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Elina – som om jag inte fanns
Elina – som om jag inte fanns är en engagerande film
som utspelar sig i 1950-talets Tornedalen. Med stark
personlig integritet och känsla för solidaritet kämpar den
nioåriga flickan Elina för rätten till att bli behandlad med
respekt och mot det svenska skolsystemets försök att
utradera minoriteters språk och kulturella skillnader. Filmen
är en både politisk och poetisk berättelse om en ofta
osynliggjord plats och identitet med blick för skönheten i
det karga tornedalska landskapet.
Denna filmhandledning ingår i Filmpedagogiskt paket för
undervisning om de nationella minoriteterna.
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Om filmhandledningen
Denna filmhandledning ingår i Filminstitutets satsning
Filmpedagogiskt paket för undervisning om de nationella minoriteterna. Om det är inom ramen för temat
nationella minoriteter som du har tänkt att visa Elina –
som om jag inte fanns så kan du med fördel börja med
att titta på vår huvudhandledning som ger en övergripande ingång till vilka de fem nationella minoriteterna är och på vilka grunder de erkänts som nationella
mintoriteter.

Filmen och läroplanen
Skolan ansvarar för att varje elev ska få kunskaper om
de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket
samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk,
religion och historia. Skolan ansvarar även för att elever ”genom ett historiskt perspektiv” kan ”utveckla en
förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden”.
Elina – som om jag inte fanns skildrar en flicka i
1950-talets Tornedalen som går i en skola präglad av
hård försvenskningspolitik och motstånd mot flerspråkighet. Filmen erbjuder en ingång till att diskutera
Tornedalen och den tornedalska minoritetens historia
och kan skapa förståelse för hur det svenska majoritetssamhället har verkat för att utradera och osynliggöra
kulturella skillnader.
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Filmen väcker aktuella frågor om språk och flerspråkighet i relation till identitet, och ger dessutom perspektiv
på maktförhållandet mellan stad och land.

Tornedalen, tornedalingar och
meänkieli
I Tornedalen (Torniolaakso), området på bägge sidor
om Könkämä-Mounio-Torne älv, har finska varit det
dominerande språket sedan medeltiden. När Sverige och
Finland skildes åt år 1809 drogs gränsen längs älven,
och området med en specifik, tornedalsk kultur klövs itu.
Västra Tornedalen kom att tillhöra Sverige, men befolkningen fortsatte i hög grad att tala en form av finska som
på svenska kallades tornedalsfinska. Idag benämns språket meänkieli (”vårt språk”). Ett namnbyte som syftade
till att ge språket högre status, inte bara som en dialekt
utan just ett eget språk. Det finns idag uppskattningsvis 40 000 personer som talar språket, främst bosatta i
Gällivare, Haparanda, Pajala, Kiruna och Övertorneå
kommuner.
Under 1880-talet inleddes en försvenskningsprocess
som kom att drabba tornedalingarna hårt. Syftet var
nationalistiskt. Genom att radera ut kulturella och språkliga skillnader ville man omskapa Sverige till ett land
befolkat av ett, homogent, folk. Under nästan hundra
år skulle svenska staten verka för att helt förinta den
tornedalska kulturen. Finska orts- och gatunamn byttes
ut till svenska, och till och med tornedalingars förnamn
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byttes ut. I skolan förbjöds de tornedalska barnen att tala
sitt språk. I de värsta fallen blev barn i fattiga familjer
förflyttade till arbetsstugor, ett slags internatskola för
försvenskning där barnen även tvingades till hårt arbete.
Fram till 1950-talet utsattes tornedalingar liksom samer
för rasbiologers pseudovetenskapliga skallmätningar. Då
många tornedalingar internaliserade uppfattningen att
deras språk och kultur hade lägre värde än det svenska,
var det på 1950-talet inte ovanligt att byta ut sitt finska
efternamn mot ett svenskt, särskilt bland de tornedalingar som flyttade söderut. Att språket ansågs ha så pass
lågt värde har inneburit att det inte självklart förts vidare
från generation till generation och idag finns det tornedalingar som inte talar det egna språket.
Idag verkar den tornedalska minoriteten aktivt för att
främja fortlevnaden av meänkieli och andra uttryck för
tornedalsk kultur och identitet. Ett viktigt organ för detta
är Svenska Tornedalingars Riksförbund som bildades
1981 och som driver en mängd projekt för att synliggöra meänkieli och utveckla användningen av språket.
Det stora lyftet kom emellertid år 2000 då meänkieli
fick status som nationellt minoritetsspråk samtidigt som
tornedalingarna erkändes som nationell minoritet.
Eftersom meänkieli traditionellt varit ett talat språk har
ett viktigt led i språkets revitalisering varit att utveckla det som skriftspråk. I denna strävan har författaren
Bengt Pohjanen varit avgörande. Han skrev den första
romanen på meänkieli (Lykkeri, 1985), och har sedan
dess fortsatt att skriva en mängd texter i olika genrer, till
och med operalibretton, på meänkieli. Med den självbiografiska boken Smugglarkungens son (2007) nådde han
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en bred, svensk publik för sin skildring av den specifika
kulturen i de tornedalska gränstrakterna. Han är också
en av initiativtagarna bakom skapandet av kulturregionen Meänmaa (”vårt land”). Meänmaa antog 2015
en flagga som symbol vars utformning uttrycker det
svensk-finska arvet. Flaggdagen är den 15 juli, Tornedalingarnas dag.

Tornedalen och tornedalingar i
svensk film
Den svenska bildkulturens representation av de nationella minoriteterna har ofta varit starkt stereotypiserande.
När det gäller tornedalingar har gruppen dock främst
drabbats av ett systematiskt osynliggörande – det vill
säga att det råder generell brist på representationer över
huvud taget. Utöver Elina – som om jag inte fanns finns
det egentligen bara två andra uppmärksammade filmer
med uttalat tornedalsk tematik – och båda är relativt
nya. I Populärmusik från Vittula (Reza Bagher, 2004),
baserad på Mikael Niemis succéroman, skildras Matti
och Niila under deras uppväxt i 60-talets Pajala och i novellfilmen Turpa kiinni minun haters (Jon Blåhed, 2019)
får vi följa Maja som är bosatt i Stockholm, men som
på grund av ett dödsfall i familjen återvänder till sina
hemtrakter i Tornedalen. Båda filmerna utforskar frågor
om tornedalsk identitet i olika avseenden.
• Filmen Elinas undertitel är ”som om jag inte fanns”.
Diskutera vad den syftar på. Hur ser kunskapen om
tornedalsk kultur ut bland svenskar idag? Hur hänger det
ihop med titeln?
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• Är det viktigt att grupper i ett samhälle finns representerade i till exempel filmer? Varför?
En viktig detalj att uppmärksamma är att även Elina
– som om jag inte fanns har vissa problem ur ett representationsperspektiv. För det första talas ingen meänkieli
i filmen, utan endast standardfinska. Ingen av skådespelarna talar heller svenska på ett sätt som är typiskt för
tornedalingar, utan de talar antingen rikssvenska eller
med finlandssvensk intonation. Dessa brister i representationen av tornedalingar pekar på att filmen skildrar
minoriteten utifrån.
• Spelar det roll att filmskapare eller skådespelare inte
tillhör den minoritetsgrupp som de skildrar? I så fall
varför, och för vem? Hade filmen kunnat hantera språkfrågan annorlunda?

Handling
Elina är nio år och bor med sin mamma och två yngre
syskon i ett fattigt hem i 1950-talets Tornedalen. Mamman försörjer familjen ensam sedan barnens pappa gått
bort i tuberkulos ett år tidigare, en sjukdom som även
drabbade Elina. När filmen tar sin början blir Elina
friskförklarad från lungsjukdomen och får därmed lov
att börja skolan igen. Hon börjar i samma klass som sin
yngre syster Irma och glädjen är stor. Inte minst eftersom det innebär att båda flickorna nu kommer att få
gratis lunch i skolan, en avgörande skillnad för en familj
där varm mat på bordet inte är någon självklarhet.

Elina sörjer sin far intensivt, en sorg hon varken kan dela
med sin mor eller syster. I stället för att följa med den
övriga familjen till graven söker hon sin fars närvaro på
den myr, där de två ofta brukade vistas tillsammans. Av
sin pappa har hon lärt sig att navigera bland de förrädiska gungflyna och myrhålen, där ett felsteg kan innebära
drunkningsdöden. Nu upplever hon att hans ande svävar
över det trolska landskapet och hon söker sig dit för
att känna hans närhet. Men det måste ske i hemlighet:
mamman har förbjudit henne att vara ute ensam på den
farliga myren och Irma, som mest tycker att Elina beter
sig underligt, hotar att skvallra.
Det framgår snart att Elinas pappa var en kontroversiell
person, av vissa sedd som ett rakryggat moraliskt föredöme, av andra som en enveten upprorsmakare. Både
doktorn och Elinas mamma håller honom delvis ansvarig
för sin egen död eftersom han, trots sin sjukdom, envist
fortsatte arbeta i skogen. Elina idoliserar däremot sin
bortgångne far, och vill göra allt för att vara en lika stolt
och principfast person som han.
Då Elina kommer till skolan första dagen leder hennes
identifikation med fadern omedelbart till konflikt. Klassen undervisas av den kyliga överlärarinnan Tora Holm,
som direkt visar vem hon är genom att fälla nedsättande
kommentarer om Elinas far. Under den första lektionen
ber Elinas finskspråkige klasskamraten Anton henne om
hjälp. Anton förstår inte svenska och Elina, som talar
både finska och svenska, översätter uppgiften. Fröken
Holm blir upprörd eftersom det är förbjudet att tala annat
än svenska i skolan. Elina argumenterar emot – hur ska
Anton kunna lära sig något om han inte förstår vad som
pågår i klassrummet? Men överlärarinnan är benhård
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och straffar Anton genom att inte låta honom äta någon
skollunch.
Då Elina ser hur ledsen Anton är ger hon honom sin
portion. Fröken Holm ingriper omedelbart. Elina får
tillbaka sin tallrik och får inte lämna sin plats innan
hon har ätit upp. Hon böjer sig emellertid inte och vid
skoldagens slut får den orörda tallriken till slut bäras ut.
Konflikten kring skollunchen eskalerar Foto:
nästaSFdag. Fröken Holm berättar för alla att Elinas familj är beroende
av socialens hjälp. Hon insinuerar även att det var för att
Elina är bortskämd snarare än solidarisk som hon inte åt
den förgående dagens lunch. Elina rusar ut ur matsalen
och inleder en matstrejk. Från och med nu sitter hon
ensam på skolhusets trappa medan de andra barnen äter
den mat hon så väl skulle behöva.
Konflikten mellan Elina och överlärarinnan utvecklar
sig till ett ställningskrig där Holm representerar statens
överförmynderi och krav på likriktning medan Elina
förkroppsligar rätten till en annan kultur och en identitet
som vilar på en annan kunskapstradition. Fröken Holm
är fylld av förakt mot de ”finnungar” hon undervisar,
samtidigt som hon är besjälad av uppgiften att bringa
ordning och civilisation: Framför allt genom att lära ut
korrekt svenska. Elina blir gång på gång utsatt för hennes sarkasmer, men kulmen nås då fröken Holm börjar
ignorera henne totalt. Elina rusar ut från klassrummet
och tar sin tillflykt till sin favoritplats – myren. I sitt
upprörda tillstånd glömmer hon den kunskap om myren
hon lärt sig av pappan, fastnar i ett myrhål och börjar
sakta att sjunka.
Det blir mamman och systern som räddar henne, med
hjälp av den sympatiske unge läraren Einar. I en sym-

bolisk scen sliter Einar ner den stora tavlan med fröken
Holms undervisningsschema från väggen, och springer
mot myren. Med tavlan som stöd lyckas mamman dra
upp Elina, precis innan det är för sent.
Den dramatiska händelsen för Elina och hennes mamma
närmare varandra. För första gången kan de tala om Elinas pappa och sin gemensamma sorg. Elina inser också
att hennes mamma är minst lika hemma i myrlandskapet
som hennes pappa var. Elinas bild av sin mor blir mer
nyanserad. Hon får en större förståelse för att mamman
tvingats anpassa sig efter rådande maktstrukturer för
att hålla sina barn med mat och kläder och att det inte
innebär ett avståndstagande från pappan eller det finska/
tornedalska ursprunget.
Händelsen på myren för också systrarna närmare varandra, vilket leder till att Elinas matstrejk får ett lyckligt
slut. Under lunchen nästa dag skjuter Irma plötsligt ifrån
sig lunchtallriken och går ut till sin syster på skoltrappan. Hon följs av Anton och snart reser sig barn efter
barn tills alla har samlats på trappan för att visa sin
solidaritet med Elina. Till slut blir den tysta manifestationen för mycket för fröken Holm, som känner skuld
över sin roll i det som var nära att bli Elinas död på
myren. I stället för att fortsätta avkräva Elina en ursäkt
blir det hon som ber till slut ber flickan om förlåtelse för
den behandling hon utsatt henne för. Äntligen kan Elina
ansluta sig till de andra barnen i skolmatsalen.
I filmens slutscen lämnar Elina och hennes mamma kyrkogården. Elinas ensamhet har bytts till gemenskap och
kan förenas med solidariteten med pappans minne. Hon
kan gå vidare i livet.
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Modernisering, likriktning och
diskriminering
Fröken Holm personifierar de moderniseringsideal som
genomsyrade den svenska politiken under större delen
av 1900-talet, framför allt det sätt att organisera samhället på ett tryggt, likriktat och förnuftsenligt sätt som kom
att kallas ”folkhemmet”. Som fröken Holm uttrycker det
försöker hon ”uppfostra” sina elever, det vill säga lära
dem inte bara svenska utan ”de regler som gäller för att
de ska bli en del av det moderna samhället”. Syftet med
statens reglering och standardisering av det svenska
samhället var att skapa bättre och mer jämlika förhållanden för alla – den gratis skollunch som spelar en så
central roll i filmen är ett viktigt exempel. Samtidigt
innebar samma politik med dess krav på likriktning en
hög grad av diskriminering mot minoriteter.
• Hur skildrar filmen skillnader mellan det ”svenska”
och det tornedalska? I fröken Holms ögon tycks svenskan stå för civilisation och kultur medan tornedalingarna
står för ödemarken och det primitiva. Bekräftar eller
bryter filmen mot hennes uppfattning?
• Diskutera vad som driver fröken Holm att göra barnen till ”en del av det moderna samhället”? Om hennes
intentioner är goda, varför blir det så fel? Vad kunde hon
ha gjort annorlunda?
• I fröken Holms ögon verkar det vara omöjligt att vara
en del av det svenska samhället och samtidigt hålla fast
vid en tornedalsk kultur och levnadssätt. Kan ni komma
på aktuella exempel där svensk majoritetskultur framställs som mer modern (och därmed ”bättre”) än minoriteters kulturer?

• Vilken roll spelar myndigheter som kommunen och
”det sociala” i filmen? När den nya läraren Einar Björk
vill hjälpa Elina och föreslår att de ska vända sig till
kommunen flyr hon i skräck. Varför? Hur och varför
skiljer sig Einars och Elinas förståelse av kommunen?
• I en scen visar fröken Holm sitt undervisningsschema som hänger på väggen för Einar och beskriver
det som sitt ”livsverk”. Vad menar hon med det, vad
betyder schemat för henne? När Einar behöver ett fast
underlag för att rädda Elina på myren är det den stora
tavlan med undervisningsschemat han river ned och tar
med sig. Vad tror du att filmen vill berätta med denna
händelse?
• Den finskspråkige Anton tvingas inte bara byta språk
utan också lära om från vänster- till högerhänt. Hur
hänger dessa båda krav på förändring samman? Fundera på frågan i ljuset av kopplingen mellan modernisering, likriktning och diskriminering.
• Hur framställer filmen kampen mellan att anpassa sig
efter samhällets regler och normer och att våga gå sin
egen väg och vara sig själv? Måste man välja sida, eller
kan det finnas en medelväg?
• Fundera på vilka av filmens karaktärer som anpassar
sig, vilka som gör motstånd, och på vilka sätt motståndet sker. Sker det någon utveckling eller förändring
gällande motståndet under filmens gång? På vilka sätt
kan man stå upp mot orättvisor? Finns det sätt som är
bättre än andra?
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så inte är fallet, och att det finns många fördelar med
att behärska flera språk. Vad innebär det i dagens Sverige att vara flerspråkig? Har ni egna erfarenheter eller
känner ni någon som växer upp med flera språk?

Platsen och landskapet
Tornedalen ligger i nordligaste Sverige och är glest
befolkat. Landskapet domineras av tät tallskog, vidsträckta myrområden och mäktiga älvar. Förutom i de
mer befolkade älvdalarna kan man lätt få upplevelsen
att befinna sig i ”ödemarken”, som platsen benämns i
filmen. Ur det perspektiv som Tora Holm representerar
är Tornedalen en icke-plats, som den som får utbildning bör lämna så fort som möjligt för att söka sig ett
bättre liv någon annanstans, i städer längre söderut.
Foto: SF

Språk, makt och identitet
Den konflikt mellan Elina och fröken Holm som en stor
det av filmen kretsar kring tar sin början då Anton bryter
mot förbudet att tala finska i skolan. I fröken Holms
skola är det förbjudet att tala finska till och med på rasterna. Det finns vittnesmål att så var fallet även i verkligheten så sent som farm till första halvan av 50-talet.
• Språk hänger tätt samman med kultur och identitet.
Vad får det för betydelse om ens språk döms ut som
mindre värt? Hur ser det ut idag, anses vissa språk vara
mer värda än andra i Sverige? Vilken roll spelar kunskaper i svenska för att uppleva sig som svensk?
• Diskutera hur språkkunskaper och möjlighet att uttrycka sig hänger samman med makt, maktlöshet och
självkänsla. Hur känner sig Anton när han blir tillrättavisad av fröken Holm? Jämför med scenen då Einar
anländer och visar intresse för det finska språket. Hur
verkar det påverka Anton att han plötsligt får vara den
som har ett språk att lära ut?
• Ett minoritetsspråk innebär per definition att det har
få talare jämfört med majoritetsspråket och därmed är
hotat. Är det viktigt att bevara minoritetsspråk, och i så
fall varför? Om ett språk glöms bort, vad riskerar att gå
förlorat?
• Bakom fröken Holms hårda språkpolitik ligger idéer
om två- och mångspråkighet som ett problem snarare
än en resurs. Fortfarande i slutet av 1900-talet trodde
många att barn som växte upp med mer än ett språk blev
”halvspråkiga” snarare än flerspråkiga. Idag vet man att

• Fundera på hur filmen arbetar med att framställa Tornedalens landskap och natur på ett mer mångfacetterat
sätt. Vad spelar naturen för roll för det sätt filmen är
berättad på? Hur ser bilderna på landskapet ut?
• I filmen är myren en särskilt central plats. Myrlandskap kan inte användas för någon typ av odling och
har heller inte setts som något traditionellt vackert
landskap. Hur framstår myren visuellt i filmen? Vad
betyder myren för Elina, och för de andra personerna
i filmen? Jämför Elinas relation till myren med hur
filmen skildrar den tornedalska identiteten.
• Fröken Holms negativa värdering av Tornedalen kan
på ett mer allmänt plan ses som idéer om glesbygden
i stort, särskilt den norrländska glesbygden. Fundera
på hur relationen mellan stad och land ser ut, historiskt
och idag. Vad beror urbaniseringen (utflyttningen från
landsbygden till städerna) på? Vad får den för konsekvenser? Vad finns det för föreställningar om hur ett
liv i glesbygden ser ut jämfört med ett liv i storstaden?
Finns det problem med sådana föreställningar, och hur
kan man i så fall utmana dem?
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Tornedalingar på radio/tv
Meänraatio, nyheter och radioprogram på meänkieli

Filmpedagogiskt paket kring
de nationella minoriteterna

Min tornedalska historia

Huvudhandledning

Mina erfarenheter från arbetsstugan
SR reportage

Kid Svensk (Nanna Huolman, 2007).
Minoritet: sverigefinnar
Dramakomedi om 12-årig Kid som brottas med
sin sverigefinska bakgrund när hon reser med sin
mamma från Sverige till Finland.

Svenska eller finska – ett reportage om språkstriden
i Tornedalen (1966)

Kådisbellan (Åke Sandgren, 1993).
Minoritet: judar.
Självbiografisk dramakomedi om en judisk pojkes
tuffa uppväxt i 1920-talets Stockholm.

Språk och folkminnen

Sameblod (Amanda Kernell, 2017).
Minoritet: samer.
Drama om samiska Elle Marja som växer upp i
rasbiologins tidevarv i 1930-talets Sverige.

PRODUKTIONSINFO

Tala! Det är så mörkt (Suzanne Osten, 1993)
Minoritet: judar.
Drama om mötet mellan en judisk läkare och en
ung nynazist i 1990-talets Sverige.
Taikon (Gellert Tamas och Lawen Mohtadi, 2015)
Minoritet: romer.
Dokumentär om författaren och romska medborgarrättskämpen Katarina Taikon.
Turpa kiinni minun haters (Jon Blåhed, 2019)
Minoritet: tornedalingar.
Kortfilm om 22-åriga Maja som återvänder till Tornedalen efter ett dödsfall i familjen.

Webbsidor
minoritet.se

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset

Sverige 2002
Regi: Klaus Härö
Foto: Jarkko T Laine
I rollerna: Natalie Minnevik, Bibi Andersson, Marjaana Maijala, Henrik Rafaelsen, Tind Soneby, m fl
Tekniska uppgifter
Speltid: 77 min
Svensk premiär: 31 januari 2003
Filmen är digitalt restaurerad av Svenska Filminstitutet och kan bokas för skolbiovisning.

Böcker med tornedalsk anknytning
Stefan Aro: Ette Tohtia olla oma itte – samtalsbok
om språk, tro och identitet i Tornedalen (2018)
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