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Abstract 

Studiens syfte och problemformulering föds ur den diskurs som rör samers psykiska hälsa i Sverige, 

vilken kantas av politisk, historisk och psykosocial påverkan och återspeglas idag genom missnöje, ett 

sämre mående och ett outvecklat forskningsområde. I periferin finns SANKS (Samisk nasjonalt 

kompetansesenter – psykisk helsevern og rus), Norge och dess samiska kompetenscentrum. Med en 

betydligt mer utvecklad teori, praktik och forskning är de en unik verksamhet i sitt slag. I avsaknaden 

på lösningar i Sverige måste man titta till dem som sägs inneha kunskapen. En fallstudie var född och 

med fallet SANKS var mitt mål att belysa deras verksamhet. Genom olika kvalitativa-, oformella 

intervjuer, delvis deltagande observation och tillgodogörande av dokument och forskning. Studien 

finner och behandlar främst kulturell sensitivitet som ett genomgående perspektiv, som framhålls som 

eftersträvansvärt. Implementeringen av perspektivet förespråkar en allomfattande analys, reflektion, 

anpassning och tillpassning av verksamheters alla beröringspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Mina fältstudier vid Mittuniversitetets socionomprogram har jag spenderat inom den psykiatriska och 

rättspsykiatriska vården, mitt driv har speglats genom mänskliga rättigheter och etisk reflektion, där 

jag vill lyfta upp likvärdig behandling och människans röst och rätt. Problematiska förhållanden som 

missgynnar vissa grupper har fått mig att vilja satsa, utveckla och därmed utbilda. Och jag kan börja 

med mig själv. Här, i att belysa en utvecklad approach mot en mindre fungerande, föddes min c-

uppsats. Jag vill rikta ett tack till SANKS, som gjorde vad de kunde, med den tid som gavs, för att få 

till tid på fältet. Jag möttes av intresse och inspiration, vilket var välkomnande! Min handledare vill 

jag tacka för att du, kanske ovetandes, utmanat mina förhållningssätt till diskursen genom att lyfta 

nya infallsvinklar. 

Till min sambo, mamma, pappa och vänner – Tack för all support, alltid! 
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1. Inledning 

I diskursen som berör psykisk hälsa bland urfolk så har Norge en mycket mer utvecklad teori och 

praktik än Sverige (Stoor, 2015). Förhållningsättet som Sverige anpassat, lämnar många frågetecken 

olösta. Studien kommer fortsättningsvis att behandla ämnet utifrån begreppet psykisk hälsa, som är 

ett mer odefinierat och allomfattande begrepp än psykisk ohälsa som innefattar en tydligare negativ 

definition, förutfattad förhållning och kan begränsa innebörden och diskursens utbredning. 

”Ett urfolk härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område, 

som landet tillhör, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställande av nuvarande 

statsgränser och vilka har behållit en del eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella 

och politiska institutioner” (Sametinget, 2016).  

Nordens urfolk, samer, är Europas äldsta kända folk och bebor stora delar av landsområdet Sápmi 

(Röda Korset, 2011). Sápmi sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och Ryska Kolahalvön, i Sverige 

breder Sápmi ut sig över Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Dalarna och Västernorrland. 

(Stoor, 2016). Sápmis historia speglas av en lång tids övergrepp då de förfäder som idag hör till 

majoritetsbefolkningen av de fyra nationer som inbegrips i Sápmi koloniserade landsområdet och 

tryckte undan och tvångsförflyttade samerna (Röda Korset, 2011). Övergreppen återfinns bland annat 

genom rasbiologiska undersökningar, bostadsrestriktioner och diskriminerande skolpolitik (Röda 

Korset, 2011). Urfolks kultur och självbestämmanderätt förtrycktes och marginaliserades genom 

maktövertagandet (Stoor, 2016). Idag härleds koloniseringens påverkan till historiska trauman, med 

en tydlig effekt på psykisk hälsa (Stoor, 2016). Historiska trauman speglas ofta i de studier som rör 

urfolk, utifrån exempelvis trauma som sträcker sig genom flera generationer (Zinck & Marmion, 2011) 

eller den vardag som idag kantas av marginalisering och förtryck som en effekt av kolonisering 

(Ypinazar, Margolis, Haswell-Elkins & Tsey, 2007). Medan forskningen i Sverige, som är undermålig, 

ofta lämnar de aspekterna utanför (Stoor, 2016). 

    Studier visar på en sämre hälsa hos samer med vikt på den idag utsatta position som många samer 

upplever i kontakt med hälso- och sjukvården. Och identifierade kunskapsluckor återfinns i större 

delen av de studier som berör Sverige och den vård som erbjuds till samer, kunskapsluckorna är 

bland andra utbredning och företräffande av viss problematik (exempelvis suicidalitet), orsaker, 

allomfattande vårdmöten och positiva aspekter på hälsa (Stoor, 2016). 

    Forskningen och behandlingen kring samers psykiska hälsa har uppmärksammats i Förenta 

Nationernas (FN) granskning av hälsosituationen i Sverige där bland annat forskning kring samers 

psykiska hälsa hade litet produktionsantal – instiftandet av ett samiskt hälsoforskningscentrum 

föreslogs, det fanns ingen enhet som jobbade med samisk hälsa – instiftandet av en sådan enhet 

förslogs och riktlinjer kring samisk hälsa var totalt avsaknad – förbättringsområden föreslogs som 

bland annat kulturkompetent personal och övergripande handlingsplaner (Stoor, 2016). 1977 

bekräftade Sveriges riksdag att samerna är ett ursprungsfolk i Sverige och man införde i svenska 

grundlagen 2011 att samerna är ett folk i Sverige, efter FNs rapport så antog även Sverige FNs 
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urfolksdeklaration som behandlar rättigheter för urfolk, bland annat med fokus på urfolks hälsa, 

denna deklaration är dock ej juridiskt bindande (Stoor, 2016). Det finns många lagar och riktlinjer som 

styrker urfolks rättigheter i många länder världen över, medan skyddet försvagats i Sverige då de 

skydd som utformatas för urfolk inte ratificerats (Röda Korset, 2011).  Ett skydd som finns har FNs 

fackorgan Internationella arbetarorganisationen (ILO) arbetat fram; konvention 169 om ursprungsfolk 

och stamfolk i självständiga stater från 1989 (ILO 169), vilken Sverige ej ratificerat (Röda Korset, 2011). 

Sveriges anseende som en nation för de mänskliga rättigheterna, globala förespråkare, sätts på prov 

medan samers rättigheter förhalas (Röda Korset, 2011) och möjligtvis undermålas sin vikt vilket kan 

leda till att insatser uteblir. 

 

2. Problemformulering 

I juni 2016 framkom Sametinget med en rapport och kunskapssammanställning om samers 

psykosociala hälsa på uppdrag av socialdepartementet i Sverige. Rapporten uppger bland annat att av 

unga renskötande samer så har var tredje vid någon gång planerat eller funderat på att ta sitt liv och 

bland vuxna renskötande samer förekommer liknande suicidalitet hos var femte individ medan 

samma problematik förekommer hos var tionde individ av icke samiska i Norrland (Stoor, 2016). 

Under mina studier av det sociala arbetets kontext har psykiatrin fångat engagemanget och mina 

fältförlagda studier är utförda inom psykiatrins verksamhetsområden. Wetterberg (2002) framställer 

psykiatrins verksamhet utifrån ”… läran om personlighetsstörningar och psykiska sjukdomar. Den 

utforskar sjukdomarnas orsaker (etiologin), hur de uppstår (patogenesen), beskriver och tolkar 

sjukdomsuttrycken (fenomenologin), behandlar nosologisk klassifikation (diagnos) och utvecklar 

behandling (terapi) samt förebyggande åtgärder (profylax)” (s.8) Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders Fourth Edition ([DSM IV], 2000) som beskriver det sammanhang som förhåller sig 

kring en psykiatrisk diagnos benämner en påverkan av etniska och kulturella faktorer i förlopp och 

typiska tecken. 

    Parallellt har de verksamheter som jag studerat visat en tydlig kunskapslucka och en svaghet i de 

insatser som erbjudits då det beträffar insatser för människor som tillhör minoriteter och urfolk. 

Arbetet kring samer har speglats genom ett otydligt förhållningssätt, bristande riktlinjer, okunskap 

och med detta en bristande vård. Patienter med invecklad och specifik problematik skickades iväg till 

Nordnorge och SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus) (Norén 2015).  

    Enligt Daerga, Sjölander, Jacobsson & Edin-Liljegrens (2012) studie upplever Samer att personal 

inom primärvården och psykiatrin i Sverige har låg kunskap om samers kultur och rennäringen. 

Denna okunskap upplevs leda till orealistiska behandlingsupplägg med logiska följden att samer inte 

får samma rättigheter tillgodosedda som majoritetsbefolkningen inom hälso- och sjukvården (Daegre 

et al., 2012). Stoor (2012) beskriver även han den avsaknad av kulturkompetens inom den svenska 



 

 

3 
 

vården och hur samer upplever en belastning av att måsta förklara sin kultur och historia innan man 

kan gå vidare i behandlingen.  

”… stor del av de särskilda bestämmelserna för minoriteter och urfolk handlar om insatser 

för att alla ska få samma rättigheter både rättsligt och i praktiken. För att jämställa 

minoritetsgrupperna och deras medlemmar med majoritetsbefolkningen behövs särskilda 

insatser. Det är inte att betrakta som privilegier utan grundas i bestämmelsen om lika 

rättigheter och icke-diskriminering” (Röda Korset, 2011, s 22). 

Samiska läkarföreningen uppger att Sverige ligger 30 år efter Norge i utvecklandet av hälso- och 

sjukvårdstjänster för samer (Stoor, 2015). Samtidigt undviks den svenska hälso- och sjukvården på 

grund av bristande kunskap och oron över den psykosociala hälsan växer bland samer (Stoor, 2016). 

Problematikens grund ligger i en outvecklad behandling, okunskap, oro och ett undvikande av den 

svenska vården i samklang med önskan om lika rättigheter. Norges centrum för samisk 

hälsoforskning vid Tromsö universitet arbetade, på uppdrag av regeringen, fram kunskap om samers 

hälsa i Norge under slutet av 1900- talet. Samiska patienter har skydd genom lagstiftning till likvärdig, 

språklig och kulturell anpassad vård och 2001 etablerades SANKS i ett led av bland annat höga 

prioriteringar av samers rättigheter inom hälso- och sjukvården (Stoor, 2015). Norge har utvecklat en 

särlösning kring psykiatrisk vård för samer och är ensam i sitt slag.  

 

3. Syfte 

Hur är vården för samer i Norge framställd och specifik, vad innebär denna särlösning? Denna studie 

är skapad för att undersöka kunskapsläget inom den psykiatriska verksamheten i Nordnorge och dess 

samiska kompetenscentrum. Genom att beskriva SANKS arbete kring samers psykiska hälsa. Studien 

syftar till att belysa data med praktiska och teoretiska perspektiv. 

 

4. Frågeställning 

 Hur är den psykiatriska vården för samer utformad inom SANKS verksamheter? 

 Vilka är de grundläggande teman/teoretiska perspektiven som formar och gör vården 

specifik? 

 

5. Forskningsområdet/Kunskapsläget 

Samer inbegrips under begreppet urfolk, som de delar med 370 miljoner människor i över 70 olika 

länder världen över (Sametinget, 2014). För urfolk finns gemensamma insatser och resurser under 

exempelvis FNs arbetsgrupp för ursprungsfolken som etablerades 1982 och konventionen för urfolks 

skydd och rättigheter ILO 169 (Röda Korset, 2011). Därför har jag valt att belysa forskningsläget 

utifrån just ursprungsfolk, med fokus på hur behandling av psykisk hälsa framställs i forskningen. 

    Större delen av studierna kring urfolk som återkommer är just studier kring Australiens urfolk. 
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Australiens urfolk går under benämningen Aborginer och Torressundöborna (Shepherd, Li, Mitrou & 

Zubrick, 2012) som utgör 2,5 % av Australiens befolkning 2006, med 517 200 individer som bebor de 

rurala och avlägsna delarna av Australien, till skillnad från majoritetssamhället som befolkar urbana 

centrum (Chenhall & Senior, 2009). Den kolonisering som drabbade Australien 1788 av Storbritannien 

slog hårt på Australiens urfolk (Chenall & Senior, 2009) med en idag negativ påverkan, på det 

allmänna måendet, som kantats av förtryck, fördrivning, exkludering, marginalisering och 

diskriminering (Shepard et al., 2012). Effekterna av kolonisering medför en levnadsposition som 

kantas av social marginalisering och förtryck (Ypinazar, Margolis, Haswell-Elkins & Tsey, 2007). 

    Studier som berör mental hälsa kring Australiens urfolk uppgick till 1,1 % av de vetenskapliga 

artiklarna under 1998 (Ypinazar, Margolis, Haswell-Elkins & Tsey, 2007). Detta efter Swan & Raphaels 

(1995) rapport Ways Forward öppnade upp ämnet kring psykisk hälsa för Australiens urfolk och 

ledde till utvecklingen av nationella regelverk kring Australiens urfolk och dess psykosociala hälsa 

och välmående. Urfolk från Australien fick sin syn på hälsa beskriven som holistisk med 

allomfattande fokus på själsligt, socialt, emotionellt, kulturellt, fysiskt och psykiskt välmående i nära 

relation till land och livsstil (Swan & Raphaels, 1995). Under 1993 – 1994 så var Australiens urfolk 

erkänt som en prioriteringsgrupp i hälsoplaner och regelverk, med fokus på att förbättra, bevara och 

stödja hälsa och välmående för Australiens urfolk med det erkända holistiska perspektivet (Ypinazar 

et al,. 2007). Trotts detta så uppges förbättrade omständigheter som uteblivna (Ypinazar et al., 2007) 

Eley, Hunter, Young, Baker, Hunter & Hannah (2006) tar upp tre nationella rapporter som utfördes på 

90 talet, bland andra Ways Forward, som alla påpekar den bristande vården som existerade och 

samtidigt efterfrågade utökad och förbättrad vård kring urfolks mentala hälsa. Chenall & Senior 

(2009) delar upp studier kring Australiens urfolk i två perspektiv, första perspektivet utgörs av studier 

från 1970-1980 talet som fokuserade på att analysera och visa på psykisk hälsa som var kulturellt 

specifik och kopplad till en speciell grupp, utan att förstå hur de manifesterades, diagnostiserades 

eller behandlades. Det andra perspektivet av studier som infinner sig nu beskriver och förstår att 

psykisk hälsa samspelar och resulterar ur flera faktorer som exempelvis relationen till effekterna av 

kolonisering (Chenall & Senior, 2009).  

    Shepard et al. (2012) lyfter i sin studie upp aspekten av socioekonomisk status och dess påverkan på 

psykisk hälsa. Tidigare kvantitativa studier kring socioekonomisk status har visat att bättre 

socioekonomisk status kan associeras med en bättre psykisk hälsa. Studien kommer fram till att högre 

socioekonomisk status kan jämföras med en reducerad risk av psykisk problematik. Stress, som 

genom rasism och överfulla bostäder, föräldraegenskaper och dess kvalité, var några funktioner som 

hade en stor påverkan på den psykiska hälsan. Med reservation för att anknytning till traditionella 

landsområden, utvidgad familj, nätverk och kulturellt sammanhang kan ha större betydelse för urfolk 

än socioekonomiska betingelser. Samt en tanke till att mätinstrumentet förhåller sig till kunskap och 
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utbildning anpassat för den västerländska världen och inte räknar med kunskaper som man erhållit 

och värdesätter inom sitt samfund, som kan ha en god inverkan på det psykiska väl måendet. 

Konklusionen lyfter aspekter om att förbättra sociala, ekonomiska och psykologiska aspekter för 

Australiens urfolk för att förbättra psykisk hälsa, faktorer som medför stress i form av 

boendeförhållanden framställs som möjliga förbättringsområden (Shepard et al., 2012). 

    Med ungefär 8 % av världens yta så utgörs det Arktiska området av Grönland, Färöarna, Norra 

Canada, Alaska, Island, Norra delarna av Norge, Sverige och Finland, samt Ryssland och bebos av 

mindre än 1 % av jordens befolkning varav ungefär 650 000 av dessa inryms under begreppet urfolk 

(Lehti, Niemela, Hoven, Mandell & Sourander, 2009). Lehti et al. (2009) har framställt en översikt av 

kvalitativa studier, som syftar till att kartlägga studier om urfolk i det arktiska området, med fokus på 

den sociokulturella påverkan av epidemiologin, sjukdomsförloppets fördelning och sammansättning, 

kring psykisk hälsa. Trots det bristande utbudet av forskning som berör unga urfolk i det arktiska 

området och nästan obefintliga studierna om barn så syns en väldigt hög suicidrisk främst bland unga 

urfolk på Grönland och Alaska. Det fanns inga pålitliga studier från Sverige att redovisa. Fokus bland 

studierna ligger på missbruksproblematik och suicid, sociokulturella aspekter och dess påverkan på 

psykisk hälsa är outforskat område (Lehti et al., 2009).     

 

5.1. Kulturella aspekter 

Den västerländska psykiatritraditionen uppges utelämna den livsstil och den kulturella tron som 

urfolk har kring psykisk hälsa. Utbredd litteratur kring interkulturella perspektiv inom psykiatrin tar 

upp vikten av att se till sociala, ekonomiska, historiska och kulturella aspekter i bedömningen och 

behandlingen av psykisk hälsa. Litteratur som berör minoriteter är även de väl grundade i betydelsen 

av specifika livsstilar och dess verkan på välmående (Ypinazar et al., 2007). 

    Ypinazar et al. (2007) beskriver förståelsen av psykisk hälsa ur Australiens urfolk och deras 

synvinkel, med vikten av att deras röst hörs. Då kultur är levande och ständigt förändrande, genom 

tidens gång. Sammanlänkningen mellan kultur, själslighet, identitet, familj och samhälleliga 

gemenskapen, marken, naturen, socioekonomisk status och sociohistoriska händelser, som var och en 

påverkar och definierar i ett samspel med varandra är den tydligaste slutsatsen som framställs av 

studien. Dessa aspekter kan inte tas i enskild betraktelse utan måste ses som helhet. Själsliga och 

kulturella faktorer är det som först förklarar en individs mående och först då alla traditionella 

metoder utröntas så uppsöktes västerländska vårdalternativ. Urfolk är ingen homogen grupp och den 

kulturella identiteten varierar, bland annat utifrån rurala, urbana eller avlägsna boendeförhållanden 

då globaliseringens effekter når olika långt ut och representeras starkast i de urbana miljöerna. 

Studien lyfter fram andligheten som en stor roll i aspekterna kring välmående och vikten av att 

erkänna och ta tillvara på de helande tillgångarna inom olika urfolks samhällen, använda sig av 



 

 

6 
 

kraften i kultur och samhällsgrupp genom att erkänna bildning via kulturella system (Ypinazar et al., 

2007). 

    Chenall & Senior (2009) lyfter även dem psykisk hälsa ur ungdomars, bland Australiens urfolk, 

perspektiv, med fokus på deras förståelse och erfarenheter i ett samspel med globaliseringens 

påverkan. Diskussionen kring psykisk hälsa visar en bristande förståelse hos ungdomarna och kan 

kopplas till traditionell tro och missbruk. I det samhället som studien utförs så är globaliseringens 

effekter med bland annat förbrukningsvaror och sociala medier begränsade. Samhället är relativt 

fattigt och avlägset belägrat, vilket påverkar utbudet, den vanligaste kopplingen till mediala 

influenser kommer från tv, tillgång till internet finns genom skolan men samtidigt så har samhället en 

låg närvaro vid skolan. Många ungdomar vittnar om hopplöshet och tristess i avsaknaden från 

möjligheter och aktiviteter. ”Walking about at night” (Chenall & Senior, 2009, s.38) är en aktivitet som 

många ungdomar förhåller sig till antingen för att skapa sexuella relationer eller för att stärka och 

behålla en relation. I denna aktivitet så speglas männen som en tydlig auktoritet som styr och 

definierar relationen, medan kvinnan skall göra sitt bästa för att behålla sin partner och hålla honom 

vid gott mod. Globaliseringens påverkan syns genom en romantiserande bild som förmedlas till 

kvinnor, genom tv och musik. En 14 årig flicka resonerade att en relation är bra för att “… boyfriends 

take you for a walk, they buy you clothes and jewelry, earrings and drinks. They talk to me and make 

me feel like I am free.” (Chenall & Senior, 2009, s.38).  

    Den tydligaste kopplingen och grunden till psykisk hälsa är den komplexa tron på trolldomar i 

samspel med det utbredda användandet av illegala droger. I samhället är alkohol förbjudet att 

använda medan ett brett användande av marijuana och bensinsniffning pågår, som är en erkänd orsak 

till psykisk problematik. Trolldomar framställs som plötsliga, oförutsägbara och förklarar de symtom 

som inte tydligt kan diagnostiseras genom västerländsk medicin. Och just psykisk problematik eller 

smärta i bröstkorgen upplevs som trolldom. Trolldomar förklarades som olika typer, exempelvis 

legitima eller onda, för att inte dra till sig förbannelser som svävade runt i samhället så skulle man 

undvika att sitta under starkt ljus på kvällar och nätter. Psykisk problematik kunde förklaras genom 

att en död individs ande återvänt för att söka hämnd eller att en människa som hade psykisk 

problematik själv var en trollkarl och att de kunde kasta gift på ens huvud, så att man själv blev 

”galen”, därför skulle man undvika de som hade en psykisk problematik. Även användandet av 

droger kopplades till magi, då de som exempelvis sniffade bensin upplevde övermänsklig styrka och 

superhörsel, medan stor del av medborgarna uttryckte brist av föräldraskap och kärlek som ett 

resultat till överandvändandet av droger. Trolldom har en stor roll i samhällets förståelse och tro till 

hälso- och sjukvården. Följsamheten till behandling anses vara svårt då trolldom oftast är en faktor 

och förklaring, alla dödsfall även självmord förklaras med trolldom, vilket försvårar tolkningen av 

information av läkare och exempelvis så visar studien att medborgarna upplevde att obducenten 
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undanhöll information och att de inte fick korrekt kunskap om ett dödsfall, de ville inte gå runt och 

beskylla varandra för trolldom, utan ha korrekt information. Studien konkluderar att psykisk hälsa 

påverkas genom begränsningen av globaliseringens idéer. I ett samspel av den begränsade tillgången 

av nya idéer, materiella varor, teknologi och den kulturella tron om trolldom samt missbruk. Studien 

visar på ett fallerande samband mellan tillräckligt utvecklad specialistvård och befolkningens 

frånvarande vilja till förändring av beteendemönster, i sammarbete med hälso- och sjukvården 

(Chenall & Senior, 2009). 

    Eley et al. (2006) studerade kvalitén i den existerande vården kring psykisk hälsa för Australiens 

urfolk, studien visade en dominerande brist av kommunikation mellan patient och behandlare, 

patienterna hade svårt att ta in information verbalt och i skrift, tilliten var bristfällig, samt följsamhet 

och resultat av behandling. Eley et al. (2006) kopplade bristen på kommunikation till en negligering av 

en kulturellt inriktad praktik med en sensitivitet till att finna lösningar. I Eley, Young, Hunter, Baker, 

Hunter & Hannah (2007) studie så ligger fokus på att identifiera problemområden i vården kring 

psykisk hälsa och utveckla strategier för att styrka vården. De medverkande individerna som 

representerade Australiens urfolk såg tydliga utvecklingsområden kring utvecklandet av kulturell 

kunskap i teori och praktik, upplärning och utplacering av personal med urfolksbakgrund, mer 

program som utvecklar kulturell kunskap och respekt samt användandet av kulturellt passande språk 

i information och behandling, för att underlätta förståelse (Eley et al., 2007). Bland personalen som 

jobbade med psykisk hälsa kring Australiens urfolk så såg man en stor brist i genomförandet av en 

obligatorisk utbildning om kulturell kunskap, där 45 % uppgav att de inte hade genomfört kursen 

(Elay et al., 2007). Personalen gav också respons på utvecklingsområden för att öka kulturell 

sensitivitet och de listade upp prioriteringsområden utefter de som fått flest röster; eftersträva mer 

personal med urfolksbakgrund 42 % och utveckla informationsblanketter och posters i kulturellt 

passande språk 12 % var de prioriteringsområden som fick högst medhåll (Eley et al., 2007). 

Utvecklingsområden som lyfts fram är bland andra, förbättrad tillgång till hälso- och sjukvården, se 

till att all personal genomgår kursen kring kulturell kunskap, datainsamling och uppföljning av 

vården för att hitta prioriteringsområden och utveckla ett team av personal med urfolksbakgrund 

(Elay et al., 2007). 

 

5.2. Kulturella approacher 

Nagel, Robinson, Condon & Trauer (2009) har framställt en studie kring ’brief intervention’ som är en 

sammanställning av bland annat tekniker från Motivationall Interwieving (MI) och kontinuerlig 

uppföljning, psykoedukation (genom blädderblock, videos och informationsblad) och motivational 

care planning (MCP) för individer med en problematik kring psykisk hälsa. Detta med kulturell 

adaption genom att arbeta tillsammans med aboriginer, som jobbat med psykisk hälsa, på plats i ett 
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avlägset samhälle i Australien (Nagel et al., 2009). Resultaten visade på att behandlingsupplägget var 

effektivt och även ökade förståelsen om psykisk hälsa i de rurala områdena (Nagel et al., 2009). Nagel 

et al. (2009) uppger att urfolk är överrepresenterade inom vården för psykisk hälsa och 

missbruksproblematik samt att de rurala och avlägsna samhällen som de oftast bosätter sig i försvårar 

och begränsar tillgången såväl som möjligheten till specialistvård inom dessa områden. De tre 

nyckelteman kring utvecklandet av interventionen som uttrycktes från deltagarna och den 

aboriginska personalen var; vikten av familj, styrkan som kulturella och traditionella aktiviteter gav 

och styrka i att använda sig av historieberättande traditionen när man skulle dela information (Nagel 

et al., 2009). Vikten av kulturkompetens lyfts genom hela arbetet men specifikt i användandet av 

standardiserade mätinstrument som används i den allmänna sjukvården, där vikten av att se 

meningen, betydelsen, inverkan och inflytandet av de kulturella aspekterna är överhängande för de 

slutgiltiga resultaten (Nagel et al., 2009).  

    Lavalle & Pooles (2010) studie utgår från att inkorporera urfolks världs- och livssyn med deras 

kunskapssystem i en förhoppningsvis utvidgande inställning till dialogen kring tillfrisknande av 

psykisk hälsa, om inte annat lyfta en diskussion kring urfolkskunskap i diskursen. Studien omfattar 

Canadas urfolk, med fokus på Aboriginer och en grund i lärdomar från Anishnaabe nationen som 

omfattar Algonquin, Ojibwe, Oji-Cree och Odawa Nationerna, urfolk i Canada och Nord Amerika. 

Studier kring psykisk hälsa är ofta framställda genom ett stort omfång av longitudinella studier, 

registrerade resultat och erfarenheter från tillfrisknande patienter och idag ses inte tillfrisknande 

endast som en möjlighet utan som en sannolikhet. Den västerländska traditionen kring psykisk hälsa 

är omfattande och inbegriper flertalet olika visioner och modeller kring bland annat patologi, 

kategorisering, rehabilitering och behandling. Med faktorer som hopp, empowerment, mentorskap 

och support, självvård, rättigheter och medicinering som uppges vara lyckade beståndsdelar i 

processen. Här finns inte urfolks kunskapssystem och världsåskådning med och konkurrerar. Urfolk 

har en annan syns på helande faktorer och att endast ta hänsyn till den västerländska traditionen 

medför ett försummande av de kunskapssystem som urfolk besitter samt av deras grundläggande syn 

på psykisk hälsa. Diskursen kring urfolks psykiska hälsa innehåller alltid aspekten och påverkan av 

identitet och kolonisation, den historiska och nutida koloniseringen som sker berövar urfolks 

landsområden och kulturella identitet kollektivt och individuellt. Det koloniala arvet och den idag 

fortsatta koloniseringen påverkar den psykiska hälsan hos urfolk, suicidrisken är 2 till 2,5 gånger 

större hos unga Amerikanska indianer och Alaskas unga urfolk än hos dem som inte tillhör 

urfolksgrupperna i samma område, i Australien är suicidrisken 2 till 3 gånger större bland Aboriginer 

och suicidrisken i Canada är 7 gånger så hög hos Aboriginer. Empiriska studier har svårt att 

demonstrera sammanhanget mellan kolonisation och suicid. Men specifika skolor för urfolk, där barn 

tvingas från sina hem, fysisk bestraffning vid bland annat användandet av språket, överrepresentation 
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i tvångsomhändertagande åtgärder inom välfärdssystemen, berövande av land (då och nu), 

institutionell och strukturell rasism, ärekränkning av identitet, kulturellt folkmord, sorg, hopplöshet 

och hjälplöshet är alla aspekter som kan kopplas till psykisk hälsa och suicid (Lavalle & Pooles, 2010).  

    Konceptet sju generationers lära beskriver, bland andra urfolk, Anishnaabe kulturens lära om vad 

vi gör idag påverkar de kommande sju generationerna och vad som hände för sju generationer sedan 

påverkar oss idag. Påverkan kan ha en negativ eller positiv aspekt på kommande generation, 

samtidigt som de sju generationerna före dig finns med kring en reflektion om insikt och kunskap. 

Den holistiska synen på hälsa representeras även här genom Algonquin och Ojibwe Nationernas 

Medicine Wheel, som beskriver en balans och sambundenhet mellan fysiska, mentala (sinne/intellekt), 

emotionella och spirituella världar. Då koloniseringen påverkat den spirituella sfären, påverkas också 

de fysiska, mentala och emotionella sfärerna, detta leder till en ohälsa bland urfolk och helande kan 

ske när en balans mellan sfärerna återställs (Lavalle & Pooles, 2010).  

    Canada har ett stort utbud av behandlingsmetoder som inkorporerar kulturella aspekter, vid ett 

program mot drogproblematik så samlas man i workshops grupper, erhåller utbildning och harm 

reduction som är spirituellt och kulturellt anpassat, varje session inleds med en reningsceremoni, man 

bränner medicinala växter eller gräs och röken kan rena rummet, personer eller ting, med 

öppningsceremonin så kallas den andliga generationen av far- och morföräldrar att delta. En vördig 

äldre bland Aboriginerna anställdes i Canada inom vård för psykisk hälsa och missbruksproblematik, 

i rollen som konsulent kring urfolkskunskap, spirituella ceremonier som ”smudging” erbjudes även 

där. Programmet som erbjuds vid the Native Canadian Center of Toronto (NCCT) fokuserar på fysisk 

aktivitet, mentala/intellektuella utmaningar, emotionellt stöd, delningscirklar (som tar till vara på 

historieberättartraditionen) och spirituella lärdommar med den Aboriginska kulturen som mål tema. 

(Lavalle & Pooles, 2010). 

    I kontexten som berör hälso- och sjukvård bland urfolk så måste urfolk världen över hitta sin egen 

lösning, så formulerar McClintock, Mellsop, Moeke-Maxwell & Merry (2010) första meningen i sin 

studie som berör urfolket i Nya Zeeland, en studie som förklarar Pōwhiri processen med en tanke om 

att den kan hjälpa i studier av andra kulturella grupper. Māori, ursprungsbefolkningen i nya Zeeland, 

är överrepresenterade inom statistik som berör bland annat schizofreni, alkohol- och 

drogproblematik. Och då vetenskapliga studier är en stor tillgång för att behjälpa problematik i olika 

anseenden så presenterar de en approach utvecklad för studier kring psykisk hälsa bland urfolk, 

processen är utformad utifrån en urfolksanpassad teori för att öka chanserna av acceptans hos Māori 

och till att kunna genomföra en studie, med högt deltagande. Pōwhiri processen baserar sig i 

förhållandet att studier ska byggas på en grund av respekt och en positiv relation mellan tangata 

whenua (värden, forskningsdeltagare) och manuwhiri (gäst, forskare). I en icke hotfull miljö, vald av 

deltagaren, så ökar chansen till bra och användbara intervjuer. Den som bär kunskapen, 
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forskningsdeltagaren, utgör tid och plats för Pōwhiri. De fyra traditionella elementen av Pōwhiri 

bestås av första elementet karanga- ett fysiskt samtal om inbjudan, utgör rätten om att komma in på 

en utnämnd plats, detta moment kontrolleras forskningsdeltagaren som ignorerar eller accepterar 

förfrågan om forskaren får tillträde till dem. Vilket i forskningssammanhang kan liknas med 

medgivandeblankett som undertecknas och visar på medverkande. Det andra elementet mihimihi- 

utgör tiden för skapandet av en relation och utröna syftet med träffen, fördelaktigt efter 

presentationen är om en känsla av partnerskap infinner sig. Forskaren måste vara beredd på att svara 

på alla sorters frågor kring studien. Ansikte mot ansikte, försiktighet, integritet och stoltsera inte med 

kunskap är också moment i detta element, ett annat är erkännandet av historien som förevigas genom 

familjens styrka och ger själsligt och emotionellt skydd. Forskarens egna intentioner, samhörighet 

med ämnet och folket är en förutsättning. Det tredje elementet whaikōrero- lägger fokus på de sociala 

kontrollerna av respekt, varnande och förtrolighet genom respektfullt lyssnande, djupa fokuserade 

diskussioner och insamling av information. Det sista elementet koha- beskriver en fysisk 

demonstration av tacksamhet, någon sorts kompensation, mot dem som deltagit i studien och tagit in 

forskaren (McClintock et al., 2010).  

    Zinck & Marmion (2011) lyfter i sin studie fram aspekter som ska främja arbetet med urfolk, med ett 

globalt fokus och lokala handlingar. 80 % av världens befolkning saknar vårdinsatser för psykisk 

hälsa och urfolk uppskattas vara den minst prioriterade gruppen. Tillgång till vård för psykisk hälsa 

länkas till socioekonomisk status, urbana områden, statliga- och politiska stöttesystem och områden 

med hög edukationsnivå som kan bidra till en grundläggande kunskap om psykisk hälsa, i relation till 

dess uppkomst och hur ett ultimat mående kan uppnås. Medan avsaknad till vård sammanställs med 

fattigdom, rurala områden och låg utbildningsnivå. De fyra utvecklingsområden som studien tar upp, 

i förhållande till utvecklandet av vården för urfolk, är närhet, kunskap, användandet av resurser och 

kulturell jämförbarhet. Närhet ska behjälpas av ambulerande vårdpersonal, som åker ut i olika 

samhällen och byar och erbjuder vård i den kontext som patienten befinner sig i. Här främjas även 

den holistiska synen på vård för urfolk då vården anpassas till den livsstil och det land som patienten 

har anknytning till. En fördel är om vårdpersonalen har en gedigen utbildning i de olika processerna 

kring prevention, intervention, uppföljning, behandling och eftervård samt öppenhet för samspel med 

samfundet som man möter på. Psykisk hälsa kan kopplas samman med andlig besatthet, trolldom, 

straff från högre makter eller personliga misslyckanden med en eventuell rädsla eller skam från 

kollektivet. En följd till detta är utvecklandet av egna metoder och förhållningssätt för att hantera 

psykisk hälsa, exempelvis genom healing. Så ett integrerande förhållningssätt eftersträvas, där man 

kombinerar varandras kunskap. Då det familjära oftast ger trygghet så är det viktigt att 

vårdpersonalen känner till det familjära, inte framhåller en kunskap som är över allt annat 

framstående. Utan tar in lärdomar från den kultur man möter och respekterar och inkorporerar 
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kunskaperna med varandra. Viktigt är också att fokusera på psykoedukation i en allians med 

individen och kollektivet. Användandet av resurser tar upp vikten av professionella allianser mellan 

vårdpersonal och traditionella helare, då helare kan jobba som en kontakt eller bro till kollektivet och 

hjälpa till när man själv inte är på plats. Alternativt att man tränar upp en individ i samhället som kan 

fungera som resurs. Kulturell jämförbarhet tar upp vikten av att kritiskt och noggrant reflektera över 

sin förståelse av kulturen som man möter. Alla kulturer är unika och man måste lära känna varje 

kultur man möter på, och ska jobba med, aspekter som medvetet lyssnande, observation och 

reflektion är hjälpmedel som framställs. Trots att en grupp människor tillhör en och samma kultur så 

är varje familj en subkultur, det är inom en och samma kultur som de största skillnaderna finns. Vikt 

läggs på kulturell kongruens, som är när ens teorier och tro om psykisk hälsa, beteende och 

förändring hör samman med de människor och den kontexten var man utför vården. Och grundar sig 

i förståelse av urfolks världssyn och påverkan av sin egen världssyn i integration av den psykiska 

vården. Kulturell kompetens kommer fram genom interaktioner med individer i kollektivet som bär 

kunskap, tradition och visdom, genom att lyssna och observera ur ett icke-vetande perspektiv. Kraften 

ligger i; lyssna leder till förståelse, identitet styrs av relationer, balans och släktskap, helande genom 

integration och erfarenheter. Förändring måste än dock komma genom statliga- och politiska system, 

men även statliga system kan påverkas av flera individers handlingar. Med små och möjliga lösningar 

så kan förändringar ske (Zinck & Marmion, 2011).       

    Olika nätverk är framställda för att arbeta mot och förebyggande för psykisk hälsa bland urfolk i 

Australien.  The Koori Kids Mental Health Network är ett nätverk som är framställt för att jobba med 

barn, ungdomar och familjer för att tidigt kunna upptäcka och behandla beteende- och emotionella 

störningar, kombinera barnpsykiatrisk kunskap med aboriginernas kultur för att framställa optimala 

behandlingsåtgärder, förespråka samhällets deltagande och kontroll, utveckla och stötta nätverk av 

professionella som jobbar med barn och psykisk hälsa, knyta samman andra organisationer som 

jobbar med urfolk och för att väcka kunskap och medvetenhet kring psykisk hälsa bland urfolk. 

Utvecklandet av detta nätverk och organisation har medfört att familjer bättre känner igen sina barns 

mentala hälsa och en öppenhet till att söka professionell hjälp (Mushin, Potter, Booth, Geoghegan, 

Krupinska, Paul & Wyatt, 2003).  

    Genomgående teman i de studier som berörs under forskningsläget av urfolk är historiska trauman, 

koloniala arvet, fortsatt kolonisering, sorg, rädsla, förtryck, exkludering, marginalisering, 

diskriminering, rasism, socioekonomisk status, politiska- och strukturella system, institutionell och 

strukturell rasism, avlägsna och rurala områden, oförstående, urbanisering, globalisering, 

västerländska teorier, urfolkskunskap, historieberättartraditionen, kulturell identitet, 

kulturkompetens, holistiska synen på välbefinnande; själ, psyke, fysik, socialt, kultur, emotion, 

kollektivet, land och natur samt kulturellt sensitiv vård – allt i ett samspel i önskan om lika rättigheter 
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(Chenall & Senior, 2009; Eley et al., 2006; Lavalle & Pooles, 2010; Lehti et al., 2009; McClintock et al., 

2010; Mushin et al., 2003; Nagel et al., 2009; Shepard et al., 2012; Ypinazar et al., 2007; Zinck & 

Marmion, 2011). 

 

6. Teoretiska perspektiv  

Diskursen kring samer och urfolks psykiska hälsa styrs av mång teoretiska perspektiv, enskilt och 

sammanflätande. Några tydliga perspektiv som jag valt att belysa återfinns här genom 

kulturkompetens, kulturell identitet och psykisk hälsa. 

 

6.1. Kulturkompetens  

Røkenes & Hanssen (2007) beskriver hur kunskap om olika kulturer kan ha ett begränsat värde i 

samtal och möten med en individ, då man tolkat kunskapen från ett utifrånperspektiv så omfattar 

kunskapen en generell kunskap. Det finns en skillnad på kulturkunskap och kulturförståelse. I 

samspel och samverkan med andra kulturer så kan du anpassa ett inifrånperspektiv som föds genom 

dialog, reflektion och analys. Medvetenhet om sin egen förförståelse och kultur, kunskap om andras 

kulturer, vetskap om teoretiska aspekter på kulturella olikheter och liknelser och färdigheter i 

tvärkulturell kommunikation är aspekter som innehas vid kulturförståelse. Tvärkulturell 

kommunikation förklarar ett samspel genom dimensionerna; kulturella olikheter och liknelser, 

utmärkande för situationen och utmärkande för individen. Dessa dimensioner förklarar 

mellanmänsklig kommunikation och i vissa fall så väger den ena dimensionen mer än den andra, men 

en tydlig hänsyn och respekt är nyckeln för förståelse (Røkenes & Hanssen, 2007). 

    De teoretiska perspektiv som är mest framstående i studier kring urfolk berör kulturkompetens som 

grundar sig i en förståelse av den andres och sin egen kultur i samspel med psykisk hälsa och 

behandlingen (Zinck & Marmion, 2011). 

 

6.2. Kulturell identitet  

Samer bor idag i olika delar av Sverige, Skåne uppges ha den sydligaste sameföreningen (Stoor, 2016). 

Och i takt med globala processer, urbanisering och utvecklandet av det moderna samhället så 

utvecklas även den samiska identiteten, samer är ingen homogen grupp utan finns idag 

representerade över hela världen, olika yrkesgrupper och med olika stark identitet (Åhren, 2008). 

    Åhren (2008) lyfter identitetsskapande mönster utifrån en diskurs kring samisk identitet, vem har 

rätt att kalla sig same? En identitet påverkas och konstrueras av attribut som kultur, livshistoria och 

miljö som kan spegla en unik del av ens identitet, samtidigt som den formas i en helhet av sociala 

miljöer, -sammanhang och samspel. Funktioner eller dispositioner, som handlingsmönster, förvärvas 

genom livet när man omfattas av olika sociala miljöer och sammanhang samtidigt som barndomens 
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påverkan är den mest bestående. Etnocentrism kan också påvisa hur man definierar och klassificerar 

en identitet inom en grupp, kulturella beting värderas med det mest traditionella som högt värde, 

man utgår ifrån sin egen position och antar att liknande normer gäller för alla andra inom samma 

grupp. Värderingarna tillfaller också individer och kompetenser, vilket påverkar identiteten. Politiska 

system påverkade även identitetsskapande processer då exempelvis rennäringslagen splittrade den 

samiska gruppen, vilket lett till att olika kulturer och värderingar utvecklades, inom den samiska 

gruppen, med tiden (Åhren, 2008).  

 

6.3. Psykisk hälsa 

Olika kulturer har olika förklaringsmodeller på olika åkommor, det kan röra sig om besatthet, att 

någon kastat onda ögat på en, vita amerikaner, i nordstaterna, vill ha en fysisk förklaring och betvivlar 

de psykologiska teorierna eller exemplet på icke-samer i Norden som trodde att samer kunde 

framkalla olyckor eller sjukdomar med en trollstav. Alla förklaringar kan härledas till att finna en 

mening med lidande. Symptomval och reaktionssättet förklaras också ofta genom kulturella 

skillnader, i norden uppvisas oftare depression än hysteriska reaktioner, som oftare förekommer i 

andra länder. Vissa kulturer handhar gråterskor som skall på hjälpa förlösandet av sorgen, medan 

man i andra kulturer inte bör gråta när någon ser på, utan värdigt bära sorgen, utan att tappa masken 

(Røkenes & Hanssen, 2007). 

    ”Vi skulle vilja att västvärldens kunskap ödmjukt slog sig ner bredvid andra former av 

kunskap”(Waldegrave, citerad i Røkenes & Hanssen, 2007). 

    Många studier lyfter psykisk hälsa ur urfolkets synvinkel, då urfolkskunskap speglas av en annan 

historia, andra idéer och ideologier. Främst är den holistiska synen på hälsa, men av stor vikt är även 

historieberättartraditionen samt den spirituella och andliga tron. Den holistiska synen beskriver en 

sammanlänkning mellan kultur, själslighet, identitet, familj och samhälleliga gemenskapen, marken, 

naturen, socioekonomisk status och sociohistoriska händelser, i påverkan av psykisk hälsa (Chenall & 

Senior 2009; Ypinazar et al., 2007).  

 

6.4. Sammanflätningen 

Synen på psykisk hälsa påverkar bemötande och behandling inom hälso- och sjukvård då ens 

uppfattning och förförståelse formar individers förhållningssätt. Kulturella aspekter, som ideologier 

och en alternativ tro inverkar på både förståelse samt bearbetning. Vissa kulturer har en tro på 

övernaturlighet och andevärlden som även påverkar verklighetsuppfattningen och därmed 

förhållningssättet, till olika sorters problematik. I de förhållanden som kan beskrivas genom 

västerländsk medicin som psykotiska tecken kan under andra samfund ses som ett kulturellt arv eller 

en tro som bevarats och efterlevts genom många generationer. Synen på psykisk hälsa berör 
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begreppet kulturkompetens som beskriver ett samspel och en förståelse av olika kulturer. Den 

forskning som berör urfolk genomsyras av att förhålla sig till ett kultursensitivt förhållningssätt för att 

förstå och behjälpa psykosocial problematik.  

    Kulturkompetens lyfts även ur problematiserande förhållanden i det sociala arbetet med 

immigranter då en kulturisering eller etnifiering av psykosocial problematik kan leda till 

institutionella processer av exkludering, diskriminering och fortsatt marginalisering. Multikulturella 

ramverk kan främja en process där behandling fokuserar att behjälpa utifrån en tanke om kulturell 

problematik, där skapandet av de andra som avvikande och vi som normen, råder (Jönsson, 2013). 

    Medan ett eftersträvansvärt förhållningssätt av kulturkompetens med aktiv reflektion och analys av 

kulturell påverkan och inverkan kan främja vissa marginaliserade grupper. Men balansgången mellan 

exkludering och inkludering känns trådsmal. När huvudfokus ligger på det samiska, finns då alla 

olika sorters samer representerade? Här lyfts den kulturella identiteten in som influerande perspektiv. 

Vilar kulturellt specifik vård för samer på föreställningar om ”det samiska” och inkluderas då alla 

olika varianter av samer, från renskötande samer till stadssamer? Kulturell identitet formas av 

globaliseringens processer, urbaniseringens effekter, politiska system och institutionella former som 

kan marginalisera och exkludera. Globala aspekter medför bland annat en teknologisk och 

moderniserad utveckling som når och påverkar alla identiteter olika mycket. Urbaniseringen medför 

att många flyttar till stadsområden och lämnar de rurala och avlägsna områdena som därmed innebär 

en sorts utveckling av ens identitet. En kulturell identitet representeras idag av så många olika 

betingelser och grupper som tillhör samma kultur anses inte som en homogen grupp (Åhren, 2008). 

Diskursen som min studie behandlar har ett integrerande samspel i att förhålla sig kulturkompetent 

och öppen för olika förhållningssätt till psykisk hälsa som påverkas med den kulturella identitetens 

grund och förutsättningar. Utan etnifierande processer. 

 

7. Metod  

Studieobjektet eller fallet SANKS är en verksamhet vars ansvarsområden sträcker sig över 

distriktpsykiatrin i Norges Finnmark samt att säkra likvärdig psykiatrisk vård för alla samer i Norge. 

Uppdraget som kompetenscentrum kring samers psykiska hälsa utformas genom kliniskt arbete, 

vetenskapligt studium och utbildningsinsatser (Stoor, 2015). 

    Studien är utformad att undersöka och belysa den kontext som verksamheten berör för att bidra till 

den samlade kunskapen kring diskursen som rör psykisk hälsa hos urfolk och minoriteter. Målet med 

studien är att förhålla ett relativt öppet förhållningssätt för att inte forma resultat och utkomst utan 

låta den insamlade kunskapen, med alla ”rön och belägg”(Yin, 2007, s. 27), i diskursen forma 

resultatet i hederlig samklang med stringens och ordnad insamling, presentation och analys. 

Frågeställningarna har formulerats efter ”hur” och ”vilka” och utformas för en explorativ studie. Då 
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fokus ligger på aktuella skeenden och processer i multidimensionella aspekter med bibehållandet av 

helheten, så har fallstudiens metodik lockat (Yin, 2007).  

 

7.1. Fallstudie 

”En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess vanliga 

kontext, framförallt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara.” (Yin, 2007, s. 31). 

Med detaljerad designlogik, teknik för datainsamling och särskilda riktlinjer kring analys av data följs 

en forskningsstrategi utformad för fallstudien. Denna studie är utformad från en enfallsdesign med 

hänsyn till sin specifika roll SANKS har som samiskt kompetenscentrum kring psykisk hälsa (Yin, 

2007). I sin roll gentemot arbetet i Sverige så förhåller sig SANKS på en uppskattande högre nivå och 

med en mer utvecklad teori (Stoor, 2015). Ur synvinkeln kring den psykiska hälsa som berör samer i 

Sverige är SANKS en sällsynt företeelse och erbjuder unika förhållningssätt för den psykiatriska 

vården, utformat för samer. En fallstudie över verksamheten kan ge möjligheten att visa på ett 

representativt förhållningssätt kring psykisk hälsa. Valet av detta fall, SANKS, är bestämt utifrån dess 

unika verksamhet som visat sig i periferin under mina studier, närmare information om verksamheten 

har inte delgetts förrän jag valde att initiera denna studie och efterforska kring verksamheten (Yin, 

2007).  

    I många litterära verk framställs fältstudier under en symbios med den kvalitativa 

forskningsansatsen, vilket ger en inte helt riktig syn på dimensionerna som kan inrymmas i en 

fallstudie (Merriam, 1994). Trots möjligheterna att kombinera olika metoder är dock de flesta 

fallstudierna utformade utifrån kvalitativa synsätt, eller forskare som angriper den kvalitativa teorin 

(Yin, 2007). Fallstudiens kärna inhämtar också många aspekter från de kvalitativa teorierna där många 

aspekter formats ur de psykologiska- och sociologiska dimensionerna kring ”människa, samhälle, 

studieobjekt och tillvägagångssätt” (Merriam, 1994, s. 30).       

 

7.2. Analysenheter 

Analysenheterna är flera och utgörs av personal, teori, metod och miljö som omfattas av begreppet 

”psykisk hälsa hos samer”. Enheten som omfattas av analysen är SANKS huvudsäte i Karasjok, 

Finnmark, som är inriktad på barn, unga och familjer inom diskursen ”psykisk hälsa hos samer”. 

SANKS kompetenscentrum omfattar även missbruksproblematik, vilket inte kommer vara mitt 

huvudämne i fallstudien utan fokus ligger på psykisk hälsa. Denna studie utförs under november och 

december 2016. Fallet studeras i sin kontext under två dagar, i början av december, då jag kommer att 

närvara i Karasjok för inhämtning av empirisk data genom en trianguleringsmetod utformad genom 

tre olika öppna och strukturerade intervjuer, insamling av dokument och riktlinjer samt olika 

observationer, som bredvid gång under samtal och övriga arbetssysslor (Merriam, 1994). Övrig 
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teoretisk data kopplat till ämnet kommer att inhämtas parallellt under större delen av studiens tid, 

bland annat för utformandet av en teoretisk ram (Yin, 2007).  

 

7.3. Kvalitativ intervju 

Det kvalitativa förhållningssättet till fallstudien speglas genom holismens tradition och tro på en 

flerdimensionell helhet, det ger en fokus på verksamhetens helhet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 

2005). 

    Jag har förhållit mig till kvalitativa intervjuer under fallstudien, intervjun är utformad efter studiens 

syfte, som utgör en röd tråd genom insamlingsmetoderna. Intervjuerna utformades med öppna frågor 

och flexibilitet för att ge utrymme till att fånga upp andra saker som uppkommer. En viss struktur 

utifrån frågeställningarna styr intervjuerna och fokus ligger på att målet med frågeställningarna 

uppnås (Yin, 2007). Med hänsyn till att en del frågor fick omformuleras för lättare förståelse, då jag 

talar svenska och mina informanter talade norska så föreföll vissa svårigheter att förstå, därav 

omformuleringar och ytterligare förklaringar av frågorna. Jag utgick ifrån de färdigheter och 

förberedelser som Yin (2007) tar upp i sin bok, då insamlingsmetoderna för data inte alltid kan följa en 

tydlig systematik. Viktiga aspekter som framhålls är bra frågor, god lyssnare, flexibilitet, förståelse 

och klar bild av frågeställningar som studien syftar till, sensitivitet och med det inte låta sig styras av 

skevhet eller felaktigheter (Yin, 2007). 

Intervjuerna liknar Brymans (2011) specificering av den semistrukturerade intervjun då jag håller mig 

till syftet och utifrån det framställde frågor som listas i en, dock flexibel, intervjuguide. 

    Urvalet utgår ifrån analysenheterna som står i grunden. Sedan har jag även valt att använda mig av 

ett målinriktat urval, med fokus på studiens syfte och frågeställning. Då min ställning har sitt 

ursprung ur det sociala arbetets teorier så hade jag även en önskan om att spegla socionomens roll 

inom verksamheten, då det hade varit intressant att få se en socionoms profession inom SANKS med 

dennes synvinkel och perspektiv på diskursen. Jag använde mig också av bekvämlighetsurval, då 

tillgängligheten, under fallstudiens tidslopp, var en betydande faktor för att få information om 

verksamheten. Och i den flexibla andan jag anpassade mig efter så var jag även öppen för andra urval, 

som snöbollsurval då jag fick information om någon som sas besitta specifik kunskap eller intresse av 

att medverka i studien (Bryman, 2011). 

 

7.4. Deltagande/Kvalitativ observation 

Under tiden som jag spenderar på fältet, för att inhämta empiri förhöll jag mig även till direkta 

observationer. Detta för att ta in faktorer ur omgivningen som jag befann mig på, studera beteenden 

och späda på de informationskällor jag har. Jag utformade observationerna utifrån det informella 

perspektivet.  Den informella observationen skedde löpande under fältstudierna och gav utrymme för 
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att ta med information och data från klimat, miljö, mellanmänskliga samspel och andra faktorer som 

anses ge ett bra underlag för kontexten och diskursen (Yin, 2007).   

    Fangen (2005) beskriver deltagande observation i ett samspel mellan att integrera med andra och 

samtidigt iaktta vad de gör och säger. Med ett öppet sinne samtidigt som ändamålet speglas genom 

kunskaper och analytiska ramar. Den analytiska ramen följs av de teoretiska begrepp som återfinns i 

tidigare forskning, som ett överordnat perspektiv. Mitt fokus under min tid på fältet var delvis 

deltagande observatör, då jag deltog i sociala sammanhang och samspel, utan att bidra till 

förändrande samspel, men inte i de professionella uppgifterna som behandlare inom psykiatrin. 

(Fangen, 2005). I undersökningens resultat så presenteras observationsmaterialet ur Fangens (2005) 

perspektiv på tolkning och analys.  

 

7.5. Bedömning av kvalité 

Begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet är de logiska kriterier som används 

för att bedöma kvalitén av en empirisk studie. Begreppsvaliditet beskriver en formulering av 

operationella mått över de begreppen som undersökningen avser att studera. Genom att använda 

många empiriska källor kan man trygga den data och de belägg som läggs fram. Intern validitet rör de 

studier som kan kopplas till kausala skildringar, man använder sig av bland annat rivaliserande 

förklaringar och mönsterjämförelse i analysprocessen. Extern validitet berör problematiken kring om 

studiens resultat kan generaliseras utöver själva studien. En fallstudie ger ingen stabil grund för tydlig 

generalisering. Fallstudier uppges vara generaliserbara när det är fråga om teoretiska hypoteser men 

inte när det berör populationer. I det hänseendet inbegriper fallstudier inte ett urval utan ett samspel. 

Vid genomförandet av fallstudier är målet analytisk generalisering (utveckling och generalisering av 

teorier) i jämförelse med studier som beskriver frekvenser (statistisk generalisering). En annan ansatts 

är replikationslogiken som beskriver hur en teori kan prövas genom en replikering av resultaten i 

andra miljöer eller områden som förelåg under studiens gång. Överensstämmer resultatet kan man 

säga att teorin stärks. Det sista kriteriet för att bedöma kvalitén av en studie är reliabilitet som tar upp 

utförandet av en studie, att utförandet kan upprepas för samma resultat. Här belyses vikten av att 

använda sig av regelverk och systematiken för en fallstudie, för att minimera snedvridning och 

felaktighet i studien. Dokumentation av tillvägagångssätt är nyckeln för att en annan forskare skall 

kunna upprepa fallstudien (Yin, 2007). 

    Merriam (1994) tar upp vikten av att ventilera reliabilitets- och validitetsfrågorna genom hela 

processen, med fokus på forskningsdesignens instrument och analysteknik. När det gäller validitet, 

som berör resultatets samband med verkligheten, framställs bland annat vikten av att synliggöra 

individen som tolkar data, med en reflektion över bland annat förförståelse. 
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7.6. Etik 

Etiska aspekter som tas upp med fokus på fallstudier är forskarens roll till studien/ämnet, att bli för 

engagerad och berörd eller delge en skev tolkning av informationen kan vara problematiskt (Merriam, 

1994). Jag vet att detta är ett ämne som jag brinner för och engageras av, genom de historiska trauman 

och de idag marginaliserande och diskriminerande förhållningssätt som många samer upplever. 

Diskursen ligger mig nära hjärtat. Och i det så har jag ansträngt mig att kritiskt analysera det 

förhållanden som föreligger, lyfta nya perspektiv och problematiserande reflektioner, främst i 

samklang med min handledare som utmanat med nya infallsvinklar.  

    En viktig aspekt är att förhålla sig till en levande diskussion kring etiken och dess roll i studiens 

process. Etiska aspekter som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet kan utgöra grunden för reflektion och analys (Bryman, 2011). Anonymitet är en 

aspekt som är lite svår i det fallet som jag tagit mig an, då jag ska göra en intensivstudie av en specifik 

verksamhet och deras utmärkande kunskap (Merriam, 1994). Men trots detta så valde alla informanter 

att behålla sin anonymitet. 

    Syftet och studiens upplägg, med insamling av data framfördes i ett informationsbrev till 

verksamheten SANKS, som studien avser att studera (se bilaga 1). 

 

7.7. Pilotfallet 

Efter utformandet av en tydlig forskningsdesign med observationsschema och intervjuguide utförde 

jag ett pilotfall vid ICHOTEL Creative Experience ABs verksamhet. Verksamheten valdes ur 

bekvämlighetssynvinkel, då det var en tillgänglig verksamhet i byn där jag bor. Frågorna behöll sitt 

fokus med små modereringar för att inte handla om SANKS. Pilotfallet utformades för att jag skulle få 

prova på angripssättet och finslipa studiens upplägg. Pilotfallet genererade även ytterligare ett 

hjälpmedel till reflektion och analys av mig själv, min roll och över min studie med dess design (Yin, 

2007). När jag väl kom till SANKS så fungerade dock frågorna inte lika bra, utan modererades 

ytterligare för en ökad förståelse. 

 

7.8. Analys 

Under studiens gång förhöll jag mig till en kontinuerlig analys som fokuserar på att avgränsa studien 

och hellre djupdyka än att bredda med ytterligare infallsvinklar. Det temat som tydligast speglas 

genom studien och varit fokus under analysen har varit kulturell sensitivitet. Med en tydlig 

utformning av studiens syfte och design, utvecklades analytiska frågor som användes i intervju och 

observation. Sedan utvecklades observationen och intervjuerna utefter den kunskap som redan 

delgetts, exempelvis genom att inkorporera begreppet kulturell sensitivitet, för att få ut så mycket som 

möjligt av studien. Jag förde fortlöpande anteckningar och kommentarer allt eftersom data insamlats 
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för att förhålla mig till kritisk reflektion. Reflektioner kring datainsamlingens teorier och metoder 

skedde kontinuerligt med förda anteckningar och minneslistor över inhämtad kunskap och insikt. 

Idéer och tankar sattes på prov i reflektion och analys med människor jag mötte samt med 

handledaren som lyfte nya aspekter på diskursen. Aktuell litteratur kring fallet studerades för att 

utmana kunskapsinhämtningen och prova lyfta studien och ämnet till nya dimensioner och 

perspektiv, exempelvis genom att leka med begreppen (Merriam, 1994). 

    Yin (2007) tar upp tre strategier ”teoretiska hypoteser, utformning av ett ramverk som rymmer 

rivaliserande förklaringar och utveckling av fallbeskrivningar” (s.137) som man kan förhålla sig till i 

en analys. Den strategi som Yin (2007) främst förespråkar går ut på att man ska följa de teoretiska 

hypoteser som fick en att initiera fallstudien, man fokuserar på specifik data och negligerar den 

övriga. Nästa analysstrategi som tas upp fokuserar på att ställa den insamlade data mot rivaliserande 

och konkurrerande tolkningar. Och sista analysstrategin som ventileras beskriver utformandet av en 

fallbeskrivning, en skildrande ram kring design och utförande av fallstudien. Min analytiska approach 

utvecklades genom att ha dessa strategier tillgängliga under studiens utförande och i samband med 

ett reflekterande förhållningssätt vara öppen för de olika förhållningssätten (Yin, 2007). 

    Yin (2007) tar också upp fyra principer som skall hjälpa analysprocessen och säkerställa 

kvalitetsfaktorn i analysen. Analysen skall ställas mot rivaliserande studier, all data och alla belägg 

som uppkommer under studien skall tas hänsyn till, studiens centrala aspekt skall ligga i fokus för 

analysen och den tidigare expertkunskapen som man samlat på sig skall användas under fallstudien. 

En av de fyra principerna är mönsterjämförelsetekniken, som i analys av en fallstudie benämner 

jämförelsen mellan mönster från en empirisk grund och ett mönster från en väntad grund, har 

mönstren hög likhetsfaktor så ökar den interna validiteten (Yin, 2007).   

 

8. Undersökningens resultat 

Undersökningen av kunskapsläget inom den psykiatriska verksamheten SANKS redovisas genom 

den empiriska data som inhämtats genom olika öppna och strukturerade intervjuer, insamling av 

dokument och riktlinjer samt olika observationer. Och presenteras utifrån de olika 

insamlingsmetoderna under rubriker av olika, erkända och vanligast använda, teoretiska perspektiv i 

kontexten som rör SANKS. Resultatredovisningen förenas med genomgående analys, där jag kopplar 

resultatet till tidigare forskning och teori. Sammanfattningsvis så finns de liknande mönster och 

tendenser att koppla mellan SANKS och det forskningsläget som belyser urfolk och psykisk hälsa.  

    En tydlig analys av fallstudiematerial kan vara att ställa materialet mot en liknande verksamhet, två 

liknande fall som granskas mot varandra, med gransking av förhållningssätt och resultat av 

verksamhetens approacher. Tidsfristen gav tyvärr inte utrymme för en sådan studie, vilket jag tror 

varit fördelaktigt i detta fall. Nu lyfts Norges perspektiv fram, som framstående och andra 
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verksamheter, främst då Sveriges psykiatriska vård, faller under uttalanden gjorda i vetenskapliga 

artiklar. En studie som förhåller sig till två liknande fall hade nog erbjudit en tydligare kritisk analys. 

Man kan även fördelaktigt lyfta rivaliserande och konkurerande studier i analysen, i detta fall så valde 

jag att undvika rivaliserande studier som kunde inbjuda en rasistisk hållning till diskursen kring 

kulturellt anpassad vård, men samtidigt valde jag att utmana teoretiska perspektiv med alternativa 

och utvidgade aspekter. Kulturell identitet är ett perspektiv som idag lyfts ur många aspekter, ofta i 

vem som har rätten att definiera en identitet och genom identitetskapande mönster. Samiska folket 

har utsatts av identitetspolitik som lett till splittringar och ett etnocentriskt värderingssystem som 

utmanar skapandet av en identitet (Åhren, 2008). Därför har jag valt kulturell identitet som ett 

analytiskt och reflexivt begrepp genom arbetet. 

    Intervjuerna utfördes på svenska från min sida och norska från informanternas sida. 

Översättningen från norska till svenska står jag för med hjälp av översättningshjälpmedel via internet 

som exempelvis https://sv.glosbe.com/nb/sv/. De språkbrister som visade sig under intervjun då vi 

hjälpte varandra att förstå vad vi sa, är inte medtagna i överdrift under transkriberingen. 

Hänvisningar nedan härleds till det färdiga transkriberingsmaterialet, mina fältanteckningar och 

insamlad data. Samtliga intervjupersoner anonymiseras och även övriga individer som jag 

observerade/samtalade med under min tid inom verksamheten, och refererar till, exempelvis de jag 

hade bredvid gång med kommer att anonymiseras. De tre intervjuerna och två bredvid gångarna som 

redovisas nämns utifrån fiktiven; Anonym 1 – bredvid gång, Anonym 2 – Intervju, Anonym 3- 

Intervju, Anonym 4 – Intervju och Anonym 5 – bredvid gång. Mina observationer redovisas utifrån 

mina fältanteckningar och de vetenskapliga artiklarna samt styrdokument som hänvisas till 

anonymiseras inte. 

 

8.1. SANKS 

SANKS Vision tar tillvara på den samiska identiteten och lovar likvärdiga insatser för att främja de 

rättigheter som alla människor ska få inom vården för psykisk hälsa. ”Vision; SANKS ska bidra till att 

den samiska befolkningen får likvärdiga tjänster inom psykisk hälsa och missbruksvård” (SANKS, 

2016, s.3)  

    Verksamhetens föreställning är att nå ut med specifik kunskap om psykisk hälsa bland samer. 

”Verksamhetsidé; Att nå ut till patienter, anhöriga, akademiker, sammarbetspartners, och allmänheten 

i alla hälsoregioner med vår kunskap om samers psykiska hälsa och missbruksvård.” (SANKS, 2016, 

s.3)  

    Det samiska kompetenscentrumet SANKS har det nationella ansvaret för utveckling och 

tillhandahavandet av likvärdig vård för alla samer i Norge. Utöver två huvudsäten i Nordnorges 

Finnmark, i städerna Karasjok och Lakselv, så finns det nationala teamet med kontor i Oslo, Snåsa, 

https://sv.glosbe.com/nb/sv/
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Bodö och Tysfjord. I Karasjok återfinns enheter som familjeenheten, ungdomspsykiatrisk avdelning 

(UPA), barn- och ungdomspsykiatri (BUP), psykiatriskt ungdomsteam (PUT), forskning och 

utvecklingsavdelningen (FoU) och tvärvetenskapligt specialiserad missbruksvård (TSB) samt en 

dygnavdelning vid Finnmarkskliniken. I Lakselv så finns vuxenpsykiatrin (VPP), dygnavdelning och 

ambulanserande/akut team (SANKS, 2015).  

    SANKS handhar även den distriktpsykiatriska vården i Nordnorge och Finnmark med Helse Nords 

upptagningsområde Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby och Gamvik (SANKS, 

2016). 1984 så etablerades barn- och ungdomspsykiatrin i Karasjok (Hætta Guttorm, 2007) i ett steg att 

utveckla språkligt anpassade tjänster inom den psykiatriska vården för det samiska folket. 

Språkanpassad vård lyfts som en viktig aspekt i behandling av urfolk, bland annat för att öka 

förståelse och främja den holistiska synen på psykisk hälsa.  

”… ett av argumenten, för upprättelsen av BUP i Karasjok, var att samiska barn behöver 

tillgängliga språkliga tjänster, en tjänst som kunde prata samiska. Så de var stort fokus på 

att få in samisktalande … sedan tänkte man att här måste vi in med någon kulturförståelse.” 

(Anonym, 4) 

Fokus på språkligt anpassad vård är genomgående i de studier som rör urfolk, för att öka förståelsen 

och kommunikationsmöjligheter (Eley et al., 2006; 2007). 

    Redan vid uppstarten av BUP så fanns en önskan om att utveckla verksamheten och vid 2002 så var 

visionen ett faktum då det samiska kompetenscentumet för psykisk hälsa etablerades (Hætta 

Guttorm, 2007). SANKS har hand om områden som vidareutveckling av vårdtjänster till den samiska 

befolkningen, forskning- och utvecklingsarbeten, undervisning och vägledning kring psykisk hälsa 

(Hætta Guttorm, 2007).  

 

8.2. Kulturkompetens - Kultursensitivitet 

Inom SANKS verksamheter omnämns kulturkompetens utifrån begreppet kultur sensitivitet. Det var 

mitt första möte med uttrycket, tre timmar in på mina fältstudier. 

”Vi har alltid med oss kultur sensitivitet i vårt arbete, det återspeglas i allt. I mötet med 

patienten, behandlingsmetoder och i interna utbildningar om exempelvis ångest och 

depression så kopplar vi alltid ämnet/teorin till en kulturell förståelse.” (Anonym, 1) 

Uttrycket följde med och speglades enhetligt genom intervjuer och observationer. Kulturell sensitivitet 

återfanns genom allt arbete, där familjen och historien låg i fokus. 

”… det har vi styrts av i ganska många år. Det styr vårt kliniska arbete med patienterna. Så 

det är väldigt viktigt, att tänka kontext. Att tänka kulturell kontext, både för den norska 

befolkningen men också självklart, och inte minst, för den samiska befolkningen. Då har vi 

kunskap om samfundsmässiga förhållanden, om historia – hur den varit och hur den är. 

Och så måste vi söka kunskap om den specifika familjens historia och hur den förhåller sig. 

Det gör vi genom exempelvis genogram och familjekartor, där vi får fram historien genom 

dragningar.” (Anonym, 2) 

Historiens påverkan som speglas genom samfundsmässiga förhållanden, sociala miljöer, 

familjefaktorer och barndomen är även det aspekter som har format den kulturella identiteten (Åhren, 
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2008). Livshistorien visas genom olika familjekartor och där när den kulturella identiteten lyfts fram så 

ser man även vilka aspekter som är betydelsefulla att jobba med och förhålla sig till (Norén, 2016). 

    Gatlyktor lyste upp vägen till tre mörka byggnader av modern arkitektur, samiska flaggan var 

uppspänd vid en av gatlyktorna, små stugor till vänster på en kulle. En liten lekplats utanför en av 

byggnaderna. Området omgavs av träd, som till viss del avgränsade det övriga samhället. I mitten av 

”gårdsplanen” var en rundel med en stor välkomstskylt i trä, som hölls upp av tre långa, tunna 

trädstammar hopställda som en grund för en kåta. Det stod ”välkommen till SANKS” på samiska, 

med olika samiska språkvarianter, och på norska. Det var en kall och mörk vintermorgon. Så jag 

ropade till mig första bästa människa som kom gående, i hopp om vägledning. Jag fick följa med in på 

psykiatriska ungdomsavdelningen för att värma mig och vänta. I det lilla dagsljus som kom senare 

under dagen så förvånades jag över alla färger på fasaden av byggnaderna, då såg man hur även 

utsidan präglades av en kulturell aspekt. Genom samiskinspirerade symboler och färger från den 

samiska flaggan som prydde fasaden (Norén, 2016). 

    ”Här tar vi av oss skorna, det finns tofflor att låna.” Jag hänger av mig på en stol i hantverksrummet 

och går ut i en lång korridor, stängda dörrar, namnsyltar på varje dörr. Fräscht, nytt och inbjudande. 

Färgglad och modern konst på väggarna, stora väggmålningar, som lyfter upp hela stället. Med ett 

tydligt tema kring kultur och framförallt samisk kultur då samiska tecken och symboler återkommer i 

konsten, men också andra kulturer, asiatisk, indiansk osv, temat återkommer även i viss annan 

inredning. Är det här en psykiatrisk avdelning? Av de avdelningar jag tidigare sett så är detta något 

helt i särklass.  Jag kikar in i ett rum var dörren står öppen, där finns en stor inbjudande soffa och fler 

väggmålningar, ett långbord är vackert uppdukat med tallrikar och bestick, en vacker duk, prydnader 

och ljus, porslinstallrikar och vanliga bestick. Skillnaden var markant och jag tänkte på min förra 

handledare vid rättspsykiatrin som pratade om fördelaktig miljö, det här skulle hon gilla. Det var fint 

och mysigt, jag hade gärna satt mig ner för att avnjuta en frukost där. Kaffe och té stod på ett bord 

bredvid, med färgglada muggar. Det kom fram en kvinna från köket och log, jag presenterade mig och 

berättade varför jag var här. Hon ler och bekräftar bara, ger mig en kopp kaffe och jag återgår till 

hantverksrummet, som jag blev hänvisad till. Lokalerna speglar en värme och omtanke, i inredningen 

och möjligtvist behjälpt med att lokalerna är nybyggda. Det kulturella finns också, men framförallt en 

eftertanke om att skapa en trevlig miljö, vilket inte enbart borde eller kan kopplas till ett kulturellt 

anpassat kompentenscentrum. Miljön som speglas lyfter upp kulturer, med fokus på samiska 

symboler och härrörelser till skillnad mot varma och omtänksamt framställda miljöer med en mer 

neutral kulturell aspekt.  

    I fönstren finns hyllor som visar de olika hantverken som gjorts eller kan göras. Det är ett tydligt 

tema kring samiskt hantverk med olika skor, tofflor, kosor, smycken, tennarmband och virkade band. 

Böckerna som fanns i rummet hänvisar även dem till samiskt hantverk. Med den varma känslan från 
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starten på UPA så återgår jag till huvudbyggnaden och märker att temat till viss del är genomgående 

och fortsätter här (Norén, 2016).  

    Anonym 4 går förbi, frågar om jag är jag och välkomnar, och uppger efter en stunds samtal att 

kulturell sensitivitet är ett genomgående tema som genomsyrar alla aspekter och speglas exempelvis i 

miljön. 

 ”Det är ett genomgående tema vi har, att spegla kultur, som i vår inredning … ”(Anonym, 

4) 

Under intervjun med samma individ så uppkommer också vissa projekt kring kulturella aspekter i 

miljön. Utvecklandet av kultursensitiv miljöterapi som nämns nedan var just avslutat och ett nytt 

projekt var påbörjat på dygnavdelningen i Karasjok. Projektet lägger fokus på utbildning och då med 

kulturell insikt, som kring den samiska identiteten och kulturförståelse. Kulturella aspekter som är 

viktiga att inkorporera i behandlingen är språket, autonomi, naturen och humor. Språkets betydelse 

och naturens inverkan är tydliga stöttestenar som återkommer i forskning som berör approacher som 

tillämpas för urfolk och psykisk hälsa (Eley et al., 2006; Ypinazar et al., 2007). 

”… UPA … har avslutat ett forskningsbaserat, vetenskapsutvecklande projekt. Där de skulle 

utveckla kultursensitiv miljöterapi. Under två år fick två miljöterapeuter jobba utmed 

patienterna i olika miljöer, dygnet runt. Först hade de en två års utbildning där de gick 

igenom samisk identitet, kulturförståelse, suicidprevention, ångest, att förstå kulturella 

aspekter av ångest, kulturspecifika frågeställningar, kultur kontext, cultur formula 

interwiev – dsm 5 och många sådana olika teman. Efter det sammanställde de en 

arbetsgrupp som ställde sig frågor som; vad är det vi vill plocka ut, som är viktigt, ur den 

samiska kulturen, som ska vara en del av vår behandling. De valde då ut fem samiska 

verktyg, det var språk, autonomi (att klara sig själv, men också kommunicera med andra), 

naturen, humor (småretas, att man ska tåla lite grann… ”om en pojke gråter, så kan man 

säga åå är du som en liten tjej” det är inte nå styggt menat men för att lära självreglering). 

Nu kommer jag inte på den femte … när de använder natur så åker de iväg på tur, att man 

snackar runt elden … man får en helt annan kommunikation. På vintern gör de snögrottor 

som de även skall sova i. Och det kan vara en del av behandlingen, att bemästra. Att lära sig 

att mästra att sova i en snögrotta, för att ge dem bemästringskänslan. Eller bara att få med 

sig ungdomarna ut på tur, de kanske har svår social fobi. Så då använder de sig av dessa 

element som flätas samman med behandling. Fisketur, plocka bär, osv – det följer 

årstiderna.” (Anonym, 4) 

Kulturkompetensen beskrivs som multikulturell och universell med fokus på en förståelse, respekt 

och acceptans av alla kulturer. Att se en skillnad mellan olika kulturer framhålls och främst skillnaden 

i en och samma kultur. Som Zinck & Marmion (2011) lyfter fram att trots en grupp människor tillhör 

en och samma kultur så är varje familj en subkultur, det är inom en och samma kultur som de största 

skillnaderna finns. Den universella fokusen och vikten av att se skillnader inom en kulturell grupp är 

även aspekter som Åhren (2008) lyfter som viktiga kring kulturell identitet, då gruppen inte ses som 

homogen utan många olika sorters kulturella identiteter har skapats inom en och samma grupp.  

”vi pratar mycket om samiska patienter men mycket av det vi undervisar om kan man 

använda i andra situationer, när man möter andra kulturer. Som flyktingar, invandrare eller 

norrmän/svenskar. Så det är något som är universellt men vi håller det samiska i fokus. Och 

det är en del av ett hållningsskapande arbete, att man måste erkänna att den samiska 

patienten har ett eget behov av en särskilt tillrättalagd behandling, att du måste 
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kulturtillpassa och språktillpassa vården. Det finns i patienträttighetslagen att man som 

hälso- och sjukvårds personal ska sörja för att den information som man ger, förstås. Och 

om du inte ger informationen på det språk som de behärskar eller förklarar på ett sådant vis 

så att de förstår så har man inte gjort sitt jobb. Och det är väldigt viktigt, den information 

som du ger en kvinna på 30 år säger du på ett sätt. Medan information till en femåring 

framförs på ett annat sätt.”(Anonym, 4) 

”Man kan ofta uppleva ’kjebnetro’, du vet att muslimer säger ’Inshallah’ – ’om gud vill’ … 

det är som ett ordspråk som man ofta hör här … ’Du får inte mer än du tål’. … för att jag tål 

det, därför låter gud mig få mycket av det. Eller jag har gjort något dåligt, jag har ingen god 

kontakt med gud, ergo så är det mitt straff. Så det är många liknande ting man kan ta som 

liknelse. Så därför när vi undervisar om kulturförståelse, tvärkulturell kommunikation så är 

det universella liknelser man kan använda. … viktigaste är att tänka på att personen som 

sitter framför dig har kanske inte samma tro som dig, eller samma värderingar, traditioner 

eller normer. Man är annorlunda oavsett om man tillhör samma etniska grupp, kommer 

från samma gata osv. Det är viktigt att tillpassa min kommunikation så att du förstår det. 

Som nu när vi snackar så frågar jag om du förstår eller använder mig av svenska ord. Jag 

försöker att anpassa mig för att möta dig. Jag försöker sörja för att du förstår den 

information som jag ger. ”(Anonym, 4) 

”… ibland så tänker många att jag är ju same och kan ju samiska, varför ska jag måsta läras 

upp!? Och jag tänker att det inte är så att du måste läras upp, men du måste lära dig att 

tänka på att den same som sitter framför dig, har inte vuxit upp i samma hus som dig. För 

ofta är det inte den största skillnaden mellan etniska grupper utan största skillnaden är inne 

i de etniska grupperna. Som den svenska befolkningen från nord till söder, det är stor 

skillnad överallt.”(Anonym, 4) 

I ett av de samtal som jag närvarade på så lades ett A3 papper framför patienten, med 26 olika 

ansiktsuttryck representerade och förklarade på samiska och norska. Alla texter som fanns tillgängliga 

i form av hänvisningar, informationsblad och broschyrer fanns också tillgänglig i det samiska språket, 

så gott som det gick, med hänsyn till de olika varianter av samiska som finns, vanligast 

förekommande var nord- och luleå-samiska. Översättningssvårigheterna kan kopplas till att inte 

riktigt alla, olika samiska identiteter, kan representeras. De behandlingsmetoder som användes hade 

också ett fokus på kultur sensitivitet då olika etniska och kulturella aspekter representerades, ofta 

genom en narrativ approach som även främjar historieberättartraditionen. Behandlingsverktyg som 

livets älv, family dialouge och skulpturtesten är några av de hjälpmedel som användes för att lyfta en 

narrativ och kulturellt anpassad aspekt. Lekterapirummet var också de utrustat med föremål som 

skulle representera en bred mångfald av kulturer. Andra insatser för att utveckla vården speglas 

genom översatta kartläggningsverktyg, screening, tester, utredningsmaterial och även genom 

psykiatriska termer som översatts till samiska, då också med en del nyutvecklade ord (Norén, 2016). 

Nagel et al. (2009) nämner även han vikten av kulturkompetens i arbetet med urfolk med specifikt 

fokus på användandet av standardiserade mätinstrument, där meningen, betydelsen, inverkan och 

inflytandet av kulturella aspekter är överhängande för de slutgiltiga resultaten. Liknande hjälpmedel 

och behandlingsverktyg kan också hjälpa till att kartlägga den kulturella identiteten då den bland 

annat utvecklas genom livshistorien. 

”Livets älv går ut på att skapa ett sammanhang, med barnet som huvudperson så lägger 

man fram dess historia. Man jobbar med rep som ska representera livet och sedan figurer 

som används för att förklara olika händelser och känslor. Många olika figurer ska finnas 
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tillgängliga för att användas då det ökar möjligheterna att berika ’historien’ som skapas. 

Figurerna som finns ska även representera multikulturella aspekter.” (Anonym, 1) 

Det var i anslutning till familjeenheten som lekplatsen stod, i närheten var även de små stugorna som 

snabbt nämndes ovan. Det var boende för familjer. Familjeenheten kopplas in genom BUP om 

problematik kvarstår och man ska prova på att ta en samlad approach med hela familjen. Vid 

familjeenheten så har det utvecklat en behandlingsmetod som de även jobbar efter, meahcce terapi 

som kan översättas till norska utmarksterapi. En familj spenderar fyra veckor på familjeenheten under 

tiden behandlingen pågår. Av dessa veckor så varieras samtal med föräldrar, patient, föräldrar och 

patient, eventuellt annan familjemedlem eller släkt och en skogstur. Fokus ligger på att bryta mönstret 

och inkorporera naturens element i behandlingen. En central del är bland annat att ge fadern en 

anpassad miljö som främjar kommunikation. Att anpassa terapin i vardagen ses inte som något 

hinder, utan små förhållningssätt kan tas med och införlivas med goda resultat i vardagslivet (Norén, 

2016). 

”… familjeenheten har utvecklat en metod som skall tillpassa den samiska kulturen. Så det 

inte ska vara så främmande för dem. Det har varit svårt och är svårt för många samer att 

söka hjälp och det har ju en bakgrund i den här värderingen om att klara sig själv. Som varit 

väldigt stark, speciellt på äldre tider då de levde ute i naturen och inte hade så mycket. Inte 

så många hjälpinstanser så man var tvungen att klara sig själv.” (Anonym 3) 

”Visst kan man se begränsningar men med fokus på möjligheter kan man få till det. Sedan 

så kan man tänka vad man vill lägga fokus på i förhållande till meahcce terapin, vad tycker 

jag är viktigt med terapin. Att ha med sig förhållandet om skiftande kontext, från kontor till 

natur. Som att sätta sig vid en eld och berätta historier, det är inte så svårt att hitta en sådan 

plats och ta fram de goda historierna. Stämningen från att sitta och samtala som vi gör nu 

till att sitta vid en eld skiljer sig mycket.” (Anonym 3) 

”… och det är en metod där pappan i familjen kommer fram och pratar. Ofta är det ju 

mamman som pratar mest och pappan bara håller med. Men här kommer de ut från 

kontorsmiljön. Får göra upp eld, fixa med ved, fiska, lära ut fiske osv.” (Anonym, 4) 

Perspektiv och teori kring kultur sensitivitet anpassas till och för alla individer. Man särskiljer inte 

vården specifikt mellan olika kulturer utan anpassar vården efter individen. Att ha en kultursensitiv 

approach förespråkar en förståelse för den enskilda individens behov, med en öppenhet för olika 

alternativa föreställningar. Vilket skulle kunna kopplas till att hänsyn tas för olika kulturella 

identiteter. 

”Så vi skiljer inte på dem, det vi kan genom kultursensitiv behandling kan också tillgodose 

en norsk patient.” (Anonym, 4) 

”… att vara kultursensitiv till befolkningen i Norge är lika aktuellt som att vara 

kultursensitiv gentemot samer.” (Anonym, 2) 

”Och som jag sa; ’ingen familj är sig lik.’ Vi får fråga oss själv; ’behöver vi det här nu?’, 

’behöver vi det inte?’. Det är många norska familjer som bor i finnmark, som liknar det 

samiska familjerna med nära tillknytning till släkten.”(Anonym, 3) 

Utvecklandet och bevarandet av kulturkompetens genomförs genom många utbildningsinsatser, både 

internt, nationellt och internationellt. 

” … introduktionskurs för nyanställda, där vi går igenom rutiner om ledighet, registrering 

osv. Sen börjar vi också prata om vad kultur är, vad dessa begrepp betyder. Och så visar vi 

film om samisk re vitalisering och identitet, en samisk kortfilm, Bonki, som visar en 
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sjuksköterskestudent som kommer till ett äldreboende och får kontakt med en äldre man, 

som tidigare aldrig pratade, genom att prata samiska med mannen. Det är många sådana 

historier vi möter på i kontakt med kommun och liknande. Så pratar vi sen om det, vilka 

tankar och reflektioner som det väcker. Varför ska samer ha speciell hälsovård, nej vi ska 

inte ha speciell hälsovård utan vi ska behandlas precis som alla andra. Ändra hållning mot 

de man möter. Under internutbildningar så försöker man också alltid att få in en kulturell 

förståelse, exempelvis kring trauma – hur man förstår trauma ur det samiska 

perspektivet.”(Anonym, 4) 

”… som kompetenscenter så är vi iväg mycket, i många utbildningar, skolor – universitet, 

högskolor, påbyggnadsutbildningar, hälso- och sjukvård, sjuksköterskor, socionomer, i 

kommuner och föreläser om kulturförståelse”(Anonym, 4) 

” … kompetenscentrum så har vi en forsknings och utvecklings enhet/avdelning. Vi ska 

hjälpa till med att tillrättalägga, lägga ramar, organisera för tjänsteutveckling och forskning. 

Samtidigt är en av mina uppgifter att lära alla nyanställda om kulturförståelse, 

kultursensitivitet och tvärkulturell kommunikation i möte med samiska 

patienter.”(Anonym, 4) 

Likt många studier som behandlar kulturkompetens och därmed kultur sensitivitet så ligger fokus på 

en förståelse av den andra kulturen, utifrån den enskilda individens perspektiv. Förhållningssätt som 

reflektion, öppenhet och aktivt lyssna och ta in en annan synvinkel är utmärkande (Røkenes & 

Hanssen, 2007; Zinck & Marmion, 2011). 

 

8.2.1. Kulturell identitet  

I Norge så får man inte fråga patienten om etnisk identitet, under behandling, om det inte 

framkommer som relevant. Det är viktigt att föra en reflektion om behovet finns att veta den etniska 

identiteten, varför/varför inte (SANKS, 2016). 

    Vid varje mer ingående samtal som förs eller vid snabba hälsningar, som när jag äntrade 

personalrummet och ger mig till känna med en ”overall” presentation, får jag som andra och ibland 

första fråga ”Är du same?”, ”Hur kommer det sig att du skriver om det här då?” Och jag inleder då ett 

försök att förklara, ibland mer ingående (för personligt?) och ibland med generella drag (är det orsak 

nog!?). ”Vems flicka är du då?” Får jag förklarat är en vanlig kommentar och en sorts vana eller 

tradition bland samer, att utröna vem man är och vilket släkte man tillhör. ”Då Sápmi är så litet, alla 

känner alla!” Det har jag ju också läst om i många studier som rör samer. Att man först ska inleda med 

en sorts härrörelse till identitet (Norén, 2016).  

    Diskursen kring kulturell identitet speglas idag bland annat av olika stark påverkan/genomslag, 

etnocentrism inom kulturella grupper och olika stigman som kan påverka en individ negativt. 

Kategoriseringar, benämningar och betydelser påverkar känslor kring tillhörighet, gemenskap och 

samtidigt likaväl utanförskap inom den kulturella gruppen samer. I benämningar som halvsame, 

helsame, nysame, renskötande same, och stadssame så kategoriseras och utmanas den kulturella 

identiteten (Åhren, 2008). 

    Då risken finns att man stöter på en individ med en svag samisk identitet. Vilka kan eller ska man 
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då utröna tillhörighet hos!? Inom kontexten för den professionella rollen, där går man mer varsamt 

fram (Norén, 2016). 

”Inte så att vi gräver, för det blir dumt, men vi kan ju fråga i förhållande till det vi sett och 

hört, eller i samtalet för det kan komma som en bisättning.”(Anonym, 3) 

Kulturell identitet framhålls starkt genom dynamiken i familjen, då de flesta behandlingsmetoderna 

fokuserar just på kartläggning och terapeutiska åtgärder riktat till hela familjen. Samtidigt så lyfts 

vikten av att se olikheterna inom en och samma kultur, den kulturella identiteten kan påverka ett 

kollektiv men samtidigt vara väldigt individuell. Denna aspekt lyfter även Lavalle & Pooles (2010) 

upp i skapandet av en identitet, att se skillnaderna mellan kollektivet och den individuella. 

”… i förhållande till den samiska kulturen så är familjen och släkten väldigt viktig.” 

(Anonym, 3) 

” … det har blivit nu mer och mer att vi jobbar med fokus på att samer inte bara är de från 

inre Finnmark. Rennäringen i norr och söder har mycket likheter men samtidigt många 

olikheter. Och när du förmedlar att du kommer från Karasjok och ska snacka om samer i ett 

Luleå-samiskt område så ska inte du punkta upp vad en same är, en same är inte likadan 

där. Så det vi har fokus på nu är att man ska se till sig själv och läsa på om de olika samiska 

grupperna som finns. Assimileringsprocessen har sett olika ut på olika ställen, det har 

påverkat språket olika och vissa ställen har inte kvar sitt språk. På vissa ställen har det varit 

ett stigma att man inte velat prata om att man var same.”(Anonym, 4) 

”Så re vitaliseringen av den samiska identiteten är igång över hela Sápmi, men på olika 

platser och olika nivåer”(Anonym, 4) 

” … tillräckligt mycket same… Den diskursen har vi här också, det temat och den 

diskussionen kommer upp.”(Anonym, 4) 

 

Samtidigt är det viktigt att förhålla sig till reflektion och analys av identitetsskapande mönster. 

”Samiskhet - politisk ståndpunkt eller identitet?” (SANKS, 2016, s. 8). Hur påverkas vårdpersonalens 

förhållande till samiska patienters rätt till kulturellt anpassad vård, med tanke på hur samer och det 

samiska speglas i media (SANKS, 2016).  I analys och reflektion av kulturell identitet så fick jag oftast 

inte så stort utbyte i att reflektera kring exempelvis identitetsskapande mönster och de olika 

förhållningssätt som präglar och utmanar en individs kulturella identitet. Detta kan bero på hur jag la 

fram frågorna och ämnet. Men förhållningssättet som jag möttes av var öppet, inkluderande och med 

en passionerad hållning till att lyfta upp, främst, den samiska kulturen och andra. Inte utröna och 

analysera aspekter som leder till utformandet och skapandet av en identitet.  

 

8.2.2. Syn på psykisk hälsa 

Den västerländska psykiatritraditionen, som råder i större delar av världen, förespråkar en 

allomfattande vård med bland annat ett bio-psyko-socialt helhetsfokus, där även kulturella aspekter 

utifrån en transkulturell psykiatrisk approach tas upp (Ekblad & Roth, 2009). Dessa approacher liknar 

inte ett förhållningssätt som kulturkompetens (Zinck & Marmion, 2011). Utan fokuserar på vård av 

immigranter där de uppges ha mer traditionella värderingar som familj, auktoritet, religion och fokus 

läggs på att utröna patientens sjukdomsuppfattning (Ekblad & Roth, 2009).  Välmående och psykisk 
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hälsa bland urfolk lyfter en holistisk formulering där de tydliga grunderna inte får brytas ut, utan 

skall sammanflätas i en allomfattande vård (Stoor, 2016). Man skall ta tillvara på kulturella aspekter 

och lyfta dem i en universell vård. Javo (2007) nämner etnopsykiatri som beskriver en psykiatrisk vård 

som är kulturberoende och måste anpassas till den kulturella grupp som man skall vårda. Så 

tankebanorna kring kulturellt utvecklad vård är ingen ny företeelse, men en outvecklad sådan. 

    Genom flera exempel som jag tar upp under rubriken undersökningens resultat så speglas 

altenativa synvinklar på psykisk hälsa. Även under tidigare forskning och teoretiska perspektiv så 

finns många aspekter som belyser psykisk hälsa med alternativa förklaringar och förhållningssätt 

(Chenall & Senior, 2009; Røkenes & Hanssen, 2007; Ypinazar et al., 2007). Kulturell sensitivitet 

förespråkar ett öppet förhållningssätt till alternativ medicin och spirituella tankemönster, utan att 

direkt koppla till psykotiska tecken och sjukdomsförklaringar.  

”Exempelvis; ’Isak (fiktivt namn), han är sanndrömmare’ där och då börjar jag inte fråga om 

det direkt, utan lagrar bara informationen bak i huvudet och när det passar kan jag säga ’ja, 

när vi satt och åt så nämnde du att han var sanndrömmare, jag blir lite nyfiken på det?’ För 

då har man tid till att undersöka det lite mer. Och när det nämner saker som exempelvis att 

vara sanndrömmare så börjar jag inte direkt att tänka på psykotiska symtom. Utan tar det 

mer naturligt och man kan nämna att man hört fler som upplever dessa drömmar. Så att det 

känner att här är det ok att snacka om liknande saker.” (Anonym, 3) 

” … du måste tänka kring sjukdomsförståelse. De har haft in en familj här på familjeenheten, 

ett syskonpar, där föräldrarna säger att barnen fått en trolldom över sig. Så det händer idag, 

man möter sådant idag. Och det behöver inte ha med psykotiska härrörelser att göra utan 

kan handla om den kulturella tron.”(Anonym, 4) 

”När man inte vet något om sådant, så börjar man direkt tänka att det är något galet, det är 

många som blivit felbehandlade, neddrogade och bältade för att de exempelvis pratar med 

de döda eller liknande. Och så handlar det egentligen om något kulturellt som de själva växt 

upp med.”(Anonym, 4) 

” … man måste börja med att fråga, när man möter liknande saker så måste man fråga 

varför, eller är det vanligt. Att man frågar om det, är det något som ligger i familjen. För i 

vissa familjer ligger liknande kunskaper starkt och ibland kan det vara flera som har vissa 

förmågor, healing osv.”(Anonym, 4) 

Boine (2013) beskriver också de alternativ som kan förhålla sig för olika kulturer. I svåra situationer så 

speglas betydelsefulla aspekter som ofta handlar om kulturella värderingar. Kulturella värderingar 

syns genom beteendet, ord och handlingar där de påverkar som underliggande faktorer. Samer har 

andra traditioner, ideologier och annan historia. Tron på familjen och släktförhållanden är 

karakteristiska för samer och när den västerländska hälso- och sjukvården inte räcker till så kan helare 

uppsökas (Boine, 2013). 

    Psykisk hälsa bland samer påverkas också av den kulturella identiteten då många individer 

påverkats mer eller mindre av försvenskningspolitiska system, kolonisering, globalisering och 

urbanisering så har även deras kulturella identitet utvecklats därefter. Antingen utvecklas 

förhållningssättet gentemot psykisk hälsa efter de nutida förklaringsmodellerna som världen 

domineras av eller så kan mer traditionella och alternativa approacher bevaras samt eftersträvas. 
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8.2.3. Urbanisering – Globalisering 

Urbaniseringens aspekter och globaliseringens idéer syns genom inkorporeringen av kulturellt 

sensitiv vård i västerländska teorier och i utvecklandet av nya tekniker och möjligheter för att anpassa 

vården till rurala och avlägsna områden.  

”Moderniseringen kommer ju oavsett. När man åker på utbildningar, så är man ju där 

samfundet har utvecklat sig. Vi har ju gått i norsk skola och lärt kring norsk-amerikansk 

teori och det samiska har blivit åsidosatt. Så lyfta det samiska och knyta det samman med 

nu exempelvis meahcce terapin är det vi gjort. Det här med att vara i takt med samfundet, 

det sker automatiskt, det behöver inte vi tänka på. Vi kan tänka tillbaka, på hur vi kan 

anpassa oss för att ta tillvara och bevara den samiska kulturen i liknande institutioner, så 

den inte körs över och blir likvärdig med den norska. För alla samer har krav på likvärdig 

vård.” (Anonym, 3) 

”Vi håller nu på att söka projektmedel för ett projekt som heter e-hälsa. I vissa områden så 

kan man inte träffa patienten lika ofta, på grund av avstånd. Tanken är att tillhandahålla en 

ipad för patienten, under behandlingstiden, med skype for business, som är ett säkert nät. 

Så att man kan, i tillägg till den vanliga behandlingen, ha samtal genom skype. Man provar 

att tillpassa teknologiska hjälpmedel. … för att utveckla en e-lärnings kurs för att utbilda 

hälso- och sjukvårdspersonal i samisk historia, kulturförståelse och rättigheter för samiska 

patienter. Tanken är att det ska gå först i Norge sen i Sverige osv. Så vi tillämpar 

teknologiska lösningar och använder mycket teknologi. Vi bor i ett Fylke som är större än 

Danmark, men med 77 000 människor, det är långa avstånd och ibland dåligt väder som 

medför att vägar stängs. Då är det viktigt att vi anpassar oss efter de möjligheter och de 

behov som finns. Fylket tvingar oss till att tänka nytt.”(Anonym, 4) 

I studier som rör urfolk så är anpassande faktorer ofta medtagna i beräkningen eller som en önskan att 

de ofta rurala och avlägsna områdena skall tas med i beaktning. För att utveckla anpassad vård som 

skall kunna tillgodoses av alla (Nagel et al., 2009; Zinck & Marmion, 2011). 

    Globala och urbana processer tas även upp som en påverkan på kulturell identitet, då samer nu 

återfinns i större delen av världen, från rurala till urbana områden och representeras i flertalet olika 

professioner. Vilket är egenskaper och förhållanden som påverkar identiteten (Stoor, 2016; Åhren, 

2008). 

 

8.2.4. Politiska system 

Påverkan av politiska system i diskursen kring samers psykiska hälsa är avgörande, då den styr de 

rättigheter som samer som folk innehar och de skyldigheter som staten har att tillgodose vissa behov. 

Norge har ett mer utvecklat politiskt system än det som Sverige kan påvisa, men samtidigt så pågår en 

kamp om att moderera för sina rättigheter (Stoor, 2016; Röda Korset, 2011).  

    Studier kring urfolk och samer tar upp de kritiska förhållningssätt och röster som inryms under 

diskursen kulturellt anpassad vård, varför ska speciallösningar anpassas för samer, behöver samer 

anpassad psykiatrisk vård? Rösterna kommer från samer själv, majoritetsbefolkningen och politiska 

system (Urheim, 2007). 

”ILO 169 ratificerades 1991. Och 1987 fick vi samelagen, som säger att norskt och samiskt är 

likvärdig/likställda … Vi fick ju sameparlamentet 1989 och då erkände kungen att Norge 
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består av två grupper, samer och norrmän. Det var ju väldigt starkt ... Det finns ju samiska 

språk och förvaltningskommuner, dem har sökt för att få det godkänt, då de har stark 

samisk befolkning. I sådana förvaltningskommuner har man rätt att välja om man vill ha 

samisk läroplan i grundskolan, man har möjlighet att ha samiska som första språk i alla 

ämnen, från första klass till nionde klass.”(Anonym, 4) 

”Samelagen ger oss också rätt att få bruka samiska i all kontakt med hälso- och sjukvården 

inom förvaltningskommuner och vid de stora sjukhusen som skall täcka upp tjänster för 

förvaltningskommunerna. Det gäller också kring juridiska förpliktelser. För att försäkra att 

människor kan kommunicera ordentligt.”(Anonym, 4) 

” … det här om; kan inte samer bara använda den vanliga vården!? Varför ska de vara 

speciellt för samer, är vi andra inte bra nog? Vår regering, FRP är nationalister, och 

ifrågasätter specifika insatser för samer och säger att det skall vara lika för alla. Så det ska 

vara likadant men inte likvärdigt. ... Du jobbar väldigt mycket mot majoriteten och ’varför 

ska vi ha så mycket mer!?’, men vi har inte nå mycket mer än en kompetenstjänst för 

missbruk eller ätstörningsproblematik. Vi har bara en kompetens kring samers kultur. 

Många andra känner inte att det är så viktigt.”(Anonym, 4) 

” … vi jobbar ofta mot politik, mot hälsovård, mot kommun. Mot staten, det är väldigt 

viktigt att de som sitter på höga positioner förstår. Vi är hela tiden på hugget för nya 

förändringar och lagar.  Som språkrör.”(Anonym, 4) 

 

 

8.3. Forskning och utveckling 

Enheten för forskning och utveckling (FoU) jobbar med att främja SANKS arbete i utvecklingen av 

likvärdiga och tillgängliga tjänster för alla samer, inom området psykisk hälsa. Detta genom att lägga 

fram de mest gynnsamma förhållanden för forskning och utvecklingsarbeten, hålla en hög standard 

av forskningskompetens inom kulturell psykiatri i akademiska miljöer inom och utanför SANKS samt 

sammarbeta och koordinera med nationella och internationella forskningsmiljöer. Varje år så fördelar 

SANKS 2 miljoner norska kronor (NOK) för att främja forskning- och utvecklingsarbetet inom samers 

psykisk hälsa och missbruksproblematik i Norge (SANKS, 2016). 

    Verksamhetens två huvudmål förmedla kunskap och producera ny kunskap presenteras i 

strategiplan 2015-2021. Förmedla kunskap innefattar bland annat undervisningar om kulturförståelse, 

kulturtillpassade behandlingsmetoder, kulturtillpassad vägledning, undervisning av patienter och 

anhöriga samt publicering av akademiskt uppslagsverk och konferenser på regional-, nationell- och 

internationell basis. Producera ny kunskap innefattar bland annat ökad forskningsaktivitet inom 

SANKS, sammarbete med högskolor/universitet, initierandet av forskningsprojekt, implementera 

kulturaspekten i utredning och bedömning och patientundersökningar. Aktiviteten syns bland annat 

genom ca 20 undervisningar per år, 5 utbildningar per år till högskolor/universitet inom 

undervisningar om kulturförståelse samt samma siffror på undervisningar kring kulturanpassade 

behandlingsmetoder. I målet producera ny kunskap så uppges bland annat 4 forskningsprojekt som 

initierade och möjligtvis avslutade, 2 utvecklingsprojekt och en producering av ca 3 vetenskapliga 

artiklar per år. Under hela perioden så har 2 kulturanpassade behandlingsmetoder utvecklats och ca 3 

utredningsverktyg översätts per år (SANKS, 2015). 
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”Och så håller vi på att utveckla den här kulturmanualen KFI, den är inte färdig, men vi har 

jobbat länge och fortsätter att jobba med den. Den innehåller en stor del frågeställningar 

som skall flätas in i de samtalen vi har och in i historien. Då måste vi också lägga fram dessa 

frågeställningar med exempelvis sjukdomsförståelse, resurser och riskfaktorer.” (Anonym, 

2) 

En del av SANKS verksamhet går ut på att tillhanda hålla utbildning och rådgivning, utbildning av 

specialister och praktiska fältstudier till studenter och gästprofessioner. De har därmed utvecklat 

kulturvägledare för studenter och hospitanter. Kulturvägledarens ansvar är att tillgodose att 

exempelvis studenten får tilldelat sig kulturvägledning, genom diskussion och reflektion i kultur och 

hälsovård. Syftet är att lyfta teman som man bör reflektera över för att få en inblick i kulturrelaterad 

hälso- och socialvård samt att bland annat utveckla kulturanalytisk kompetens. Studenten får uppge 

mål med studien och problemformuleringar som man vill fördjupa sig i, därefter väljs en 

kulturvägledare.  Utgångspunkten uppges vara att det inte alltid är tillräckligt med de grundläggande 

kunskaperna kring exempelvis hälso- och sjukvård eller socialt arbete för att förstå all problematik. 

För att tillgodose en kulturellt anpassad vård så krävs vetskap om kulturens påverkan och inverkan 

på patientens hälso- och sjukdomsförståelse. Punkter som uppmanas att ta i akt under mötet med 

patienten är; att se och förstå patientens livsvärld; vem är denna människa jag möter, vem är det jag 

ska hjälpa, hur ser hens liv ut, hur ser hens verklighet ut, hur ser hen själv på sin situation, vilket 

språk vill patienten kommunicera på? Detta i relation till kritisk reflektion över sitt egna, 

professionella, vetenskapliga, fundament, med sin professionskultur i samspel med egen kulturell 

bakgrund, värderingar och normer. Man måste närma sig kultur med en analytisk approach. 

Bristande kulturkompetens kan medföra att den professionella missar eller misstolkar information 

som patienten ger (SANKS, 2016).    

    Reflektionsteman berör; familj, släkt, nätverk – tar behandlingsupplägget hänsyn till olika 

definitioner av familj/släkt, speglas familjen/släktens betydelse för patienten? Könsroller – Hur ser 

mansrollen ut, tilldelas han egenskaper om att vara tuff, stark, kapabel att själv tackla alla utmaningar, 

hur tänker han om jämlikhet, husarbete och omsorg för barnen? Samspel föräldrar/barn – Tas 

kulturella skillnader kring barnuppfostran, fysisk närhet, ögonkontakt och kroppsspråk med i 

utvärderingen? Skolgång – Hur ställer sig den professionelle till problematik som berör en ung 

människas önskan om att resa iväg för utbildning när familjen och släkten vill att den unga skall 

stanna kvar och överta rennäringen? Tro/religion/andlighet/ritualer – Tillknyter patienten sig med 

någon specifik tro, påverkar den tron sjukdomsförståelsen, finns behovet att utföra ritualer, hur ställer 

sig den professionella till det? Sjukdomsförståelse – Är testerna kulturellt anpassade till patienten? 

Kommunikation – kan det finnas kulturella olikheter i hur man uttrycker känslor som sorg, empati 

och ilska, finns det kulturella olikheter i hur man pratar? Hjälpsökning – finns ett behov av hembesök 

om patienten inte har möjlighet att komma till institutionen? Språk – Förs kartläggning kring 
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modersmål, vilket språk vill patienten använda sig av, tar personalen ansvar för att de kan behöva 

tolk? (SANKS, 2016).  

    De olika reflektionsteman som skall tas i akt under möten och interaktion med patienten upplevs 

främja en mångfald av olika kulturella identiteter då de erbjuder ett öppet och reflexivt 

förhållningssätt till olika, möjliga verkligheter och identiteter. Synen på psykisk hälsa ska också 

bemötas på ett öppet sätt som ger utrymme för altenativ tro och en mångfald av olika ideologier, 

social eller historisk påverkan (Norén, 2016). 

 

8.3.1. Kulturellt anpassad vård 

Studier som berör urfolk och psykisk hälsa uppvisar approacher och behandlingsförhållanden som 

kan anpassas och fördelaktigt tillpassa olika etniska kulturer. Samtidigt är det viktigt att särskilja de 

olika kulturerna världen över och tillgodose de behov och de kulturspecifika förhållandena som 

föreligger i given situation (Lavalle & Pooles, 2010; McClintock et al., 2010; Nagel et al., 2009; Zinck & 

Marmion, 2011). 

    Boine (2011) beskriver den kulturellt anpassade behandlingsmetoden meahcceterapi (MT). 

Familjeenheten, vid SANKS, i Karasjok har utvecklat MT för att passa samisk kultur och livsstil, 

utvecklandet främjades genom att skapa en trygg kontext för samiska familjer som kan öppna upp 

samtalen, historierna och avstängda känslor. En kontext där naturen och kulturen sammanflätas och 

används i behandling med familjen. Främmande miljöer kan påverka samtalet och framförallt samtal 

om jobbiga saker som familjeproblematik. Samer har en annan historia och andra värderingar än 

majoritetsbefolkningens ideologi, normer och historia. Det finns ett nära band till naturen, andlighet 

och med det offrandet, som också var viktigt. Under MT så tar familjen sig ut i naturen, bort från 

institutionens kontorsmiljö, och övernattar i en lavvo eller stuga tillsammans med terapeuterna. 

Kontexten med den miljö som presenteras hjälper familjen att öppna upp och terapeuten kan närma 

sig familjen. Familjer hänvisas till familjeenheten genom BUP, då de inte skett någon förbättring av 

barnets hälsosituation, man tar då en samlad approach med hela familjen. Familjen spenderar, oftast, 

fyra veckor vid familjeenheten, där det också finns boende. Och utöver MT så består behandlingen av 

samtal fem dagar i veckan, med föräldrarna och med hela familjen (Boine, 2011). 

    Det finns även en korridor avsatt som skola, med anställda lärare och undervisningsrum för de barn 

som har skolplikt och befinner sig på familjeenheten eller UPA (Norén, 2016). 

    Till skillnad från wilderness theraphy så är inte målet med MT överlevnad utan att finna trygga 

miljöer så att man kan vända tankarna inåt, på sig själv, familjens kultur och identitet står i fokus. 

Under andra veckan vid familjeenheten så initieras turen, måndagen går åt till planering för att skapa 

förutsägbar struktur och ramar som ger trygghet. Under tisdagen så packas det för att åka iväg på 
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eftermiddagen, turen pågår till torsdag och fredagen är till för utvärdering, tillsammans med familjen. 

Att samtala om problem, utifrån sig själv eller familjen är inte vanligt inom den samiska traditionen 

och speciellt inte inom en kontorsmiljö. Svårigheter att öppna upp syns tydligast hos män och barn. 

Kontorsmiljön ger en mer hierarkisk approach där maktaspekterna syns tydligare, detta speglas också 

i kvalitén på samtalet. Utifrån att bryta mönster, byta ut miljön så kan goda samtal skapas. I MT så 

skapar naturen en markant annorlunda kontext från kontorsmiljön, det blir en annan rytm.  Det har 

visat sig att fäderna och barnen tar större eget initiativ, ofta då i praktiska göromål men även i 

samtalen. Det är runt eldstaden som historierna berättas och är en central del av MT, historier om 

familj, släkt, andlighet, helare och sanndrömmare berättas, ofta med ett positivt förhållningssätt till 

skillnad mot det problematiserande mönster som visar sig vid enheten. Vid eldstaden så kan fokus 

ligga på annat, man behöver inte ha ögonkontakt, pauserna kommer naturligt och en frihetskänsla 

kan infinna sig, dessa turer har fått bra respons av föräldrar som upplever att de lättare kunnat 

samtala och att barnen varit mer deltagande. Utan ett tajt schema att följa så finns tid till eftertanke 

och att hitta de rätta orden. Under MT så använder man metaforer och symboler för att ta fram viss 

problematik i nytt ljus med kanske ny förståelse. En familj kan exempelvis få i uppdrag att hitta eller 

skapa något, med naturens material, som skall representera familjen, för att sedan lyfta metaforen i 

samtal. De tre dagar som familj och terapeut spenderar tillsammans kan skapa en trygg allians, 

engagemangets trovärdighet stärks och relationen blir mer likvärdig, framförallt genom att dela 

vardagen, samtala om vardagliga ting och landa på samma mellanmänskliga nivå. Tilliten som 

skapats speglas sedan under de två återstående veckorna, då behandlingen fortsätter inom enhetens 

miljö (Boine, 2011). 

 

9. Diskussion av resultat och slutsatser 

Studiens syfte var att belysa SANKS verksamheter – som utgör, med sin särlösning kring psykiatrisk 

vård för samer och dess kompetenscentrum, en unik verksamhet. Studien är utformad efter 

fallstudiemetodiken där jag inkorporerat tre kvalitativa intervjuer, oformella samtal, delvis deltagande 

observation, bredvid gång samt insamling av teoretiska verk. Tiden för studien har varit avgörande i 

insamlingen av empirisk data. Förhållandevis längre tid hade nog gett bredare kunskap, fler 

infallsvinklar och större möjlighet att exempelvis observera vården med de olika 

behandlingsmetoderna som jag nu istället fick förklarat och framställt genom viss litteratur. Längre tid 

hade även get utrymme att utveckla en bredare och mer pålitlig analys mot ett liknande fall i 

exempelvis Sverige. Tanken var att spendera en vecka vid verksamheten för att få en tydlig 

helhetsbild. Men när genomförandet begränsades av tidsfristen så tog jag de dagar som erbjöds. 

Under två heldagar spenderade jag allt mitt fokus på att tillägna mig så mycket vetskap som möjligt 

om SANKS och deras verksamhet, på plats, sedan har jag under hela uppsatsens tid studerat många 



 

 

34 
 

artiklar i ämnet och även den forskning som SANKS framställt. Diskussionen av resultat och slutsatser 

tar sin utgångspunkt från de frågeställningar som styr studien och det sociala arbetets kontext.  

    Hur är den psykiatriska vården för samer utformad inom SANKS verksamheter? Vården inom 

SANKS är uppbyggd för att erbjuda den samiska befolkningen likvärdig vård och främjar därmed 

den samiska kulturen. Vid starten av BUP 1984 så låg fokus på att tillgodose den samiska 

befolkningen med vårdinsatser som behärskade det samiska språket. Den likvärdiga vården 

förkovrades genom att utveckla förhållandesätt och behandlingsmetoder utefter den samiska 

kulturen, tankesätt och levnadsvanor, lokaliserad inom ett samiskt område och erbjuda psykiatrisk 

vård med samiska språket (Javo, 2007). Verksamhetens forsknings och utvecklingsavdelning utgör en 

stor del av verksamheten, då den psykiatriska vården är beroende av forskning för att kvalitétsäkra 

och utveckla kulturellt anpassad vård (Javo, 2007). Vården formas genom det genomgående 

perspektivet av kulturell sensitivitet. Vilket medfört en utformning av multikulturellt anpassad 

behandling, anpassade verktyg och genomgående reflektion av kulturella beting. I den kulturellt 

anpassade vården så finns en koppling till att främja den samiska kulturen och olika kulturella 

identiteter. Men samtidigt finns så många olika kulturella identiteter så sannolikheten att alla skulle 

känna sig lika inkluderade och representerade är frågan jag ställer mig. Åhren (2008) lyfter 

identitetsskapande mönster utifrån bland annat etnocentriska värderingssystem och i framställan av 

en kulturellt främjande miljö, lyfter man då alla olika aspekter av en kultur som utvecklats genom 

moderniseringens varierande påverkan. Eller lyfts det ”mest samiska”, mest traditionella ur ett sorts 

värderingssystem. Detta skulle i sådant fall möjligtvis främja ett etnocentriskt tänk som skulle påverka 

hur individer definierar sin kulturella identitet. SANKS uppger att de har en genomgående reflektion 

kring förståelsen av den andres och sin egen kultur i ett samspel, med betoning på olikheterna man 

kan finna inom en grupp. 

    Vilka är de grundläggande teman/teoretiska perspektiven som formar och gör vården specifik? Det 

genomgående teoretiska perspektivet som gör vården och verksamheten specifik är 

kulturkompetens/kultursensitivitet – begreppet öppnar upp en reflexiv analys till alla 

upptagsområden från behandlingsmetoder, utbildning och forskningsutveckling till påverkande 

faktorer som politiska system, globalisering- och urbaniserings faktorer, synen på psykisk hälsa och 

kulturell identitet. Detta perspektiv återfinns även i den forskning som berör psykisk hälsa bland 

urfolk. De kulturella aspekterna är tydligast i miljön där samiska symboler, flaggans färger och samisk 

konst representeras. Även andra kulturer lyfts fram i miljön, genom konst. I vården så återspeglas den 

kulturella aspekten bland annat genom nya miljöer, familjärt kända miljöer för patienten, inslag av 

naturen, språket, multikulturella representationer, en anpassning till olika kulturers vanor och sed 

samt genom utvecklandet av kulturellt anpassade verktyg och instrument. Här speglas även synen på 

psykisk hälsa som formas av den holistiska traditionen med fokus på kultur, själslighet, identitet, 



 

 

35 
 

familj, kollektivet, marken och naturen. Men framförallt ett öppet förhållningssätt som styrs genom 

reflektion och analys av kultur, identitet, normer och värderingar. SANKS har ett genomgående tänk 

med att lyfta fram och främja kulturella aspekter i vårdens alla perspektiv. Främst syns den starka 

approachen gentemot samer, samtidigt som andra kulturer lyfts fram. Man uppger att vården 

anpassas och fördelaktigt tas emot av alla olika kulturer. I de tydliga representationerna av kulturer, 

kan man då inkludera alla och hur lyfter denna hållning till kulturkompetens andra mönster som 

utmanar den kulturella identiteten? (Norén, 2016). 

    Genom den globala definitionen av socialt arbete;  
”Socialt arbete är en praktikbaserad profession … som verkar för social förändring och 

utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd for utsatta, empowerment och frigörelse 

av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt 

ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete. Med utgångspunkt 

i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar 

professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att möta utmaningar i 

livet och öka välbefinnandet.” (International Federation of Social Workers (IFSW), 2014, 

citerad och översatt av Akademikerförbundet, s. 3) 

Så kopplas studiens diskurs samman på ett enhetligt sätt då den fokuserar på att lyfta urfolks 

kunskap, främja mänskliga rättigheter, social rättvisa och verka för social förändring och utveckling 

för att öka urfolket samers välbefinnande.   

    Reflektioner som följs av diskursen, får en att tänka på vår tillgängliga hälso- och sjukvård. Hur 

anpassar vi själva den västerländska psykiatritraditionen efter vårt behov, kopierar vi den rätt och 

slätt, är vi alla ”västerländska” likadana när det gäller identitet och kultur som kan påverka 

sjukdomsförståelse och behandlingsförlopp. Vad är svensk psykiatri? 

”Er den norske psykiatrien i det hele tatt kultursensitiv? Eller er den kun en kopi av 

angloamerikansk psykiatri, uten sarlig refleksjon? Adopteres nye metoder ukritisk fra land 

som USA, England og Tyskland? I hvor stor grad kommer det noe nytt fra Norge? Ja, hva er 

egentlig ≪norsk psykiatri≫ i dag?” (Javo, 2007, s.94) 

Problemformuleringen lyfter de fallerande förhållanden som forskningsområdet och diskursen kring 

psykisk hälsa bland samer i Sverige tar upp; outvecklad behandling, okunskap, oro och ett 

undvikande av den svenska vården i samklang med önskan om lika rättigheter. SANKS erbjuder en 

kultursensitiv vård, som är det allomfattande temat i diskursen och brinner som en ledstjärna genom 

verksamhetens alla aspekter. Och dem professionella verkar också brinna för denna specifika vård, 

med ett lösningsfokuserat engagemang och tron på kulturellt utvecklad vård. Engagemanget kanske 

går utöver det vanliga, de går utanför ordinära mönster, hittar nya lösningar och jobbar ingående för 

att reda ut aspekter kring psykisk hälsa genom forskning, utbildning, tillämpade behandlingar, 

kartläggningsverktyg och vetenskapliga utvecklingsprojekt. SANKS erbjuder en särlösning som 

inbjuder en engagerad och reflexiv vård, som kan vila framgångsfaktorerna av vården på 

utvecklingskurvan och den nationella och internationella efterfrågan. Studiens resultat ger en 

alternativ inblick i en utvecklad verksamhet som kan undanröja problematiska förhållanden som idag 

föreligger för urfolk.  
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    Uppbyggnaden av SANKS har präglats av att moderera för det samiska folket i förhållande till 

politiska system som drivs av ett argument om att alla ska behandlas likadant, men diskursen styrs av 

just skillnaden mellan likadan och likvärdig vård. I denna kultursensitivitet finns ett driv, men är 

vården inkluderande för alla samiska identiteter? Känner icke-samer sig inkluderade? Drivet och 

engagemanget som finns tar dem framåt och inspirerar, vem vill inte mötas av någon som går utanför 

ordinära mönster och lösningar? (Norén, 2016).  

 

9.1. Fortsatt forskning 

    Stoor (2016) har i sin kunskapssammanställning kring samers psykosociala hälsa samlat den 

forskning som belyser suicid och suicidalitet, psykisk hälsa, alkohol och rökning, våldsutsatthet, 

etnisk diskriminering, vårdmöten och grupper som äldre samer, samer med funktionsnedsättning, 

HBTQ-samer och renskötande samer.  Och samtliga kunskapsområden saknar utvecklad forskning. 

    ”Jag vill höra de orden på samiska. De kärleksfulla orden” (Bergman & Lindquist, 2013, s.116) 

Queering Sápmi är en samling berättelser av samiska homo-, bisexuella, trans- och queerpersoner 

(HBTQ), som bland annat speglar en stor stigmatisering och förtryck (Bergman & Lindquist, 2013). I 

boken så lyfts språkets betydelse och utvecklandet av språket då samiska språket inte har ord för allt. 

Studierna kring HBTQ-samer uppges till två stycken och båda med fokus på Norge (Stoor, 2016). 

    Det svenska forskningsområdet som berör olika sorters psykosocial problematik bland samer är 

undermålig, fokus ligger på suicid och missbruksproblematik – som också saknar tyngd. Ett hinder 

för forskningen bland samer är uppförandet av etniska register som inte är tillåtet, trots detta så har 

Norge påvisat flertalet möjligheter var forskning kan bedrivas ändå (Stoor, 2016). 

   De utvecklingsområden jag kan se är; 

- Utvecklandet av kulturellt anpassad vård i Sverige, främst rörande urfolk och minoriteter 

eller med en genomgripande kulturell sensitivitet.  

- Studier kring HBTQ-samer ur strukturell, historisk och psykosocial påverkan, system samt 

mönster.  

- Studier kring HBTQ-samer med lösningsfokuserad approach, för att främja gruppens 

förhållanden. 

- Studier kring samer, som berör annan psykosocial problematik, utanför suicid och 

missbruksproblematik. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

 

 

 

 
Information om vetenskaplig uppsats. 

SANKS, Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus - utgör, med sin särlösning 

kring psykiatrisk vård för samer och dess kompetenscentrum, en unik verksamhet. Norge och SANKS 

är framstående och ensam i sitt slag beträffande den vård som omger psykisk hälsa bland samer. Jag 

är därför intresserad av att närmare studera SANKS verksamheter, med frågor som: 

”Hur är vården för samer i Norge framställd och specifik? Detta för att kartlägga, belysa och beskriva specifik 

kompetens och kunskap kring samers psykiska hälsa.”  

Min förhoppning är att jag kan besöka er i Karasjok och följa med som observatör i det vardagliga 

arbetet men även ge utrymme för att intervjua en del av de individer som inryms av verksamhetens 

arbetsområden.  

Jag är 28 år och inne på min 6:e termin vid socionomprogrammet. Under mina studier så har jag utfört 

mina två praktikperioder inom den psykiatriska och rättspsykiatriska vården och intresserat mig för 

psykisk hälsa med dess omfattande perspektiv och aspekter.  

Har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta mig.  

Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund 

 

SA046G, C–uppsats, HT -16 

Författare; Cajsa Norén  

cano1400@student.miun.se 

cajsa.noren@live.se  

Telefon; +46703790425  

Handledare; Daniel Nilsson-Ranta 

daniel.nilsson-ranta@miun.se 

Vänligen/Cajsa Norén 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide, med fler frågealternativ än färre samt utrymme att förhålla sig till 

genomgående reflektion och frågeställningar utifrån Hur, Vad, Varför? 

Understrukna frågor - öppna huvudfrågor.  

Kursiva frågor – alternativ för att utveckla och lyfta vissa frågeställningar. 

Personal  

  Allmänt  

Vad har du för profession? 

Vad har du för utbildningar i grunden? 

Hur länge har du jobbat inom SANKS verksamheter?  

Informativt 

Hur ser bakgrunden till verksamheten ut? 

  Vad hade man för idé med SANKS? 

  Hur såg behovet ut? 

  I förhållande till idag?  

Kan du beskriva ett patientärendes gång? 

  Hur kommer man i kontakt med SANKS? 

      Vilka kommer, stadssamer – renägande samer? 

 Finns specifika kriterier för att erhålla vård genom SANKS? 

      Same? Hur definierar ni en same utifrån er verksamhet? 

  Hur ser bedömningen ut?       

 Tilldelas man behandlare/kontaktperson?  

 Tillämpas utredningar? 

Hur skulle du sedan beskriva vården som kan erbjudas? 

  Vad gör man? Hur? Varför? Ofta? 

  Skiljer den sig markant utifrån olika perspektiv/problematik? 

  Vilka teorier ligger i grunden?  

      Vad särskiljer samers psykiska hälsa? 

  Hur skulle ni beskriva det specifika i vården? 

  Är den anpassad och enkel att tillämpa för patienterna i dagens samhälle? 

      Hur är den anpassad? Hur är den enkel att applicera i vardagen? 

Hur är verksamheten uppbyggd med den personal som finns? 

  Krav på speciella utbildningar/kurser? 

      Samiska språket? 

  Krävs specifik kompetens? 

      Hur kan man erhålla den? 

  Finns ett behov av generell kompetens? 

      Hur, När? 

  Finns ett samspel mellan SANKS och den karakteristiska psykiatriska vården? 

  Tvärprofessionella team? 

  Vilka kompetenser finns/eftersträvas? 

Hur speglas kulturell sensitivitet? 

Hur kom du in på detta område, samiskt kompetenscentrum? 
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  Hur ser dina egna erfarenheter inom området ut? 

  Kan du samiska? Är du same? 

  Har du varit med och utvecklat arbetet kring SANKS? 

  Hur ser din roll inom verksamheten ut?  

Vilka kritiska röster har höjts mot den här verksamheten? 

  Särskiljandet mot den vanliga vården 

  Hur ställer ni er till problematiserande analys av verksamheten? 

      Bekräftande insatser vs. stigmatiserande. 

Vilka utvecklingsområden står ni inför idag? 

Avslut 

Hur ser ni på framtiden, inom diskursen? 

Ledning, administration 

  Allmänt 

Hur länge har du jobbat inom verksamheten? 

Vad har du för profession?  

Vad har du för utbildningar i grunden? 

Hur kom du in på detta område, samiskt kompetenscentrum? 

  Hur ser dina egna erfarenheter inom området ut? 

  Kan du samiska? Är du same? 

  Har du varit med och utvecklat arbetet kring SANKS? 

  Hur ser din roll inom verksamheten ut? 

Specifikt 

Kan du beskriva hur SANKS är uppbyggd?   

  Direktiv/lagar? 

  Vardagliga arbetet? 

  Kompetensutveckling? 

  Forskning?  

Hur ser bakgrunden till verksamheten ut? 

  Vad hade man för idé med SANKS? 

  Hur såg behovet ut? 

  I förhållande till idag?  

Hur skulle du beskriva vården som erbjuds? 

  Hur kommer man i kontakt med SANKS? 

      Vilka kommer, stadssamer – renägande samer? 

 Finns specifika kriterier för att erhålla vård genom SANKS? 

      Same? Hur definierar ni en same utifrån er verksamhet? 

  Vad gör man? Hur? Varför? 

  Skiljer sig vården markant utifrån olika perspektiv/problematik? 

  Vilka teorier ligger i grunden?  

      Vad särskiljer samers psykiska hälsa? 

  Hur skulle ni beskriva det specifika i vården? 

  Är den anpassad och enkel att tillämpa för patienterna i dagens samhälle? 

      Hur är den anpassad? Hur är den enkel att applicera i vardagen? 
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Hur är verksamheten uppbyggd med den personal som finns? 

  Vilka kompetenser finns? Eftersträvas? 

  Krav på speciella utbildningar/kurser? 

      Samiska språket? 

  Krävs specifik kompetens? 

      Hur kan man erhålla den? 

  Finns ett behov av generell kompetens? 

      Hur, När? 

  Finns ett samspel mellan SANKS och den karakteristiska psykiatriska vården? 

  Tvärprofessionella team? 

Vilka kritiska röster har höjts mot den här verksamheten? 

  Särskiljandet mot den vanliga vården 

  Hur ställer ni er till problematiserande analys av verksamheten? 

      Bekräftande insatser vs. stigmatiserande. 

Avslut 

Hur ser ni på framtiden, inom diskursen? 

  Utvecklingen? 
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Bilaga 3 – Observationsguide 

Observationsguide 

Studie av SANKS organisation, miljö och kontext efter möjligheter som ges.  

Reflektioner och upplevelser i ord. Genom att tolka situationen/organisationen 

utifrån; 

Frågeställning - Hur den psykiatriska vården, med teoretiska perspektiv och dess 

implementering i praktiken, för samer är utformad och genomförd inom SANKS 

verksamheter?  

Vardagen inom den psykiatriska vården och det samiska kompetenscentrumet 

 

Vad är det människor i den här miljön måste veta, individuellt/kollektivt, för att göra 

det de gör? 

Hur tillägnar de sig färdigheter och hållningar och hur för de dem vidare? 

 

Vad sker och sägs?   Specifikt/unikt? (genomgående) 

    Rutiner 

    Riktlinjer 

    Terapi/behandling 

    Bemötande 

 

Miljö? 

    Institutionen 

    Lokaler 

    Andra miljöer 

 

Alternativt/möjligheter? 

    Redskap 

    Hjälpmedel 

    Andra tillämpningar 

 

Frågeställande observation (genomgående) 

    Varför? 

    Hur? 

    Vad? 

 

 
 

 


