
Men samtidigt förekommer båda språken i båda
länderna. I Finland är svenskan officiellt språk
tillsammans med finskan, och i Sverige har finska,
meänkieli och samiska status som minoritetsspråk, tillsammans med jiddisch, romani chib och
teckenspråk.
I delar av södra och västra Finland är andelen
finlandssvenskar så stor att kommunerna är
svenskspråkiga eller tvåspråkiga, men så är inte
fallet i norra Finland – trots landgränsen mot Sverige. 2019 utgjorde andelen personer med svenska
som modersmål i finska Lappland 0,3 procent av
befolkningen, enligt statistik från Statistikcentralen. I kommunerna precis vid gränsen var andelen
med svenska som modersmål något högre, men
fortfarande under en procent. Det säger dock
inte nödvändigtvis något om hur väl de som bor i
gränstrakterna talar och/eller förstår svenska –
statistiken handlar som sagt om hur många som har
språket som modersmål.
Samtliga finländska barn lär sig svenska i skolan.
För dem som är finskspråkiga börjar den obliga-

– Jag förstår väldigt mycket, ja, modersmålsmässigt, alltihop förstår jag. Att läsa går lite saktare,
men att prata går hackigt i dagsläget, men jag blir
förstådd i alla fall. Jag får åka ofta till Finland för att
inte tappa det här, tappa pratet så att säga. Sedan får
jag höra när jag pratar finska att jag pratar en riktig
tornedalsfinska, alltså ingen meänkieli, utan det
finns en särskild dialekt vi använder. Det har jag fått
höra – ”ja, man hör att du kommer från Tornedalen”, säger hon.
För Laura Brännström är det viktigt att hålla sitt
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toriska undervisningen i svenska i årskurs sex och
pågår till årskurs nio. Därefter fortsätter den obligatoriska svenskundervisningen i gymnasiet, men det
är däremot frivilligt om man vill tentera svenskan i
sin studentexamen eller ej. Motsvarande gäller för
finskundervisningen för dem som är svenskspråkiga. Kommunerna är också fria att erbjuda mer
svenskundervisning än den obligatoriska.
I Sverige förs ingen statistik över vilket modersmål
invånarna har, men undersökningar av bland annat
forskare vid Stockholms universitet (”Sveriges
språk – vem talar vad och var?” av Mikael Parkvall,
2009) har visat att ett par procent av den totala
befolkningen talar finska. Han kommer fram till att
kommunerna närmast gränsen mot Finland har
en stor grupp som talar finska eller närbesläktade
meänkieli, men på grund av arbetskraftsinvandring
i övrigt och att människor flyttat runt i landet finns
finsktalande över hela landet.
Någon obligatorisk undervisning i finska finns inte
i svenska skolor, men den som har finska eller meänkieli som modersmål har rätt att få undervisning på
det språket. Tidigare i historien har det varit förbjudet
att tala finska eller meänkieli i svenska skolor, vilket
är ett ämne som återkommer i det här kapitlet.
Flera svenska kommuner nära gränsen till Finland
tillhör finskt förvaltningsområde i Sverige, bland
annat Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå,
Pajala och Övertorneå. Det ger medborgarna rätt att
använda finska i muntlig och skriftlig kontakt med
förvaltningsmyndigheter och domstolar, finskspråkig
förskoleplats och omvårdnad inom äldreomsorgen av
finsktalande personal. Dessa kommuner tillhör också
förvaltningsområdet för meänkieli, där samma regler
gäller för meänkieli, medan bland annat Gällivare,
Jokkmokk, Kiruna och Luleå tillhör förvaltningsområdet för samiska.

finska språk levande, oavsett om hon i framtiden
kommer att arbeta i Finland eller ej.
– Min mormor kan ju inte svenska. Eller jo, som
barn har jag lärt henne några ord på svenska, som
hon har hållit vid liv för mina barns skull, för att
hon ska kunna prata med dem på en väldig basnivå.
Men jag har ändå höga förväntningar på mig själv
att prata finska för att jag ska bli förstådd. Mina
morbröder kan ju inte svenska, så det är bara finska
vi talar, säger hon.
För andra, som bor längre från gränsen och inte
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känner någon eller särskilt många i grannlandet, är
situationen annorlunda:
– Jag förstår några saker, men jag har glömt
nästan alla svenska ord. Jag lärde mig svenska i
skolan, men jag har inte övat språket, säger Jan
Lindfors på engelska.
Han är vuxenstuderande och bor i Sodankylä,
160 kilometer från närmaste gränsövergång till
Sverige, och han är inte ensam. De flesta finländare
som har intervjuats till den här analysen upplever
att det är sällan som de förväntas tala svenska och
majoriteten föredrar att prata engelska. Bland de
svenskar som har intervjuats – de är dock färre
än finländarna – tycks en större andel kunna tala
finska eller meänkieli. Intervjupersonerna har också
uppfattningen att det är det generella mönstret i
regionen, trots att svenska alltså lärs ut i finländska skolor. Men även om finska oftast inte lärs ut
i svenska skolor talas ”grannspråket” i högre grad
redan i familjen på den svenska sidan gränsen, som
ett modersmål.
– Fast alla läser svenska i grundskolan och gymnasiet är svenskkunskaperna jättedåliga på finska sidan.
Hellre pratar de engelska. Det är säkert ett trauma,
finländarna vill inte lära sig svenska och det är ett
svårt språk också, säger Päivi Koivupalo, koordinator
för Nordkalottens Gränstjänst i Haparanda/Torneå.
Av de som intervjuats till studien anser några

Päivi Koivupalo, koordinator på Nordkalottens Gränstjänst.
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att undervisningen i svenska är mer fokuserad på
att förstå eller läsa svenska – eller på grammatik –
och mindre på att tala språket. I vilken mån det
eventuellt stämmer med verkligheten har dock inte
undersökts i den här analysen.
Helena Ruotsala, professor i europeisk etnologi
vid Åbo universitet, menar att skillnaderna i språkkunskaper hänger samman med att det finns ett
större behov av att kunna prata finska i de gränsnära
delarna av Sverige än behovet av att kunna prata
svenska i motsvarande delar av Finland.
– Det bor inte så många svenskspråkiga i Torneå
som det bor finskspråkiga i Haparanda. Fast varje
finländare borde kunna tala svenska, vi har ju två
officiella språk, och vi lär oss svenska i skolan. Det
är därför jag talar svenska. Jag tycker att det borde
kunna talas bägge språken, men det finns också en
allmän opinion i Haparanda, där föräldrar säger att
det är synd att deras barn inte kan tala finska för de
får inte något sommarjobb i Haparanda eftersom
finskan är ett så pass viktigt språk i Haparanda på
grund av turismen och alla som bor där, säger hon.
En aspekt som lyfts fram av personer på båda
sidor gränsen är att människor som flyttar till
regionen från övriga Finland eller Sverige sällan är
tvåspråkiga. Det är också något som studenten Laura Brännström resonerar kring, då hennes partner
kommer längre söderifrån i Sverige.
– Mina barn har ju inte riktigt samma anknytning till Finland som jag har, för båda mina
föräldrar är ju finnar om man säger så, men mina
barns pappa är ju inte det. Så då har det blivit så att
vi håller oss till svenska språket. Det har gjort att
man inte behöver tänka på Finland på samma sätt,
inte på Torneå framför allt. Hade jag inte haft familj
där, så tror jag inte jag hade haft samma anknytning
som jag har nu, säger hon.
Flera intervjupersoner uttrycker dock ett intresse
för att förbättra och bevara sina språkkunskaper
och att ge sina barn två språk. Det tenderar att vara
kopplat till den egna familjen och släkten eller till att
personen har ambitioner att kunna arbeta över gränsen. Laura Brännström läser finska barnböcker för
sina barn och arbetssökande Kai Juntura, som också
bor i Haparanda och själv är finskspråkig i grunden,
försöker se till att dottern även lär sig bra svenska.
Andra jobbar på sina egna färdigheter. Katri
Palosaari studerar automationsteknik och skulle
kunna tänka sig att jobba i Sverige eller Norge när
hon är klar, exempelvis i en gruva. Just nu läser
hon på Utbildning Nord i Övertorneå och utöver
att prata med de svenska och norska studiekamraterna försöker hon prata svenska i affären, trots att
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hon skulle kunna klara sig fint på finska.
– Jag försöker se på svenska serier och filmer för
att lära mig svenska. Ibland om jag tittar på en engelsk film sätter jag också på svenska undertexter. Bara
för att förbättra mina språkfärdigheter, säger hon.
Kraven på språkfärdigheter skiljer sig åt
Språket är det hinder för att kunna ta ett jobb eller
anställa över gränsen mellan Finland och Sverige
som nämns av flest intervjupersoner i den här
studien. Samma tendens syns i den enkät som genomförts under december 2020 och som besvarats
av nära 300 personer. Där är språksvårigheter den
faktor som flest anser är viktig när de funderar på
att jobba över gränsen. Men det tycks finnas skillnader mellan vilka språkkunskaper som krävs, både
mellan länderna och mellan olika branscher.
De flesta intervjupersoner är överens om att det
i allmänhet krävs större språkkunskaper i finska för
att arbeta i Finland än vad det krävs svenskkunskaper för att arbeta i Sverige, även om det lyfts
fram som viktigt att kunna språket i båda länderna.
Bakgrunden är just att det är fler som talar finska på
den svenska sidan gränsen, än som talar svenska på
den finska sidan gränsen. Men det tycks också till
viss del vara en fråga om inställning och vana. Skillnaden illustreras bland annat av följande historia
som berättas av Per-Anders Ruona, chef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrbotten/Haparanda.
– För många år sedan hade vi en stor expansion
på stålverket i Torneå. Vi hade en bra samverkan
lokalt och gemensamt anordnade vi utbildningar och
kompetensutvecklingar för att kunna genomföra rekryteringen. Naturligtvis skulle majoriteten rekryteras
i Finland, men det fanns intresse från alla parter att
ta kandidater även från den svenska sidan. Men intagningskravet var solklart – vilket var helt okej – att
finska krävdes som arbetsspråk. Senare, i gemensamma aktiviteter kring rekryteringar på svensk sida. Då
samverkade vi på liknande sätt. Arbetsgivarna förklarade att svenska gäller som arbetsspråk. Det uppkom
mycket frågor och samtal kring just detta. Jag upptäckte flera gånger att det inte var lika självklart som
det är när rekryteringar sker i andra riktningen. Detta
är ett exempel på att det finns skillnader i hur man
ser på förutsättningar och villkor på respektive lands
gräns. Förståelsen för att på svensk sida är det svenska
som gäller, där såg vi i dialogen och diskussionen att
det finns nyansskillnader i hur vi tänker. Samtidigt
tycker jag att det över tid har skett en förändring som
tyder på att dessa skillnader har minskat och troligen
kommer att fortsätta minska.
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RAMI HIRVELÄ
HR-manager Havator

”VI MÅSTE TÄNKA PÅ VILKET
SPRÅK VI HÅLLER ETT MÖTE
PÅ”
För lyftkransföretaget Havator med huvudkontor i Torneå men verksamhet i både hela Finland och hela Sverige skapar språkskillnaderna
vissa problem i den dagliga verksamheten.
Exempelvis kan det vara nödvändigt att hålla ett
möte två gånger, en gång på finska och en gång
på svenska eller engelska, för att alla ska förstå vad som sägs, berättar bolagets finländska
HR-manager Rami Hirvelä.
– Självklart har vi tvåspråkiga anställda, men
vi måste alltid tänka på vilket språk vi håller ett
möte på, för vissa personer talar inte så bra.
Av praktiska skäl är de flesta svenskar
anställda i den svenska delen av bolaget och
finländarna i den finländska delen. Ibland
reser finländarna till Sverige och arbetar
med något projekt, men motsatsen sker mer
sällan. Det beror enligt Rami Hirvelä dels på
arbetsmarknadslagstiftningen i respektive
land, dels på att svenskarna är mindre vana
vid att resa i arbetet. Språkgränsen kan också
ställa till problem när de anställda möts i
arbetet, menar han.
– Till exempel om man samarbetar mellan
Luleå och Keminmaa. För tillfället är det ingen
av våra anställda i Luleå som kan tala finska,
så det innebär svårigheter med språket, säger
han.
För att det skulle ligga lika nära tillhands
att anställa personer över gränsen, alltså
även svenskar till Finland och finländare
till Sverige, skulle språkkunskaperna inom
företaget behöva förbättras, menar han. Det
gäller särskilt i Finland, eftersom de anställda
där tenderar att vara sämre på engelska än
kollegorna i Sverige.
– Om jag ser på vårt företag, måste språkkunskaperna hos våra finländska anställda
förändras. Om det kommer en svensk som kan
prata svenska eller engelska kan de inte kommunicera med den personen. Och det handlar
om anställda på ganska höga positioner. Att
de anställda kan kommunicera flytande är den
viktigaste faktorn, säger han.
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I turistbranschen ses det som en fördel att de anställda är tvåspråkiga. På bilden är snöslottet LumiLinna i Kemi.

Per-Anders Ruona menar att denna nyansskillnad påverkar rörligheten i gränsregionen, så att
den svenska arbetsmarknaden är mer lättillgänglig
för arbetssökande från Finland, medan den finska
är betydligt svårare att komma in på utan goda
språkkunskaper. Det verkar alltså troligt att även
andra faktorer, så som exempelvis traditioner och
vanor, spelar en roll för åt vilket håll pendlingen
främst går och i vilket land som språkkraven är
strängast.
Språkfärdigheterna kan alltså påverka vilka
personer en arbetsgivare väljer att anställa, men det
kan också hända att de anställdas språkfärdigheter
påverkar företagets inriktning. Ett exempel på det
är Snells entreprenad, som tidigare hade ganska
stor verksamhet på båda sidor gränsen men nu
enbart arbetar i Sverige.
– Vi har jobbat en hel del i Finland, i de finska
gruvorna. Ett tag jobbade vi 50 procent med Euro.
Men under de senaste tio åren har vi i princip
bara varit i Sverige. Det är väl så, att vi är många
svenskar i företaget och svenskarna ville inte jobba
i Finland. De kände att språket var jobbigt. Då är
det engelska som gäller i stället. Uppdragen på vår
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hemmamarknad växte, så då blev vi kvar på vår
hemmamarknad istället.
Olika behov inom olika branscher
Det tycks alltså finnas skillnader mellan länderna i
vilka språkkunskaper som accepteras, och detsamma gäller enligt intervjupersonerna mellan olika
branscher. Allra viktigast tycks språkkunskaperna
vara inom gruvor, fabriker och verkstadsföretag,
åtminstone ur aspekten att det är avgörande att
kunna läsa och förstå säkerhetsföreskrifterna – något
som flera arbetsgivare lyfter fram. Patrik Snell, som
driver Snells entreprenad med säte i Pajala, menar
att det skapar problem kring språket:
– Den yngre generationen här pratar inte finska
och ute på arbetsfältet är det svåra ord, fackord
som är viktiga att förstå. I Finland är man sämre på
svenska än vi på finska, så det blir lite problem att
få dem att förstå att man måste lära sig även svenska
när de är på svenska sidan. Det ställs högre krav och
det är framför allt för säkerheten, säger han.
Företaget har löst detta genom att se till att
det finns både finsk- och svensktalande i varje
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arbetsgrupp och andra arbetsgivare verkar tänka på
liknande sätt. Flera yngre studerande och arbetssökande tänker sig också att de bör kunna klara sig på
engelska om de väljer att ta ett jobb i grannlandet.
– Våra lärare säger att det är bra att kunna svenska
på grund av säkerhetsaspekten, för om något händer
är instruktionerna på svenska. Men jag vet inte, jag
tänker att det är nog mer troligt i mindre företag, men
i de större företagen föreställer jag mig att instruktionerna finns tillgängliga både på landets eget språk
och på engelska. Men jag ska nog kolla upp det där
närmare, säger finländska Katri Palosaari, som studerar
automationsteknik och funderar på att jobba i Sverige.
Även skola, vård och omsorg är områden där
såväl Lapplands Arbetskrafts- och näringsbyrå, arbetsgivare och arbetssökande lyfter fram att språket
är viktigt. Men här är situationen lite olika på båda
sidor om gränsen, åtminstone inom äldrevården. I
Finland är det obligatoriskt att kunna finska och det
är också något som arbetssökande inser:
– Om jag ska jobba i
vården i Finland behöver jag
kunna språket. Jag kan inte
prata engelska med dementa
herrar och damer. Inom
byggbranschen skulle det
gå bra, för där behöver man
inte prata så mycket, säger
Anders Bergmark i svenska
Hedenäset.
Men eftersom det även
på den svenska sidan gränsen bor många finsktalande,
särskilt i de äldre generationerna, är det viktigt
att kunna finska även för de som arbetar inom
vård och äldre vård även i Sverige, menar några
intervjupersoner.
– I hemtjänsten hade man jättemycket hjälp av
finskan. Du kunde inte jobba i hemtjänsten om
du inte kunde finska. Det fanns Pajalabor som
inte kunde ett ord svenska. Och de skulle man
jobba hos. Och rena finländare också, som var
handikappade. Kunde man inte finska så…, säger
exempelvis Luleåbon Ulf Koskenniemi, som nu
är arbetssökande men tidigare bland annat arbetat
inom hemtjänsten.
Inom branscher som turism och handel ses
det till och med som en fördel – eller rent av ett
krav – att kunna båda språken. Det gäller på båda
sidorna gränsen, eftersom utbytet och handeln
mellan länderna är så omfattande. Ett exempel är
Ikea Haparanda-Tornio, där hälften av kundkretsen

kommer från Finland och det därför är viktigt att
kunna kommunicera med dem, påpekar varuhusets
marknadschef Henrik Eneros. Samtidigt lyfter han
fram att det också är ett krav att de anställda talar
svenska, eftersom det och engelska används i den
interna kommunikationen inom företaget.
– De som är aktivt tvåspråkiga och dessutom har
någon utbildning, jobbar ganska ofta inom försäljning, säger Kimmo Nurmos, näringslivsutvecklare
på Business Tornio.
Inom turismbranschen är engelskkunskaperna också nödvändiga, eftersom kunderna ofta är
internationella, påpekar Timo Kärki, branschdirektör för Travel & Leisure på det finländska
bemanningsföretaget Staffpoint. En fjärdedel av
deras säsongsanställda inom turismen i finländska Lappland kommer från andra länder – dock
förhållandevis få från Sverige.
Att kommunicera med
kollegorna
Möjligheterna att arbeta över
gränsen – och de effekter
olika språkkunskaper kan få
på arbetsplatsen – har dock
inte enbart att göra med vilka
språkkrav som ställs under
arbetstiden. Även rasterna och
möjligheten att kommunicera
där, att upprätthålla ett socialt
sammanhang på arbetsplatsen,
kan ha betydelse. Det verkar
spela roll både för arbetssökande och arbetsgivare bland intervjupersonerna,
åtminstone talar några om detta.
Finländska Piia Oinas, Keminmaa, är just
nu föräldraledig medan hennes svenska pojkvän
veckopendlar till arbete i Luleå. Så småningom
tänker de sig båda att börja jobba i Sverige, om de
hittar arbete och bostad där. Att få ett jobb i Finland visade sig vara svårt för hennes pojkvän, trots
att Piia Oinas menar att det hade varit trevligt
eftersom resten av familjen bor där.
– Här i Kemi finns till exempel en pappersfabrik
och tekniska företag, och min pojkvän är it-konsult: deras arbetsspråk är engelska och han är bra
på det. Men det krävs finska för att kunna umgås
med arbetskamraterna också – där är kanske några
gamla gubbar som inte kan engelska. Även om man
kanske kunde lära sig finska när man är tvungen när
man jobbar, så är det detta med språket, säger hon.
Lite längre norrut och på andra sidan gränsen,

”Om jag ska jobba
i vården i Finland
behöver jag kunna
språket. Jag kan
inte prata engelska
med dementa herrar och damer.”
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i Övertorneå kommun, arbetar cirka 25 personer
som bor i Finland, främst inom vård och omsorg.
Det fungerar i allmänhet fint, enligt kommundirektören Anna Andersson, men ett problem kan
ibland uppstå.
– En utmaning kan ju vara att det blir mycket
finska på arbetsplatsen och att de som inte talar
det kan känna sig exkluderade. Det kan skapa lite
arbetsmiljösituationer, säger hon.

ULF KOSKENNIEMI
57 år, arbetssökande, Luleå

”MIN PAPPA PRATADE ALDRIG
ETT ORD FINSKA MED MIG”
Att så få finländare talar svenska trots att de får lära
sig det i skolan – det visar på en avighet gentemot
svenskarna, tycker Ulf Koskenniemi. Han är född
och uppvuxen precis vid Torne älv, med utsikt mot
Finland, men bor nu i Luleå. Ulf Koskenniemi har
en brokig karriär bakom sig, där han bland annat
arbetat som elektriker, i hemtjänsten, som trafikinformatör, trädgårdsarbetare, campingvärd och på
hotell. Nu söker han nytt jobb. Utöver några avlägsna släktingar har han inte några direkta kopplingar
till Finland och vill helst inte arbeta där.
– Det är just det med deras avigsida mot svenskar, säger han.
Själv talar han meänkieli, vilket han lärde sig som
barn genom att lyssna på sin pappas samtal med
andra. Ulf Koskenniemis farfar kom från Finland.
– Vi bodde granne med två ungkarlar, den äldre
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Olika inställning bland de arbetssökande
En sak är vilka språkkrav arbetsgivare ställer på
sina anställda – och en annan hur väl de arbetssökande tycker att de lever upp till de kraven. Den
utbredda uppfattningen om att språket gör det
svårt att arbeta över gränsen kan i värsta fall bidra
till att personer inte tror att deras språkkunskaper
räcker, trots att det kanske hade varit möjligt. Päivi
Koivupalo på Nordkalottens Gränstjänst påpekar

var urmakare. Min pappa brukade gå dit och då
följde jag med. Min pappa pratade aldrig ett ord
finska med mig, så jag fick aldrig lära mig därigenom. Men när han fick främmande satt jag där och
lyssnade och så när jag gick med till grannarna satt
jag och började prata med dem. Så jag läste aldrig
finska som något skolämne, säger Ulf Koskenniemi
och påpekar att eleverna före hans tid fick slag på
fingrarna om de talade finska i skolan.
Meänkielin är i högsta grad levande för honom,
eftersom han talar det med sin syster och med goda
vänner. På vissa sätt upplever han finskan som ett
enklare språk än svenskan.
– Vi var på begravningen av någon släkting,
kusin eller något. Och så fick jag för första gången
en psalmbok i handen. Hur lätt som helst gick det
att sjunga. Finska skrivs precis som det uttalas.
Svenskan är ju typ banan eller banan: det stavas
exakt likadant men låter olika, så svenskan är ju
världens svåraste språk. Om du frågar invandrarna,
säger han.
När Ulf Koskenniemi gick på den finsk-norsksvenska yrkesskolan Utbildning Nord i Övertorneå
beskriver han hur finländarna vände sig till honom
för att fråga om sådant som de inte förstod, eftersom han talar meänkieli. Men det gick inte alltid att
kommunicera helt smärtfritt.
– Jag sade en dag att det var hailea, alltså svalare
väder. Då skrattade finländarna åt mig och frågade
vad det var för konstig svensk-finska du har? Jag
tänkte ”jaha, det var väl samma skit som förr, att de
mobbar en bara för att man inte kan finska”. Men
efter en vecka kom de och sade att vi måste be om
ursäkt. Då hade de pratat med någon finne och han
sade att hailea är gammal finska. Det kom många
över gränsen under andra världskriget och mycket
äldre människor. Så då blev det där gamla ordet kvar,
som inte de visste om. Det var roligt, säger han.
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att det därutöver också finns de som helt missar
betydelsen av att kunna språket, och därför får
problem av den anledningen.
Bland dem som intervjuats till denna analys
finns ett brett spektrum mellan de som tänker att de
nog kan börja jobba och sedan lära sig mer om det
behövs och de som tvivlar på att det alls kan räcka.
Antagligen har detta till stor del med personlighet att göra, men det kan också ha en koppling till
vilka krav som arbetsgivarna ställer – eller framför
allt vilka krav som de arbetssökande föreställer sig
att arbetsgivarna ställer.
Tidigare har beskrivits att många anser att
språkkraven är strängast i
Finland, medan det inte
är lika nödvändigt att tala
flytande svenska för att arbeta i Sverige. Det finns en
tendens till att detta också
speglas i de finländska och
svenska intervjupersonernas
uppfattningar om sina egna
språkkunskaper, även om
det är svårt att dra några
säkra slutsatser i och med
att antalet intervjupersoner
är förhållandevis få.
Jaakko Riihiaho, som
bor i Uleåborg och studerar
processledning, känner sig ganska bekväm med att
prata svenska, men säger sig vara besviken på sig
själv för att han exempelvis inte lärt sig fler ord och
är osäker på verbändelser och en/ett. I nuläget pratar han inte språket särskilt ofta. Men han är ganska
trygg i övertygelsen om att det skulle gå att klara sig
på svenska om han tog ett jobb i Sverige.
– Om jag befann mig i Sverige tror jag att jag
skulle komma igång med det ganska snabbt om jag
hörde det runt mig hela tiden, säger han.
Nationalekonomistudenten Laura Brännström i
Haparanda, som har finska som modersmål, pratar
finska med sina släktingar varje vecka och har bott
tre år i Finland, känner å sin sida att språket utgör
ett visst motstånd mot att jobba på andra sidan
gränsen, även om även hon tror att det skulle lösa
sig ganska snabbt:
– Det stora är finskan, så det är väl lite skrämmande kanske när man inte är fullt finsk i språket
i dagsläget. Det har ju försvunnit ganska mycket.
Men har man redan finskan i bakhuvudet, alltså
själva grunden så kommer det nog jättefort tillbaka.

Laddade språk
Både svenskan i Finland och finskan i Sverige bär på
en historia, som inte går att bortse ifrån när språkets
betydelse ska analyseras. Det är också intressant att
se hur språkens utbredning förändras över tid, även
om detta är något som bara kort berörs i den här
analysen.
I grunden har språkens laddning att göra med
att Finland tidigare varit en del av Sverige med allt
vad det fört med sig. Detta förändrades 1809 då en
ny nationsgräns uppstod längs Torne älv, i och med
att Ryssland erövrade Finland, som först blev ett
ryskt storfurstendöme och sedan självständigt 1917.
Detta har påverkat språksituationen på båda sidor om
gränsen.
Svenska är fortfarande
ett av Finlands två officiella
språk och obligatoriskt att
läsa i minst fyra år för alla
finländska skolbarn. Men i
norra Finland är det framför
allt finska som talas. Bland
de personer som intervjuats
till den här analysen och även
i den enkät som genomförts
lyser det ibland fram tecken
på att Sverige och svenska
språket associeras med något
negativt. Det är svårt att säga precis hur utbrett
detta fenomen är, men i enkäten förekommer kommentarer som ”man […] har lärt sig att hata språket
efter flera år av att ha blivit tvångsmatad med det”
och ”Sverige suger”.
Kanhända finns det här en koppling till uppfattningen om svenskar som överlägsna, en åsikt som
några intervjupersoner berättar om.
– Här i norra Finland har man haft en lite annan
relation till svenska språket. Jag ska inte kalla det
storebrorskomplex, men man har väl tyckt att
svensken har varit lite ”viktigare” på något sätt. Det
är ju så att svenskan har varit ett hierarkiskt språk
i Finland, mycket av de högre potentaterna där
pratade ju ofta svenska. Men här i norra Finland så
är det bara finska. säger Göran Lantto, produktionschef för LKAB.
På den svenska sidan gränsen är situationen en
annan, men språkfrågan har även där varit laddad.
När gränsen mellan Finland och Sverige drogs längs
Torne älv kom den inte att gå längs den gamla
språkgränsen mellan finska och svenska, som sna-

”Här i norra Finland
har man haft en
lite annan relation
till svenska språket.
Man har väl tyckt att
svensken har varit
lite ’viktigare’ på något sätt.”
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rare lär ha gått mellan Kalix och Haparanda, enligt
Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet.
Hans forskning visar att den nya nationsgränsen inte omedelbart påverkade varken språkens
utbredning eller politiken kring dem i någon större
omfattning, men mot slutet av 1800-talet började den svenska staten på allvar arbeta för att göra
svenskan till det talade språket i hela landet. Under
delar av 1900-talet har det sedan varit förbjudet att
tala finska – eller andra språk som meänkieli eller
samiska – i svenska skolor. Det skapade något av ett
stigma kring språket och påverkade vissa föräldrar
att inte föra vidare det till sina barn, något som
Fredrik Nilsson också tar upp i sitt efterord på sidan
112. Ett par intervjupersoner i denna analys har
personliga erfarenheter av detta.
– Min pappa pratade aldrig ett ord finska med
mig, så jag fick aldrig lära mig därigenom, säger
exempelvis Ulf Koskenniemi, arbetssökande som
bor i Luleå.
Men trots dessa ansträngningar tidigare i historien har finskan levt kvar som
ett levande språk i Tornedalen och flera intervjupersoner nämner att dagens
språkgräns går ungefär vid
Kalix älv. Många intervjupersoner är dock övertygade
om att kunskaperna i finska
är på väg att minska.
Helena Ruotsala, som är
professor i europeisk etnologi vid Åbo universitet och
har ägnat sig åt Tornedalen i
sin forskning, menar att det
finns en inställning bland inflyttade personer i norra
Sverige ”att i Sverige ska man prata svenska”. Men
även de som bor i regionen sedan lång tid tillbaka
vittnar om en förändring i språkmönstren.
Göran Lantto på LKAB talar exempelvis själv
finska, men hans barn gör det inte. Och han är inte
den enda med den erfarenheten.
– I min generation kan vi sköta dagligt tal med
finländare, men generationen som kommit efter
mig har inte den kunskapen, säger han.
Å andra sidan kan många numera tala svenska –
med undantag för finländare som bor i Finland eller
arbetar som veckopendlande entreprenörer, menar
han – något som förr inte var självklart.
– Tidigare kunde du gå på en butik här i Malmfälten och du hade inga problem att handla även
om du inte kunde svenska. Sedan fanns det ju en
tradition i familjerna att det var mamman i famil-

jen som tog hand om alla sociala kontakter: läkare,
skolor med mera. Det blev så att pappan som
jobbade i gruvan lärde sig i stort sett ingen svenska
alls, medan mamman lärde sig ganska bra svenska.
Könsrollerna var ju mer strikta då, säger han.
Det finns dock de som engagerar sig för att
finskan ska leva vidare även på den svenska sidan
gränsen, och för att svenskan ska frodas i Finland.
– I Finland är det många som anser att det inte
är viktigt med svenskan, utan man satsar på tyskan
eller engelskan istället. Men man har liksom inte
tänkt på att det är viktigt att behärska svenska. För
Tornedalsrådet är våra officiella språk finska och
svenska, och vi använder alltid finska, svenska och
norska. Vi använder inte engelska om det inte är
nödvändigt. Jag tycker själv att man i Finland borde
satsa mycket mer på att lära sig svenska, eftersom
det är ett skandinaviskt språk och det ger mycket
mer möjligheter inom nordiskt samarbete. Så det är
viktigt att inte glömma bort det, säger Tuula Ajanki,
vd för samarbetsorganet Tornedalsrådet.
Forskaren Helena Ruotsala håller med om detta,
liksom hon anser att det är
viktigt att föräldrarna på den
svenska sidan gränsen lär
sina barn finska.
– Det är ganska många
som säger att de barn som
inte kan finska har sin
framtid någon annanstans.
Föräldrarna tänker att
man behöver kunna bägge
språken för att få arbete här.
Men många unga lär sig inte
finska idag. Jag tycker det är en sådan mental spärr
för finskan är inte så pass svår att lära sig, säger hon.
Det finns också en intervjuperson som tvärtom
har uppfattningen att det blivit något av en trend
bland barn och unga att lära sig finska.
– Det har ju kommit tillbaka lite i skolan och sådant där och vissa vill lära sig finska. Det har blivit
lite grej av det. Det har jag märkt av. Med barnbarnen pratar man några finska ord till exempel, säger
Patrik Snell i Pajala.

”Jag tycker att positionen för meänkieli
blir sämre och sämre. Färre talar det
och människorna
använder inte meänkieli i offentligheten.”
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Betydelsen av meänkieli tycks minska
Nära diskussionen om finskans framtid i den svenska delen av Tornedalen ligger frågan om meänkieli.
Det är ett finsk-ugriskt språk som är släkt med
finskan men har många svenska ord. Meänkieli talas
traditionellt just omkring Gällivare, Haparanda,
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Språkgränsen mellan finska och svenska går inte främst vid Torne älv, utan längre in i Sverige.

Kiruna, Pajala och Övertorneå, även om det också
spridits i övriga Sverige genom att människor flyttat. Det är som tidigare nämnt ett officiellt minoritetsspråk i Sverige, men eftersom Sverige inte för
någon statistik över språk är det oklart hur många
som talar det. Övertygelsen bland flera av intervjupersonerna i denna analys är att det har minskat i
utbredning och enligt den svenska myndigheten
Institutet för språk och folkminnen är det få barn
som har meänkieli som modersmål.
– Positionen för meänkieli är tyvärr inte så bra
i Tornedalen som den borde vara. Man har skrivit
ganska mycket om språket, så det vet man. Jag
tycker att positionen för meänkieli blir sämre och
sämre. Färre talar det och människorna använder
inte meänkieli i offentligheten och i skolan har
positionen försämrats. Som forskare tycker jag att
den största saken är att meänkieli inte överförs från
förälder till barn. Man borde tala det hemma, men
så fungerar det inte. Man talar oftast svenska hemma. Det utarmar språket, säger Helena Ruotsala vid
Åbo Universitet.
Bland intervjupersonerna på den svenska sidan
gränsen finns det dock flera i den något äldre åldersgruppen som talar meänkieli och som kan använda
det för att kommunicera med finsktalande, eftersom
språken är så pass lika. På den finska sidan säger sig
de flesta förstå det, men talar det däremot inte. Det
verkar dock inte vara någon självklarhet i Finland
att känna till meänkieli, för studiens yngsta intervjuperson – som var 16 år vid intervjutillfället och bor
utanför Uleåborg – hade aldrig hört talas om det.
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Både finska och meänkieli varit förbjudet i skolorna i Sverige, påpekar Göran Lantto, produktionschef på LKAB. Svenskan tvingades på barnen – på
gott och ont, menar han.
– Meänkieli är inte mitt förstaspråk, men när jag
träffar äldre personer brukar jag prata det. De finländare som vi har kvar på jobbet som pratar finska,
pratar jag meänkieli med och de pratar finska och
så får vi försöka förklara de ord vi inte förstår. Samtidigt tycker jag det är lite tråkigt, för generationen
före mig, för dem var meänkieli deras modersmål
och sedan i skolan var de tvungna att prata svenska.
Man fick överhuvudtaget inte prata finska för då
fick man en hövel i huvudet eller så. Jag vet att
man håller på med en sanningskommission mellan
Tornedalen och Sverige just kring att man tvingade
människor att prata svenska. Samtidigt ser man ju
att många har mått bra av att få en tvåspråkighet,
säger han.
Arbetssökande Ulf Koskenniemi bor numera
i Luleå, men växte upp precis vid Torne älv, med
utsikt mot Finland. Han snappade upp meänkieli
trots att hans pappa inte själv ville lära honom
språket.
– Jag gick till grannen, för där var det två ungkarlar – den äldre var urmakare. Min pappa brukade gå dit och då följde jag med. Min pappa pratade
aldrig ett ord finska med mig, så jag fick aldrig lära
mig därigenom. Men när han fick främmande satt
jag där och lyssnade och så när jag gick dit till grannarna satt jag också och började prata med dem.
Språket har han bland annat haft nytta av när
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Engelskan blir viktigare på arbetsplatser
Om betydelsen av meänkieli tycks minska verkar
i stället betydelsen av engelska öka i regionen.
Det är inget självklart alternativ för alla generationer – särskilt inte i Finland, enligt flera arbetsgivare – men många ser det ändå som framtiden.
– Jag tror att engelskan kommer att bli vårt
talspråk mellan oss. När vi träffas kommer det att
bli mer engelska. Det är jag hundra procent säker
på. Jag ser inte någon utveckling av finskan eller
meänkieli här och eftersom svenskan blir mindre
och mindre i Finland måste vi hitta ett annat
gemensamt språk. Det är lite trist, men samtidigt
är det väl en naturlig sak. Men det känns jättetråkigt, säger Göran Lantto på LKAB.
Forskaren Helena Ruotsala förespråkar bättre
kunskaper i både finska och svenska på båda sidor
gränsen, men ser också engelskan som ett sätt för
unga att kommunicera med varandra utan att någon av parterna är i över- eller underläge. I stället
upplever de att de är på samma nivå, menar hon.
För Katri Palosaari, studerande från finländska
Kittilä, är engelskan förstavalet om hon ska prata
med en svensk person som inte talar finska. Anledningen är att hon är mer van att tala engelska
än svenska.
– Jag är för blyg för att prata svenska eftersom
jag är rädd för att göra misstag. Men när jag pratar
engelska är jag inte alls blyg, fast jag vet att jag gör
misstag. Det är bara det att jag är mer van att prata
engelska, så det är mer bekvämt för mig, säger hon.
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han träffat på finländare i yrkeslivet, men det är
inte alltid som det gått helt smärtfritt att kommunicera.
– När jag pratade med finländare på den här
skolan, Utbildning Nord, sade jag en dag att det
var hailea, alltså svalare väder. Då skrattade finländarna åt mig och frågade vad det var för konstig
svensk-finska du har? Jag tänkte ”jaha, det var väl
samma skit som förr, att de mobbar en bara för
att man inte kan finska”. Men efter en vecka kom
de och sade att vi måste be om ursäkt. Då hade
de pratat med någon finne och han sade att hailea
är gammal finska. Det kom många över gränsen
under andra världskriget och då kom det mycket
äldre människor. Så då blev det där gamla ordet,
som inte de visste. Det var roligt, säger han.
Överlag verkar det dock inte, utifrån de intervjuer som gjorts, som att meänkieli har så stor
betydelse för den gränsöverskridande arbetsmarknaden mellan Finland och Sverige.
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Produktionschef, LKAB

”Jag tror att man behöver gå över på engelska
mer”
Språkkunskaperna försvinner i takt med att arbetspendlingen mellan Finland och Sverige är på
väg att minska. Det menar gruvbolaget LKAB:s
produktionschef Göran Lantto, som har jobbat med
finländare under hela sin karriär.
– Man kan säga att de första 15 åren som jag varit
verksam så var kring hälften av de som jobbade på
golvet – det som man kallar ”blue collar” – finländare
och de kom ofta från gränstrakterna, om man tänker,
mot Rovaniemi och Muonio. Sedan minskade det och
många flyttade till Kiruna och Malmberget. I småbyarna var det skogshuggare som kom, men de jobben har
ju försvunnit. Företagen i Finland har ju ett behov av
sin egen arbetskraft, säger han.
Numera handlar det framför allt om personer
med specialistkompetens från Finland, menar
Göran Lantto. Samtidigt är det nu för tiden många
av barnen till de tidigare finländska arbetarna som
jobbar på LKAB, det vill säga andra och tredje
generationens finländare, men eftersom de växt upp
i Sverige talar de framför allt svenska.
– De kan finska för det är ju ändå deras modersmål, men de använder mest svenska och det blir mest
svenska på jobbet också, säger han.
Samtidigt upplever Göran Lantto att finländarna generellt talar sämre svenska än tidigare, något
han tror beror på att det saknas en vilja att lära sig
svenska bland många finländare. Den tilltagande
språkförbistringen ställer till det, särskilt för de
yngre generationerna, menar han.
– I min generation kan vi sköta dagligt tal med
finländare, men generationen som kommit efter mig
har inte den kunskapen och samma sak på den finska
sidan, eftersom svenskan nu är ett frivilligt ämne, och
enligt mina kontakter ofta väljs bort eftersom det inte
finns något behov av att lära sig svenska för att det
finns arbeten i Finland. Det finns viss koppling genom
arbetspendling i Tornedalen, men den naturliga arbetspendlingen mellan Finland och Sverige, den finns inte
kvar längre, säger han.
Språkskillnaderna gör det svårare att bygga
arbetsgrupper och att kommunicera säkerhetsföreskrifter, rutiner och arbetsföreskrifter, anser Göran
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Lantto. Engelskan är ett alternativ som han tror
kommer att bli allt mer betydelsefullt framöver,
men den fungerar inte heller alltid.
– Finländare som kommer till våra arbetsplatser nu
pratar ofta ganska dålig engelska. Så jag brukar försöka
gå över till finska men sen kommer man till de tekniska orden och då blir det svårare. Språken ligger ju inte
nära varandra, säger han.
Har du någon tanke kring vad man kan göra
eller är utvecklingen kring språken något som inte
går att stoppa?
– Jag tror att man i Finland ska fokusera på att få
en bättre engelska, om man ska kunna arbetspendla
mellan länderna. I stället för att ha svenska eller finska
som huvudspråk tror jag att man måste gå över på
engelska mer. Vi har ju arbetskraft från hela världen,
så det blir jättemycket engelska och de finländare som
arbetspendlar hit måste trycka på att lära sig det.
Själv är Göran Lantto ofta i Finland, även om
han försöker undvika det just under coronapandemin då han upplever att det finns en hätsk stämning mot svenskar vid gränsen. Han känner många
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finländare både genom arbetet och privat – bland
annat har två av hans svärsöner finska mödrar. Han
talar också själv meänkieli, som andraspråk, vilket
kommer till nytta på jobbet.
– De finländare som vi har kvar på jobbet som
pratar finska, pratar jag meänkieli med och de pratar
finska och så får vi försöka förklara de ord vi inte
förstår, säger han.
Att meänkieli minskat i betydelse tycker han är
tråkigt, inte minst eftersom det hänger samman med
att den svenska staten tryckt ner det.
– För generationen före mig, för dem var meänkieli
deras modersmål, men sedan i skolan var de tvungna
att prata svenska. Man fick överhuvudtaget inte prata
finska för då kunde man få en hövel i huvudet. Jag vet
att man håller på med en sanningskommission mellan
Tornedalen och Sverige just kring att man tvingade
människor att prata svenska, säger han.
Samtidigt lyfter han fram att inget är helt svart
eller vitt.
– Man ser ju att många har mått bra av att få en
tvåspråkighet, säger han.
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EN KÄNSLA AV TVEKAN
Upplevelsen av en hög tröskel
Att börja jobba i eller att anställa personer från ett annat land kan ofta vara
förknippat med en viss osäkerhet: var hittar man jobben eller de jobbsökande
och vilka regler gäller? Många intervjupersoner saknar kunskap och information
om jobb över gränsen. Vissa känner också ett motstånd inför gränshinder eller
problem som de hört talas om. Sammantaget kan det leda till att det upplevs som
enklare och tryggare att hålla sig kvar i det egna landet.

”Jag vet inte om det är bara i mitt huvud att det är
så svårt att jobba över gränsen, med allt pappersjobb
och så.”
Piia Oinas, föräldraledig, Keminmaa
”Människan är en sån varelse att man vill ha det
lätt, inte anstränga sig.”
Kimmo Nurmos, näringslivsutvecklare, Business
Tornio
Den här typen av resonemang och känslor vittnar
många intervjupersoner om vid gränsen mellan
Finland och Sverige. Det motstånd både arbetssökande och arbetsgivare kan känna inför att bege sig
över gränsen bottnar ibland i att de saknar kunskap
och ibland i det de faktiskt känner till – eller ibland
tror sig känna till.
Det som bidrar mest till känslan av en hög
tröskel över gränsen mellan Finland och Sverige för
intervjupersonerna tycks dels vara att de inte känner
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till arbetsmarknaden eller var man hittar jobb på
andra sidan gränsen, dels att de hört att regelverket
kan ställa till det – eller helt enkelt att de inte vet hur
det fungerar när man är gränspendlare. Även språket
uppfattas av ett hinder av många intervjupersoner.
Samtidigt har flera personer inställningen att de
inte tänker låta sin okunskap eller dåliga språkkunskaper stå i vägen för att jobba över gränsen – de
är beredda att lära sig mer. Andra bekymras inte så
mycket av att de inte behärskar allt, utan tänker att
det kommer att lösa sig. Många känner andra som
arbetar i grannlandet och ser att det går att göra.
Men det finns också de som funderar en extra gång
på hur annorlunda det skulle vara att jobba där,
särskilt om de bor lite längre bort från gränsen.
Regler och lagstiftning kan avskräcka
Eftersom Finland och Sverige är två olika länder
med olika lagstiftning finns det diverse utmaningØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

ar, extra administration och gränshinder som kan
påverka den arbetsgivare som anställer en person
från grannlandet, eller den som tar ett jobb på andra sidan gränsen. De båda ländernas olika valutor
med skiftande kurser kan ibland också ställa till
med problem. Detta är många arbetssökande och
arbetsgivare som intervjuats medvetna om och den
vetskapen kan i sig leda till att de hellre väljer att
hålla sig inom det egna landet.
Om beslutet att avstå att jobba över gränsen är
en direkt följd av exempelvis ett konkret gränshinder är det inte nödvändigtvis något mentalt gränshinder inblandat. Men i praktiken finns ofta flera
bevekelsegrunder bakom ett beslut. Generellt sett är
det sällan omöjligt att arbeta över gränsen, utan det
handlar oftast i någon mån om vilken ansträngning
som man bedömer är rimlig. Dessutom kan känslor
av vad som exempelvis är viktigt, spännande eller
osäkert spela in när ett beslut ska tas.
Päivi Koivupalo är koordinator på Nordkalottens
Gränstjänst i Haparanda-Torneå som arbetar med
att informera om hur det fungerar att arbeta över
gränsen. Hon möter många människor som funderar på eller just har börjat jobba över gränsen.
– De tycker det är krångligt. De första gångerna
när man ska ta anställning och börja jobba över
gränsen är det mycket man måste ta hänsyn till och
man måste vara i kontakt med alla myndigheter.
Nästan alla tycker att ”oj, vad jobbigt”. Det är inte
svårt, men man måste göra det. Men när de gjort
det en gång kan de, säger hon.
Samma sak kan arbetsgivare uppleva, menar hon,
särskilt om det handlar om mindre företagare som
bara har några anställda och då måste skilja på de
som är anställda i det ena och det andra landet i sin
administration.
Upplevelserna av svårigheter kan också bli till
berättelser om hur jobbigt det är att arbeta över
gränsen, som sprids mellan människor och leder till
en osäkerhet kring vad som gäller.
– Man har ju hört skräckhistorier när man var
lite yngre om just det här med dubbelbeskattning:
att man måste betala skatt både på finska och svenska sidan, säger till exempel Laura Brännström, som
studerar nationalekonomi och bor i Haparanda.
Personer som arbetar över gränsen kan mycket riktigt behöva betala skatt i både Finland och
Sverige, om de exempelvis får sjuk- eller föräldrapenning. Det handlar dock inte om dubbelbeskattning, utan ersättningen beskattas först i
arbetslandet och därefter har bosättningslandet rätt
att kräva in eventuell mellanskillnad upp till den
skattenivå som gäller där. Ansvaret för att betala
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KATRI PALOSAARI
31 år, studerande, Kittilä

”JAG HAR INTE RIKTIGT
KOLLAT UPP VAD SOM
SKULLE KRÄVAS”
En framtid inom gruvindustrin lockar Katri
Palosaari, när hon är klar med sina studier till
automationstekniker. För tillfället studerar hon
vid den finländsk-norsk-svenska yrkesskolan
Utbildning Nord i Övertorneå och håller på att
skaffa sig finländska yrkeskvalifikationer. Men
hon säger att hon lika gärna skulle kunna tänka
sig att jobba i Sverige eller Norge.
– Jag ser ingen anledning att inte jobba i Sverige så länge problemen med skatter, boende
och språk har retts ut. Men jag har inte riktigt
kollat upp vad som skulle krävas efter att min
utbildning är klar för att få kvalifikationer för att
jobba i Sverige eller Norge också, säger hon.
Tidigare jobbade hon inom turismen, där det
gick utmärkt att ta jobb över gränsen om bara
språkkunskaperna och den rätta erfarenheten
fanns. Så tror hon däremot inte att det fungerar
som automationstekniker.
– Du behöver inte riktigt några yrkeskvalifikationer inom turistindustrin, så därför tänker
jag att det är lättare där, säger hon.
På skolan har Katri Palosaari träffat svenska
vänner, som hon tror skulle kunna tipsa henne
om jobb och arbetsgivare i Sverige. I övrigt har
hon inte så stor uppfattningom var man hittar
intressanta jobb i grannlandet. Hon har tittat på
svenska Arbetsförmedlingens hemsida, men
tycker att det vore bra om jobbsajterna på den
svenska och finländska sidan kunde samarbeta.
De skulle kunna länka även till jobben på den
andra sidan gränsen, menar hon.
– Då skulle du kunna hitta jobbet genom din
egen webbsida som du är van vid, säger hon.
Ett annat sätt att hitta jobb är att leta direkt
via företagens hemsidor och Katri Palosaari har
bland annat kollat på företag i Sverige. Men även
om hon förstår det mesta av det hon läser på
svenska tycker hon att det kan vara svårt att hitta
rätt på de helsvenska hemsidorna.
– Man skulle kunna göra det tydligare för
finländare var vi kan söka jobb. Om svenska inte
är obligatoriskt för jobbet skulle annonserna
kunna vara på engelska. Det skulle vara lättare
att förstå dem då och att ansöka, säger hon.
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andel vill arbeta i grannlandet uppdelat efter hur
väl man känner lagar och regler på arbetsmarknaden i
Så stor andel kan tänka sig att arbetagrannlandet
i grannlandet utifrån hur väl de känner till lagar och
regler på arbetsmarknaden i grannlandet
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Serie2
De svarande har ombetts att ge sitt svar utifrån Serie1
en skala från
1-5, där 5 betyder att man mycket väl känner till
lagar och regler i grannlandet. Antal svarande inom de olika kategorierna var: (5) 12 svarande, (4) 17 svarande,
(3) 42 svarande, (2) 53 svarande och (1) 146 svarande.

in skatten i bosättningslandet ligger på pendlaren
själv, som annars riskerar restskatt.
I den enkät som genomförts i samband med den
här analysen, bland arbetssökande och studerande
kring gränsen mellan Finland och Sverige, uppger
de flesta att deras kunskap om lagar och regler i
grannlandet är relativt låg. I genomsnitt värderar de
273 svarande att den ligger omkring 2 på en skala
1-5, där 5 betyder mycket väl.
Ofta har intervjupersoner som funderar på att
söka jobb på andra sidan gränsen hört talas om att
det kan finnas vissa problem, men vet inte precis
hur regelverket ser ut. Det gör att det krävs en
lite större ansträngning för att välja att jobba över
gränsen.
– Jag ser ingen anledning att avstå från att jobba i Sverige om bara frågorna med skatt, boende
och språk har retts ut. Och förstås, eftersom jag
kommer att arbeta inom elektronik och automation måste jag också ta reda på vilka yrkeskvalifikationer som krävs. Även om jag studerar i Sverige
är det inom det finska studieprogrammet och mina
kvalifikationer kommer att vara finska. Tidigare
har jag arbetat inom turism och där finns det inga
sådana saker man måste tänka på, säger finländska
Katri Palosaari, som studerar automationsteknik
på Utbildning Nord i Övertorneå.
Flera intervjupersoner efterfrågar mer information, men de flesta menar också att de själva
har ett ansvar för att ta reda på den. Samtidigt
tycker vissa att det är svårt att veta var man hittar
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informationen. Piia Oinas i Keminmaa är just nu
föräldraledig, men överväger att söka jobb i Sverige
när hon ska tillbaka till arbetsmarknaden, eftersom
hennes pojkvän arbetar i Luleå. Hon känner till
Nordkalottens Gränstjänst, men vet inte om de
kan hjälpa.
– Jag vet inte om det är bara i mitt huvud att
det är så svårt att jobba över gränsen, med allt
pappersjobb och så. Men kanske kan man be om
hjälp. Men det verkar vara så svårt att ringa till
myndigheterna, man behöver köa och vänta jättelänge, till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och så, säger hon.
Ytterligare en typ av osäkerhet har uppstått för
arbetsgivare under coronapandemin, i och med att
Finland infört restriktioner för in- och utresor vid
gränsen mot Sverige. Att Finland under en period
övervägde att stänga gränsen helt för arbetspendlare
till Sverige har gjort att svenska arbetsgivare tänkt
över en gång till vad det innebär att ha anställda
som bor i Finland.
– Det är lite känsligare. Vi har 30 anställda som
bor i Finland och det är en stor volym som i så fall
hade fallit bort och man kan ju inte ha det så, säger
Patrik Snell, vd för Snells entreprenad i Pajala.
Har det påverkat hur du tänker kring att
anställa personer från Finland?
– Nja, men tanken finns väl där, vad kan hända?
Vi kan inte ha hundra procent finnar och sedan att
de stänger gränsen. Det fungerar ju inte. Det tänkte
man inte på före coronakrisen, säger han.
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0%

20%

40%
Serie1

60%

80%

100%

120%

Serie2

Under våren 2021 skärpte Finland reserestriktionerna, så att endast arbetspendlare som anses ha
ett ”nödvändigt” arbete har tillåtits passera gränsen
från Sverige till Finland, men detta skedde efter att
intervjuerna till denna analys gjorts.
Läs mer om coronakrisens effekter på regionen
på sidan 80.

lediga jobb i Finland. I Sverige är det svårare, det är
inte samma system. I Sverige känner jag inte till alla
söksystem, säger han.
Pekka, som enbart vill framträda med förnamn i
analysen, efterlyser mer information på finska om jobb
på andra sidan gränsen. Till exempel föreslår han att
det skulle kunna stå mer i lokaltidningarna om det.
Även studenten Katri Palosaari skulle vilja att
informationen om jobb i
Sverige och Norge vore mer
lättillgänglig för personer i
Finland.
– Det vore bra att ha en
länk mellan sajterna för de
olika ländernas arbetsförmedlingar. Så att du kunde söka
efter jobb genom din egen
webbsida som du är van vid.
Länken skulle leda dig till den
svenska sidan, men informationen skulle vara synlig på den finska. Om jag
söker ett elektrikerjobb kunde jag ställa in Lappland
och Norrbotten och hitta alla jobb på en gång och
inte behöva titta på många sidor. Det skulle vara bra,
säger hon.
Ett par andra intervjupersoner nämner att
arbetsförmedlingarna också skulle kunna uppmana
till att söka jobb eller matcha arbetssökande med
lediga jobb över gränsen.
Själva sök- och anställningsprocessen är få arbetssökande oroliga över – de flesta förväntar sig att
den ska vara ungefär likadan i båda länderna. Det
är snarare bristande kunskaper hos många om vilka
jobb som finns och hur man hittar dem som skulle

”Det finns många
olika slags söksystem för lediga jobb i
Finland. I Sverige är
det svårare, det är
inte samma system.”

Vanligt att inte känna
till arbetsmarknaden i
grannlandet
Bland de arbetssökande och
studerande som intervjuats
till den här analysen har de
allra flesta betydligt större
uppfattning om var man hittar intressanta jobb i det egna
landet än på andra sidan
gränsen. Det bekräftas också
i den enkätundersökning som genomförts parallellt
med intervjuerna.
– Jag har ingen aning om hur man hittar
intressanta jobb i Sverige och det är faktiskt något
jag skulle vilja veta mer om, säger Edith Oikarinen,
studerande i Uleåborg.
Visserligen uppger många att de går direkt till
företagets eller organisationens hemsida om de är
intresserade av någon särskild arbetsgivare, men
den samlade bilden av lediga jobb kan vara svårare
att få, menar de. Pekka, arbetssökande som också
han bor i Uleåborg, brukar leta jobb via internet
och tjänster som Linkedin.
– Det finns många olika slags söksystem för
ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021
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Dessa faktorer anges som viktigast när man funderar på att ta ett jobb på andra sidan gränsen
FOTO: PRIVAT
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kunna leda till att fler söker jobb över gränsen, även
om de egentligen ser det som en möjlighet.
Även för arbetsgivare kan bristande kunskaper
om arbetsmarknaden på andra sidan gränsen innebära en risk för att man missar att söka efter arbetskraft där. Timo Kärki, branschdirektör för travel &
leisure på det stora finländska bemanningsföretaget
Staffpoint, resonerar kring varför man inte har fler
säsongsanställda svenskar:
– Det skulle ju vara enkelt, vi har ju samma
aktörer i båda länderna – Scandic är till exempel
stort här i Finland. Finns det arbetslöshet inom
branschen i Sverige? Det är konstigt att vi inte har
fler anställda från Sverige. Och lagstiftningen är
väl lik. Jag skulle påstå att det skulle vara enklare
att rekrytera från Sverige än Polen, men vi gör det
från Polen. Kanske är det bara marknadsföring som
behövs i Sverige, men jag vet inte hur arbetslösheten
ser ut inom hotell och restaurang där. Är det någon
nytta med att söka folk i Sverige? funderar han.
Kimmo Nurmos på Business Tornio tar också
upp att det är mindre vanligt att arbetsgivare aktivt
försöker rekrytera över gränsen. När det sker handlar det oftast om arbetskraftsbrist.
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– För de flesta blir det bara så att de börjar jobba
över gränsen, men inom vården har Norrbottens
länsstyrelse varit aktiv i Finland, liksom gränskommunerna, när det gäller allt inom vård. I Kemi och
Torneå-området är det ganska lite med turism, men
upp längs älven har man försökt rekrytera från Sverige. Men det är i mindre skala. Det största är inom
vården, säger han.
Språket som ett hinder
För personer som överhuvudtaget inte talar språket
i grannlandet utgör det mer än ett mentalt hinder.
Men många känner sig osäkra på sina kunskaper, och
tvekar därför inför att ta ett jobb på andra sidan gränsen även om de egentligen tror att de skulle kunna
komma in i språket. En mer djupgående diskussion
kring detta finns i kapitlet om språk på sidan 56.
– Även om det finns invandrare som bara pratar
engelska vågar de jobba här i Torneå, men inte
svenskar som inte kan finska. Finnar är blyga och
svenskar är blyga, så det största hindret sitter mellan
öronen, säger Kimmo Nurmos.
En av dem som tvekar att jobba över gränsen är
ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

För Jaakko Riihiaho är tanken på att ta ett jobb i
Sverige ganska avlägsen. Just nu studerar han
processledning i Uleåborg och tror nog att han
skulle kunna hitta ett jobb minst lika lätt på andra
sidan gränsen. Men pendlingsavståndet på 15 mil

Jan Lindfors från Sodankylä i Finland, som studerar
programmering och webbutveckling.
– Det är lättare att klara sig här i Finland på
grund av språkbarriären, säger han.
Även arbetsgivare kan tveka inför att anställa
personer från grannlandet på grund av språket.
Det kan exempelvis handla om att de anställda
måste kunna ta del av säkerhetsföreskrifter och
instruktioner till maskiner, berättar bland annat
Göran Lantto, produktionschef på det svenska
gruvbolaget LKAB.
Språket kan också utgöra ett hinder för den som
söker jobb, påpekar automationsteknikstudenten
Katri Palosaari. Hon föreslår att arbetsgivare skulle
kunna lägga ut informationen om lediga jobb på
engelska, såvida svenska inte är obligatoriskt för jobbet. Det skulle göra det lättare att förstå informationen och ansöka, menar hon.
Att förhålla sig till det annorlunda
Att arbeta i ett annat land handlar inte bara om
kunskap om hur det fungerar där, information om
var man hittar jobben eller färdigheter i landets
ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

är lite väl långt, tycker han, särskilt eftersom han
har familj.
– Jag skulle absolut kunna överväga att jobba
i Sverige, men kanske inte just nu, framför allt av
familjeskäl, säger han.
Han känner inte till arbetsmarknaden i Sverige
särskilt väl och upplever inte att det är vanligt att jobba över gränsen i trakten där han bor. Å andra sidan
har han en känsla av att det finns goda – kanske till
och med bättre – möjligheter att hitta jobb inom industri eller gruvor i Sverige och Norge än där han bor.
– Fast det baserar jag mestadels bara på en aning,
säger han.
Jaakko Riihiaho menar att det är ganska naturligt
att många människor vill stanna i sin egen lilla cirkel.
– Faktum är att de flesta människor inte vill bege
sig så långt och se olika platser. Det är okej. Men
även om du inte vill det borde du inte vara rädd för att
göra det eller tänka på det som något fel eller dåligt,
säger han.
I framtiden vore det kanske en möjlighet att hela
familjen flyttade till Sverige, om även hans fru fick ett
jobb där, menar Jaakko Riihiaho.
– Det är inget vi har pratat så mycket om, men det
är inte helt uteslutet, säger han.

språk. En viktig dimension är också hur man förhåller sig till att jobba någonstans där allt kanske
inte är precis som man är van vid. Samma sak
gäller förstås även för arbetsgivare när det handlar
om att anställa personer som kommer från ett annat land. Bland intervjupersonerna finns det olika
inställningar till detta.
– Vi har pratat en hel del om detta bland studiekamraterna. Om det varit någon som inte kunnat
tänka sig att söka till Sverige så har det oftast
handlat om en slags osäkerhet i sig. En rädsla för
inte klara sig, över att inte kunna yrket eller klara
språkkunskaperna. En rädsla för att vara ensam. En
osäkerhet. Det är mer en rädsla som har med sådant
att göra än att det handlar om att jobba i Sverige i
sig, säger Edith Oikarinen, som studerar till lageransvarig på yrkesskolan OSAO i Uleåborg.
Bland de 273 personer som svarat på enkätundersökningen som gjorts till denna analys uppger en
femtedel att ”utanför min trygghetszon” är en av de
viktigaste faktorerna när de funderar på om de skulle vilja söka jobb eller ta ett arbete på andra sidan
gränsen. Allra störst betydelse tillmäts visserligen
faktorer som språkkunskaper, lön och möjligheter
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att få ett bra jobb, men trygghetsaspekten är viktigare för de svarande än exempelvis ”administration
och krångel med regler”.
Många intervjupersoner lyfter fram att arbetskulturen i länderna skiljer sig åt (läs mer i kapitlet om
arbetskultur). Vanligtvis ses det av finländarna som
något positivt med att arbeta i Sverige, men ändå
något annorlunda. Från svenskt håll är det färre som
uttalar sig om hur arbetskulturen påverkar i vilket
land de skulle vilja arbeta, men en person tar upp
att han upplever att finländarna har en avigsida mot
svenskar. På samma sätt kan stereotypa bilder av ”de
andra” bidra till känslan av att det inte är samma
sak att arbeta i grannlandet.
Synen på om faktorer som dessa påverkar arbetssökande när de funderar på att söka ett jobb eller en
arbetsgivare som funderar på
att anställa någon skiljer sig
åt mellan intervjupersonerna.
Några tror inte att synen på
arbetskultur eller eventuella
skillnader mellan finländare och svenskar har någon
betydelse, men ganska många
menar att det skulle kunna
ha det. En av dem är Anna
Andersson, kommundirektör
på Övertorneå kommun.
– Det tror jag att det kan
göra, beroende på vad det är
för person man ska rekrytera
och vilken roll den ska ha. Den kultur man har på
företaget och arbetsplatsen påverkar, då kan det
spela roll om man ser det som något attraktivt eller
inte, säger hon.
Att arbeta i ett annat land innebär också vanligtvis att man hamnar i ett socialt sammanhang på
arbetsplatsen, där samtalsämnena kanske till viss
del skiljer sig åt från dem i bosättningslandet. Detta
oroar inte intervjupersonerna särskilt mycket, även
om en person skämtar om att han troligen skulle få
hålla sig till att prata om vädret eftersom han inte
har så stor koll på Sverige. Genom Interregprojektet
Arbeta tillsammans har deltagarna fått förbereda sig
på den här typen av samtal, berättar Katri Palosaari
som studerar där.
– De har förberett oss på normala situationer. Vi
har gått igenom svensk kultur och även svenska tv-serier, musik, filmer och så vidare. Och även våra hobbys.
Saker vi kan prata om med svenskar, säger hon.
Ytterligare en aspekt som kan påverka hur trygg
en person känner sig med att arbeta i ett annat land
är hur många han eller hon känner där. Enkäten som

gjorts till den här studien visar att av dem som känner
fler än fem personer i grannlandet kan 90 procent
tänka sig att arbeta över gränsen. För dem som inte
känner någon är motsvarande siffra 51 procent.
Kimmo Nurmos på Business Tornio är en av
dem som menar att det sociala nätverket påverkar
hur människor tänker kring att ta ett jobb över
gränsen. För dem som lever i de gränsnära samhällena i Tornedalen ligger tanken närmare tillhands,
menar han, eftersom det är en så integrerad del av
deras vardag att människor jobbar i grannlandet.
– Om det är folk som har levt här på gränsen har
de stött på saken. Det är alltid någon de känner som
jobbat över gränsen, så de pratar med dem. Så det är
inte så märkvärdigt. Men så fort man kommer mer
än två mil från gränsen blir det en helt annan sak.
Då vågar man inte och känner
inte till någonting, man blir
mer rädd och frågar ditt och
datt: ”hur ska man göra och är
det svårt och hur är det med
beskattningen?” Folk som bor
på gränsen, de kanske inte vet
exakt, men deras sinnestillstånd är ”de har gjort det, jag
kan också”, säger han.
Per-Anders Ruona på
Arbetsförmedlingen i Norra
Norrbotten/Haparanda
menar att det också kan ha
betydelse om man är nyinflyttad i området eller bor där och har släkt tillbaka
i generationer. Den gränspendling som finns från
Sverige till Finland består enligt honom till stor del
av personer som antingen vuxit upp på finska sidan
och invandrat till Sverige, eller som i släktled tillbaka har sitt ursprung i Haparanda och talar finska.
– Om man bor i ett gränsområde är det naturligt
att man ser på hela det geografiska området som ett
gemensamt arbetsmarknadsområde att söka jobb i.
Det är vår hemmiljö. Det är lika naturligt att åka
omkring och ha bekanta på den finska sidan som
den svenska, det är inget konstigt. De som är nya
och inflyttade har inte det här kulturperspektivet på
de grunderna, säger han.
Läs mer om betydelsen av nätverk och avståndet
till gränsen på sidorna 20-31.

”Så fort man kommer mer än två mil
från gränsen blir
det en helt annan
sak. Då vågar man
inte och känner inte
till någonting.”
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Inställningen till det praktiska
Många praktiska aspekter påverkar människors
inställning till att arbeta eller anställa över gränsen.
Utöver sådant som regelverk och språk är till exempel
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LAURA BRÄNNSTRÖM
29 år, studerande, Haparanda / Västra Nikkala

”Man har ju hört
skräckhistorier om
det här med dubbelbeskattning”
På många sätt är tröskeln väldigt låg för Laura
Brännström när det kommer till att ta ett arbete
över gränsen. Hon är uppvuxen i Haparanda och
bor numera i en liten by strax utanför staden. Varje
vecka åker hon över gränsen flera gånger, för att
handla, fika eller hälsa på sin mormor som bor i
Torneå. Hennes föräldrar är finländska, även om de
också bor i Sverige, och hon känner flera personer
som jobbar och andra som bor i grannlandet. Att
jobba i Finland vore kul, tycker hon.
– Ja. Hela min släkt kommer därifrån, så jag ser
väl inte Finland som utomlands. Det skulle vara kul
att bo på finska sidan igen, eller bara komma över.
Men trots det upplever hon ändå att det vore lite
enklare att ta ett jobb i Sverige än i Finland när hon
avslutat sina studier i nationalekonomi vid Luleå
universitet.
Huvudsakligen är det två saker som hejdar Laura
Brännström från att ta ett jobb på andra sidan gränsen. Det första är språket. Hon har visserligen finska
som modersmål och bodde tre år i Finland som
tonåring, men talar inte språket dagligen och känner
sig lite ringrostig.
– Det stora är finskan, det är väl lite skrämmande
kanske när man inte är fullt finsk i språket i dagsläget. Det har ju försvunnit ganska mycket, säger hon.
Innan hon började studera arbetade Laura Brännström inom hotell- och restaurang och handel, men
enbart i Sverige.
– Jag har försökt vara på finska sidan, men det
är lite motsträvigt just på grund av att när man är
svensk medborgare måste man ju kunna det finska
språket flytande. Jag kan ju det finska språket, men
det är lite hackigt när man inte pratar på heltid.
Det är kanske framför allt själva sök- och anställningsprocessen som hon oroar sig för, att hitta rätt
ord när hon kontaktar en arbetsgivare. Om hon väl
började jobba i Finland tror hon att språksituationen
skulle lösa sig ganska snabbt och att hon skulle
komma in i språket igen.
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En annan sak som håller Laura Brännström
tillbaka lite grand från att söka jobb i Finland är de
gränshinder och praktiska frågor som dyker upp när
man arbetar i grannlandet. Eftersom hon är uppvuxen vid gränsen har hon hört talas om vilka problem
som kan uppstå.
– Man har ju hört skräckhistorier när man var lite
yngre om det här med dubbelbeskattning: att man
måste betala skatt både på finska och svenska sidan.
Nu vet jag ju inte hur det är egentligen, men man har
ju fått höra: ”det går ju inte att jobba där för då får man
betala skatt i både Finland och i Sverige”, säger hon.
Läs mer på sidan 69.
Hon berättar också om en bekant som råkade ut
för att han inte kunde vara pappaledig med sitt barn.
–Det är ju det där med mammaledighet och vabb,
föräldrapenning via Försäkringskassan och att få en
sjukinkomst som kan vara lite skrämmande. Dels
finns det ingen information över huvud taget, och jag
tror att kunskaperna är lite dåliga också, man tänker
inte på det, säger Laura Brännström.
Samtidigt kan hon alltid fråga sina vänner som
jobbar i Finland.
– De jobbar och har liksom inga problem. De säger
själva att standarden är lite lik Sverige, det är ingen
skillnad. Men det kan vara lite svårighet det här med
beskattningen om man är nybörjare, då man måste
ringa runt till Skatteverket och fråga arbetsgivaren
och så, säger hon.
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Luleå.

avståndet till arbetet en viktig faktor för flera av
intervjupersonerna. I enkäten svarar 24 procent att
pendling och restider är en av de viktigaste faktorerna när de funderar över att jobba över gränsen. Det
handlar i förlängningen också om ekonomi, eftersom
det kostar att pendla eller att skaffa en övernattningslägenhet, påpekar exempelvis Tomi Kouvala, som
studerar metallarbete och maskineri, samt kurser i
matematik, fysik och energiteknik i Uleåborg. Själv
skulle han inte vilja pendla alltför långt eftersom han
har familj, men menar att så långt som till Haparanda – 130 kilometer – vore möjligt.
Jaakko Riihiaho, som studerar processledning
och bor i finländska Kempele, menar att avståndet
till gränsen kan vara något som avskräcker i åldrar
när man kanske vill träffa en partner och skaffa
familj, särskilt för kvinnor. För honom är familjen
den viktigaste anledningen till att han just nu inte
skulle vilja pendla till Sverige.
– Nackdelen skulle vara pendlingen. Å andra
sidan vore det inte helt omöjligt att flytta till
Sverige om min fru också fick ett jobb där. Det
är inget som vi har pratat mycket om, men det är
inte otänkbart, säger han.
Även Kenneth Sjaunja, processledare på Region
Norrbotten, tar upp avstånd och pendling som
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en faktor för den som funderar på att ta ett jobb.
Men han menar att det finns fler omständigheter
som påverkar hur man bedömer avståndet.
– Jag tror att avståndet från hemmet till arbetsplatsen har betydelse. Sedan kanske man kan pendla
längre inom Sverige än till Finland. Det finns en
barriär som är större på grund av språk, kultur och
kanske okunskap om hur det är i Finland, säger han.
En annan aspekt som kan påverka inställningen
till att arbeta över gränsen kan vara att man invandrat
till Sverige från ett annat land i världen och tvekar
inför att gå igenom den byråkrati som det innebär
att börja jobba i ett nytt land ytterligare en gång. Det
menar Kimmo Nurmos på Business Tornio.
– Om det är svårigheter i språket redan i det
landet där man bor kan det vara svårt att börja jobba över gränsen. Och om man har svårigheter med
Skatteverket och det där byråkratiska i hemlandet,
så att det är svårt och nytt – då vill man inte göra
det igen. Men när sakerna har börjat rulla, då blir
det en helt annan sak. Men det är ju en sak som tar
decennier, kanske en generation, säger han.
Samtidigt menar han som tidigare nämnts att
invandrare i Sverige ibland i högre grad än infödda
svenskar vågar trotsa bristande finskkunskaper och
ta ett jobb över gränsen.
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Nöjd som det är
När kännedomen om arbetsmarknaden på andra sidan gränsen är liten, man har hört talas om krångel
med skatteregler och annat men inte riktigt vet hur
det fungerar, det geografiska avståndet och därmed
pendlingen är ganska lång, språket lite knaggligt
och man känner ett visst inre motstånd mot att
jobba där man inte känner någon – då är det lätt
att tänka att det är tillräckligt bra där jag är. Ingen
annan utmaning behövs.
Den känslan kan naturligtvis ha att göra med
hur arbetsmarknaden där man bor och på andra
sidan gränsen ser ut, men hänger också samman
med ens egen inställning, menar flera intervjupersoner. Ingen av dem vi talat med uttrycker själva –
med de orden – att de nöjer sig med sin situation,
men några tar upp att det är en ganska vanlig
inställning i allmänhet.
– Jag tror att vissa människor helt enkelt vill
lämna landet ibland och få möjlighet att besöka
andra länder, och att andra tänker: varför skulle jag
åka till ett annat land – det hjälper ju inte mitt eget
lands ekonomi på något sätt. Det finns människor
som tänker ”mitt land är det bästa – jag kan inte
åka någon annanstans”, säger Niko Mankinen,
mekanikerstuderande från Kiiminki.
Att känna så är okej, menar Jaakko Riihiaho,
studerande från Kempele, så länge det inte beror på
att man låter sig styras av rädsla.
Kimmo Nurmos på Business Tornio tror att det
ligger i den mänskliga naturen att göra det lätt för sig
och undvika onödiga ansträngningar. Samma spår är
Tomi Kouvala, studerande i Uleåborg, inne på.
– Det borde vara precis lika enkelt att söka ett
jobb i Finland och Sverige. Det viktigaste vore att
ansökningsprocessen var likadan och lika enkel i båda
länderna, så att du inte behövde göra något extra i
grannlandet. Om folk verkligen vill ha ett visst jobb
anstränger de sig till sista droppen, men om de inte är
riktigt lika intresserade och kan komma undan på ett
lättare sätt, gör de inte den ansträngningen, säger han.
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JANNE ALATALO
administrativ chef Tapojärvi

”DET ÄR INTE SÅ LÄTT ATT
KOMMA UTIFRÅN”
Tapojärvi, ett finländskt entreprenadföretag
inom gruvindustrin, har mest finländska anställda. Språkskillnaderna och olika kollektivavtal är två av anledningarna, menar Janne
Alatalo som är administrativ chef. Företaget,
som har huvudkontor i Torneå, har cirka 650
anställda, varav 550 i Finland, 50 i Sverige
och 50 i Italien. Cirka 30 av de anställda som
arbetar på företagets arbetsplats i Gällivare
veckopendlar från Finland.
Janne Alatalo tror att det kan vara svårt att
komma från ett annat land för att jobba i gruvorna och menar därför att företag inom branschen
anställer från hemlandet i första hand.
– I gruvbranschen är det ganska mycket samma personer som jobbar. Det är kanske inte så
lätt att komma utifrån till exempel. Det är liksom
att alla känner alla. Det är inte lätt, säger han.
Han tror att det skulle vara svårt för Tapojärvi att börja anställa fler från den svenska sidan.
Tidigare har de visserligen haft flera anställda
som bor i Sverige och pendlar till Finland, men
de har då pratat flytande finska.
– Jag tror att det skulle vara lite svårare om
vi skulle anställa fler från den svenska sidan. Vi
har hittills haft våra krav på finska sidan så det
har varit lite lättare för oss. Men, om vi tänker
att svenska bolag skulle rekrytera från finska
sidan, så tror jag att det inte är lätt för dem
heller, utan att det är lättare att rekrytera från
hemlandet, säger han.
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RESERESTRIKTIONER UNDER CORONAPANDEMIN:
19 mars 2020: Finland stänger gränsen för resor
in i landet, förutom för gods- och nödvändig pen
deltrafik. Arbetstagare i Sverige och Norge, som
har fast anställning i Finland, tillåts passera.

CORONAPANDEMIN
Coronapandemin och reserestriktionernas
påverkan på de mentala gränshindren
I intervjuerna framkommer det att coronapandemin har synliggjort gränsen i Tor
nedalen, medan den tidigare inte var något människor reflekterade över i samma
utsträckning. I och med att Finland delvis stängt gränsen under pandemin pratas
det mer om ett ”vi och de” i regionen och känslorna som väckts av reserestriktio
nerna riskerar att skapa sår som tar tid att läka, menar några intervjupersoner.
Samtidigt pratar många om att banden över gränsen är täta och hållfasta. Många,
särskilt på den finländska sidan, tror heller inte att effekterna i gränsregionen
behöver bli så långvariga.
För invånarna i gränsregionen i Tornedalen har
coronapandemin inneburit en stor förändring i
vardagslivet. Uppfattningen bland de intervjuade
har varit att gränsen tidigare knappt märkts av. I och
med de införda reserestriktionerna så har de boende
under coronapandemin i perioder varit hindrade
från att besöka släktingar och vänner, handla, göra
ärenden eller att åka till jobbet eller studierna på
andra sidan gränsen. I samband med flyktingkrisen
2015 var gränsen i regionen öppen, men en effektiv
tullkontroll infördes från svensk sida som påverkade
gränstrafiken och restiden över gränsen, vilket finns
beskrivet i rapporten ”ID- och gränskontroller i
Norden” (2016) som är framtagen av Øresundsinstituttet.
I enkäten till denna rapport har omkring två
tredjedelar av de svarande uppgett att deras inställning till att ta ett jobb i grannlandet inte har påver80

kats av coronapandemin. Knappt en tredjedel svarar
att pandemin har inneburit att de har mindre lust
till att jobba i grannlandet jämfört med tidigare, och
bara några få menar att de har större lust att jobba i
grannlandet än tidigare. Majoriteten av de som har
svarat bor i Finland. Det är också på den svenska
sidan som de boende nära gränsen har upplevt att
Finlands reserestriktioner har lett till stora inskränkningar i vardagen. Eftersom coronapandemin är
pågående så är det oklart vilka dess effekter kommer
att bli i gränsregionen och den kommer troligen att
fortsätta påverka inställningen till grannlandet även
efter genomförandet av denna rapport.

7 april 2020: Gränsrestriktionerna förtydligas,
så att en arbetstagare som tar sig över gränsen
till Finland måste ha ett intyg från arbetsgivaren
över att arbetet är nödvändigt. Alla som korsar
gränsen ska försätta sig i 14 dagars karantän
eller förhållanden som motsvarar karantän.
14 maj 2020: Det blir tillåtet att resa in i Finland
för personer med särskilda skäl och det krävs
inte längre en motivering av att arbetsresan är
nödvändig så länge det handlar om ett arbets
uppdrag eller en anställning i Finland.
Under sommaren 2020 lättade de finländska
myndigheterna på gränsrestriktionerna och resor
in i landet, utan några särskilda skäl, tilläts igen.
24 augusti 2020: Finland återinför begränsning
ar för inresa, men ett särskilt undantag införs
för boende i gränsområdena. Det handlar inte
om hela kommuner, utan om invånare i utpe
kade områden och orter nära gränsen mellan
Finland och Sverige. De blir tillåtet att passera
gränsen för vardagliga ärenden, utan särskilda
skäl eller krav om att gå i karantän, men inte
för mer omfattande resor. Gränsområdena som
omfattas är Haparanda-Tornio, Övertorneå-Yli
tornio, Pello-Pello, Pajala-Kolari, Muodoslom
polo-Muonio, Karesuando-Karesuvanto,
Skibotn-Kilpisjärvi, Kautokeino-Kivilompolo,
Karasjok-Karigasniemi, Tana-Utsjok/Nuorgam
och Neiden-Näätämö.
24 september 2020: Undantaget för gränsboen
de utökas till att gälla alla invånare i gräns
kommunerna. I Sverige gäller det kommunerna
Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna
(endast Vittangi och Karesuando) och i Finland
kommunerna Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari,
Muonio, Enontekis, Enare och Utsjoki, varav de
sista två kommunerna har gräns bara mot Nor
ge. Resedokument som pass ska medföras och
bevis på att man är boende i en gränskommun.

En osynlig gräns blev synlig
”En öppen region med vardaglig interaktion”. ”I
det stora hela är vi som bor här väldigt lika”. Det
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5 oktober 2020: Finländska regeringen skärper
inresereglerna ytterligare. Den som kommer till
Finland från Sverige rekommenderas att försät
ta sig i frivillig karantän i 14 dagar. Den dagliga
gränstrafiken mellan Finland och Sverige kan
fortsätta utan krav på karantän.
Intervjuerna till denna rapport gjordes mellan den
2 december 2020 och den 21 januari 2021.
27 januari 2021: Möjligheten att resa över
gränsen begränsas ytterligare och bara de med
arbete i Finland som anses som ”nödvändigt” har
tillåtelse att resa in för att arbeta, vilket anses
vara arbeten som har betydelse för samhällets
funktion eller försörjningsberedskapen. De
särskilda regler som har gällt för gränsboende
tas nu bort.
6 februari 2021: Sverige inför krav på att alla
inresande måste visa upp ett negativt covid
19-test, som är högst 48 timmar gammalt, för
att få resa in i landet. Arbetspendlare ges lov
att få använda ett test som är upp till en vecka
gammalt. Undantagna är bland annat svenska
medborgare, utländska medborgare under 18 år
och personer med bostadsadress i Sverige.
15 februari 2021: Öppethållningen vid de finska
gränsövergångarna i Karesuvanto, Kolari, Mu
onio och Pello begränsas till mellan kl. 07-21.
Gränsövergången i Tornio håller öppen dygnet
runt. Begränsningen gäller inte för godstrafik
och persontrafik, som kan motivera att de behö
ver resa vid andra tider.
24 maj 2021: Inresa tillåts återigen för personer
boende i gränssamhällen längs gränsen mellan
Finland och Norge, men inte vid gränsen mot
Sverige. För svenska medborgare är fortsatt
endast ett arbete som är viktigt för samhällets
funktion giltigt för att resa till Finland för att
arbeta. Giltiga skäl för inresa är även bl.a. att
besöka en familjemedlem eller studier. Ett
negativt covid 19-test eller färdig vaccinering är
inte godtagbart för inresa från Sverige.
31 maj 2021: Sverige tar bort inreserestriktio
nerna för de nordiska länderna.
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är några sätt som de intervjuade beskriver den
svensk-finska gränsregionen. Många betonar likheterna mellan svenskarna och finländarna, nämner
den gemensamma kulturen och historien och
relaterar till sig själva som folket ”i norr” som har
mycket gemensamt. Gränsen i regionen har tidigare inte varit synlig och man reflekterar inte kring
att man åker över en gräns när man tar sig till det
andra landet, enligt flera intervjuer. Framför allt
uppger de som bor nära gränsen det. Läs mer om
synen på gränsen i kapitlet om nätverk.
– Vi har inte sett gränsen så tydligt. Mellan
Haparanda och Torneå, den andra sidan är inte Finland, det är bara andra sidan byn i princip. Man har
inte sett gränsen så mycket, den är nästan osynlig.
Jag tror att det är så över hela Tornedalsgränsen,
säger Anders Bergmark, som är arbetssökande och
bor i den svenska gränsorten Hedenäset.
Många åker över gränsen
för att handla mat, göra ärenden, hälsa på släkt och vänner,
utöva fritidsaktiviteter eller
pendla till jobb eller studier.
En del på daglig basis, andra
vecko- eller månadsvis. När
Finland delvis stängde gränsen
den 19 mars 2020 stoppades
mycket av gränstrafiken, då
endast arbetspendlare tilläts
komma över till Finland, samtidigt som de förväntades att
befinna sig i karantänliknande
förhållanden när de var i Finland. Inresa till Sverige från Finland har under stora
delar av pandemin inte varit begränsad och därför
har förändringen i vardagen främst blivit påtaglig
för de som bor på den svenska sidan. Finländska
medborgare har, när denna rapport sammanställs,
kunnat passera gränsen obehindrat, med undantag
för under februari till maj, då svenska regeringen
införde krav om ett negativt covid 19-test för att åka
över gränsen till Sverige.
Svenska arbetspendlare med fast anställning i
Finland har kunnat åka till jobbet under pandemin, men har behövt visa upp arbetsintyg för vakterna vid gränsstationerna. Den 27 januari 2021
införde dock den finländska regeringen ett inresestopp för personer med jobb som inte anses som
”nödvändiga”, vilket var en skärpning av reglerna
gentemot hur de varit utformade tidigare. Det
hade funnits en oro även tidigare för att gränsen
kan komma att stängas även för arbetspendlare,
visar nyhetsinslag från bland annat SVT Norr-

botten och finska Yle, men den oron avtog enligt
intervjuerna något när reglerna för gränssamhällen
infördes i augusti 2020.
Svårigheter i vardagslivet
Mycket av den vardagliga interaktionen mellan de
boende på svenska respektive finska sidan i gränsregionen har hindrats i och med reserestriktionerna
under 2020-2021. Tidvis har det påverkat möjligheten att träffas. Mellan Haparanda och Torneå satte
finska myndigheter upp ett kravallstaket som delade
orterna där vänner och släktingar kunde mötas och
prata med varandra över staketet på ett par meters
avstånd. Korta turer till den finska sidan för att
handla mat eller för vardagliga ärenden förbjöds
under våren 2020 och även i början av 2021 för de
som inte är finländska medborgare, medan resor
från Finland till den svenska
sidan försvårades i och med
karantänsreglerna samt i och
med att finska medborgare
behövde visa upp ett negativt
covid-test, som var högst 48
timmar gammalt, vid inresa
under februari till maj.
Människor i gränsregionen pratar i intervjuerna,
som genomfördes i december
till januari, om hur de rent
konkret har påverkats på olika
sätt av gränsrestriktionerna.
Många har minskat sina resor
över gränsen, även efter att de blev tillåtna igen.
Vardagliga ärenden görs mer sällan och släktingar på
andra sidan gränsen har inte kunnat besökas. Vissa
praktiska problem har uppstått när vissa typer av
produkter till exempel inte finns i Haparanda utan
bara i Torneå. Flera butiker i köpcentret Rajalla har
haft en minskad försäljning när Haparandaborna
inte har kunnat ta sig dit. Detsamma gäller för
snusbutiker på svenska sidan som ofta besöks av
finländare. För att nämna några exempel.
– När jag skulle över bara för att tända ljus på
min morfars grav i våras. Bara en sån enkel sak, som
vi gör på allhelgona och på påsk, har ju inte gått förrän nu. Det har gjort att man känner ”nej, nu blir
jag ju besviken!”. Men nu har ju det gått över. Det
jag är orolig över är Finlands regering, de ändrar ju
sig ofta, ”nu är gränsen stängd”, ”nu är den öppen”,
”nu lite grand”, säger Laura Brännström, studerande
som bor i Haparanda och som är svensk medborgare
men har finsk bakgrund, i intervjun i december.

”Efter beslutet om
gränssamhälle så
har allt blivit som
vanligt igen. Det
är inte prat om att
det är corona här
och där.”
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– Tidigare var jag alla dagar i veckan i Sverige och
försökte att arbeta på båda sidorna, om jag inte var
på någon arbetsresa. Men nu för tiden under corona
så är det svårt. Jag är två-tre dagar i veckan i Sverige.
Om det behövs, så att jag måste vara på arbetsplatsen
i Haparanda, då har jag bara 15 minuter mellan arbetsplatserna. Jag har ett eget kontor i Haparanda, så
på gott och ont är det lätt för mig att arbeta när det
behövs, säger Tapio Herajärvi, vd på Corrotech som
har verksamhet både i Torneå och Haparanda.
I augusti 2020, när Finland på grund av smittonivån i omvärlden åter införde inreserestriktioner
för grannländerna, infördes särskilda regler för de
boende nära gränsen. Vardagliga resor tilläts för
boende på orter längs väg 99 på den svenska sidan
och boende mellan vägen och riksgränsen. För
många människor i regionen blev det en trubbig
definition och avgränsningen var inte logisk tyckte
bland annat den politiska samarbetsorganisationen
Tornedalsrådet som skrev ett yttrande till finska
inrikesministeriet där man bad att reglerna om
”gränssamhällen” skulle omfatta alla de boende i
gränskommunerna, med några undantag. Argumentet var att områdets kulturella och historiska
koppling var betydande.
– Många kände att de blev orättvist behandlade.
Men efter beslutet om gränssamhälle så har allt
blivit som vanligt igen. Det är inte prat om att det
är corona här och där och man skyller inte på varandra, säger Tuula Ajanki, vd för Tornedalsrådet.
Att mycket skulle fungera som vanligt igen
motsägs dock av flera intervjupersoner som menar
att det har förekommit hot och att de har känt sig
stigmatiserade under coronapandemin till följd av
ländernas olika strategier.
Reglerna om ”gränssamhällen” har därefter
utvidgats till att gälla alla boende i de kommuner
som ligger intill gränsen. En definition som tillät
vardagliga resor för de gränsboende fram till att nya
reserestriktioner infördes den 27 januari 2021.
Besvikelse och motsättningar
Reserestriktionerna under coronapandemin har lett
till uppblossande känslor hos många och inneburit
ett ökat ”vi och de”-tänk, enligt flera intervjupersoner. Flera av de intervjuade på den svenska sidan
uttrycker besvikelse, oro och till viss del ilska.
Åsikterna bygger i flera fall på en känsla av orättvisa
och att man känner sig utpekad. Åsikter, hot och
olika former av attacker mellan gränsbor har format
motsättningar i gränsregionen. Motsättningarna
märks på flera håll i regionen, enligt intervjuerna.
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REGIONEN MER MOT
STÅNDSKRAFTIG MOT NATIO
NALISTISKA STRÖMNINGAR
I flera intervjuer pratas det om ett ”vi och
dem” och att den delvisa gränsstängningen
har synliggjort gränsen mer. Fredriika Jakola,
forskare vid Uleåborgs universitet inom gräns
frågor och regional utveckling, säger att
nationella identiteter finns och de har även
uttryckts på ett mer aggressivt sätt tidigare i
gränsregionen, till exempel under flyktingkri
sen 2015 då det genomfördes demonstratio
ner med viss inblandning från högerextrema
grupper. Hon vill inte göra något samband
mellan stämningen under coronapandemin
och de demonstrationer som förekom 2015,
och menar också att en välintegrerad region
som Tornedalen, med täta vänskapsband över
gränsen och en utbredd tvåspråkighet, har
förutsättningar att vara mer motståndskraftig
mot sådana negativa effekter.
– Sättet du känner på gentemot andra
nationaliteter, att man inte känner till språket
eller inte har kontakter där, det ökar de nega
tiva effekterna, säger hon.
Det finns alltid en tävlan och rivalitet
mellan Finland och Sverige, som inte alltid
behöver vara negativ, men som ibland är det,
resonerar hon vidare. Läs mer om rivalitet
över gränsen i kapitlet om Gemenskap och
skillnader på sidan 32.
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Köpcentret Rajalla - På gränsen i Torneå.

Svenska medborgare känner sig orättvist behandlade
av den finländska regeringen, men även finländska
medborgare som bor i Sverige känner sig ovälkomna
till Finland. På den finska sidan upplever finländska medborgare att de har blivit utpekade, av både
svenskar och av finländare, för att de har åkt till
Sverige där smittan har varit högre.
Kai Juntura, bosatt i Haparanda, har finskt medborgarskap och är född i Finland.
– En vän berättade att han fick krossat fönstren
på bilen, att man kastat ägg, men det är lite konstigt när han är finländsk medborgare. Så nu har vi
kommit tillbaka till det där Sverige mot Finland.
När de stängde gränsen, så vet jag att det var en
svetsare i Torneå som gnällde över att jag kom dit
med smittan, men sen visade det sig att han var i
Sverige och köpte snus och stod i kön till Systembolaget, säger han.
Han är även besviken över hur han har blivit
behandlad av gränsvakterna och att han inte har
kunnat ta med sig sin fru och barn över gränsen.
– Jag som är finsk medborgare måste de släppa
över gränsen, men Haparandabor måste visa att
de är från Haparanda för att komma över och det
är inte bekvämt. Min fru och dotter är inte finska
medborgare och de måste visa papper. Det är ju så
att den gränsen alltid har varit öppen. Det är som
ett slag i ansiktet för Haparandabor att inte kunna
komma över. Man kommer ju över, men det är
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jobbigt, säger han.
Trots att reglerna för de gränsboende lättades
under sensommaren 2020, så finns på den svenska
sidan fortfarande en motvilja mot att åka över gränsen, enligt vissa intervjuade. Göran Lantto, boende
i regionen och som jobbar som produktionschef
på LKAB, har under 2020 kört över gränsen fem
gånger totalt.
– Man började med restriktionerna i mars-april.
Då kunde arbetspendlare åka över men däremot
inga andra och det ligger lite kvar. Sedan kom det
ganska fort tillbaka att vi kunde åka över och handla
till exempel, men jag tycker det är en ganska hätsk
stämning. Du måste visa dokument på var du bor.
Det har hänt en massa grejer, man har hällt målarfärg på bilar och så. Det känns inte bra just nu att
åka över, så vi försöker undvika det, säger han.
Fredriika Jakola, forskare i regional utveckling
och gränsfrågor vid Uleåborgs universitet, menar
att reserestriktionerna har lett till ett förtroendeproblem mellan de båda sidorna. Problemet har enligt
henne inte handlat om att gränsen har varit stängd,
utan de olika strategier som har tillämpats i Finland
och i Sverige.
– Hur det materialiserades var mycket tragiskt
i Torneå och Haparanda. I Sverige var den stora
frågan att svenskar inte kan ta sig över gränsen, men
finländare kan, säger hon.
I några intervjuer nämner personer att det har
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varit stigmatiserande att åka över gränsen för att
jobba, även om det varit tillåtet. En person vill
inte bli intervjuad på grund av att flera har haft
synpunkter på att hon åker till jobbet i Sverige och
att hon har fortsatt att arbeta trots att smittspridningen i Sverige varit hög. En annan har ocskså
avstått från att bli intervjuad efter att han har
upplevt hot på arbetsplatsen.
Negativa åsikter och ryktesspridning har även
förekommit på den svenska sidan om gränsen mot
finländare. Bland annat har finländare, eftersom
åtgärderna i Finland varit strängare än i Sverige,
blivit utmålade som hysteriska, berättar en intervjuperson. Samtidigt har flera företag och kommuner
på den svenska sidan valt att följa coronarestriktionerna i Finland och till exempel infört krav på att
använda munskydd. I Haparanda kommun gick
man de finländska reglerna till mötes och meddelade i november att munskydd är ett bra komplement
till de svenska reglerna.
Känslorna avtar ju längre bort från gränsen
De som bor längre ifrån gränsen reflekterar, i intervjuerna till rapporten, inte på samma sätt över att
gränsen är stängd och tanken är inte lika närvarande
hos dem. De tror inte i lika stor utsträckning heller
att de långsiktiga effekterna av coronapandemin i
gränsregionen blir så påtagliga.
– Vad jag har läst så har det inte påverkat gränsrelationerna så mycket. Jag tror att för människorna
som bor där så kommer det inte innebära någon
stor förändring på lång sikt. Situationen kommer
att bli normal efter vaccinet, säger Jan Lindfors,
vuxenstuderande och bosatt i Sodankylä, cirka 20
mil från gränsen till Sverige.
Coronapandemin verkar inte ha påverkat deras
inställning till det andra landet lika mycket, som
för de boende nära gränsen. De refererar inte heller
nödvändigtvis specifikt till den svensk-finska gränsen när de pratar om coronapandemin.
– Man måste vänta på att gränserna öppnar
igen. Det är många som vill åka på semester till
Kanarieöarna, säger Pekka Tikkala, arbetssökande
från Uleåborg, när han svarar på frågan hur han tror
samhället kommer att utvecklas när krisen är över.
– När gränserna öppnar tror jag att det blir
normalt igen, säger han.
Enkäten till denna rapport visar annars att
boendeavståndet till gränsen inte har någon stor
betydelse för hur coronapandemin har påverkat
människors syn på att börja jobba över gränsen.
Oavsett var man bor så svarar de flesta att pandeØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

min inte har påverkat inställningen alls, medan
några svarar att det har påverkat inställningen
negativt och några få uppger att de har fått en
större lust till att söka jobb i grannlandet. Inte
heller hur ofta man är i grannlandet tycks påverka
ens inställning, visar enkätsvaren.
Däremot, visar intervjuerna, att boende närmare
gränsen generellt uttrycker mer känslor när de
pratar om coronapandemin. Vardagslivet har blivit
mer påverkat. Men förutom de som uttrycker en
besvikelse, så har också många en förståelse för att
situationen är som den är.
En del vill inte längre jobba över gränsen
Det finns en minskad vilja, kopplat till svårigheterna att resa, till att ta ett jobb i ett annat land under
coronapandemin, enligt intervjuerna. Omkring en
tredjedel har dessutom svarat i enkäten att de har
mindre lust att jobba i grannlandet med anledning
av pandemin. Det finns också en tendens till att fler
tittar på möjligheten att kunna arbeta på distans. En
del, som kanske hade ett intresse av att söka jobb över
gränsen, skjuter också upp de planerna, uppger de.
– I det långa perspektivet påverkar det inte mig,
men just nu letar jag inte aktivt efter ett sommarjobb i Sverige. Men det baseras på det allmänna
pratet kring smittotalen i Sverige. Om jag hade ett
jobberbjudande så hade jag varit tvungen att ta reda
på smittonivån i just den delen av Sverige, säger
Jaakko Riihiaho, studerande från Kempele.
Kai Juntura, från Haparanda och finländsk medborgare, vill hellre jobba i Sverige framöver och en
av anledningarna till det är hur han tycker att han
har blivit behandlad av finländska myndigheter.
– Det har påverkat jättemycket. Som Haparandabo har jag väldigt svårt för hur de i vissa
situationer har behandlat mig just på grund av att
jag är från Sverige, säger Kai Juntura, och nämner
att han varit tvungen att visa dokumentation för
gränsvakterna och att processen vissa dagar har
kunnat ta en halvtimme.
Han tror att pandemin inte kommer att påverka viljan till att jobba i Finland för de som redan
har jobb där.
– Men de som letar efter jobb tror jag inte kommer leta så mycket på finska sidan, säger han.
Det finns samtidigt många intervjupersoner på
både den svenska och finska sidan som hänvisar till
att banden över gränsen är så täta att de långsiktiga effekterna inte kommer att bli så tydliga.
Det märks också en skillnad i inställningen till
grannlandet utifrån hur man har uppfattat turerna
85

CORONAPANDEMIN

runt coronapandemin och i vilken mån man tar
åtgärderna personligt eller inte. På den finländska
sidan tycks inte pandemin och inreserestriktionerna ha lett till lika starka känslor som i Sverige, av
förklarliga skäl eftersom invånarna mestadels har
varit tillåtna att passera gränsen.
– Det är kanske så att jag inte skulle vilja jobba
i Sverige förrän det är lite lugnare. Speciellt i Luleå
har det varit cirkus med corona. Men jag hoppas
det går över och blir som vanligt, säger Piia Oinas,
föräldraledig och arbetssökande, bosatt i orten
Keminmaa, strax öster om Torneå.
Möjlig högre tröskel för att anställa
I och med reserestriktionerna i samband med
coronapandemin är det möjligt att man upplever
en högre tröskel för att
anställa från den andra
sidan gränsen, uppger några
av de arbetsgivare som har
intervjuats. Enligt dem har
gränsstängningen lett till
att medvetandet om att de
anställer personer från ett
annat land har ökat, medan
man tidigare inte har reflekterat kring var den anställde
bor. Coronapandemin
har väckt en viss oro som
handlar om att en gränsstängning skulle kunna leda
till att de helt plötsligt står utan arbetskraft.
– Ja, det är lite känsligare. Man funderar i och
med att de ett tag tänkte stänga gränsen även för
arbetspendlare. Vi har ca 30 finska anställda och det
är en stor volym som i så fall hade fallit bort och så
kan man ju inte ha det. Tanken finns väl där, vad
kan hända? Vi kan inte ha hundra procent finnar
och sedan att de stänger gränsen. Det fungerar ju
inte. Det tänkte man inte på före coronakrisen, säger Patrik Snell, vd för maskinentreprenadföretaget
Snells entreprenad i Pajala.
Resonemanget kan skilja sig från bransch till
bransch och hur stor bristen är på arbetskraft kan
spela roll.
– Om jag tänker inom vården, vi har jättesvårt
att rekrytera oavsett, så alla är välkomna som kan
göra jobbet. Så jag tror inte det gör att vi tänker
annorlunda. Men jag kan tänka mig att om man
har ett val i nuläget kanske man väljer en svensk
för man vet inte vad som händer med gränsen,
säger Anna Andersson, kommundirektör Övertor-

neå kommun.
I och med att den svenska gränsen mot Finland
inte har varit stängd så verkar det inte finnas samma
oro hos arbetsgivare i Finland. Men det kan komma
att ändras beroende på hur länge pandemin fortsätter och en kraftigare gränsstängning skulle kunna
påverka inställningen även i Finland.
– Det har varit gränshinder och situationen
har varit lite stressad. Personligen känner jag inte
till något fenomen att vi i Finland till exempel
tänker annorlunda om någon från Sverige, säger
Tero Hyttinen, på Arbetskrafts- och näringsbyrån i
finska Lappland.
– Jag tror att corona kommer att påverka ganska
länge i framtiden. Arbetsgivarna kanske inte är
så villiga att rekrytera över gränsen. Och även de
som söker, de kanske tänker efter två gånger innan
de söker jobb över gränsen, i
och med att den varit öppen
och sedan stängts och öppnats
igen, med olika regler, säger
Päivi Koivupalo, koordinator på
informationstjänsten Nordkalottens Gränstjänst.
Gränsstängningarna som
från och till har varit olika
märkbara, kan även påverka
synen på regionen man verkar
i, menar Kenneth Sjaunja,
processledare på Region Norrbotten.
– Att näringslivet, där svenska
eller finska företag jobbar i det andra landet, för dem
har det varit ett sätt att hitta nya affärer. Det är inte
så lätt när man stänger en gräns, då kan det hända att
man flyttar sin verksamhet mer inom landet. Befolkningen är så liten att man måste ha en marknad som
går över gränsen, så brukar det vara, säger han.

”Det är kanske så
att jag inte skulle
vilja jobba i Sverige
förrän det är lite
lugnare. Speciellt i
Luleå har det varit
cirkus med corona.”
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Färre finländare oroas över att effekterna
ska bli långvariga
Det finns tendenser till att förtroendet för varandra
på båda sidor om gränsen har skadats under pandemin. Flera intervjupersoner pratar om att gränsen
plötsligt har blivit synlig, när den inte var det tidigare, och på den svenska sidan pratar flera om att det
finns en besvikelse över att man har blivit misstrodd
och inte tillåts ta sig över gränsen. Det finns berättelser om att man har inskränkts i sin vardag och att
man till exempel inte kan gå över till grannen i byn
på andra sidan gränsen ”för att ta en kaffe”. Det är
tydligt att många boende nära gränsen har nätverk
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E4:an i riktning mot Finland.

som sträcker sig över gränsen, av vänner, bekanta
och familjemedlemmar. Det finns olika uppfattningar i intervjuerna om hur lång tid det tar innan
det ömsesidiga förtroendet återhämtar sig igen.
– Efter beslutet om gränssamhällen har mycket
blivit som vanligt igen. Det är inte prat om att det
är corona här och där. Man skyller inte på varandra.
Men om gränsen hade varit stängd då hade man
börjat skylla på varandra. Många på den svenska
sidan var också upprörda över att finnar kommer till
den svenska sidan och shoppar, när inte de får åka
till finska sidan, säger Tuula Ajanki, vd för samarbetsorganisationen Tornedalsrådet.
– Jag tror och hoppas att det kommer att gå
tillbaka till det normala. Men det finns en risk att vi
tappat lite förtroende för varandra, säger Anna Andersson, kommundirektör på Övertorneå kommun.
Det finns, som tidigare nämnts, en tro på att de
starka banden över gränsen gör att Tornedalsregionen är särskilt väl rustade inför den här typen av
utmaningar och att de långvariga effekterna inte
kommer att bli märkbara.
– Nej, jag tror inte det. Vi är så blandade, det är så
många som har sina rötter i Finland och bor här och
tvärtom, så småningom återgår det till det normala
om alla regler är samma, fortsätter Anna Andersson.
Känslor och i vilken utsträckning man personligen känner sig sviken av grannlandet kan dock
spela in kring hur man ser på hur samarbetet och
interaktionen över gränsen kommer att påverkas
efter pandemin.
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– Det här är sår som kommer att ta lång tid att
läka. Det har varit rena hot, mycket på finska sidan.
Gränsvakterna har också ett sätt att arbeta på som
inte riktigt känns bra, säger Göran Lantto, som bor
i regionen och som är produktionschef på LKAB.
En betydande slutsats är att av de som inte tror att
effekterna av coronapandemin kommer att bli långvariga, är majoriteten finländare. Av de som intervjuats så upplever de flesta av dem att den nuvarande
situationen är en tillfällig period som förhoppningsvis
kommer att vara tillbaka till det normala.
– När gränserna öppnar tror jag det blir normalt,
säger Pekka Tikkala, från Uleåborg.
– Jag tror att det kommer vara mer aktivitet än
normalt i flera veckor när de öppnar gränsen. När
den öppnades under en vecka, då åkte folk genast
nästa dag till Haparanda och handlade. Men efter
några veckor blir det normalt igen, tror Piia Oinas,
som bor i Keminmaa.
Analysen görs under en pågående pandemi
och det går att se några effekter av hur den har
påverkat de boende, vardagslivet och arbetslivet i
regionen redan nu, men hur situationen kommer
att utvecklas framöver går dock inte att veta något
om i skrivande stund. Intervjuerna till rapporten har gjorts under december 2020 och januari
2021, före både regeringarna i Finland och Sverige
införde nya skärpta regler för inresa. Om det införs
några särskilda lättnader för de gränsboende igen,
som fanns mellan augusti 2020 och januari 2021,
återstår också att se.
87

CORONAPANDEMIN

CORONAPANDEMIN

Intervjuer med politiker i gränsregionen
Coronapandemin har påverkat rörligheten i Tornedalen negativt, menar politiker i fyra gränskommuner. Flera anser att gränsen har synliggjorts fysiskt – men även mentalt – på ett sätt som aldrig
förr. Men de politiska samarbetena har också delvis blivit lidande. Ett särskilt ”tornedalspass” för
gränsboende lyfts fram som en möjlighet för att minimera de negativa effekterna framöver.
Politikerna har ombetts att svara på frågorna om coronapandemin via mejl. Politiker i alla gränskommunerna på finländska och svenska sidan har getts möjlighet att svara på frågorna.

Frågor:
1: Hur upplever du att coronapandemin
och reserestriktionerna har synliggjort
gränsen mellan Finland och Sverige?
2. Tror du att coronapandemin och rese
restriktionerna över gränsen får några
långsiktiga effekter? Vilka?
3. Vad/vilka insatser anser du skulle
behövas för att mildra effekterna för
gränspendlarna och arbetsgivarna under
coronapandemin, på lokal, regional och
nationell nivå?

ULRICA HAMMARSTRÖM
Kommunstyrelsens ordförande, Pajala.
1. – Förut har gränsen inte varit synlig.
Besöken mellan till exempel Pajala och
Kolari är många åt bägge håll. Det har varit
problem med att kunna besöka släktingar,
fritidshus och så vidare.
2. – En större misstro mellan människor
på bägge sidan gränsen. Det har skapat en
spricka i tanken att vi är tornedalingar på
bägge sidor gränsen. Det har påverkat våra
befintliga samarbeten negativt.
3. – På lokal nivå behöver vi öppna upp sam
arbeten igen, till exempel gemensamma
kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens ordförande, Muonio.

Kommunstyrelsens ordförande,
Haparanda.

1. – Gränsen mellan länderna har aldrig
under vår levnadstid varit så synlig som nu.
Många människor har levt sitt liv i två länder
på samma gång genom att ha ett hem i det
ena och arbeta i det andra. Att korsa gränsen
har varit att bara korsa älven. Tills nu.
2. – Jag tror inte den här situationen kom
mer att innebära några långsiktiga effekter.
När detta är över, och det kommer det att
vara, kommer människor att tänka att det
inte kan återgå till det ”normala”. Men vi
såg redan i somras att det krävs inte mycket
för att saker ska komma i rullning igen. Vi
kommer att minnas denna period för resten
av våra liv men vi kommer inte att låta det
påverka oss för evigt.
3. – Mycket har satts på vänt under den
här tiden. Istället borde vi tänka hur vi kan
göra saker trots situationen vi befinner oss
i. Sverige har haft en ganska annorlunda
strategi än Finland. Det är intressant att se
vad effekten av de olika strategierna blir
om säg fem års tid. Här i Finland pratar vi
mycket om påverkan på barnen. Många kan
inte utöva sin hobby och i skolan får de bara
vara tillsammans med sin egen klass eller
får hemskolning. Vad blir effekterna för den
mentala hälsan? Det är bara ett exempel på
hur enligt min åsikt varje beslut borde tas
utifrån ett bredare perspektiv.
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1. – Helt klart har det synliggjort gränsen
rent fysiskt. Det är svårt att undvika att se
gränsen idag med tanke på kravallstäng
sel, uniformerad och beväpnad perso
nal, farthinder med mera. Det har även
synliggjorts en mental gräns mellan delar
av befolkningen både mellan länderna och
inom länderna. Vi ser inslag av ökad na
tionalism på båda sidor där vissa delar av
befolkningen ägnar sig åt shame-blaming
medan andra står upp för betydelsen av en
öppen gräns.
2. – Ja, om detta är långvarigt, vilket det
börjar vara nu, så kommer det att allvar
ligt påverka möjligheterna att utveckla
samarbetet och stimulera till investering
ar och etableringar vid gränsen, där vi haft
en unikitet med den öppenhet och tillgång
till en större marknad än den egna som
varit vår konkurrensfördel.
– Risken finns även, om företag faller
omkull på grund av att kundunderlaget
kraftigt reducerats på grund av gräns
restriktionerna, att de inte kommer att
komma tillbaka när restriktionerna lättas.
– Det finns även en uppenbar risk för
att de nationalistiska tankarna försvårar
utvecklingen av samarbetstanken i fram
tiden och att vår gemensamma arbets
marknad krymper i omfattning.

ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

3. – Vi behöver utveckla tankarna i Torne
dalsrådets Tornedalspilot, om att införa
gränspass för oss som bor och verkar i
gränsregionerna. Men i förlängningen så
kommer inte heller detta att räcka till.
Som född och uppväxt tornedaling så är
den obefintliga gränsen det naturliga och
kan och ska inte begränsas av administra
törer som inte har kunskap om livet här.

TOMAS MÖRTBERG
Kommunstyrelsens ordförande, Övertorneå.
1. – Det har varit mer medial uppmärksam
het framförallt regionalt, mindre vad gäller
riksmedia.
2. – Jag tror att man redan nu på riksplan
diskuterar hur de nordiska länderna bättre
kan samarbeta för att gränsstängningar
på grund av exempelvis en pandemi inte
behöver genomföras. För oss här vid grän
sen tror jag att det ganska snabbt efter att
pandemin klingat av är business as usual.
3. – Jag tror att man redan nu på rikspla
nen diskuterar hur de nordiska länderna
bättre kan samarbeta för att gränsstäng
ningar på grund av exempelvis en pandemi
inte behöver genomföras. Lokalt tror jag
att någon typ av gränspass (tornedalspass)
för gränsgångare skulle underlätta passa
gen vid en eventuell framtida stängning.
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”Pandemin ställer
högre krav på att hålla
oss uppdaterade”
HENRIK ENEROS
Marknadschef Ikea HaparandaTornio

För Ikea HaparandaTornio är det viktigt att spegla
både den finländska och den svenska marknaden
när det kommer till personal och kommunikation,
menar marknadschef Henrik Eneros. Enligt honom
är kundtillströmningen från Finland lika stor som
från Sverige.
– Vi vill utifrån alla aspekter att varuhuset ska
skildra vår marknad, säger han.
Ikea-varuhuset i Haparanda ligger några hundra
meter in på den svenska sidan gränsen och det är
lika naturligt för Haparandabor som för Torneåbor
att åka till varuhuset. Det är Ikeas nordligaste varuhus och förutom att man har finska och svenska
kunder från hela regionen så kommer även besökare
från Norge och Ryssland, även om de är färre. Nästa
Ikea-varuhus söderut ligger i Umeå så upptagningsområdet är stort. Årligen har man ungefär en miljon
besökare.
– Finland och Sverige delar på den stora massan
av de som besöker oss. Finland kanske väger över till
viss del åtminstone under perioder av året. Sedan,
i och med att vi ligger på gränsen, så beror det lite
på valutakurser till exempel. Blir euron starkare
gentemot kronan så ser vi att det flyttas lite hitåt
och sen kanske det vänder när kronan blir starkare,
säger Henrik Eneros.
Av omkring 250 anställda på Ikea i Haparanda
pendlar 17 personer från den finska sidan, förklarar
Henrik Eneros. Däremot är en stor del av personalen finsktalande eftersom många Haparandabor
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som jobbar på Ikea har finsk bakgrund och kan
prata finska. Det är viktigt att kunna rekrytera över
gränsen, just för att varuhuset ska kunna spegla hela
marknaden, menar han.
– Vi är ett företag som aktivt försöker säkra
mångfald och då handlar det också om att återspegla marknaden som vi verkar i. Vi skulle vilja kunna
nå ut ännu mer på den finska sidan, men sen kan
språket bli en barriär givetvis, för svenska är något
som vi behöver. Koncernspråket engelska gör det
ju lättare, men att man har svenska i grunden är en
fördel, säger han och förklarar vidare att svenska är
kravspråket för att jobba på Ikea och att finska är
”otroligt meriterande”.
– All internkommunikation är ju på svenska eller
på engelska, säger han.
Under coronapandemin har man inte behövt permittera någon personal på varuhuset, eftersom resurserna
kunnat omfördelas inom företaget istället. Några ur
personalen kunde arbeta hemifrån under våren och
hösten 2020 när de finska inreserestriktionerna till
Sverige var som kraftigast. Henrik Eneros menar att
det är viktigt att som företag följa med kring vilka
nya beslut som tas som påverkar gränspendlingen
för att kunna hjälpa de anställda som arbetspendlar.
Det senaste beskedet som kom var att den svenska
regeringen införde krav på att arbetspendlare ska
kunna visa upp ett högst en vecka gammalt negativt
covid-19-test för att få resa in i Sverige.
– Det är ju klart att, från att man under årens
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lopp har kunnat passera gränsen fritt så står det nu
gränsbevakning på båda sidor om gränsen. Du får
en fråga när du åker till Sverige och en annan om
varför du har varit i Sverige när du ska hem på eftermiddagen. Vi försöker vara i kontakt med myndigheter på båda sidor för att se vad som behövs för
att passera gränsen och om vi som arbetsgivare kan
göra något för att göra det så smidigt som möjligt,
säger han och fortsätter:
– När (svenska) regeringen meddelade att det
kommer gränsrestriktioner då började vi genast titta
på vad som kan behövas i form av intyg och hur vi
kan stötta och hjälpa. På vilket sätt kan vi hantera
det om någon blir sjuk exempelvis, säger han.
Reserestriktionerna vid gränsen mellan Finland
och Sverige under coronapandemin har däremot
förändrat kundernas sätt att handla heminredning
på och fler väljer att handla online.
— Det är klart att vi till viss del påverkas precis
som alla andra i regionen också gör. Däremot ser vi
att kundens köpbeteende har förändrats. Vi ser att
man väljer att beställa hemifrån och så levererar vi
ut. Vi har ju möjlighet att leverera i två länder och
det gör att den finska kunden kan vända sig till oss
för att göra sitt köp, säger Henrik Eneros.
Ikea-varuhuset var omtalat när det öppnade
tack vare sin unika position precis vid gränsen. I
varuhuset är all kommunikation ut mot kunden
på två språk och varor kan beställas hem och köras
ut både till den svenska och finska sidan. Henrik
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Eneros menar att han har mycket kontakt med den
finska sidan och följer utvecklingen i branschen
och näringslivet där. Han är född och uppvuxen i
Haparanda och båda föräldrarna är från Finland.
Finländare och svenskar är i allra högst grad lika,
däremot finns det vissa kulturella skillnader, menar
han.
– Om man pratar utifrån heminredning så finns
det klassiska historier om fönsterbrädan. Det är
något du hittar i ett svenskt hem och du ställer
gärna grejer på fönsterbrädan, men i Finland finns
det ingen fönsterbräda. Fönsterlampa är en annan
sådan grej, så har du en partner från Finland får du
troligen kämpa för den där fönsterlampan. Nu är vi
inne på stereotyper och drar alla över en kam, men
det finns vissa sådana saker, säger han.

ÖPPNADE 2006
Ikeas varuhus i Haparanda öppnade i november
2006 efter vänskapligt samarbete mellan Ingvar
Kamprad och dåvarande kommunalrådet i
Haparanda, som senare blev landsbygdsminis
ter, Sven-Erik Bucht. Idag fungerar Bucht som
svensk ledamot i det samnordiska Gränshinder
rådet. Först trodde många att kundunderlaget
var för litet för ett Ikea-varuhus, men några år
senare behövde varuhuset byggas ut. Ingvar
Kamprad har sedan donerat en större del av sin
förmögenhet till företagsutveckling i Norrland.
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Attraktionskrafter som får människor att
arbeta över gränsen
Precis som det finns mentala gränshinder som hejdar arbetssökande och arbets
givare från att jobba över gränsen finns motsatta faktorer, som tvärtom lockar till
gränsöverskridande arbete. Ett nätverk i grannlandet, goda språkkunskaper och
att känna andra gränspendlare fungerar som attraktionskrafter mellan Finland
och Sverige. Mer än en fjärdedel av de 273 som svarat på enkäten ser exempelvis
språket som en möjlighet. Intervjupersonerna nämner även likheter mellan län
dernas kultur och samhälle samt en positiv bild av arbetskulturen på andra sidan
gränsen som anledningar att anställa eller ta ett jobb där.
För dem som arbetar över gränsen mellan Finland
och Sverige handlar de mentala gränshindren och
attraktionskrafterna ibland om samma fenomen,
som verkar på olika sätt: Saknar du nätverk är det
ett hinder för att jobba över gränsen – men om
du har ett kan du i stället bli lockad att jobba över
gränsen. Att du talar ett visst språk kan vara ett
hinder om det är ett annat språk som krävs för ett
bestämt jobb på andra sidan gränsen – men det kan
också vara en tillgång som en arbetsgivare eftertraktar på en annan position.
Flera av de mentala gränshinder som tagits upp i
den här analysen fungerar dubbelt på detta vis och
det är förutsättningarna som avgör om det blir ett
hinder eller en attraktionskraft.
Ibland skiljer sig perspektiven också åt på de
båda sidorna av gränsen. Exempelvis är uppfattningen om att det finns en lugnare och mer
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diskuterande arbetskultur i Sverige något som flera
finländare lyfter fram som positivt med att jobba i
Sverige. På andra hållet är det inte lika vanligt att ta
upp arbetskulturen i Finland, men någon lyfter den
som ett problem.
Att det handlar om två nordiska välfärdsstater
som delar grundläggande demokratiska värderingar
och vars administrativa system påminner om varandra gör det också lättare att jobba över gränsen,
menar många, liksom att det finns en tradition och
vana av att arbeta i det andra landet. Å andra sidan
upplever andra att det annorlunda och spännande i
att jobba i ett annat land kan locka.
Språkkunskaper och bredare kompetens
Saknas kunskaper i grannlandets språk kan det
utgöra ett konkret hinder för att jobba över gränsen,
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men i en annan situation kan i stället kunskaperna
i det egna språket utgöra en konkurrensfördel på
arbetsmarknaden. Detta är något som särskilt lyfts
fram av ländernas arbetsförmedlingar. De som är
tvåspråkiga har naturligtvis en ännu mer fördelaktig
position. I och med att det är så pass vanligt att tala
finska i Haparanda och de övriga svenska gränsområdena, medan samtliga finländare lär sig svenska i
skolan, är förutsättningarna goda. Det är omvänt
också en fördel för arbetsgivarna som har större
möjlighet att hitta anställda med rätt kunskaper.
Många intervjupersoner är medvetna om detta och
ser det som en fördel.
– I industrin på finska sidan är man ju väldigt
benägen att ta in arbetskraft som kan finska, då
ställer man krav, för att det handlar om säkerhet och
att arbetsspråk är finska. Men tittar man på andra
näringar, som åkerier, godstransporter och annat där
man kanske kör en del till Sverige, då är man jätteintresserad av att rekrytera svenskspråkiga förare.
Det kan även vara inom besöks- och turistnäringen,
då behöver man ofta språkkunskaper. Kring gränsen
är handeln viktig och handlare rekryterar gärna
svenskar, säger Per-Anders Ruona, chef för Arbetsförmedlingen i Norra Norrbotten/Haparanda.
I den enkätundersökning bland arbetssökande
och studerande som gjorts i samband med den
här analysen anser nästan hälften att språket är ett
hinder för att arbeta över gränsen och att det är en
av de viktigaste faktorerna när de funderar på att
arbeta över gränsen. En fjärdedel av de 273 svarande
ser i stället (eller också) språket som en möjlighet.
Det gäller särskilt bland de som bor nära gränsen –
där är det fler som ser språket som en möjlighet än
som ett hinder.
Dessutom kan personer från det andra landet
bidra till en bredare kompetens i allmänhet på arbetsplatsen, påpekar Kimmo Nurmos på Business
Tornio.
– Om man kommer över gränsen betyder det
ofta att man har bättre språkkunskaper, som ofta
behövs. Och kanske annars också, för att man
känner till lite olika system. Man är lite flexibel, på
flera sätt, säger han.
Lika kultur och samhällen
Många intervjupersoner lyfter fram att samhället
och kulturen är lika i Finland och Sverige. Att
arbeta över gränsen utgör därmed inte något särskilt
stort steg, anser de.
– Det är ganska lätt för finländare att arbeta
eller flytta till Sverige och Norge eftersom kulturen
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PEKKA
59 år, arbetssökande, Uleåborg

”I SVERIGE HAR JAG HÖRT
ATT DET ÄR LÄTTARE” –
55-PLUSSARE TROR PÅ
JOBB ÖVER GRÄNSEN
Som 59-åring tror Pekka, arbetssökande
som bor i Uleåborg, att det är lättare att hitta
ett jobb i Sverige än i Finland. Hans tidigare
erfarenheter från arbetslivet innebär också
att steget att arbeta utomlands känns litet,
menar han.
– Jag har jobbat i 30 år inom elektronik
branschen. I det jobbet hade jag mycket globa
la kontakter och reste mycket. Därför vore det
inga problem att jobba i Sverige, säger han.
Dessutom har Pekka faktiskt redan arbetat
en period i Sverige, nämligen på LKAB, där
han jobbade med svetsning och montering.
Det här är första gången han är arbetslös.
– Det är lite konstigt att känna det. Jag har
arbetat hela mitt liv, säger han.
Genom tv-program och nyheter under de
senaste åren har Pekka förstått att det finns
goda jobbmöjligheter i norra Sverige. Han
talar visserligen inte någon svenska, även om
han förstår det mesta av språket, men tänker
ta en kurs och fräscha upp kunskaperna om
han får ett jobb i Sverige.
– Det finns också en politisk skillnad i
Sverige. Om du är 55+ i Finland är det nästan
omöjligt att få en intervju. I Sverige har jag
hört att det är lättare, säger han.
Fotnot: Pekka vill endast framträda med sitt
förnamn i rapporten.

är så lik, det finns inga stora kulturskillnader som
du måste anpassa dig till. Och tidszonen är nästan
samma. Avstånden är inte för långa, så det är lätt att
åka hem på besök när du vill, säger Katri Palosaari,
som studerar automationsteknik och kommer från
Kittilä i Finland.
Även arbetsgivare kan se det som en fördel att
kunna rekrytera från grannlandet snarare än längre
bortifrån. Ett exempel är Timo Kärki, som är
branschdirektör för travel & leisure på bemanningsföretaget Staffpoint i Finland.
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PATRIK SNELL
vd, Snells Entreprenad

”MAN PLOCKAR ÖVER DEM
MAN KÄNNER OCH VET OM”
Patrik Snell, som driver maskinentreprenadföre
taget Snells Entreprenad i Pajala, känner många
finländare och tror att det är därför som företaget
har många anställda från Finland.
– Då blir det så att man plockar över dem man
känner och vet om. Jag brukar säga att om de har
någon bra kompis som vill komma över och jobba så
är vi intresserade av det. På det sättet har vi fått in
ett helt gäng. Vi känner entreprenörer och personer i
Finland, säger han.

– Det kostar alltid att ta emot och hjälpa
utlandsanställda, det är alltid dyrare, men det är
ju ingen skillnad på våra samhällen, de är likadana. Det är enklare att anställa från Sverige än från
Kroatien eller Polen. Vissa saker måste man hjälpa
utlandsanställda med: banken, Försäkringskassan
eller motsvarande, folkbokföring och så vidare,
men jag tror att det hjälper att våra samhällen och
förmåner är likadana, säger han.
Vardagsintegrationen gör det odramatiskt
att jobba över gränsen
Vardagsintegrationen mellan exempelvis Haparanda
och Torneå och andra gränsorter innebär för många
att det känns lika självklart att börja jobba över
gränsen som i det egna landet. Läs mer om detta i
kapitel om Nätverk.
– I just det här villaområdet där 15 personer är
i arbetslivet, så jobbar sex i Finland. En ganska stor
arbetsgivare är Outokumpu i Torneå och där jobbar
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Företaget köper bland annat komponenter från
finländska verkstäder, och får hjälp med service
och underhåll i Finland, och har därför frekventa
kontakter över gränsen. En annan viktig orsak till
att många anställda jobbar över gränsen är att
arbetskraften som finns på den svenska sidan inte
räcker till och då är man beroende av att rekrytera
från Finland, menar Patrik Snell.
Ungefär 30-35 av Snells Entreprenads cirka
130 anställda bor på den finska sidan gränsen.
Coronakrisen har fått Patrik Snell att fundera över
vad det kan innebära för företaget om gränsen
stängs, men på det stora hela har det inte någon
större betydelse vilket land de anställda kom
mer ifrån, menar han. Uppe i norr har människor
samma tänk och till viss del är kulturen densamma,
anser han.
Inte heller från andra har han hört några särskilda
uppfattningar om att anställa personer från grann
landet.
– Jag har varken hört positivt eller negativt. Det är
ganska vanligt, säger han.
En faktor är dock viktig, menar han, och det är att
alla anställda förstår språket. Annars kan det bli pro
blem att exempelvis förstå säkerhetsföreskrifterna.
Å andra sidan har Patrik Snell hittat ett sätt att lösa
den problematiken också.
– Då har vi alltid någon i skiftlaget som är svensk,
men som kan finska, säger han.

ganska många från Haparanda. Just vid gränsen är
det ganska vanligt. Många från den finska sidan
jobbar inom vården i Haparanda och många jobbar
i Kalix också, säger Kai Juntura.
Själv är han finländsk medborgare, men har
vuxit upp i Haparanda med finska som modersmål.
För tillfället är han sjukskriven, men har dessförinnan arbetat 15 år i Finland, vilket fallit sig naturligt,
menar han.
– Om man bortser från corona och allt, så tror jag
det är lätt att få jobb i Finland. Speciellt om man är
tvåspråkig som jag är. Speciellt här vid gränsen.
Laura Brännström har precis som Kai Juntura
finska som modersmål och är uppvuxen i Haparanda. Hon menar att det inte direkt talas om hur
det är att jobba i grannlandet, vilket kan ses som ett
tecken på att det är ett odramatiskt val.
– Faktiskt egentligen ingenting, det är ganska
neutralt, så det är varken bu eller bä. Det kan ju
inte vara dåligt, för de säger ingenting om det, så då
antar jag att det är bra. Vi är som ganska neutrala
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Nej - jag kan inte t änka mig arbeta på andra sidan gränsen

någon bra kompis som vill komma över och jobba
med varandra, för deJaflesta
har ju släkt på båda
- jag kan tänka mig arbeta på andra sidan gränsen
så är vi intresserade av det. På det sättet har vi fått in
sidor, säger hon.
ett helt gäng, säger han.
I enkäten är det också tydligt att de som bor
Ett mer utförligt resonemang kring hur nätverinom två mil från gränsen är mer intresserade av att
ken kring gränsen ser ut, dess betydelse och hur de
ta ett jobb på den andra sidan (91 procent är posiskiljer sig åt nära och långt från gränsen finns i kapitiva) än de som bor längre därifrån (58-60 procent
tel om Nätverk på sidan 20.
är positiva).
Sociala nätverk kan förmedla jobb och en
känsla av att det inte är så svårt
För många som söker jobb är kontakter och det
sociala nätverket en viktig faktor, dels för att tipsa om
jobb, dels för att dela med sig av sina egna erfarenheter. Därför kan bristen på kontakter och socialt
nätverk i grannlandet utgöra ett mentalt gränshinder,
medan många kontakter och ett stort socialt nätverk i
stället kan vara en attraktionskraft.
– I samhällena som jag vuxit upp i var det
jättemånga finländare. Det har varit arbetskollegor,
anställda som har varit från Finland och deras barn är
anställda hos mig nu. Det är helt naturligt. Mina barn,
båda döttrarna har svärmor som är från Finland. Jag
har tre mågar som kommer precis nerifrån gränsen. Så
man har ju en naturlig kontakt, säger Göran Lantto,
produktionschef för gruvbolaget LKAB i Sverige.
Snells entreprenad i Pajala, som arbetar med
transport, lastning och krossning åt gruvindustrin,
har en stor andel anställda som bor i Finland – cirka
25 procent. Många har fått jobbet genom sitt nätverk, berättar vd:n Patrik Snell.
– Det är kanske för att jag känner många finnar
och då blir det så att man plockar över de man
känner och vet. Då brukar jag säga att om de har
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En annan arbetskultur kan locka
Att arbetskulturen skiljer sig mellan Finland och
Sverige anser många av dem som intervjuats till
den här analysen. Det som oftast lyfts fram är att
arbetskulturen i Finland är mer hierarkisk och i
Sverige mer diskussionsbetonad. Dessutom anses
tempot vara lugnare i Sverige. Läs mer om detta på
sidorna 42-47. Ofta – om än inte alltid – anser de
arbetssökande att den svenska arbetskulturen är mer
attraktiv än den finska.
– Jag tror att det är lite annorlunda att jobba i
Sverige än här i Finland. Den här arbetskulturen
är lite annorlunda där jämfört med här. Jag tror
verkligen att de respekterar arbetare mer än här.
Det är mer hierarki i Finland, säger Jan Lindfors
i Sodankylä, som studerar programmering och
webbutveckling.
Det som alltså kan vara ett mentalt gränshinder
på ena hållet – det finns exempel på personer som
helst inte vill jobba i Finland på grund av detta –
kan vara en attraktionskraft på det andra.
Många finländare tror också att de har ett rykte
av att jobba hårt, som kan gynna dem på den
svenska arbetsmarknaden. Det är svårt att svara
på i vilken grad det stämmer utifrån intervjuerna
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med arbetsgivarna, men det ses troligen inte som
någon nackdel i alla fall. Anna Andersson, kommundirektör i Övertorneå kommun, uttalar sig
visserligen inte specifikt om det, men menar att
olika arbetskultur kan spela roll för arbetsgivare som
funderar på att anställa någon från grannlandet.
Hon lyfter fram att kulturen på arbetsplatsen eller
företaget spelar roll för vilken arbetskultur man ser
som attraktiv.
Skillnader i jobbmöjligheter och lön kan
skapa dynamik
Eftersom arbetsmarknaden i norra Finland och norra Sverige skiljer sig åt på vissa sätt kan det finnas
större möjligheter till jobb inom vissa branscher och
yrken på andra sidan gränsen. Detta är något som
de arbetssökande ofta är medvetna om.
– Jag har hört att om du arbetar med maskiner,
inom industrin, finns det goda chanser att hitta
jobb i ett visst område, vid en viss tidpunkt. Jag
minns att jag hört att åtminstone i Kiruna-Gällivare-området finns det goda chanser till jobb om
du arbetar med maskiner, och kör stora dumprar
eller traktorer, säger Tomi
Kouvala, som studerar på
yrkesskolan OSAO och
Uleåborgs yrkeshögskola.
Det finns också en uppfattning om att lönenivåer
och arbetsvillkor skiljer sig
åt mellan länderna, vilket
kan öka viljan att jobba på
andra sidan gränsen om det
passar ens situation bättre.
Exempelvis är arbetstiden
generellt sett något kortare
i Finland än i Sverige –
vanligtvis 37,5 timmar i veckan jämfört med 40
timmar i veckan i Sverige. Lönenivåerna skiljer
sig mellan olika branscher och är exempelvis lite
högre i Sverige för dem som arbetar inom vården,
uppger Päivi Koivupalo, koordinator på Nordkalottens Gränstjänst. Vården är också ett område
där många från Finland väljer att pendla till jobb i
Sverige. Där har också svenska arbetsgivare aktivt
försökt rekrytera i Finland, menar Kimmo Nurmos, näringslivsutvecklare på Business Tornio.
– Sjukvårdspersonalen pratar ganska mycket om
att det är lättare att arbeta i Sverige för att man har
fler arbetare per patient, säger Tero Hyttinen, servicechef för Lapplands Arbetskrafts- och näringsbyrå.
Möjligheterna till ett bra jobb och lönenivån

är – efter språksvårigheter – de två faktorer som flest
bedömer som viktigast när de funderar på att jobba
över gränsen, enligt den enkätundersökning som
gjorts för analysen.
Ibland kan det också handla om att få en chans
på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Ett par av de
äldre arbetssökande bland intervjupersonerna som
bor i Finland nämner att de hört att arbetsgivarna i
Sverige är mer positiva till att anställa personer som
är omkring 60 år och däröver.
Gränsen och de skillnader den ger upphov till
medför alltså att människor i regionen får större valmöjligheter. De lär sig att navigera i gränsområdet
och dra nytta av fördelarna på båda sidor gränsen
som så kallade regionauter, ett begrepp som myntats
av etnologen Tom O’Dell.
Skillnader kan vara spännande och utvecklande
Sist men inte minst säger flera av intervjupersonerna i den här analysen att de tycker att det vore
spännande och intressant att arbeta över gränsen.
Då har perspektivet skiftat från att grannlandet är
något så nära och vardagligt
att det inte spelar någon roll
på vilken sida man arbetar, till
att det tvärtom ses som något
annorlunda och utvecklande.
Gränsen kan alltså både skapa
en känsla av osäkerhet – och
väcka nyfikenhet och äventyrslust.
En tredjedel av de som
svarat på enkätundersökningen
anser att spänningen i att testa
något nytt är en av de viktigaste
faktorerna när de funderar på
att jobba över gränsen.
– Fördelarna för mig vore att jag skulle lära mig
mer svenska och få ett perspektiv på livet i Sverige
och folk i allmänhet, åtminstone i min egen lilla
cirkel, om jag arbetade där, säger Jaakko Riihiaho,
som studerar processledning i Uleåborg.
På samma tema talar en intervjuperson om
möjligheten att lära känna nya människor på andra
sidan gränsen och en annan om betydelsen av att få
testa något nytt i en ny miljö. Niko Mankinen, 16
år, som studerar till mekaniker och bor i Kiiminki,
menar att det till och med skulle vara lite prestigefyllt att arbeta utomlands.
– Det skulle ju ge dig rätt att skryta: ”hey, jag
jobbar inte i Finland”, säger han.

”Sjukvårdspersonalen pratar ganska
mycket om att det
är lättare att arbeta i Sverige för att
man har fler arbetare per patient.”
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PIIA OINAS
40 år, föräldraledig och arbetssökande,
Keminmaa

”JAG TROR DET ÄR LITE MER
AVSLAPPNAT I SVERIGE”
En svensk pojkvän, goda språkkunskaper och en
positiv inställning till den svenska arbetskulturen är
tre faktorer som får Piia Oinas att planera för jobb
och framtid i Sverige. Just nu är hon föräldraledig
och avslutade dessförinnan sina studier till närvår
dare. Det är en utbildning som ligger ganska nära
svensk undersköterska, men som ger en större
kompetens, bland annat för att ge mediciner.
– Vi har tänkt att när vår bebis växer flyttar vi till
Sverige. Men vi behöver kolla vilka jobb som finns
och så. Det är lite annorlunda vad närvårdare gör i
Sverige och i Finland, säger hon.
Piia Oinas har ännu inte börjat undersöka vad
som krävs för att jobba i Sverige och hur arbets
marknaden ser ut. Hon känner sig lite osäker på vad
som gäller. Samtidigt har hon goda erfarenheter av
sin korta praktik från studierna, på vårdcentralen i
svenska Övertorneå, och tror att mycket fungerar
likadant i Sverige som i Finland.
– På Övertorneås vårdcentral hade de till exempel
varje vecka en lektion om specifika ämnen som de
varierade från vecka till vecka. Alla slutade jobba och
gick dit. Det var roligt. Jag tror att finnarna bara job
bar, jobbar, jobbar, med bara korta pauser för kaffe
om man hinner. Det är inte så avslappnat. Jag tror
det är lite mer avslappnat i Sverige. Man hinner prata
med varandra och sitta och dricka kaffe. Det beror
kanske på yrke och bransch, men det är mycket fler
personer som jobbar på arbetsplatsen än vad jag sett
eller känt till i Finland, säger hon.
I Piia Oinas omgivning finns också flera personer
som jobbar över gränsen. Ett exempel är hennes
granne som kör lastbil i Sverige, ett annat hennes
pojkvän som nyligen fått jobb i Luleå. Han vecko
pendlar för närvarande.
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– Även om man inte bor precis intill gränsen job
bar man i Sverige, så det är populärt här.
Piia Oinas talar också svenska med sin pojkvän
och hans släktingar, så språkkunskaperna ger
möjligheter. Som barn såg hon på svensk tv och hade
dessutom släktingar som bodde i Sverige och prata
de svenska. Hon har jobbat aktivt på att hålla kvar de
kunskaper som hon fick i skolan, exempelvis när hon
besökt Sverige.
– Nästan alla som jobbar i Haparanda kan också
finska, men jag har försökt prata svenska så man inte
tappar det. Nu ser vi inte ens svenska kanaler här,
de finns inte. TV4 och SVT visar inte längre program
över gränsen, man borde ha vpn eller någonting sånt
för att det ska funka. Men svensk radio, Mix Megapol,
lyssnar jag på. Och det finns ju några tv-serier eller
filmer på Netflix, säger hon.
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REKOMMENDATIONER
Det finns många olika sätt att arbeta med att minska effekterna av de
mentala gränshindren. Här följer rekommendationer, tankar och goda
exempel som lyfts fram av intervjupersonerna, inom sju olika områden.

• Finländska och svenska jobbsökningssajter
borde länka direkt till jobben även på andra
sidan gränsen, så att det går att hitta lediga arbeten i grannlandet via den tjänst som man är
van vid. Det menar Katri Palosaari, studerande
från Kittilä.
• Om inte svenska är obligatoriskt för ett visst
arbete skulle jobbannonsen kunna vara på
engelska. Det skulle underlätta för finländska
sökande, föreslår Katri Palosaari.

Tuula Ajanki, vd för Tornedalsrådet.

• Det vore bra om lokaltidningar informerade
mer om möjligheterna att arbeta på andra
sidan gränsen och vad det kan innebära, anser
Pekka, jobbsökande från Uleåborg, som enbart
vill framträda med förnamn i analysen.

dör ut, menar Tuula Ajanki, vd för Tornedalsrådet. Hon får medhåll av Helena Ruotsala,
professor i europeisk etnologi vid Åbo universitet, som menar att båda språken bör värnas i
båda länderna. Även Patrik Snell, vd för Snells
entreprenad, tycker att det är viktigt att man i
båda länderna lär sig förstå båda språken, så att
man kan kommunicera utan risk för exempelvis arbetsplatsolyckor.

• Det skulle kunna anordnas en jobbmässa
i Uleåborg med svenska företag som söker
arbetskraft, på samma sätt som norska företag
tidigare gjort. Det menar Pekka från Uleåborg.

• För att kunna arbeta i Sverige borde finländare fokusera på att förbättra sin engelska, om de
inte talar svenska. Det rekommenderar Göran
Lantto, produktionschef för LKAB.

• Arbetsgivare som vill anställa personer från
grannlandet borde i rekryteringsprocessen
prata om mer än bara jobbet – även om hur
det skulle kunna vara att leva på andra sidan
gränsen. Det föreslår Kimmo Nurmos, näringslivsutvecklare på Business Tornio.
Förbättra språkkunskaperna
• I Finland borde man satsa mer på svenskundervisningen så att inte kunskaperna i svenska
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Underlätta för att hitta jobb eller
anställda över gränsen

Öka informationen
• Mer information om hur det fungerar att
arbeta över gränsen mellan Finland och Sverige
efterlyses av Piia Oinas, arbetssökande från
Keminmaa. Nordkalottens Gränstjänst skulle
kunna vara mer synlig, upplever hon.
Öka myndighetssamarbetet
• Låt myndigheter finnas på plats lokalt och
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Utbildning Nord i Övertorneå.

sitta under samma tak för att kunna arbeta
tillsammans. Det skulle lyfta regionen och
underlätta praktiska problem för de boende,
menar Tapio Herajärvi, vd för Corrotech.
Lösa konkreta gränshinder
• Med en smidigare validering av yrkesexamina skulle det bli mer attraktivt att söka
arbete över gränsen, exempelvis för svenska
sjuksköterskor som kan tänka sig att arbeta i
Finland. Det lyfter bland annat Tero Hyttinen,
servicechef för Lapplands Arbetskrafts- och
näringsbyrå, fram.
Samarbeta över gränserna
• Finland och Sverige borde ta fram en gemensam krisstrategi, så att inte situationen under
coronapandemin – med kravallstaket vid gränsen – upprepas. Det anser Kenneth Sjaunja,
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processledare på Region Norrbotten.
Utbildning Nord – ett gott exempel
Flera av intervjupersonerna har studerat vid
den finländsk-norsk-svenska yrkesskolan
Utbildning Nord i Övertorneå. De beskriver att de lärt känna personer från grannlandet och fått öva sina språkkunskaper
med dem. Dessutom har lärarna kunskaper
om alla tre länderna. Överlag tycks intervjupersonerna vara nöjda med att studera
tillsammans på detta sätt.
– Jag har en vän från skolan som är
elektriker och nu utbildar han sig till
automationstekniker, så han har riktigt bra
kontakter inom den elektriska industrin i
norra Sverige. Så kanske skulle jag kunna få
några tips från honom om jag frågar. Och
så klart har lärarna gett några tips, men
mest om praktikplatser, säger exempelvis
Katri Palosaari.
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INTEGRATION OCH RÖRELSE ÖVER GRÄNSEN
Hur ofta är du i grannlandet?
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ENKÄT
Många faktorer påverkar viljan att arbeta i
grannlandet

Summa

Vad gör du när du är i grannlandet?
Flera svar har varit möjliga
Handlar
eller gör
ärenden

220

Två tredjedelar säger sig vara positiva till att jobba över gränsen, visar en enkät
som har tagits fram till rapporten. Intresset är störst bland de som bor inom två
mil från gränsen. 273 arbetssökande, arbetstagare och studerande, finländare
och svenskar som bor, arbetar eller studerar i regionen eller i nära anslutning till
den, har svarat på enkäten.
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Att det finns ett intresse för att arbeta i grannlandet, visar denna enkät som har tagits fram för
rapporten, vid sidan av de intervjuer som har
genomförts. Men många anger också att det finns
skillnader mellan länderna som utgör utmaningar. Bilden som målas upp i enkäten är också att
avståndet till gränsen spelar stor roll för om man

är intresserad av att arbeta i grannlandet eller inte.
Hur ofta man besöker grannlandet varierar också
mellan de svarande, där de flesta angett att de
sällan åker över gränsen. Faktorer som bland annat
språkkunskaper och kunskapen om arbetsmarknaden på den andra sidan gränsen påverkar också
inställningen till att arbeta i grannlandet.

OM ENKÄTEN
273 personer har svarat på enkäten, av dem är 248
finländare, 35 svenskar (därmed 14 som har dubb
la nationaliteter) och fyra med annan nationalitet.
Fler är bosatta i Finland (229) än i Sverige (43).
Flest bor mellan två och femton mil från gränsen
(130), medan boende närmre (67) och längre från
gränsen (74) är ungefär lika många. Det är flest
som arbetar eller studerar i Finland (207). De flesta
har en yrkesutbildning (164) eller högskoleutbild

ning (64). Störst åldersgrupp bland de intervjuade
är yngre än 21 år (103) och sedan någorlunda
jämnt fördelat bland resten av åldersgrupperna.
Sammantaget är det flest under 35 år (174). Något
fler kvinnor än män har svarat (60 procent). En
käten har spridits via Nordkalottens Gränstjänsts
kanaler samt via olika utbildningsinstitutioner och
den genomfördes under december 2020.

Hälsar
Pendlar på släkt
till jobb eller
vänner
eller
studier

Fritidsaktivi
teter

Annat

40
20

Flest har angett att de handlar eller gör
ärenden i grannlandet, 73 procent. Upp
delat på finländare och svenskar har 73
respektive 80 procent svarat att de handlar
eller gör ärenden i grannlandet. Fler
Antal av Vad gör du då? (flera val är möjli ga) Pendl ar till
jobb/studier
svenskar besöker släkt och vänner och
Antal av Hälsar på släkt eller vänner
pendlar till jobb och studier i grannlandet.
Antal av Handlar eller gör ärenden
54 procent av svenskarna anger att de
Antal av Fritidsaktiviteter besöker släkt och vänner, jämfört med 20
procent av finländarna. Att det är en större
Antal av Annat
andel svenskar som gjort enkäten som bor
nära gränsen kan ha påverkat utfallet till
viss del.

0

Majoriteten av de svarande kan tänka sig att
jobba över gränsen, 67 procent, gentemot
33 procent som inte kan. Av de bosatta i
Finland kan 64 procent tänka sig respektive 36
procent inte tänka sig att arbeta i Sverige. Av
de bosatta i Sverige kan 81 procent tänka sig
respektive 19 procent inte tänka sig att jobba
i Finland. Bland personer som arbetar i en
bransch där det anses vara vanligt eller myck
et vanligt att arbeta på andra sidan gränsen,
är det fler (84 procent) som är positiva till att
arbeta i grannlandet.

Kan du tänka dig att arbeta på andra sidan
gränsen?
70%

Kan du tänka dig att arbeta på andra sidan gränsen?
Ja

60%
50%
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Nej

30%
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Nej
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FAKTORER SOM PÅVERKAR VILJAN ATT ARBETA ÖVER GRÄNSEN

Så stor andel kan tänka sig att arbeta i grannlandet utifrån hur väl de känner till arbetsmarknaden
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De svarande har ombetts att ge
sitt svar utifrån en skala från
1-5. Antal svarande inom de
olika kategorierna var: (5 och 4)
16 svarande, (3) 8 svarande, (2
och 1) 15 svarande.
120%

De svarande har ombetts att ge
sitt svar utifrån en skala från
1-5. Antal svarande inom de
olika kategorierna var: (5 och 4)
24 svarande, (3) 19 svarande, (2)
och 1) 180 svarande.
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Övre diagrammet:
Antal svarande inom de olika kategorierna
var: Känner fler än 11 personer som arbe
tar i grannlandet: 42 svarande,
Känner 6-10 personer: 23 svarande,
Känner 1-5 personer: 111 svarande,
Känner ingen som arbetar i grannlandet:
95 svarande.
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Undre diagrammet:
De svarande har ombetts att ge sitt svar
utifrån en skala från 1-5, där 5 betyder att
man mycket väl känner till lagar och regler
i grannlandet. Antal svarande inom de olika
kategorierna var: (5) 12 svarande, (4) 17
svarande, (3) 42 svarande, (2) 53 svarande
och (1) 146 svarande.
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3-5 gånger
3-5 gånger
per
per vecka
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att jobba på andra
sidan gränsen

vecka

Så gott
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Så gott
som
varje dag
varje dag

0%
0%

20%
20%

Serie1

40%
40%

60%
60%

80%
80%

100%
100%

Serie2

Antal svarande inom de olika kategorierna var:
(Mer sällan) 186 svarande, (Någon gång i månaden) 20 svarande, (Någon gång per vecka) 14 svarande, (3-5
gånger per vecka) 11 svarande och (Så gott som varje dag) 38 svarande.
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Så stor andel kan tänka sig att arbeta i grannlandet utifrån om de har släkt, vänner eller bekanStor skillnad på om man känner många eller få på
ta på andra sidan gränsen

NÄRA/LÅNGT FRÅN GRÄNSEN

Flera svar har varit möjliga

Så stor andel kan tänka sig att arbeta i
Så stor andel vill arbeta
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0%0%
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15 mil från
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Längre än 15 mil från gränsen

I enkäten har 67 svarande angett att de bor
inom två mil från gränsen, 130 bor mellan 2-15
mil från gränsen och 74 bor mer än femton
mil från gränsen. Avståndet till gränsen
påverkar viljan till att ta ett arbete på andra
sidan gränsen, men det är inte bara det fysiska
avståndet som spelar roll. Fler som bor nära
gränsen uppger också att de känner personer i
grannlandet samt att de har släktingar, vänner
och bekanta där.
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Flest har svarat att språket som en svårighet är något
de tänker kring när de funderar på att ta ett jobb i
grannlandet. Därefter kommer lön och att man ser
det som en större möjlighet att kunna få ett bra jobb i
grannlandet. Svarande på båda sidor om gränsen har
angett språket som både en svårighet och en möj
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landet

hur det är bor
att jobba i
grann
landet

med
regler

lighet. där något fler finländare har angett det som
en svårighet. En större andel av de som bor i Sverige
svarar att de har erfarenhet eller bra koll på hur det
är att jobba i grannlandet, vilket kan höra samman
med att fler av de svarande bor närmre gränsen.
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De svarande har ombetts att ge sitt svar utifrån
en skala från 1-5, där 5 har betytt att man mycket
väl känner till lagar och regler för att arbeta i
grannlandet. Antal svarande inom de olika katego
rierna var: (5) 12 svarande, (4) 17 svarande, (3) 42
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4

4

5 = Mycket väl

5 = Känner

Längre än 15 mil från gränsenmycket väl till

svarande, (2) 53 svarande och (1) 146 svarande. De
som bor nära gränsen uppger i större utsträckning
att de känner till de lagar och regler som gäller för
att arbeta i grannlandet.
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De flesta, 62 procent, har angett att coronakrisen
inte har påverkat deras inställning till att ta ett
jobb på andra sidan gränsen. 28 procent anger att
de har mindre lust att börja arbeta i grannlandet
till följd av pandemin, medan fyra procent anger

att de har större lust. Av de personer som känner
personer som jobbar i grannlandet, är det fler
som har mindre lust att börja jobba över gränsen i
och med pandemin, medan av de som inte känner
någon alls är inställningen mer opåverkad.

Så har coronakrisen påverkat hur man känner inför att eventuellt börja jobba i grannlandet
utifrån hur många personer man känner som arbetar i grannlandet
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I intervjuerna till rapporten svarar både finländare
och svenskar att nyheter om coronapandemin är
vad de främst har tagit del av den senaste tiden i
nyhetsrapporteringen från det andra landet. Exem
pel på tv-program och radiosändningar från den
andra sidan gränsen som man annars tar del av är

svenska deckare, sport- och idrott och radiokanalen
Mix Megapol. Personer med dubbla nationaliteter,
som utgör bara 14 personer av de svarande på
enkäten, har i ännu högre grad angett att de minst
en gång i veckan tar del av tv/radio eller nyheter
från grannlandet.
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STUDIER OM MENTALA GRÄNSHINDER I FINLAND-SVERIGE,
NORGE-SVERIGE OCH DANMARK-SVERIGE
Øresundsinstituttet har sedan 2017/2018 gjort tre analyser om mentala gränshinder mellan länder i
Norden, för olika uppdragsgivare. Studierna har haft ungefär samma inriktning, men medan studien om
Finland-Sverige har fokus på arbetsmarknaden, arbetssökande och arbetsgivare har de båda studierna
Norge-Sverige och Danmark-Sverige handlat om näringslivet. Det gör att de tre analyserna inte går att
jämföra fullt ut, men på många sätt finns det också intressanta paralleller och skillnader mellan de men
tala gränshindren och kulturella gränserna som är möjliga att lyfta fram.
Tidigare studier:

JÄMFÖRELSE
Mentala gränshinder i tre nordiska
gränsregioner
Området längs den finsk-svenska gränsen har samma typ av nära släkt- och
vänskapsband över gränsen som vid den norsk-svenska gränsen, men skiljer
sig från både det gränsområdet och det mellan Danmark och Sverige genom att
språket utgör en större svårighet. De tre nordiska gränsregionerna Finland-Sve
rige, Norge-Sverige och Danmark-Sverige liknar varandra på många sätt, men
skiljer sig också åt.

Mentala gränshinder som brist på sociala nätverk,
känslan av en hög tröskel och bilder som målas upp
av ”de andra” påverkas bland annat av språkförståelsen, om gränsen går mellan städer eller i glesbygd
och vilka traditioner som finns av att röra sig över
gränsen. Det visar Øresundsinstituttets tre studier
om mentala gränshinder i nordiska gränsområden.
Förutsättningarna skiljer sig på vissa sätt
För att kunna jämföra mentala gränshinder och
kulturella gränser mellan Danmark-Sverige, Finland-Sverige och Norge-Sverige är det viktigt att
relatera dem till de skilda förutsättningarna i de tre
nordiska gränsregionerna.
Landgränsen mellan Finland och Sverige går
genom glesbygd långt från huvudstäderna, med
flera mindre ”tvillingorter” längs älven som på långa
sträckor skiljer de båda länderna. Närmast Bottenviken ligger de två sammanflätade städerna Hapar108

anda och Torneå, där samarbetet, arbetspendlingen
och den dagliga interaktionen är stor. Språkförståelsen mellan finska och svenska är stor nära gränsen,
men minskar längre därifrån.
Gränsen mellan Norge och Sverige är mycket
lång och därmed också varierad. Den går mest
igenom glesbygd, men allra längst söderut ligger
två städer, Halden och Strömstad, ganska nära
varandra, men ändå med en viss distans över
Svinesundsbron. Där finns också en närhet till Oslo
och Göteborg. Längs gränsen finns flera integrerade
områden med släktband och handel över gränsen,
men samhällena nära gränsen är oftast små. Längst
i norr, mellan Kiruna och Narvik, tycks en särskild
känsla av samhörighet finnas. Arbetspendlingen
mellan länderna är stor och språkförståelsen är i
allmänhet god, både nära och långt från gränsen.
Gränsen mellan Danmark och Sverige går mellan
två tätbefolkade regioner med stora städer som
Köpenhamn, Malmö och Helsingborg – till och med
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Mentala gränshinder - en
studie av hur norska och
svenska företagare erfar
och uppfattar arbete över
gränsen (2017/2018)
På uppdrag av Interreg
projektet ”Gränsmöjlighe
ter. En 161 mil integrerad
arbetsmarknad längs
norsk-svenska gränsen”

en huvudstad på den danska sidan. Till skillnad från
de båda andra regionerna skiljs länderna åt av hav och
antalet gränsövergångar är därför begränsat. I Öresundsregionen finns färjelinjen Helsingborg-Helsingör
och år 2000 invigdes även Öresundsbron. Arbetspendlingen och fritidsresandet har ökat kraftigt sedan dess,
men integrationen i form av släkt- och vänskapsband
mellan länderna är inte så stark. Undersökningar antyder att språkförståelsen minskar, men i den analys om
mentala gränshinder i näringslivet som Øresundsinstituttet gjorde 2018/2019 uppfattade intervjupersoner i
allmänhet inte språket som något problem.
Mellan alla länderna finns det starka näringslivskopplingar, både genom företag som arbetar i båda
länderna och genom handel.
Samtliga av de nämnda gränserna har också någon
gång under de senaste århundradena varit obefintliga
– i bemärkelsen att områden på båda sidor om den
nuvarande gränsen har tillhört samma land.
Likheter och skillnader skär på olika sätt
Det finns alltså både likheter och skillnader mellan
de olika regionerna, som påverkar de mentala gränshindren. Exempelvis är det tydligt att de sociala
nätverken över gränsen är betydligt starkare mellan
Finland och Sverige samt mellan Norge och Sverige
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Mentala gränshinder
Öresund - danska och
svenska företagares syn
på hinder och möjligheter vid arbete över
gränsen (2018/2019)
På uppdrag av informa
tionstjänsten Øresund
direkt

än mellan Danmark och Sverige. Vattengränsen
mellan Danmark och Sverige tycks ha hindrat detta,
åtminstone de senaste 100 åren.
På ett annat sätt går det att se en likhet mellan
Danmark-Sverige och Finland-Sverige, genom dynamiken i arbetsmarknad och näringsliv som skapas
av att det är städer som ligger på ömse sidor gränsen. Visserligen är Haparanda och Torneå betydligt
mindre än exempelvis Malmö och Köpenhamn,
men de är närmare integrerade, vilket gör det ännu
lättare att jobba över gränsen.
Språkförståelsen är något som förenar Norge-Sverige och Danmark-Sverige, där man talar skandinaviska språk. Visserligen är förståelsen ännu bättre
mellan Norge och Sverige än mellan Danmark och
Sverige, men jämfört med Finland-Sverige uppfattas
språket inte som något problem. Dessutom tycks
engelskan vara mer gångbar vid den dansk-svenska
gränsen än vid den finsk-svenska, vilket ytterligare
underlättar situationen i den södra gränsregionen.
Den nationella gravitationskraften och
berättelsen om det nationella påverkar
samtliga gränsregioner
Nationella stereotyper och berättelser om ”de andra”
förekommer i alla de tre gränsregionerna. Ibland
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Svinesundsbron binder samman Norge och Sverige, längst i söder längs den 131 mil långa gränsen mellan länderna.

handlar de berättelserna och stereotyperna om hur
”de andra” är rent i allmänhet, i andra fall om hur
de beter sig i arbets- eller affärslivet. I de intervjuer som gjorts till de tre olika analyserna kan man
möjligen se att berättelserna vid gränsregionerna
Finland-Sverige och Danmark-Sverige haft en viss
övervikt mot att handla om affärs- eller arbetskultur,
medan det varit mer jämnt mellan talet om allmänna stereotyper och affärskultur mellan Norge och
Sverige. Det är dock svårt att dra några generella
slutsatser utifrån detta eftersom underlaget trots allt
är litet och skillnaden inte så stor.
Något som skiljer ut gränsen mellan Finland och
Sverige jämfört med de andra båda gränsregionerna
är berättelsen om det gränslösa Tornedalen. Det
finns inte riktigt något liknande mellan de andra
länderna – möjligen med undantag för Narvik-Kiruna, som många också lyfter fram som ett mycket
integrerat område mellan Norge och Sverige. Men
kraften i berättelsen om Tornedalen sticker ut, som
ett område där nationsgränsen saknar betydelse.
Den uppfattning som vissa intervjupersoner mellan Finland och Sverige haft, om ”vi i norr” kan på
visst sätt jämföras med Öresundsregionen, eftersom
det i båda fallen handlar om att Stockholm utpekas
som fienden (liksom Helsingfors när det gäller Finland-Sverige). ”Vi i norr” verkar dock handla om en
lite bredare uppfattning om likheter över landsgränserna, medan Öresundsregionen möjligen är mer av
en politisk önskan än en folkligt spridd uppfattning
om gemenskap.
Den nationella gravitationskraften fungerar på
110

ungefär samma sätt i samtliga tre gränsregioner,
med små variationer. Utbildning, nyhetsrapportering och kultur är till stor del nationell och skapar
gemensamma referensramar för dem som bor i det
egna landet. I glesbygden finns dock även dimensionen att människor även rent fysiskt flyttar bort
från gränsen för exempelvis jobb eller studier som
finns ”mer centralt” i nationen – något som inte är
lika vanligt när ett centrum i form av huvudstaden
ligger precis vid gränsen, som mellan Danmark
och Sverige.
Tydliga uppfattningar om arbets- och
affärskultur
Berättelser om hur arbetskulturen är på andra sidan
gränsen, liksom erfarenheter av skillnader i kulturen
i företag eller på arbetsplatser förekommer som sagt
i alla tre gränsregionerna. En annan likhet är att
det finns ganska tydliga uppfattningar om saken.
Det kan vara lite vanskligt att jämföra berättelserna
som framkommit i de tre analyserna, eftersom det
som efterfrågats i de studier som varit inriktade på
mentala gränshinder i näringslivet varit affärskultur,
medan det i Finland-Sverige-studien – med fokus
på arbetsmarknaden – handlat om arbetskultur.
Samtidigt finns det inte några glasklara skiljelinjer
mellan dessa begrepp och i många fall beskriver de
samma sak.
En gemensam uppfattning i Danmark, Finland
och Norge är att Sverige har långsamma beslutsprocesser, bland annat beroende på att det finns en
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Öresundsbron går mellan Malmö och Köpenhamn och binder samman Danmark och Sverige just i en storstadsregion..

diskussionskultur. Vid gränsen mellan Danmark
och Sverige respektive mellan Norge och Sverige
finns en gemensam nämnare i form av att bilden av
i vilket land som hierarkierna är starkast är något
spretig. Mellan Finland och Sverige är dock samtliga
av de intervjupersoner som tar upp detta överens
om att arbetskulturen är mest hierarkisk i Finland.
Jämfört med de båda andra gränsregionerna
sticker Danmark-Sverige ut genom den negativa
uppfattning som många svenska intervjupersoner
delade om den danska affärskulturen. Många intervjuade svenskar hyste en stor respekt, gränsande till
oro eller rädsla, för den danska affärsskickligheten
och en vanlig uppfattning var att danskar inte gick
att lita på när det gäller affärsavtal. Några lika starka
negativa känslor eller uppfattningar om affärs- eller
arbetskulturen över gränsen har inte framkommit
mellan Finland och Sverige eller mellan Norge och
Sverige. Det går dock inte att säga säkert att den här
uppfattningen hade framkommit lika tydligt om det
varit arbetssökande och arbetsgivare som intervjuats vid dansk-svenska gränsen, i stället för chefer i
näringslivet. Därför ska kanske jämförelsen göras
med viss försiktighet.
Hög tröskel
Tvekan inför att bege sig över gränsen, exempelvis för att kännedomen om marknad, jobb, lagar
och regler där är mindre, för att det känns osäkert
eller för att nätverket saknas förekommer hos
intervjupersoner i alla tre gränsregionerna. Det
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är ett tydligt mentalt gränshinder överallt. Men
omfattningen är svår att jämföra, särskilt mellan
Finland-Sverige och de övriga båda regionerna
eftersom olika grupper har intervjuats. Ett företag
som funderar på att etablera sig över gränsen tar
ofta en större risk än en arbetssökande som funderar på att ta ett jobb i grannlandet. Det är därmed
svårt att jämföra upplevelsen av hög tröskel mellan
de analyser där arbetsmarknaden respektive näringslivet undersökts.
Samma sak gäller troligen till viss del även
hur intervjupersonerna förhåller sig till formella
gränshinder. Men mellan Norge-Sverige och Danmark-Sverige, där näringslivet varit i fokus i båda
analyserna, märks ändå en skillnad i form av att
formella gränshinder påtalats mer av de intervjuade
vid den norsk-svenska gränsen. Detta har troligen
att göra med att detta är en EU-gräns, till skillnad
från de båda andra.
Stora likheter mellan de mentala
gränshindren
Sammanfattningsvis är de tre gränsregionerna
Danmark-Sverige, Finland-Sverige och Norge-Sverige lika varandra på många sätt. I stort sett samma
mentala gränshinder förekommer i alla tre områdena, även om de kan skilja sig lite grand och ibland
tar sig uttryck på olika sätt. Det är inte någon av
gränsregionerna som sticker ut och skiljer sig extra
mycket från de båda andra, utan likheter och skillnader går på flera olika håll.
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EFTERORD: ”VÄRLDENS FREDLIGASTE GRÄNS”

Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Åbo Akademi, skriver i sitt efterord
till denna studie om tre slags gränser som är i ständig tillblivelse där Fin
land och Sverige möts: nationsgränsen, kulturgränsen och språkgränsen.

”VÄRLDENS FREDLIGASTE GRÄNS”
Gränsarbete vid nations-, kultur- och
språkgränser i norr
Jag har svårt att se att arbetsgivare på någondera
sidan gränsen skulle se något negativt i att anställa
någon från det andra landet. Det handlar om ett
behov som företaget har och om du hittar en person
som har allt som krävs, då finns det ingen annan
tanke där, man tar den person som man tycker bäst
uppfyller det behovet företaget har.
Transnationella gränsregioner såsom Tornedalen
lyfts ofta fram som framgångsrika exempel på
ökad europeisk integration (Jaakola 2019:16). Här
utgör nationsgränsen inte längre en barriär, utan
människor, varor och kapital rör sig friktionsfritt
över gränsen. Denna hållning till gränsen förekommer även bland deltagarna i Øresundsinstituttets
studie om mentala gränshinder i norra Sverige
respektive Finland. I ovanstående citat beskriver en
arbetsgivare arbetsmarknadens gränslösa karaktär
och under intervjun betonar han dessutom att
området kännetecknas av en särskild atmosfär: ”Det
här kallas ju för världens fredligaste gräns”.1 I Tornedalen råder, annorlunda uttryckt, harmoni och goda
förutsättningar för dynamisk utveckling.
Øresundsinstituttets studie visar emellertid
att gränsens genomsläpplighet skiftar. Formella
gränshinder i form av lagar och regelverk påverkar i
varierande utsträckning människors förutsättningar
att etablera ett gränslöst eller gränsöverskridande
vardagsliv. Genomsläppligheten påverkas dessutom
av informella gränshinder baserade i erfarenheter,
traditioner, minnen och föreställningar om gränsen.
Sådana gränshinder är ofta kollektiva och gör sig
bland annat gällande genom berättelser om gränsen
eller gränsområdet.2 Detta innebär att nationsgränser inte enbart manifesteras vid den faktiska grän112

sen, utan det pågår även ett utlokaliserat, narrativt
gränsarbete (Rumford 2014:69; jfr även Reeves
2014:6). Sådant gränsarbete behöver dock inte
enbart handla om hinder, utan kan också omfatta
berättelser om obetydliga, osynliga eller, som ovan,
fredliga gränser. Narrativt gränsarbete kan på så sätt
väcka känslor som bidrar till att skapa en positiv
(alternativt negativ) atmosfär (Nilsson 2019),
vilket i sin tur påverkar hur människor navigerar i
gränsområdet.
Syftet med föreliggande bidrag är att undersöka
narrativt och emotionellt gränsarbete med särskilt
fokus på gränsen Sverige-Finland. I analysen belyser
jag återkommande teman i de intervjuer som gjorts
inom projektets ramar. Emellanåt används samma
intervjuer som redan tidigare citerats i studien, men
jag väljer att inte uppge namnen på de som citeras.
Anledningen är att jag därmed vill understryka att
citaten är exempel på narrativ som återfinns i snarlik
form bland flera deltagare i studien. Målsättningen
är alltså inte att anonymisera, utan att generalisera och blottlägga kollektiva mönster. Men innan
analysen påbörjas återvänder jag till faktorer som
påverkar gränsens genomsläpplighet och därmed
preciseras också studiens gränsbegrepp.
Formella och informella gränshinder är relaterade till två olika typer av gränser; å ena sidan
en nationsgräns och å den andra en kulturgräns.
Skillnaden dem emellan är betydelsefull. Den förra
markerar skillnad; här börjar och slutar nationalstaten i rättslig mening. Detta är en gräns som
begränsar genom formella gränshinder, men det
är också en produktiv gräns. Skillnader avseende
exempelvis skattepolitik kan lägga grunden till
transnationella handelsavtal eller gränsöverskriØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

Haparanda i centrum..

dande konsumtionsmönster.3 Nationsgränsen kan
även skapa dynamik i kulturellt hänseende genom
att livet på andra sidan gränsen kan förefalla
annorlunda, exotiskt och därmed attrahera (eller
oroa) (Löfgren & Nilsson 2010). Kulturgränsen,
däremot, markerar förekomsten av en gemenskap
som ofta baseras på föreställningen om en delad
historia, en gemensam kultur och en gemenØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

sam framtid (jfr Fjellström 1997:52). Lars-Erik
Edlund, professor i Nordiska språk, hävdar i linje
med detta att kulturgränser är sega strukturer, ofta
av mental natur, med djupa historiska rottrådar
inom ett geografiskt rum (Edlund 1997:7).4
Nationsgränser och kulturgränser kan sammanfalla, vilket kommer till uttryck när vi fylls av
stolthet (eller besvikelse) inför nationens presta113
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på frågor rörande transnationell regional utveckling.
Kulturgeografen Fredriika Jaakola menar exempelvis
att så kallade mjuka värden, såsom identitet, normer
och kulturella föreställningsvärldar, har en inverkan
på regional ekonomisk utveckling, men att denna
aspekt oftast nedprioriteras i studier av regional
utveckling. Om man på lokal eller regional nivå ska
kunna hantera framtida utmaningar behövs därför
mer kunskap om hur mjuka värden påverkar ekonomi och politik (Jaakola 2019:83). Øresundsinstituttets studie, med sitt fokus på mjuka värden bland
de som bor och verkar i regionen, är i ljuset av detta
angelägen eftersom den blottlägger mentala kartor
som människor navigerar efter.
Inledningsvis belyser jag hur den transnationella,
friktionsfria, gränslösa regionen träder fram som
ideal och praktik i intervjuerna. Därefter fokuseras
på vilka sätt nationsgränsen och kulturgränsen
sammanfaller, men också hur de hålls isär. Diskussionen tar sin utgångspunkt i kulturella stereotyper
som förekommer i studien och som är betydelsebärande i ett pågående gränsarbete. Därefter följer en
analys av hur språkgränsen sätts i spel i relation till
kultur- och nationsgränsen. Texten avslutas med en
summerande diskussion om hur gränser på olika
sätt bidrar till de utmaningar som den transnationella gränsregionen står inför.

benämnas ett gränslöst habitus, dvs. ett grundläggande förhållningssätt till omvärlden som kommer
till uttryck genom människors rutiner och vanor.
Företagsledaren och kanske även arbetstagaren betraktar världen med regionautens blick, för att knyta
an till etnologen Tom O’Dell (2002) som undersökt
liknande processer i Öresundsregionen. Med benämningen fäster O’Dell uppmärksamheten på de
vardagliga kompetenser som krävs av människor för
att hantera ett transnationellt vardagsliv; man måste
lära sig förstå två nationella system och behärska
små, men betydelsebärande skillnader avseende
exempelvis arbetsrätt, skattepolitik, pensionssystem eller regler kring fastigheter. Dessutom krävs
kulturell kompetens som handlar om att förstå och
hantera annorlunda värderingar, diskussionsklimat
och tonläge (jfr Nilsson 2019). Även i Tornedalen
värdesätts sådana kompetenser, åtminstone är det
ett tema som återkommer i intervjuer med företagsledare och personer som på olika sätt arbetar med
regional utveckling.

”Vi är väl så vana”. Regionautens gränslösa
vardag

Kunskap och flexibilitet är viktiga element för en
framgångsrik regionaut, men dessutom behövs
ytterligare andra egenskaper: ”Man måste vara lite
modig eller en sån som vill testa på något nytt, som
är nyfiken. Vill ta chanser”. Förvisso kan det uppfattas som att sådana egenskaper är medfödda, men
regionauternas habitus springer snarare ur nedärvda
traditioner och släktband. En högre tjänsteperson i
Finland påpekar exempelvis att svenskar som väljer
att arbeta på den finländska sidan av gränsen ofta
har en finländsk bakgrund, vilket innebär att de ”vet
vad realiteten på finska arbetsmarknaden är och hur
man opererar”.9 Förmågan att operera på båda sidor
av gränsen internaliseras sålunda genom informellt
lärande som resulterar i ett transnationellt förhållningssätt. Det är självklart att orientera sig mot och
över gränsen. En svensk studerande uppfattade till
exempel inte Finland som ett ”utland”, dels eftersom
hela släkten var därifrån och dels eftersom ett gränsöverskridande rörelsemönster hade blivit en vana: ”Vi
är väl så vana, tror jag”.10 Dagen före intervjun hade
hon åkt till Torneå för att handla julklappar och julmat. Den efterföljande lördagen skulle hon återigen
till Torneå, då för att baka med sin mormor.

Sikhåvning i Kukkolaforsen.

tioner inom idrotten (jfr Ehn 1993). Sammanfogningen av nations- och kulturgränser är emellertid
inte självklar eller stabil, utan ska snarare förstås
som ett resultat av en långsam och kontinuerligt
pågående process där gränserna sätts i spel och
ordnas i relation till varandra. I Svensk byggnadskultur och dess geografi betonade den banbrytande etnologen Sigurd Erixon (1922) att riksgränser
historiskt sett inte fungerade som barriärer. Som
exempel lyfte han bland annat fram förekomsten
av ett ”intimt kultursammanhang” mellan delar av
Värmland i Sverige och Östlandet i Norge (Erixon
1922:254). Liknande gränsöverskridande kultursammanhang fanns länge i Tornedalen (Edlund
2000:20–21). Men under 1900-talet sker en
förändring. Etnologen Orvar Löfgren (1993) har
exempelvis visat hur Sveriges gräns till Norge successivt blev en kulturgräns efter unionsupplösningen 1905. Gränsen mellan Sverige och Finland blev
vid samma tid, dvs. 1900-talets första del, också en
kulturgräns genom bland annat en svensk språkpolitik som betonade enspråkighet (Winsa 1997).5
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Kulturgränsen sammanfaller alltså inte nödvändigtvis med nationsgränsen, utan kan bygga på
lokalt eller regionalt utformade kulturmönster som
sträcker sig över nationsgränsen. Detta innebär
att gränsarbete i transnationella gränsområden är
komplext och föränderligt, men också färgat av
såväl friktion som harmoni (Nilsson 2018, 2019).
Till denna komplexitet kan ytterligare en gräns
adderas, nämligen språkgränsen. Språk och identitet
är nära kopplade till varandra (se t.ex. Kuczynski
2017), vilket innebär att språkgränser ofta sammantvinnas med kultur- och nationsgränser. Om
detta vittnar inte minst 1800-talets konfliktfyllda
europeiska historia.6 Eftersom svenska, finska och
meänkieli (bland annat) samsas om utrymmet i
Tornedalen är det nödvändigt att undersöka hur
språk-, men också kultur- och nationsgränser sätts
i spel i relation till varandra i vardagen. Det är
nämligen ofta i människors vardag som gränserna
aktualiseras, känns, förhandlas och blir betydelsebärande. Om detta vardagliga spel kring gränser
behövs mer kunskap eftersom det har en inverkan
ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

Vi tillverkar utrustning och svetsar på finska sidan.
När det svetsats färdigt kommer det tillbaka för
pulverlackering i Haparanda. [...] På finska sidan
[Torneå] är det cirka 15 anställda och i Haparanda mellan 12 och 15.
Många arbetsplatser i gränsregionen präglas av
vardaglig interaktion över nationsgränsen. I citatet
ovan beskriver en företagsledare delar av företagets
arbetsprocess och det är inte enbart produkten som
obehindrat förflyttas över gränsen. Samma sak gäller
arbetskraften: ”Sådan är variationen att de som
bor i Haparanda arbetar i Torneå”. Dessutom kan
arbetsuppgifterna också medföra att de anställda
vardagsmässigt rör sig över nationsgränsen: ”Det är
mycket viktigt att alla arbetsreserver är flexibla och
det är möjligt att använda båda sidor”.7
I intervjuerna beskrivs just Haparanda-Torneå
som ett huvudsakligen homogent område med en
närmast självklar rörelse över gränsen. Till viss del
bygger denna självklara rörelse på vad som kan
ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

För arbetsgivare spelar det ingen roll var du bor,
bara du kan dina saker. Om du kommer över gränsen betyder det ofta att man har bättre språkkunskaper, som ofta behövs. Och kanske annars också,
för att man känner till lite olika system. Man är
lite flexibel, på flera sätt.8
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Vanorna formar alltså regionautens habitus i en
informell process och släktband eller sociala relationer är därvidlag betydelsefulla. Men vanor kan även,
som tidigare nämnts, springa ur den särskilda dynamik som uppstår i gränsområden. Nationsgränser
fungerar som ”engines of connectivity” (Rumford
2014:3) genom att skillnader avseende exempelvis
skatter på varor och tjänster bidrar till att skapa
rörelse över gränsen; människor och företag lär sig
dra nytta av regionens olikheter. Sådan dynamik
har studerats ingående i Öresundsregionen (Berg,
Linde-Laursen & Löfgren 2000; Nilsson, Sanders &
Stubbergaard 2007) och samma dynamik utgör ett
viktigt tema i intervjuerna som utförts av Øresundsinstituttet. De som bor i gränsområdet har lärt
sig använda gränsen på ett för dem fördelaktigt vis.
Det är det här gränslösa. Man lever verkligen över
gränsen. Man delar på mycket tjänster, service,
affärer. Jag tror man är nästan mer ett folk. Man
har inte sett gränsen som en gräns. Det är ju en
älv, men historiskt har man inte sett den som en
landsgräns. Bara som en möjlighet. Det som varit
bättre i Finland eller Sverige har man tagit över
gränsen eller åkt dit för. [...] Man har sett det mer
som en möjlighet.11
I citatet belyser en svensk tjänsteperson i Region
Norrbotten den särskilda dynamik som uppstår
i gränsområden, men fångar samtidigt något till
synes paradoxalt: En gränslös vardag förutsätter
nationsgränsens osynliga närvaro (jfr även Jaakola
2019:14). En arbetssökande, boende i Sverige men
med finländska rötter, menar till exempel att: ”Vi
har inte sett gränsen så tydligt. Mellan Haparanda
och Torneå, den andra sidan är inte Finland, det är
bara andra sidan byn i princip. Man har inte sett
gränsen så mycket, den är nästan osynlig”.12 Samtidigt som regionauterna således utvecklar ett särskilt
förhållningssätt till nationsgränsen, den är osynligt
närvarande, så blottläggs att kulturgränsen inte
går i Tornedalen: Bygemenskapen sträcker sig över
nationsgränsen och i Tornedalen är man ”nästan
mer ett folk”.13
I nästa avsnitt fördjupas diskussionen om hur
kulturgränsen sätts i spel i relation till nationsgränsen, men innan dess bör det påpekas att regionauternas habitus inte delas av alla i gränsområdet. En
finländsk deltagare i studien, vars arbete kretsar
kring regional företagsutveckling, menar till exempel att det är ”folk som har levt här på gränsen” som
har utvecklat ett särskilt förhållningssätt till gränsen.
För dem är det ”inte så märkvärdigt” med en trans116
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nationell vardag, men så snart man kommer ”mer
än två mil från gränsen” förändras situationen: ”Då
vågar man inte och känner inte till någonting, man
blir mer rädd och frågar ditt och datt, hur ska man
göra och är det svårt och hur är det med beskattningen”.14 Uppfattningen att osäkerheten ökar längre bort från gränsen uttrycks även bland tjänstemän
på den svenska sidan av gränsen, även om antalet
mil inte specificeras. De som ”bor i gränsområdet”
kan nog tänka sig att arbeta i grannlandet, men
intresset ”avtar med avståndet från gränsen”. Osäkerheten knyts även i denna intervju huvudsakligen
till formella gränshinder.
Det är ändå lite speciellt att jobba i ett annat land,
med pensioner, försäkringar, det uppstår lite mer
juridiska frågor. [...] Om man ska flytta och jobba
i ett annat land, är det så mycket att hålla koll på.
Skatt, vad händer med pensionen, permitteringar, kan man tillgodoräkna sig det man tjänat i
Finland?15
Snarlika berättelser förekommer bland de studerande och arbetssökande som ingick i studien, såsom
denna arbetssökande från Keminmaa: ”Jag vet
inte om det är bara i mitt huvud att det är så svårt
att jobba över gränsen, med allt pappersjobb och
så. [...] Men det verkar vara så svårt att ringa till
myndigheterna, man behöver köa och vänta jättelänge”.16 Formella gränshinder bidrar på detta sätt
till att skapa osäkerhet och bromsa den transnationella integrationen, men samtidigt är alltså nationsgränsen i vissa avseenden osynlig, porös. I nästa
avsnitt fokuseras på nationsgränsens osynlighet med
särskilt fokus på föreställningar om en transnationell gemenskap.
”Vi är samma folk, har samma gener”.
Med det förflutna som lins
Föreställningen om en transnationell gemenskap
i vad som är nationalstaternas norra utkantsområden återkommer regelbundet i intervjuerna. En
finländsk studerande menar till exempel att: ”Vi,
folket i norr, är på det stora hela ganska lika. I vissa
avseenden är vi väldigt avslappnade och på vissa sätt
toleranta. Vi har vant oss vid en särskild levnadsstandard och är ganska uthålliga”.17 Närmast regelmässigt förklaras denna gemenskap med hänvisning
till det förflutna, vilket för en del omfattar Sveriges
och Finlands långa gemensamma historia.
Dessutom ska man komma ihåg att Finland var
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en del av Sverige i många hundra år. Många har
finskan som ett modersmål och många glömmer
bort att kulturellt och historiskt var finska ett av
de största och mest talade språken i Sverige under
stormaktstiden [...] Med det vill jag ha sagt att
det finns en kulturell historia bakåt i tiden som
är kopplad till Tornedalen. Det är inte så långt
tidsperspektiv sedan vi förlorade Finland.18
Idén om det förflutnas betydelse för den samtida
gemenskapen är inte unik för Tornedalen. Studier
av andra transnationella gränsregioner i Norden
visar att föreställningar om det förflutna används
för att förstå nuet samtidigt som kompassriktningen tas ut mot en gemensam framtid (t.ex. Nilsson
2018, 2019). Vad man väljer att lyfta fram ur det
förflutnas myller av händelser är på detta sätt alltid
påverkat av nuet. Det förflutna träder alltså i nuets
tjänst även i Tornedalen. I en del intervjuer förskjuts det längre historiska
perspektivet till undertexten
och fungerar närmast som
en outtalad självklarhet
som förklarar den samtida
gränsöverskridande arbetsmarknaden. En finländsk
tjänsteperson påpekar att:

finländska ekonomin och industrin fick fart, vilket
bland annat berodde på att Finland tvingades betala
ett betydande krigsskadestånd till Sovjetunionen
samt att ekonomin till stor del var knuten till agrara
näringar (Meinander 2016:122, 130). Eftersom
Sverige moderniserades och industrialiserades i en
annan takt manifesterades materiella skillnader
tydligt i gränsområdet. Denna skillnad avseende
utvecklingstakten hade alltså möjligtvis påverkat
finländarnas kultur och kynne, men inte den transnationella gemenskapen.
Även andra deltagare i studien beskriver 1900-talet som en period där gemenskapen till viss del
utmanades, men den nordiska passunionen (som
etablerades 1951) och senare inträdet i EU innebar
att den på förhand existerande kulturella gemenskapen vidmakthölls. ”Det har gjort att det finns
starka band, släktmässigt, familjemässigt men även
arbetsmarknadsmässigt”.21 Citatet har hämtats från
en svensk deltagare i studien,
men liknande berättelser förekommer på den finländska
sidan. I något enstaka fall, i en
intervju med en svensk företagsledare, förstärks dessutom
narrativet om den homogena
gränsregionen genom en
biologisk förklaringsmodell:
”Det som gör den unik är att
vi är samma folk, har samma
gener. Som man säger, varje
Tornedaling har släktskap till
Finland”.22 Genom att betona
släktskapets genetiska grunder
vävs enskilda individers personliga historia samman
med hela regionens biografi.23
Föreställningen om en stark, transnationell
gemenskap är också framträdande då deltagarna
i studien resonerar kring pandemins långsiktiga
effekter på gränslandskapet. Pandemin innebar att
en annorlunda gränsregim etablerades i form av att
nationsgränsen periodvis stängdes, helt eller delvis,
under 2020.24 Skärpningen av nationsgränsen har,
enligt en kommundirektör i en svensk gränskommun, förvisso påverkat vardagsvanorna, men inte
gemenskapen: ”Vi är så blandade, det är så många
som har sina rötter i Finland och bor här och
tvärtom. Så småningom återgår det till det normala”.25 Bland unga studerande uttryckts liknande
framtidsbilder: ”Jag tror inte det kommer ha några
långvariga konsekvenser för människor som har
bott i gränsregionen under lång tid”.26 En annan
studerande betonade bygemenskapens sega struktur:

”Det finns en kulturell historia bakåt i
tiden som är kopplat
till Tornedalen. Det
är inte så långt tidsperspektiv sedan vi
förlorade Finland.”

Det jag skulle säga om
Tornedalen är att här
har gränsen inte varit
så synlig, det har gjort
det lättare att arbeta på
andra sidan. [...] Men det
har inte varit några hinder till de som arbetar på
andra sidan. Historiskt och kulturellt har vi varit
Tornedalier här.19

Historiska narrativ som förklarar gränsens genomsläpplighet återkommer även i intervjuer som klargör varför gemenskapen, trots 1900-talets komplicerade historiska skeende, inte destabiliserats. En chef
på ett större svenskt bolag menar att ”vi är hemskt
lika här uppe i norra Sverige och norra Finland” och
att det handlar om ett brödrafolk. Andra världskriget och decennierna efter kriget påverkade förvisso
finländarnas ”kultur och deras kynne”, men detta
har inte haft någon menlig inverkan på en djupare
liggande gemenskap: ”Allting liknar varandra. Det
är bara språket som skiljer”.20 Anledningen till att
decennierna efter kriget lyfts fram som en betydelsefull period knyter an till en reell historisk utveckling. Efter andra världskriget dröjde det innan den
ØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021
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In the mood: ”De säger hej till varandra”
Runt de större städerna finns en koncentration av
mindre trevliga människor. De är självupptagna,
vilket får dem att verka oartiga. På landet där
allt är lite mer avslappnat är folk trevligare mot
varandra. De säger hej till varandra och går inte
bara förbi.28
När en ung studerande i Uleåborg beskriver skillnaden mellan rurala respektive urbana livsformer
eller attityder ställs även gränsområdets gemenskap i kontrast till ett ensamt liv i storstaden.
Denna spänning mellan urbant-ruralt, men också
centrum-periferi, utgör ett betydelsebärande tema
i intervjuerna med såväl svenskar som finländare: ”Folk i norr, nära Tornedalen, de känner
till att folk som bor på andra sidan älven, de är
mycket mer lika än de som bor i Helsingfors och
Stockholm. 08-orna är en annan sort. Haha. Och
Helsingforsborna också”.29 Skrattet indikerar att
utspelet görs i skämtsam ton, men i botten anas
ett allvar. I norr är människor annorlunda på
ett positivt sätt. ”Jag tror att det är lite lugnare”
säger en finländsk arbetssökande och fortsätter:
”Den här Hillbilly-attityden, om man jämför med
storstaden. Man har inte bråttom någonstans, man
kör med traktorn på motorvägen”.30 Berättelserna
om livet i norr skulle kunna avfärdas som stereotypa generaliseringar, men de är betydelsebärande
i kulturellt hänseende eftersom de frammanar en
känsla av gemenskap. Dessutom ingår berättelserna om ett ruralt idealtillstånd i en seg tradition
med rötter i romantiken. Vi hör ekon av Jean-Jacques Rousseaus (1712–1778) idéer om att naturen
borgar för äkthet, hälsa och moral, medan ett liv
i urbana miljöer förknippas med omoral, hets,
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stress, svaghet och ytlighet (Nilsson 2011). Livet
i norr laddas alltså med starkt positiv laddning i
motsats till storstadslivet.
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”Ibland är det som en by [...] och så snart som
möjligt kommer människor att återgå till en normal
[gränsöverskridande] vardag igen”.27 Med hänvisning till kulturgränsens resiliens förväntas således
den transnationella regionen överleva pandemin och
nationsgränsens synliga, hårda närvaro; kulturgränsen håller samman en transnationell gemenskap
med djupa historiska rottrådar.
Historiska tillbakablickar används således för att
förstå den transnationella gemenskapen, dess resiliens och framtid. Berättelser om det förflutna är på
detta vis betydelsebärande i gränsarbetet, vilket även
gäller andra narrativ som förklarar gränsregionens
särskilda egenskaper och möjligheter.
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Jag tror att generellt sett så är folket här uppe i
norr mer avslappnade, inte så tidsfokuserade. Vi är
bättre på att sätta av tid till våra hobbies. Mer avslappnade. Om du jämför folk från norra och södra
Finland så är vi inte lika stressade här uppe. […]
Vi har en mentalitet att vi tar saker som de kommer. Det är en viktig anledning till att jag inte vill
flytta söderut. Jag tror att svenskar från Norrbotten
och Tornedalen har samma mentalitet.31
Den transnationella gemenskapen får åter en
skarpare kontur genom kontrastverkan samtidigt
som en kulturgräns dras mellan norr och syd. I vissa
intervjuer ges detta gränsarbete ytterligare kraft
genom att centrum definieras som ett problem och
potentiellt hot mot den kulturella gemenskapen i
norr: ”Just det där att man är så trötta på att Stockholm och Helsingfors gör regler som är helt galna.
Det är inte något främmande land man har att göra
med, utan en gränskommun, en kommun som är
grannar”.32 Kanske förstärks frustrationen i detta fall
av att den intervjuade, i ett samarbete med gränskommuner, är sysselsatt med frågor rörande regional
företagsutveckling. Gränsen mellan periferi-centrum, nord-syd, får dessutom i en del intervjuer,
nedan med en chef för ett svenskt företag, förklara
varför regionen ännu inte nått sin fulla potential.
Jag vill också ge en känga till båda ländernas styrande, när det gäller lokala, regionala och nationella myndigheter. Man har plockat bort nästan alla
myndighetstjänster härifrån, de har gått till Luleå,
Kemi, Rovaniemi. [...] Om vi haft kvar eller skulle
få myndigheter som skulle sitta under samma tak
och jobba tillsammans, skulle få det här området
att lyfta på ett annat sätt. Tidigare, för 10-15 år
sedan, fanns det en vilja och förståelse för hur man
arbetar över gränsen, men den är borta nu och det
är förskräckligt att sådant händer. [...] Mer samarbete behövs, det saknar vi, allt har plockats bort.33
Även i detta avseende förekommer paralleller med
andra gränsområden i Norden. Narrativ om ett
oförstående maktcentrum återkommer exempelvis i
Öresundsregionen där Stockholm närmast reflexmässigt omtalas som ett problem, åtminstone i
Skåne (Persson 2008).
Ovan har jag huvudsakligen belyst ett gränsarbete som tonar ned nationsgränsen som skillØRESUNDSINSTITUTTET – MENTALA GRÄNSHINDER • Februari 2021

Livet i norr laddas med starkt positiv laddning i många intervjupersoners berättelser, i motsats till storstadslivet i exempelvis
Stockholm.

nadsskapande markör och som istället betonar en
transnationell gemenskap. Människor tycks, för att
knyta an till Sara Ahmed (2014), vara in the mood
för transnationella samarbeten och en transnationell vardag. I det följande avsnittet problematiseras
gränslöshetens narrativ genom att undersöka hur
nations- och kulturgränsen vävs samman i berättelser om nationella stereotyper. Denna sammanvävning kan leda till transnationell dynamik och
främjar därmed eventuellt ett gränsöverskridande
habitus, men kan också ge upphov till mentala
gränshinder.

för kaffe om man hinner. Det är inte så relaxed. Jag
tror det är lite mer relaxed där [i Sverige]”. Skillnaderna uppfattar hon som en strategisk fördel på en
transnationell arbetsmarknad.
Jag har hört att finnarna är populära i Norge och
Sverige som arbetskraft. [...] Det finns vissa finnar
som inte jobbar så hårt, men i allmänhet gör vi
det. Vi är som myror och jobbar. Så jag skulle tro
att det är en fördel att vara finne på den svenska
arbetsmarknaden eller den norska.35

I citatet reflekterar den intervjuade, en ung arbetssökande i Keminmaa, kring nationella stereotyper
med utgångspunkt i en direkt fråga om skillnader
mellan svenskar och finländare. Hon återkommer
till narrativet om den arbetsamme finländaren och
avslappnade svensken: ”Men jag tror att finnarna
bara jobbar, jobbar, jobbar, med bara korta pauser

Det är värt att notera att den intervjuade vid flera
tillfällen nämner att hon ”tror” att det finns skillnader,
att det ”kanske” existerar skillnader och att hon har
”hört” att det finns skillnader. Denna försiktighet kan
tolkas som att hon vill gå intervjuaren till mötes och
lämna ett svar på något som hon inte är övertygad om
existerar, men som hon förmodar att den som intervjuar vill höra.36 Men osäkerheten är också grundad
i en förhållandevis begränsad erfarenhet av arbete på
den svenska sidan av gränsen; det hon återger är sådant
som vänner och bekanta berättat. Inte desto mindre är
svaret intressant eftersom liknande skillnader nämns av
andra deltagare i studien, vilket indikerar att det är ett
tema som cirkulerar och återanvänds i ett kontinuerligt
görande av gränsen (i betydelsen en sammanvävd nations- och kulturgräns): På andra sidan gränsen finns
en annan kultur, atmosfär eller stämning; på andra
sidan gränsen börjar landet Annorlunda.
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Öppna svenskar och tysta, arbetsamma
finländare
Jag tror att finnarna är lite mer up-tight, inte så
relaxed och laid-back som svenskarna. Jag tror att
det är reflexer också till arbetet, att det är lugnare
där. Finnarna är kanske mer som myror som bara
jobbar och jobbar och jobbar.34
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Föreställningen om den avslappnade svensken
och arbetsamme finländaren är inte de enda stereotyperna som förekommer. Ett annat återkommande
narrativ, som återfinns på båda sidor av gränsen,
handlar om den sociala svensken och den introverta
finländaren: ”Finnarna är lite mer tillbakadragna,
utan att vara tystlåten, de är lite ’mind your own
business’. I Sverige lite mer positivt. Lite mer
’Hej, behöver du hjälp?’”.37 I intervjuerna framgår
det inte om detta förment öppna, sociala svenska
beteende finns i gränsens omedelbara närhet eller
ej, men berättelserna producerar likafullt annorlundahet. Precis som tidigare är deltagarna i studien
inte helt övertygade om att dessa berättelser om
de Andra stämmer överens med verkligheten. I
vissa intervjuer framträder osäkerheten i ett aktivt
reflekterande genom vilket nations- och kulturgränsen sätts i spel och förhandlas. En av de intervjuade
från Uleåborg lyfte exempelvis fram en stereotyp
uppfattning i Finland om att svenskar kännetecknas
av en överlägsen attityd, att de
är oartiga eller oförskämda.38
Efter ett resonemang kring
denna nationella stereotyp så
nyanserades stereotypen och
beteendet lokaliserades istället
till Stockholmsområdet, vilket
innebar att kulturgränsen
drogs betydligt längre söderut:
”Det är dom som tycker att
Finland stinker och att Sveriges är bäst i världen”. Genom
att lokalisera problemet till
ett politiskt, urbant centrum,
kan den intervjuade, trots allt,
tänka sig att arbeta i de norra delarna av Sverige:
”Det skulle vara en anledning att arbeta i Sverige,
mer artiga kunder”.39 Det reflexiva gränsarbete som
utförs under intervjun understryker att gränser, i
detta fall kulturgränser, inte är stabila, utan i konstant tillblivelse (jfr Sandberg 2012:119–120). Det
indikerar även att narrativ skapar en särskild stämning som kan ha inverkan på hur man förhåller sig
till en transnationell arbetsmarknad; man kan vara
in the mood eller out of tune (jfr Ahmed 2014:17).
Det senare tycks delvis vara fallet när intervjuerna
behandlar föreställningar om organisationskultur.
På den svenska sidan av gränsen anses en mer
demokratisk, tillåtande, diskuterande organisationskultur råda. En högt uppsatt kommunal tjänsteperson i Sverige menar exempelvis att:
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här är vi mycket mer för att diskutera och ha dialog
och på finska sidan gör man inte så mycket så utan
tar snabbare beslut, det är lite mer toppstyrt, då är
det så. Här, ibland, kommer vi inte fram till något
beslut och det tycker finländarna är ett problem. De
har en lite annan kultur.40
Även om skillnaderna avseende organisationskultur tycks skapa viss friktion i den transnationella
interaktionen så lämnar den intervjuade inte ett
värderande omdöme, varken rörande finländsk eller svensk organisationskultur. Tonläget är snarare
torrt konstaterande och annorlunda jämfört med
hur de arbetssökande adresserar samma tema. En
av dessa, en man från Haparanda, menar exempelvis att det är ”mer positivt bemötande” i Sverige
i motsats till Finland där man har ”kvar den där
hierarkin, att chefen är chefen och arbetare är
arbetare”. Detta förknippas med en ålderdomlig,
förlegad ledarstil i Finland: ”Inom industrin är det
fortfarande som 60-tal. [...] I
Finland bestämmer platschefen”.41 De förment nationella olikheterna avseende
organisationskultur ges här
en negativ laddning och med
utgångspunkt i detta handlar
de arbetssökandes intresse
för att söka arbete på andra
sidan gränsen om något mer
än en rumslig förflyttning: På
andra sidan har tiden stannat
och att söka arbete är därmed
förknippat med en negativt
laddad tidsresa. Nationsgränsen som tidsmarkör förekommer även bland de
intervjuade finländarna, men med viktiga nyanseringar. Numera anses en modern, mer demokratisk
organisationskultur dominera även om det ännu
finns spår av äldre system: ”Om man tar några
branscherna, inom vård tycker jag att Finland är
ganska gammalmodigt. Den är styrd uppifrån”.42
Förekomsten av stereotypa berättelser om
grann- eller broderfolket är inte unikt för det
svensk-finska gränsområdet, utan förekommer
även vid den svensk-danska respektive svensknorska gränsen (Nilsson 2018, 2019). Berättelserna ingår i en längre tradition av vad som vanligtvis
betraktas som ett kärvänligt syskongnabb där skillnader fokuseras eller förstärks (jfr Alsmark 2010)
samtidigt som nationsgränsen och kulturgränsen
tvinnas samman. Ett ofta kärvänligt gnabb kan
emellertid, vilket ska belysas härnäst, överraskande

”Här, ibland, kommer vi inte fram
till något beslut och
det tycker finländarna är ett problem. De har en lite
annan kultur.”

Professionellt är det det här med beslutfattandet,
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snabbt övergå i ett hårdare tonläge som möjligtvis
har en negativ inverkan på den transnationella
arbetsmarknaden och människors vilja att vara
regionauter.
Out of tune: ”Det finns lite protektionism”
På den svenska sidan av gränsen uppfattas finändaren vara benägen att värna det finländska. I studien
kommer detta narrativ till olika utryck och med
varierande grader av hårdhet. Somliga uppfattar det
inte alls som ett problem.
Finländare har mer en anknytning till sitt eget
land. Sverige har aldrig varit osjälvständigt, finländare uppskattar mer sitt eget land, och de stöttar
mer sina lokala företag och väljer att inte handla
på nätet. När man rör sig i finska samhällen finns
det små butiker, så i stället för att åka långt iväg
kan de promenera och handla. [...] Att värna om
det finska.43
Sannolikt är denna förhållandevis neutrala uppfattning ett resultat av att den intervjuade, en studerande i Haparanda, har nära släktrelationer på den
finländska sidan av gränsen. Ett aningen vassare
tonläge förekommer i andra intervjuer. En svensk
företagsledare menar exempelvis att: ”Finnarna är
mer hemkära. Det som kommer från Finland är
ofta bäst. Inte generellt men de är mer hemtrogna.
Viss mat är det bästa för att det är från Finland,
men det kanske inte är så i verkligheten”.44 Att vara
hemkär eller hemtrogen behöver inte nödvändigtvis
vara negativt, men kanske träder en försiktig kritik
i dagen genom tillägget om maten. Egentligen är
den finländska maten inte bäst, tycks han mena.
Friktionen i den till synes gränslösa regionen är mer
explicit i andra intervjuer: ”Det är enklare för finska
företag att få upphandlingar och jobb här, men helt
omöjligt för företag här att få jobb på finska sidan.
Så det finns lite protektionism”.45 Finländsk protektionism tycks på detta vis ha negativ inverkan på det
transnationella företagslivet och arbetsmarknaden,
vilket återkommer som tema i intervjuerna.
Det finns också på sina håll en stark protektionism
på den finska sidan och det gör att alternativet att
rekrytera svensk arbetskraft [inte är attraktivt eller
möjligt]. Det behöver inte vara arbetsgivaren som
har synpunkter, men vi får ibland exempel på hur
hanteringen är på arbetsplatsen. Bland arbetskamrater, så kan det finnas ett motstånd mot att
det kommer in någon från andra sidan gränsen på
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arbetsplatsen, och man ifrågasätter. Varför gör det
det? Finns det inte arbetskraft här? Det kanske är
tydligare på den finska sidan. Detta är ju utifrån
vad jag har fångat upp från olika personer över tid.46
Här bör det återigen understrykas att intervjuer
som denna blottlägger känslofyllda narrativ och
kollektiva föreställningsvärldar. Sådana narrativ
är betydelsebärande, men det betyder inte att
finländsk protektionism verkligen förekommer.
Huruvida finländsk (eller svensk) protektionism existerar eller inte kräver en annan undersökning än
föreliggande. Däremot kan vi genom Øresundsinstituttets studie konstatera att negativt laddade
stereotyper om de Andra ingår som betydelsebärande element i ett narrativt gränsarbete.47 I en del
fall tycks föreställningar om de Andra dessutom ha
direkt inverkan på viljan att söka arbete i Finland:
”Jag har aldrig tänkt på att jobba i Finland, för
de har en avighet mot Sverige. Jag har aldrig hört
någon från Finland prata svenska, fast de läser det i
skolan”.48 Det ska betonas att den intervjuade, med
rötter i Tornedalen, inte har någon personlig erfarenhet av denna avighet, utan det är en känslobaserad berättelse: ”Det är just det med deras avigsida
mot svenskar [...] Det sitter nog djupt rotat hos
dem. Det är en sådan känsla man får”.49
När det nya Corona-viruset fick fäste i Norden förstärktes möjligtvis föreställningen om att
finländarna värnar gränsen till det svenska. Med
pandemin blev nämligen den annars osynliga gränsen plötsligt påtagligt närvarande genom staket och
gränskontroller som på svensk sida uppfattas som
en materialisering av finländsk nationalism. Somliga
uttrycker besvikelse över att periodvis inte kunna
hälsa på vänner eller handla. För andra påverkar den
nya gränsregimen på ett djupare plan genom att den
sorterar människor på nya och oväntade sätt: ”Men
Haparandabor måste visa att de är från Haparanda
och komma över. [...] Det är som ett slag i ansiktet
för Haparandabor att inte komma över”.50 I detta
fall är den intervjuade finländsk medborgare bosatt
i Sverige med sin svenska familj och detta påverkar
hans känslor inför den nya gränsregionen.
Eftersom man är van vid ett friktionsfritt flöde
över nationsgränsen skapar på detta sätt den nya
gränsregimen oordning. När dessutom alla svenskar
definierades som ett smittbärande hot, destabiliseras
idén om en transnationell gemenskap ytterligare.
Det är ganska så hätsk stämning vid gränsen, jag
tycker det är lite otäckt också, så jag vill helst inte
åka över. Eftersom de inte har samma smittspridning
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Smittans kulturella laddning, med sin koppling
till omoral, är betydelsefull och i en del intervjuer
förstärks känslan av att stigmatiseras genom kopplingar till en i kulturellt hänseende starkt negativt
laddad sjukdom, pesten: ”Svenskar har ibland i
vissa kretsar och även medialt, [...] behandlats
som pest. Det har varit tidvis en ganska aggressiv attityd gentemot svenskar och hur man tyckt
att de sprider smitta”.52 Genom pandemin sätts
sålunda nations- och kulturgränsen i spel på ett
överraskande starkt sätt, vilket skapar en annorlunda stämning i gränsområdet: ”Man kan inte längre
gå och knacka på hos grannen och ta en kaffe och
bulle, som man brukar göra. De har sett på Sverige
som de sjuka. Nä det har varit nytt. Tidigare har
det varit jättetrevligt över gränsen”.53 In the mood
har ersatts av out of tune.
Samtidigt som det finns väldigt starka åsikter
och reaktioner på den nya gränsregimen, så bör det
påpekas att gränsens genomsläpplighet innebar att
långt ifrån alla delade dessa uppfattningar. I Finland
skapade de striktare gränsreglerna, som under en
period förhindrade svenskar från att ta sig till Finland, lugn snarare än oro: ”Det är därför jag inte har
varit i Sverige, det är lugnare här i Finland med mer
strikt regering och så. [...] Speciellt i Luleå har det
varit cirkus med corona”.54 Istället för att uppfattas
som ett slag i ansiktet utgör sålunda gränsen här ett
skydd. Andra, i synnerhet bland de som betraktade
gränsen från finländskt håll, menar att den nya
gränsregimen inte påverkade vardagen nämnvärt.
Förstås har det varit lite svårare, men jag tror att
egentligen har det bara påverkat så att kanske har
det blivit så att man gör sakerna på ett lite annat
sätt, till exempel att man stannar lite längre. När
det gäller pendlare har det inte påverkat så mycket.
Jag skulle inbilla mig att några branscher har lite
svårt att göra distansjobb, men i stort sett har det
inte påverkat så mycket. Rekryteringarna har ju
blivit mycket mindre, men det är inte gränsen som
är hindret utan pandemin.55
Det ska inte överraska att uppfattningarna om
den nya gränsregimen skiljer sig åt, men inte desto
mindre är det uppenbart att pandemin laddar området med högexplosiv mening. Enligt somliga har
interventionen i gemenskapen resulterat i ett sår.
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Själv tycker jag det tar tid innan det läker. Jag
menar hur Finland har behandlat oss som bor i
Haparanda. Jag vet många som sagt att de inte
vill korsa gränsen nu. Sen när det öppnar helt och
hållet igen, tror jag det tar tid innan folk kommer
åka shoppa i Finland som vanligt. Det tar sin tid.56
Såret är en väldigt stark metafor som förstärker
intrycket av att idén om en transnationell gemenskap har destabiliserats. Istället har en nationalistisk
tankematris gjort sig påmind: ”Passfrihet och fri
rörlighet har alltid varit Nordens signum. Men när
det verkligen gäller är det inte så enkelt. Jag tror
man blir ganska nationalistisk, det sker något”.57
Det var dessutom inte enbart vid gränsen som regionauterna definierades som ett potentiellt smittbärande hot, utan det skedde även på arbetsplatser då
matsalar eller fikarum möblerades om: ”De flyttade
bort bordet, inte mina kollegor, men andra i matsalen. Det är också en orsak att jag är ledsen över det”.
Sammantaget innebar det formella gränsarbetet (vid
gränsen) och informella gränsarbete (på arbetsplatser) att känslan av tillhörighet underminerades: ”Så
jag har ingen lust att jobba i Finland något mer. Just
att man är finsk medborgare, att de behandlade mig
som en annan medborgare, det var tufft”.58
Pandemin och den nya gränsregimen förefaller
alltså förstärka en stereotyp föreställning om den
nationalistiska finländaren. Det ska inte överraska att
broderfolket positioneras som nationalistiskt. Den
svenska självbilden är intimt sammanbunden med
en föreställning om Sverige som en internationellt
orienterad nation som värdesätter solidaritet, tolerans
och internationalism. Denna självuppfattning har
sitt ursprung i betydelsefulla humanitära insatser
under första respektive andra världskriget (Lundin &
Nilsson 2020) och har införlivats i en berättelse om
Sverige som moralisk supermakt (Öhman 2008).59
På så sätt utgör berättelserna om det mer nationalistiska Finland ett emotionellt färgat gränsarbete där
nationsgränsen och kulturgränsen fogas samman.
Detta görande av gräns är komplext, mångdimensionellt och ambivalent: Gränserna sätts i spel och deras
inbördes relationer kan förhandlas, förskjutas och
förändras. I de kommande avsnitten belyser jag sådana förskjutningar och förhandlingar med utgångspunkt i språkgränsen. En utgångspunkt för diskussionen är att språk inte enbart handlar om att förstå vad
som sägs, utan på ett djupare, känslomässigt plan är
språk kopplat till identitet och status. Språk tenderar
nämligen, i likhet med nationell tillhörighet, etnicitet
eller ras, att klassificeras hierarkiskt, vilket bottnar i
kollektiva attityder eller värderingar. Rangordningen
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som vi så är vi som svarta demoner när vi kommer
till Finland. Att det är ”vi som kommer med smittan”, och det känns inte bra så vi har valt att inte
åka över till Finland förrän det här är över.51
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Vissa intervjupersoner tror att det tar lång tid innan shopping och annan kontakt över gränsen kommer igång igen efter
coronapandemin och reserestriktionerna – andra tror att det kommer att gå snabbt..

har i sin tur effekter på i vilken utsträckning språket
används i privata eller offentliga sammanhang (jfr
Winsa 1997:22; även Kuczynski 2017). Detta innebär att två- eller flerspråkiga regioner kan rymma en
särskild dynamik, men också utmaningar, vilket gör
dem särskilt angelägna att undersöka.
En selektivt genomsläpplig språkgräns
För personer på finska sidan så tror jag att det är
ett starkt incitament för många att ta ett jobb på
svenska sidan och i gränsområdet. Man kan språket. Men för svenskar att ta ett jobb på finska sidan
är det en barriär. Har man inte språket så blir det
definitivt svårt.60
Gränsens selektiva genomsläpplighet är ett återkommande tema i studien, här exemplifierat genom en
intervju med en svensk tjänsteperson verksam med
arbetsförmedling. Det tycks enklare att förflytta sig
i västlig än östlig riktning. Språket bidrar på så sätt
till att tvinna samman nations- och kulturgränsen,
vilket lägger grunden till en asymmetrisk rörelse
över nationsgränsen: ”De som bor på den svenska
sidan och inte behärskar finskan, då är inte finska
arbetsmarknaden tillgänglig i samma utsträckning”.61 En tjänsteperson i Region Norrbotten
menar på ett snarlikt vis att gränsen är mer genomsläpplig västerut eftersom finländarna ofta har ”läst
svenska i skolan och kan svenska”.62 I linje med
detta uppfattar inte finländska arbetssökande och
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studerande språkgränsen som en hård gräns, även
om de är rörande överens om att språkkunskaperna
behöver förbättras om de ska vara gångbara på en
transnationell arbetsmarknad: ”Alla finnar förstår
och talar lite svenska, eftersom det är obligatoriskt i
skolan. Men eftersom vi inte behöver använda kunskaperna så förlorarar man det. [...] Men det är bra
att kunna svenska om man skulle söka ett jobb”.63
Bland svenska arbetssökande däremot lyfts språket
fram som en barriär: ”Det är så svårt i Finland för
språket. De kan svenska, man kan lite finska men
inte så mycket att man kan bli förstådd. [...] Det är
en språkbarriär”.64 Barriären kan dessutom vara en
betydande anledning till att potentiella regionauter
gör halt vid nationsgränsen, åtminstone inom vissa
branscher: ”Om jag ska jobba i vården i Finland
behöver jag kunna språket. Jag kan inte prata engelska med dementa herrar och damer”.65 Gränsens
genomsläpplighet växlar emellertid inte bara mellan
länderna, utan också mellan olika branscher.
Det kan skilja sig. I industrin på finska sidan är
man ju väldigt benägen att ta in arbetskraft som
kan finska, då ställer man krav, för att det handlar
om säkerhet och att arbetsspråk är finska. Men
tittar man på andra näringar, som transport- åkerier, godstransporter och annat, då man kanske kör
en del till Sverige, då är man jätteintresserad av att
rekrytera svensk-språkiga förare. Det kan även vara
inom besöks- och turistnäringen, då behöver man
ofta språkkunskaper. Kring gränsen är handeln
viktig och handlare rekryterar gärna svenskar.66
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Øresundsinstituttets studie visar alltså på en selektivt genomsläpplig gräns där språk kan utgöra en
väsentlig barriär inom vissa branscher och kanske
framför allt i östlig riktning. Men innebär gränsens
selektiva genomsläpplighet att svensk-finska arbetsplatser präglas av integration eller pågår det ett
utlokaliserat gränsarbete där språket är betydelsebärande? Är gränsen genomsläpplig på arbetsplatserna?
I en intervju med en chef på ett av de större
svenska företagen i norra Sverige framgår det att
företaget rekryterar ”specialkompetenser” från
Finland. Dessutom är underleverantörerna till de
svenska byggföretag man samarbetar med ofta från
Finland. Detta innebär emellertid inte att gränslöshet präglar vardagen på arbetsplatsen, utan ”deras
arbetsledning är finsk, de jobbar sju dagar och sen
åker de hem och är hemma i sju dagar”.67 Gränsen
mellan underleverantörerna och övriga anställda
materialiseras även i en enklavliknande tillvaro: ”De
är ju underentreprenörer
de som kommer och de har
egna baracker som de äter
i och de sover i husvagnar.
De jobbar i ganska långa
skift så de får aldrig någon
riktig kontakt med samhället så att säga”.68 Möjligtvis
förstärkte pandemin även
formeringen av sådana
enklaver: ”[min pojkvän] handlar varje söndag i
Finland och har en stor kylväska och lever med dem
han jobbar med”.69 Språkets roll i denna utlokalisering av gränsarbetet ska inte underskattas. En svensk
tjänsteperson menade till exempel att:
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För ni förstår inte finska. Det är inte för att vi vill
ta avstånd från er, det är för att ni inte ska känna er
utanför. Det var så han sa i alla fall.71
Enligt ”vad som hörts” dras alltså gränser av omsorg, vilket innebär att gränserna sätts i spel på ett
lite överraskande sätt: Minoriteten drar en gräns
mot majoriteten för att undvika känslor av utanförskap. Varför denna omsorg om svenska känslor?
Formell och informell språkpolitik
Som nämndes tidigare handlar språk inte enbart
om funktionalitet; att förstå vad som sägs. Språk
är på ett känslomässigt plan kopplat till frågor om
nationell tillhörighet, etnicitet eller ras och ordnas
hierarkiskt (jfr Kuczynski 2017). Vilken laddning
har då svenska respektive finska i gränsområdet? Vi
vet att gränsen och gränsregionen organiseras med
utgångspunkt i språket,
men vilka underliggande
värderingar påverkar den
vardagliga interaktionen?
För att bevara denna fråga
måste den formella språkpolitiken belysas, åtminstone skissartat, och hur denna
resulterade i vad jag kallar
en informell, vardaglig
språkpolitik.72 Denna informella språkpolitik kan
hjälpa oss att förstå den omsorg som kom till uttryck i citatet ovan samt den oordning som uppstår
då majoritet plötsligt omdefinieras till minoritet.
Under 1800-talets avslutande decennier och det
tidiga 1900-talet växte nationalismen sig allt starkare i Europa, så även i Sverige och Finland. I Finland
kom detta till uttryck i fennomanin som eftersträvade självständighet från Ryssland och finsk enspråkighet (se t.ex. Lönnqvist 2001). Till detta kan
läggas att mer extrema fennomaner även menade
att det till stor del finskspråkiga norra Sverige borde
införlivas med Finland: Nationsgränsen skulle dras
med utgångspunkt i språkgränsen, dvs. längs Kalix
älv (Elenius 2001:242). I Sverige pågick samtidigt
en försvenskning där språkfrågan blev viktig, något
som fick påtagliga effekter i Tornedalen. Samtidigt
som befolkningen på den svenska sidan av gränsen
bibehöll sina transnationella kontakter så orienterade sig statliga och kommunala verksamheter
mot den egna nationen. Transnationella kontakter
motarbetades och en nedlåtande attityd till det finska fick fäste. Denna attityd övergick, menar Birger
Winsa (1997), successivt i en stigmatisering av finsk

”Det är inte för att vi
vill ta avstånd från er,
det är för att ni inte
ska känna er utanför.”

På många arbetsplatser blir finska ett dominerande språk och det blir ett bekymmer och kan vara
en utmaning. Det kan bli på en arbetsplats att
en minoritet är svenskspråkiga och en majoritet
finskspråkig.70
Språket ställer, som det verkar, en förment normal
ordning på ända: På en svensk arbetsplats borde
svenska var det dominerande språket och inte i
minoritetsställning. Denna alternativa ordning ger
upphov till ett utlokaliserat gränsarbete på en del
arbetsplatser, vilket innebär att gränsen endast till
viss del är genomsläpplig.
Tyvärr brukar finländare dras till finländare på arbetsplatser. Jag pratade med en kollega i Kiruna, han
sa: det är inte för att vi vill vara otrevliga, utan det
är för att vi inte vill skapa bekymmer i arbetslaget.
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kultur och det finska språket. Orsakerna till stigmatiseringen är komplex, men föreställningen om vad
som konstituerade en nation var en viktig faktor:
Nationen ansågs vila på ett fundament bestående av
ett språk, en kultur och ett folk. Detta uppfattades
som en självklarhet, närmast en naturlag (därför
var fennomanernas anspråk på delar av Sverige fullt
logisk), och avvikelser från denna tankematris uppfattades som ett problem, en anomali som behövde
åtgärdas. Befolkningen på den svenska sidan av Tornedalen kom att definieras som ett sådant problem i
behov av intervention. Tvåspråkighet ansågs hämma
den kognitiva utvecklingen och tornedalingarna
ansågs därför mindre begåvade. Av bland annat
denna anledning ansågs det viktigt att i språklig
mening försvenska området. Idén om att tvåspråkighet var ett problem internaliserades av befolkningen
och somliga valde att inte tala finska med sina barn
(Winsa 1997:30).
Stigmatiseringen förstärktes under 1900-talet
och fick ytterligare syre genom den ojämna utvecklingstakten i Sverige respektive Finland efter andra
världskriget. Det svenska hade hög status, det finska
låg. Dessutom flydde ett stort antal finländare till
Sverige under kriget och bland dem fanns krigsveteraner som sannolikt led av psykiska skador, vilket
resulterade i sociala problem och missbruk. Det
finska, inklusive språket, kom att förknippas med
problem såsom arbetslöshet, sociala problem, omoral och låg begåvning, vilket innebar att nationsgränsen successivt utvecklades till en kulturgräns.73
Eftersom finska hade låg status så uppstod ett behov
av att skapa distans, vilket jag benämner informell, vardaglig språkpolitik som är nära knuten till
identitetsfrågor. På 1970-talet undvek exempelvis
utflyttade tornedalingar att berätta varifrån de kom
och i Luleå talade man helst inte finska i offentliga
miljöer. Om det var nödvändigt lär konversationen
ha viskats fram. Ännu på 1990-talet var det inte
ovanligt att människor försökte dölja sitt finska
språk eller finska accent i Sverige (Winsa 1997:2730).74 I trängda situationer etablerar minoriteter,
annorlunda uttryckt, coping-strategier i syfte att
hantera majoritetssamhällets reella eller inbillade reaktioner, vilket även den finlandssvenska etnologen
Anna-Liisa Kuczynski belyst (2017). Det utlokaliserade gränsarbete som skedde på basis av omsorg
kan tolkas som en sådan strategi: Som en besökande
minoritet, vill man inte såra den bofasta majoriteten
och väljer därför att hålla sig för sig själv, att skapa
en enklav. En informell, vardaglig språkpolitik drar
på detta sätt gränser på arbetsplatser, vilket understryker att gränsens genomsläpplighet inte enbart
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handlar om funktionell språkförståelse, utan också
om identitet och känslor vilket fokuseras härnäst.
Gränslandskapets osäkra atmosfär
Gränsområden utgör generellt sett en drivbädd för
ambivalenta känslor eftersom det annorlunda, det
Andra, är påtagligt nära (jfr Nilsson 2010). Här
frodas rädslor, misstänksamhet och oro, men också
spänd nyfikenhet och längtan. Känslorna ska inte
enbart uppfattas som passiva reaktioner, utan de
är även produktiva (Ahmed 2004:119); de håller
igång cirkulationen i transnationella regioner men
skapar också friktion och hinder (Nilsson 2019).
Vi är indragna i vad Orvar Löfgren kallar mood
work (2015), ett konstant pågående emotionellt
arbete som i detta fall handlar om hur gränser görs
narrativt. En känsla som återkommande uttrycks
av de som deltog i Øresundsinstituttets studie är
osäkerhet inför språket, men osäkerheten ges olika
betydelser. I intervjuer med svenska deltagare talas
det ofta om en finsk osäkerhet inför det svenska
språket.
Det är klart att det finns många på den finska
sidan som kan svenska, men man är inte lika
benägen att prata svenska. Man har fått det från
skolan, men man är inte lika benägen att prata och
man känner sig kanske mer osäker. Det gör ju att
det blir svårare att komma fram på finska sidan av
arbetsmarknaden om man bara pratar svenska.75
Oviljan att tala svenska behöver alltså inte bottna
i nationalism och en vilja att värna det finska på
bekostnad av det svenska. I intervjuer med finländska
deltagare omtalas också osäkerhet, men här betonas
dessutom en rädsla bland svenska arbetstagare inför
den finländska arbetsmarknaden: ”I Finland arbetar
mest folk som har finska som modersmål. [...] Så att
en som har inga finska rötter alls, pratar inte finska,
vågar inte komma till Finland”.76 I andra intervjuer,
här exemplifierat med en annan av de finländska
deltagarna i studien, knyts osäkerheten till bristande
kontroll: ”Sedan har också småföretagare som till viss
del inte vågar ta risken om man inte förstår varandra.
Jag tror att det oroar om man inte kan styra”.77
I exemplen ovan talar chefer och högre tjänstemän om arbetstagarnas osäkerhet eller rädslor. Till
viss del stämmer deras bild av verkligheten överens
med vad potentiella arbetstagare ger uttryck för.
En finländsk studerande menar till exempel att
hon ogärna talar svenska på grund av blygsel:
”Jag är för blyg för att tala svenska eftersom jag
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är rädd för att göra misstag”.78 För andra var
bristande språkkunskaper en källa till besvikelse:
”Jag är liksom besviken på mig själv för att jag
inte lärt mig orden bättre [...] Så i det avseendet
är jag inte särskilt bekväm, särskilt om det skulle
handla om något viktigt”.79 I likhet med andra var
denna studerande övertygad om att kunskaperna
skulle förbättras om det svenska språket användes
regelbundet.
Osäkerheten återkommer även i intervjuer med
studerande på den svenska
sidan av gränsen, oavsett om
det finns nära släkt omedelbart på andra sidan. Arbetsvillkoren avskräcker inte från
att söka jobb på andra sidan,
men språket gör det: ”Men
det stora är finskan, så det är
väl lite skrämmande kanske
när man inte är fullt finsk i
språket i dagsläget”.80 Trots
denna påtagliga osäkerhet
så fanns det en övertygelse,
i likhet med de finländska
studerande, att kunskaperna skulle förbättras om de
användes mer regelbundet.
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förlusten av ett gemensamt språk har lokaliseringen av kulturgränsen förskjutits och det är endast
i det direkta gränsområdet som en ”naturlig”
gemenskap lever kvar: ”Det är vi som bor i gränslandet som har kontakten med Finland, vi äter och
handlar finska produkter och finländarna kommer
till oss och handlar svenska produkter. Det är den
kopplingen vi har nu”.83 Det är inte enbart sämre
kunskaper i svenska och finska som väcker känslan
av förlorad gemenskap, utan samma sak gäller
även meänkieli: ”Jag ser inte
någon utveckling av finskan
eller meänkieli här och att
svenskan blir mindre och
mindre i Finland [...] Det
är lite trist men samtidigt är
det väl en naturlig sak. Men
det känns jättetråkigt”.84 I
citaten indikeras att gränserna snarare förstärks än
försvagas, vilket är en smula
bekymmersamt ur ett europeiskt perspektiv. Ska detta
förstås som att det gränslösa
Europa är en utopi?

”Man kan ju liksom
inte säga att de ska
börja prata svenska.
Eller ja, det skulle
vara väldigt skönt,
men det skulle ju
vara väldigt själviskt
att tänka så.”

Man kan ju liksom inte att säga att de ska börja
prata svenska. Eller ja, det skulle vara väldigt
skönt, men det skulle ju vara väldigt själviskt att
tänka så. Det är väl kanske den största faktorn,
som kan vara lite skrämmande, men har man redan finskan i bakhuvudet, alltså själva grunden, så
kommer det nog jättefort tillbaka. Men som svensk
som inte har så bra finska, det är nog jättekämpigt
för finska är ett väldigt svårt språk, tycker jag.81
Språkfrågan väcker sålunda både osäkerhet och
rädsla, den kan verka skrämmande och den aktiverar såväl blygsel som skamkänslor. Sammantaget
indikerar detta att känslorna skapar en stämning
som har en till vissa delar negativ inverkan för transnationell integration.
Bristfälliga språkkunskaper kan dessutom skapa
en känsla av förlust. Åtminstone är detta ett tema
som återkommer bland svenska deltagare i studien.
Den transnationella gemenskapen har gått förlorad
och som en effekt har nationsgränsen blivit mer
närvarande: ”I dagligt tal kan vi i min generation
sköta dagligt tal med finländare, men generationen
som kommit efter mig har inte den kunskapen
och samma sak på den finska sidan”.82 Till följd av
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Sammanfattning: En fredligt flytande och
konfliktfylld gräns
Transnationella gränsområden såsom Tornedalen
utgör testbäddar för den Europeiska visionen om
en gränslös gemenskap. Øresundsinstitutttets
studie är därvidlag angelägen eftersom den gör det
möjligt att sätta detta europeiska projekt under
lupp. Tre gränser sätts i spel i norra Sverige och
Finland; kultur-, nations- och språkgränsen. Målsättningen med föreliggande bidrag har varit att
diskutera hur människor uppfattar, hanterar och
ordnar sin vardag i detta komplexa gränslandskap;
att undersöka hur ett narrativt och emotionellt
gränsarbete formar och formas av denna komplexitet, samt: att studera hur förhållningssätt till
en transnationell region påverkas av formella och
informella gränshinder. Ska vi förstå hur mentala
gränshinder är organiserade är Tornedalen ett
utmärkt laboratorium; det möjliggör kunskapsproduktion om hur kultur-, språk- respektive
nationsgränser sätts i spel, hur relationen mellan
dessa förhandlas, förskjuts och förändras.
I Tornedalen rör sig regionauterna över gränsen
med vanemässig självklarhet, även om alla inte
delar detta habitus. Denna transnationella rörelse
förutsätter nationsgränsens osynliga närvaro: De
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som bor i gränsområdet har lärt sig använda gränsens frånvarande närvaro på ett för dem fördelaktigt vis. Enligt vissa existerar dessutom en gränsöverskridande gemenskap i delar av gränsområdet
och denna gemenskap förklaras genom hänvisningar till djupa historiska och kulturella rottrådar.
Man är in the mood för transnationell samverkan
och nätverkande. Denna djupgående gemenskap
innebär också att den transnationella regionen
visar prov på resiliens när nationella tankematriser
gör sig gällande, såsom under pandemin. Världens
fredligaste gräns består eftersom det existerar ett
transnationellt kulturellt sammanhang.
Andra menar samtidigt att den transnationella
gemenskapen successivt försvagats genom etableringen av två distinkta nationalstater med olika
administrativa, ekonomiska och juridiska system.
Det gränsöverskridande kulturella sammanhanget
försvagas. Inträdet i EU har förvisso, enligt detta
narrativ, osynliggjort nationsgränsen vid den
faktiska gränsövergången, men gränsarbetet har istället utlokaliserats till arbetsplatserna där en slags
lokalt etablerade enklaver skapas. Skillnad markeras genom arbetslag baserade på medborgarskap
och/eller språk, under raster delar man inte bord
med de Andra och i en del fall skapar man även
fysiska avstånd mellan borden. Man tycks i ökande
grad vara out of tune med varandra i gränsområdet. Denna utlokalisering av gränsarbetet kommer
även till uttryck i en serie stereotypa berättelser om
de Andra som cirkulerar, används och återanvänds.
Detta är en flytande gräns vars lopp, ideologiska
laddning och atmosfär ständigt kan ändras. Detta
synliggörs inte minst då pandemin laddar gränsområdet med högexplosiv mening: Då invanda
rutiner destabiliseras förstärks samtidigt nationella
föreställningar om de Andra.
Den Europeiska visionen om en gränslös, friktionsfri vardag låter således i vissa avseenden vänta
på sig i Tornedalen, men i andra är den verklighet.
Gränsen är både genomsläpplig och sluten; den
är ett asymmetriskt membran där somliga släpps
igenom, andra inte. Nations-, kultur- och språkgränser sätts ständigt i spel i relation till varandra
och emellanåt kan vi förvånas över hur snabbt en
gräns kan förändra karaktär eller hur påfallande
seg den är. Genom att olika gränser är spel uppstår
också ambivalens, osäkerhet och gränsområdet
ter sig motsägelsefullt: Världens fredligaste gräns
existerar jämte en flytande, potentiellt konfliktfylld
gräns. Detta understryker att gränser inte ska uppfattas som eviga, stabila, utan de är under ständig
tillblivelse.
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Noter
1

Man, Haparanda.
I den grundliga och synnerligen intressanta studien Culture, Institutions and Power: Institutionalisation of cross-border co-operation
as a municipal development strategy in Northern Finland visar även
kulturgeografen Fredriika Jaakola att nationsgränsen gör sig påmind
genom formella och informella gränshinder. Jaakola menar dessutom
att relationen mellan kommuner, såsom Torneå och Kemi, också är av
betydelse för utvecklingen av transnationella samarbeten (2019:17–18).
3
Tidigare studier av gränsregionen har diskuterat sådana effekter. I Paradoxen Haparanda – ett gränsfall påpekades bland annat att skatteavtal
mellan Finland och Sverige innebar att det var ekonomiskt gynnsamt
för höginkomsttagare att vara bosatta i Sverige och att arbetspendla till
kommuner i Finland som inte var gränskommuner. Det framhävdes även
att lägre bostadspriser och en tvåspråkig vardag hade skapat incitament
för migration från Torneå till Haparanda (Johansson, Lundgren &
Reinholdt 2008:12–13, 23).
4
Se Edlund & Greggas (2000) samt Edlund (1994) för diskussioner om
kulturgränser i norra Skandinavien.
5
Frågan om hur minoriteter i norra Sverige, i synnerhet Tornedalen,
inkluderades i det nationella projektet är omdebatterad och komplex.
För en grundlig genomgång av hur språkfrågan färgades av nationalism
och moderniseringen av Sverige hänvisas till historikern Lars Elenius
doktorsavhandling (2001).
6
Rötterna till idén om att kultur-, språk- och nationsgränser sammanfaller sträcker sig tillbaka till 1800-talet då nationalromantikens idéer
om en nation baserad på ett folk, en kultur, en historia och ett språk fick
fäste (Nilsson 2000). Denna tankematris låg till grund för återkommande konflikter och krig mellan nationer, men gav också upphov till
revolutioner.
7
Man, företagsledare, Haparanda.
8
Man, Torneå.
9
Man, Finland.
10
Kvinna, studerande, Haparanda.
11
Man, tjänsteperson, Sverige.
12
Man, arbetssökande, Hedenäset. Gränsen omtalas sålunda inte bara
som fredlig, utan också osynlig. Tidigare studier av arbetsmarknaden i
Nordkalotten visar dock att arbetssökandes benägenhet att flytta från
hemorten, även om det saknas arbete, begränsas av den trygghet som
lokala sociala nätverk skapar (Piippola 2003).
13
Man, tjänsteperson, Sverige. I Skåne förekommer snarlika föreställningar där geografisk närhet och historiska band till Danmark anses
ligga till grund för en särskild gemenskap (Persson 2008).
14
Man, Torneå.
15
Tjänsteperson, Sverige.
16
Kvinna, arbetssökande, Keminma.
17
Man, studerande, Kempele.
18
Man, tjänsteperson, Haparanda.
2
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Man, servicechef, Finland.
Man, produktionschef, Sverige.
21
Man, tjänsteperson, Haparanda.
22
Man, företagsledare, Pajala.
23
Tidigare forskning menar att tornedalingen befinner sig i en problematisk position mellan två nationsstater. På svensk sida förknippas de
med det finska och på finsk sida förlöjligas tornedalingen på grund av
att man talar vad som anses vara en egendomlig. Detta har identitetspolitiska effekter: ”Den kluvna identiteten reflekteras i ett talesätt som
hävdar att ’tornedalingen är främling i Sverige och gäst i Finland’” (efter
Winsa 1997:23–24). I Øresundsinstituttets studie träder denna mellanposition delvis fram i narrativ som dessa.
24
Situationen är i skrivande stund, februari 2021, densamma.
25
Kvinna, kommundirektör, Sverige.
26
Man, studerande, Sodankylä.
27
Kvinna, studerande, Kittilä.
28
Man, studerande, Uleåborg.
29
Man, Torneå.
30
Kvinna, arbetssökande, Keminmaa.
31
Kvinna, studerande, Kittilä. Studien Ungdom i gränsland (Waara 1996)
visade liknande tendenser; det lokala värderades generellt sett högt
bland ungdomar i gränsområdet.
32
Man, Torneå.
33
Man, företagsledare, Haparanda.
34
Kvinna, arbetssökande, Keminmaa.
35
Kvinna, arbetssökande, Keminma.
36
Den relation som etableras under en intervjusituation är alltid asymmetrisk, vilket innebär att den intervjuade medvetet eller omedvetet
anpassar sina svar med utgångspunkt i en föreställning om att den
intervjuade vill ha ”rätt” svar.
37
Man, arbetssökande, Haparanda.
38
Man, studerande, Uleåborg. Föreställningen om den överlägsna
svensken är av äldre datum och förstärktes sannolikt genom ländernas
ojämna utvecklingstakt efter andra världskriget. Det svenska i Finland
har sedan länge förknippats med överklass (jfr Klinkmann 2014).
39
Man, studerande, Uleåborg.
40
Kvinna, kommundirektör, Sverige.
41
Man, arbetssökande, Haparanda.
42
Man, Torneå. Den hierarkiska toppstyrningen tangeras även av
Fredriika Jaakola som menar att Finland fram till 1970-talet präglades
av ett statligt styre där all planering eller utveckling var toppstyrd. En
förändring kunde skönjas under senare delen av 1970-talet och under
1980-talet, vilket motsvarar en liknande trend i Europa (2019:62).
43
Kvinna, studerande, Haparanda.
44
Man, företagsledare, Pajala.
45
Kvinna, kommundirektör, Sverige.
46
Man, tjänsteperson, Haparanda.
47
Eftersom föreställningen om den nationellt sinnade finländaren regelbundet återkommer i undersökningen förtjänar det att påpekas att flera
deltagare i studien betonar att stereotypen inte påverkar hur de förhåller
sig till den transnationella vardagen.
48
Man, arbetssökande, Luleå.
49
Man, arbetssökande, Luleå.
50
Man, arbetssökande, Haparanda. Det bör här påpekas att citatet
kommer från en intervju med en finsk medborgare, bosatt i Sverige med
en svensk fru.
51
Man, platschef, Sverige.
52
Man, tjänsteperson, Sverige. På ett snarlikt sätt betraktades asiater
när smittan spreds från Kina till Europa.
53
Man, arbetssökande, Hedenäset.
54
Kvinna, arbetssökande, Keminmaa.
55
Man, Torneå.
56
Man, arbetssökande, Haparanda.
57
Man, tjänsteperson, Sverige.
58
Man, arbetssökande, Haparanda.
59
Därmed inte sagt att Sverige de facto är mindre nationalistiskt.
60
Man, tjänsteperson, Haparanda.
61
Man, tjänsteperson, Haparanda.
62
Man, tjänsteperson, Haparanda.
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Katri Palosaari, studerande, Kittilä.
Man, arbetssökande, Hedenäset.
Man, arbetssökande, Hedenäset. Kulturgeografen Fredriika Jaakola
belyser också språkfrågans komplexitet och gränsens selektiva genomsläpplighet. Enligt Jaakola är det huvudsakligen de svenska tornedalingarna, de som talar både meänkieli och svenska, samt finlandssvenskar
som fullt ut kan dra nytta av den transnationella regionens potential
(2019:14–16). Finlandssvenskars flyttmönster, med särskilt fokus på
ungdomars migration till Sverige, har belysts tidigare (t.ex. Kepsu &
Henriksson 2019).
66
Man, tjänsteperson, Haparanda.
67
Man, produktionschef, Sverige.
68
Man, produktionschef, Sverige.
69
Kvinna, arbetssökande, Keminmaa.
70
Man, tjänsteperson, Haparanda.
71
Man, arbetssökande, Hedenäset.
72
Som tidigare nämnts är språkpolitik och språkförändringar en komplicerad historia som har belysts genom åtskilliga studier. För en mer
djuplodande diskussion hänvisas till historikern Lars Elenius (2001).
73
Under 1900-talets avslutande decennier förstärktes detta ytterligare
genom att allt fler ungdomar hade sämre kunskaper i finska (Winsa
1997:28).
74
Synen på det finska språket förändrades under senare delen av
1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset bildades 1981 med målsättning att främja tvåspråkighet samt att
obligatorisk undervisning på finska/tornedalsfinska i grundskolan skulle
införas. Förbundet har aktivt verkat för att ge finskan högre status i
gränsområdet och därmed också arbetat för en regional etnisk identitet
som varken svensk eller finländare. Tornedalsfinskan, eller meänkieli,
fick därvidlag betydelse som identitetsmarkör (Winsa 1997:38).
75
Man, tjänsteperson, Haparanda.
76
Man, Torneå.
77
Man, servicechef, Finland.
78
Kvinna, studerande, Kittilä.
79
Man, studerande, Uleåborg.
80
Kvinna, studerande, Haparanda.
81
Kvinna, studerande, Haparanda.
82
Man, produktionschef, Sverige.
83
Man, produktionschef, Sverige.
84
Man, produktionschef, Sverige. Tornedalen tycks vara på väg mot en
metamorfos där engelska är det självklara valet i interaktionen över
nationsgränsen.
65
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Om rapporten
Denna studie är utarbetad av Øresundsinstituttet på
uppdrag av det finsk-svenska Interregprojektet Arbeta
tillsammans som samlar fem utbildningsinstitutioner,
Nordkalottens Gränstjänst och Nordkalottrådet, samt
med stöd av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.
Även Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Åbo Akade
mi, har deltagit i arbetet genom ett analytiskt efterord.
Syftet med studien är att belysa hur arbetssökande och
arbetsgivare ser på att ta jobb, arbeta och anställa över
gränsen, och att identifiera de faktorer som bortsett från
praktiska och formella gränshinder försvårar för och kan
få människor att avstå från att röra sig över gränsen, det
vill säga mentala gränshinder.
Till stor del bygger analysen på 29 intervjuer, varav 21
djupintervjuer som gjorts med arbetssökande, studeran
de, arbetsgivare och arbetstagare i Finland och Sverige,
sex längre intervjuer med arbetsmarknads- och gräns
organisationer, samt två längre intervjuer med forskare
som studerat den aktuella regionen. Dessutom har en
enkät genomförts bland arbetssökande, arbetstagare och
studerande. Den har besvarats av 273 personer. Därutö
ver har 4 kommunpolitiker längs gränsen intervjuats via
mejl om gränssituationen under coronapandemin. Faktaoch statistikinsamling har även gjorts till ett kortare
kapitel om arbetsmarknaden i regionen.
Bakgrunden till studien är att Øresundsinstituttet
och Fredrik Nilsson tidigare har genomfört två liknande
studier vid gränserna mellan Norge-Sverige respektive
Danmark-Sverige, då med fokus på mentala gränshinder
inom näringslivet. Den norsk-svenska studien genomför
des 2017-2018 på uppdrag av Interregprojektet ”Gräns
möjligheter. En 161 mil integrerad arbetsmarknad längs
norsk-svenska gränsen”, medan den dansk-svenska
genomfördes 2018-2019 på uppdrag av informations
tjänsten Øresunddirekt. Den föreliggande studien om
gränstrakterna mellan Finland och Sverige bygger på den
definition av mentala gränshinder som togs fram till den
norsk-svenska studien (se definitionen på sidan 11) och
alla tre analyserna är främst baserade på djupintervjuer.
Läs mer om likheter och skillnader mellan resultaten i de
olika analyserna på sidan 108-111.

Intervjuerna
Intervjuerna har till största delen genomförts genom vi
deomöten eftersom den pågående coronapandemin gjort
att det inte varit möjligt att träffas personligen. Ett mindre
antal intervjuer har gjorts per telefon. De flesta intervjuer
har gjorts på svenska, en del på engelska och i några
fall har intervjun gjorts med hjälp av tolk, som översatt
från finska till svenska eller engelska. I rapporten har
alla citat översatts till svenska. Intervjupersonerna har
under skrivprocessen fått möjlighet att faktagranska
sina citat och de delar av texten som refererar vad de
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Intervjulista
sagt. De åldrar som uppges för intervjupersonerna avser
intervjutillfället.
Eftersom begreppet mentala gränshinder ännu inte är
så välkänt och det därför kan finnas en risk för miss
förstånd och missuppfattningar kring det har det inte
använts i de intervjuer som genomförts i samband med
denna studie. Innebörden i det som efterfrågats har dock
varit detsamma.
Intervjupersonerna i djupintervjuerna har valts ut/
hittats genom att de anmält sitt intresse i den enkät som
genomförts. Intervjupersoner har också eftersökts i ex
empelvis lokala Facebookgrupper, via Arbetsförmedling
en respektive Arbetskrafts- och näringsbyrån samt i den
svenska lokalradion P4 Norrbotten, men det var enbart
enkäten som gav resultat.
Ungefär en tredjedel vardera av intervjupersonerna
är arbetssökande, studerande och arbetsgivare, och en
enstaka person är arbetstagare. En något större andel,
framför allt bland de studerande, bor i Finland än i
Sverige, beroende på att en större grupp boende i Finland
anmält sitt intresse för att bli intervjuade. Av samma
anledning är en större andel av de intervjuade män än
kvinnor. Strävan har i båda fallen varit att hålla en jämn
nivå. Åldersspridningen bland de intervjuade är god, från
tonåren till åren strax före pension. Även den geografiska
spridningen i regionen är stor. Bland arbetsgivarna är
både större och mindre företag representerade, inom
branscher som gruvnäring, verkstad, entreprenad och
service, vård (kommunal), turism och handel.

Enkäten
273 personer har svarat på den enkät som spridits till
arbetssökande, studerande och arbetstagare nära den
finsk-svenska gränsen. Länkar till enkäten har spridits
via hemsidorna för Arbeta tillsammans, Nordkalottens
Gränstjänst och Øresundsinstituttet, via uppdragsgivar
nas Facebooksidor, lokala Facebookgrupper i regionen,
Arbetsförmedlingen i Haparanda, Arbetskrafts och
näringsbyrån i Torneå, samt lärosäten som Utbildning
Nord i Övertorneå, OSAO i Uleåborg (Samkommun för
utbildning), Luleå tekniska universitet, OAMK i Uleåborg
(Uleåborgs Yrkeshögskola AB) och Lappia (Kemi-Torne
ås kommunförbund för utbildning). Enkäten var öppen
under december 2020.
Av de 273 personer som svarat på enkäten är 248 finlän
dare, 35 svenskar (14 uppger att de har dubbla nationa
liteter) och fyra har annan nationalitet. Fler är bosatta i
Finland (229) än i Sverige (43). De flesta har en yrkesut
bildning (164) eller högskoleutbildning (64). Den största
åldersgruppen bland de intervjuade är 21 år eller yngre
(103) och mellan de övriga åldersgrupperna är fördelning
en ganska jämn. Sammantaget är det flest under 35 år
(174). Något fler kvinnor än män har svarat (60 procent).
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• Ajanki, Tuula, vd Tornedalsrådet. 2020-12-07, videoin
tervju.
• Alatalo, Janne, CAO Tapojärvi. 2021-01-18, videointervju.
• Andersson, Anna, kommundirektör i Övertorneå. 202012-17, videointervju.
• Bergmark, Anders, arbetssökande, Hedenäset. 202012-16, videointervju.
• Brännström, Laura, studerande, Haparanda. 2020-1217, videointervju.
• Eneros, Henrik, marknadschef Ikea Haparanda-Tornio.
2021-02-16, videointervju.
• Hammarström, Ulrica, kommunstyrelsens ordförande
i Pajala. 2021-02-02, mejlfrågor.
• Herajärvi, Tapio, vd Corrotech i Torneå/Haparanda.
2021-01-14, telefonintervju.
• Hirvelä, Rami, HR-ansvarig Havator. 2021-01-21,
videointervju.
• Hyttinen, Tero, servicechef Lapplands Arbetskraftsoch näringsbyrå. 2020-12-09, videointervju.
• Jakola, Fredriika, forskare i kulturgeografi vid Uleå
borgs universitet. 2020-11-19, videointervju.
• Juntura, Kai, arbetstagare, Haparanda. 2020-12-18,
telefonintervju.
• Keimiöniemi, Anne-Mari, kommunstyrelsens ordfö
rande i Muonio. 2021-02-04, mejlfrågor.
• Koivupalo, Päivi, koordinator Nordkalottens Gräns
tjänst. 2020-12-02, videointervju.
• Koskenniemi, Ulf, arbetssökande, Luleå. 2020-12-14,
videointervju.
• Kouvala, Tomi, studerande, Uleåborg. 2021-01-08,
videointervju.
• Kärki, Timo, branschdirektör för travel and leisure
Staffpoint. 2021-01-20, telefonintervju.

Källförteckning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gränsbevakningsväsendet (Finland)
Inrikesministeriet (Finland)
Institutet för hälsa och välfärd (Finland)
Institutet för språk och folkminnen
Nordiska ministerrådet 2019: Nordisk tv över
gränserna
Nordregio 2020: Internal net migration as percenta
ge of population 2010–2018.
Parkvall, Mikael 2009: Sveriges språk - vem talar
vad och var? Institutionen för lingvistik, Stockholms
universitet.
Parkvall, Mikael 2016: Här var det mångfald!,
Språktidningen nr 3.
Regeringen (Sverige)
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• Lantto, Göran, produktionschef LKAB. 2020-12-10,
videointervju.
• Lindfors, Jan, studerande, Sodankylä. 2020-12-21,
telefonintervju.
• Mankinen, Niko, studerande, Kiiminki. 2021-01-07,
videointervju.
• Mörtberg, Tomas, kommunstyrelsens ordförande i
Övertorneå. 2021-02-05, mejlfrågor.
• Nurmos, Kimmo, näringslivsutvecklare Business
Tornio. 2020-12-02, videointervju.
• Oikarinen, Edith, studerande, Uleåborg. 2021-01-14,
videointervju.
• Oinas, Piia, arbetssökande, Keminmaa. 2020-12-15,
videointervju.
• Palosaari, Katri, studerande, Övertorneå/Kittilä. 202012-09, videointervju.
• Pekka, arbetssökande, Uleåborg. 2020-12-17, videoin
tervju. Vill endast framträda med förnamn.
• Riihiaho, Jaakko, studerande, Kempele. 2021-01-07,
videointervju.
• Ruona, Per-Anders, chef Arbetsförmedlingen i Norra
Norrbotten/Haparanda. 2020-12-09, videointervju.
• Ruotsala, Helena, professor i europeisk etnologi vid
Åbo universitet. 2020-12-04, videointervju.
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