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Sammanfattning  

I studien undersöks det varför samer från Sverige söker vård i Norge hos Sanks. Syftet var att 

få veta mer om svenska samers erfarenheter av aktörer inom hälso-och sjukvård och 

socialtjänst och undersöka vad det är som gör att svenska samer söker vård hos norska Sanks. 

Sanks är ett samiskt centrum för psykisk hälsa i Norge och målet är att bidra till en likvärdig 

vård för den samiska befolkningen som majoritetsbefolkningen. Sanks har behandling för 

barn, unga och vuxna inom psykisk hälsa och missbruksproblematik. I studien deltar tre 

personer som alla är samer från Sverige och har sökt vård hos Sanks. Studien är kvalitativ och 

har genomförts genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet har sedan analyserats med 

hjälp av innehållsanalys. Resultatet av studien är uppdelad i olika teman som samiska 

identiteten, upplevelser i Sverige, upplevelser från Sanks och förändring. Resultatet visar att 

kunskapsbrist är en stor anledning till att svenska samer söker vård hos Sanks i Norge. I 

resultatet framkom det att svenska samer upplever att de ofta får förklara och berätta om sin 

samiska kultur och bakgrund i vårdmöten. Informanterna upplevde att de blev förstådda och 

kände inte att de behövde förklara sin livssituation när de fick kontakt med Sanks.  

Nyckelord   
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1. Inledning  
Urfolk har genom historien förtryckts av andra folk som tagit deras marker, bland annat 

genom tvångsförflyttningar. Att kulturerna lyckas leva kvar visar på kraften i deras 

traditionella samhällen men förtrycken har satt sina spår och urfolk lever ofta utan de 

rättigheter som majoritetsbefolkningen har. Ursprungsfolk hålls samman genom identitet, 

kulturella uttryck, språk och traditioner och ett urfolk hör också alltid ihop med ett visst 

geografiskt område, de har historiska band med marken de levt på (Samer, 2018).  

Genom tiderna har de arktiska folken varit tvungna att möta perioder som inneburit snabba 

förändringar. Nya sociokulturella förändringar som har skett under de senaste 50 åren har 

väsentligt påverkat de arktiska folkens levnadsvillkor och allmänna hälsa (Lehti, Niemelä, 

Hoven, Mandell & Sourander, 2009).  

 

1.1 Bakgrund & Problemformulering  
Samerna är ett urfolk som bor i fyra länder, Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Detta 

landområde kallas för Sápmi. Samerna levde och bodde i Skandinavien långt innan 

nationsgränserna drogs (Samer, 2018).  

Det var genom birkarlarna som den svenska kronan etablerade sina första kontakter med 

samerna. Birkarlarna var handelsmän i lappmarkerna, där samerna historiskt sett har bott.  

Birkarlarna nämns för första gången i olika källor från 1300-talet (Lundmark, 1998). 

Birkarlarna hade rätt att utöva handel och ta upp skatt från samerna och när Gustav Vasa kom 

till makten förstod han vilken rikedom birkarlarna skapade sig genom denna handel. 1528 

höjde Gustav Vasa birkarlarnas avgift till kronan för att få utöva handeln med samerna, men 

det som på allvar väckte svenska statens uppmärksamhet att kolonisera lappmarken var när 

man upptäckte silver på Nasafjäll i Pite lappmark 1643. Samer i området blev tvingade att 

med sina renar sköta transporterna i anslutning till gruvan, många samer flydde till Norge för 

att undgå plåga sig själv och sina renar.  

När religion blev ett medel för att utöva makt utfördes många övergrepp mot samerna. 

Samernas gamla traditionella religion var en naturreligion. Jord och vatten skulle respekteras, 

man tillbad olika gudinnor och man hade heliga platser och fjäll. Under 1600-talet pågick 

försöken att kristna samerna tillsammans med ambitionen att erövra landområdena i norr 

(Samer, 2018).  Vid slutet av 1800-talet lade européerna beslag på allt fler områden som 

tidigare tillhört urfolk, man gjorde detta genom att säga att urfolken tillhörde en mindervärdig 

ras och detta gav dem sedan rätten att ta deras land. Under 1800-talet fick rasismen allt större 
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påverkan i svenskpolitik. Den rasism som fick ett inflytande på samepolitiken kallas ibland 

kulturdarwinismen. Det finns tre varianter av kulturdarwinismen, den första är att man ansåg 

samerna blivit kvar på en lägre intellektuell nivå för att de var som barn och behövde hjälp 

och omsorg, den andra är att man ansåg samernas lägrestående kultur måste ge vika för den 

högre civilisationen, den tredje menade att samerna inte hade de egenskaper som krävs för att 

nå upp till högre nivåer (Lundmark, 1998).  

 

En uppskattning idag är att det finns 80.000 - 100.000 samer, där den största delen samer bor i 

Norge. Ungefär 20.000 - 40.000 samer bor i Sverige och resten i Finland och Ryssland. Det är 

svårt att veta exakt hur många med samiskt påbrå som ser sig själva som samer, bland annat 

för att det inte görs folkräkningar med etnisk grund. De definitioner som finns om vem som är 

same finns bland annat i sametingslagen (SFS 1992:1433) Där står det att den som ser sig 

själv som same och har eller haft samiska som språk hemma eller har en mor- eller farförälder 

som har eller haft samiska som språk hemma eller har eller haft en förälder som varit 

upptagen i Sametingets röstlängd är same (Samer, 2018). Samernas traditionella näringar är 

renskötsel, fiske och jakt men idag försörjer sig majoriteten av samerna på andra sätt. Ungefär 

2000 samer i Sverige håller på med renskötsel idag (Lundmark, 1998) men det finns ungefär 

5000 renägare i Sverige (Samer, 2018). 

1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige. År 2000 kom en 

minoritetsspråklag för Sveriges 5 nationella minoriteter där samerna är en av dessa 

(Sametinget, 2019). Sveriges nationella minoriteter är romer, samer, judar, sverigefinnar och 

tornedalingar, de nationella minoritetsspråken är romani chib, samiska, jiddisch, finska och 

meänkieli. Minoritetsspråklagen säger att språken ska stödjas och skyddas, myndigheter ska 

visa hänsyn till de nationella minoriteterna och lyssna till deras behov. Minoriteterna har rätt 

att utveckla och använda sitt språk (Socialstyrelsen, u.å). I kommuner som tillhör 

förvaltningsområden ska nationella minoriteter få använda sina språk i kontakter med 

myndigheterna. Myndigheterna ska se till att det finns personal som kan språken. Det ska 

även finnas barn - och äldreomsorg på minoritetsspråken (Minoritet, 2019). Särskilt stora 

rättigheter har de som pratar samiska, finska eller meänkieli och bor i en förvaltningskommun 

(Socialstyrelsen, u.å).  

De flesta urfolk har blivit utsatta för koloniseringsprocesser och förtryck av den dominerande 

befolkningen. Assimileringspolitiken har lämnat vissa samer med negativa erfarenheter av 
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den dominerande befolkningen, i socialt arbete kan dessa erfarenheter överföras i form av 

misstro (Järvensivu, Pohjola, & Romakkaniemi, 2016). För minoritetsgrupper kan 

socialarbetare företräda myndigheter där västerländska normer är i fokus och synsätt hos 

minoriteter glöms bort. Att åstadkomma förtroende kan vara en svår process (Järvensivu, et 

al., 2016). Sveriges erkännande av samerna som urfolk har inte avsevärt gett några 

konsekvenser för samepolitiken i Sverige, istället har politiken utgått från samernas ställning 

som en minoritet och därmed har inte heller svenska samerna fått tillträde till de rättigheter 

som den internationella urfolksrätten godkänner. Myndigheter och kommuner har en viktig 

roll och ett stort ansvar för att se till att Sverige genomför sina åtaganden om mänskliga 

rättigheter. Kommuner ansvarar idag för en stor del av samhällsuppdragen som omedelbart 

berör medborgarna och en del av dessa uppdrag har stor betydelse för verkliggörande av 

samers mänskliga rättigheter (DO, 2008).  

Samerna och svenskarna har ett gemensamt förflutet men ett stort problem är att svensken i 

allmänhet inte vet mycket om samerna och samiska förhållanden (Samer, 2018). Att samerna 

under lång tid har fått leva med ett starkt assimileringstryck har lett till att många samer idag 

inte pratar eller förstår samiska utan istället har svenskan blivit det dominerande språket. De 

som pratar samiska talar oftast hemma och med familjen men det hörs sällan samiska i det 

övriga samhället eller i den offentliga omgivningen (Samer, 2018).  

Forskning om psykisk hälsa bland urfolksbarn och ungdomar som lever i Arktis är intressant 

av olika anledningar. Historia av kolonialisering och assimileringspolitik, exploatering av 

naturresurser och brister av mänskliga rättigheter har resulterat i både individuella och 

gemensamma trauman som fortfarande kan påverka barn och ungdomar. För det andra har 

även moderniseringen av samhällena i Arktis tvingat människor att anpassa sig genom att 

flytta och lämna sina traditionella sätt att försörja sig på (Lehti, et al., 2009) När urfolk själva, 

med utgångspunkt från deras kultur, får definiera vad som påverkar deras egen hälsa visar det 

sig att synen på det kan skilja sig från det som man ser i västerländska samhällen (Stoor, 

2016).  

 

För en som tillhör en minoritet kan en socialarbetare representera myndigheterna vars arbete 

de västerländska värdena är centrala. Socialarbetare behöver historisk sensitivitet för att förstå 

människors livssituation och de händelser som har påverkat dessa. Att uppnå förtroende kan 

vara en krävande process, särskilt i socialt arbete med urfolk på grund av historien av 

assimilation. (Järvensivu, et al., 2016). En undersökning från 2012 visar att ungefär 49 % av 
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kvinnor och 54 % av männen inom renskötseln har ett lågt förtroende för socialtjänsten och 

primärvården. Siffrorna för övrig befolkning var 31 % kvinnor och 36 % av männen. En enkät 

som skickats till primärvården i 19 samiska förvaltningskommuner visar att de flesta inte ger 

några specifika råd eller särskild behandling om de vet att patienten är same (Sametinget, 

2019). Studier som gjorts för att studera hälsan bland renskötare visar bland annat att 

avsaknad av kontroll, kulturell separation, diskriminering, långt pågående konflikter och 

ekonomisk stress är kopplade till både ångest och depression (Kaiser & Salander, 2012). 

Renskötande samer rapporterar lägre förtroende för vårdgivare än andra som bor i Norrland, 

vilket kan vara kopplat till vårdens brister i kultur - och språkkompetens. Renskötare har visat 

att de oftare måste förklara deras livsstil och levnadssätt till vårdpersonal och socialarbetare. 

Trots deras ansträngningar att förklara sin livssituation känner de att de ofta blir erbjudna 

orealistiska behandlingsråd och rekommendationer, såsom att sluta använda skoter, 

sjukskrivning eller skaffa ett annat yrke (Daerga, Sjölander, Jacobsson & Edin-Liljegren, 

2012). Socialstyrelsen (2015) skriver att god vård kännetecknas av att den är jämlik, trygg, 

säker individbaserad och att det ska finnas möjlighet för patientinflytande. Vården ska utföras 

med respekt för patientens självbestämmande och integritet, för att en delaktig patient 

medverkar till att målsättningen för vård och behandling uppnås. Varje individ är själv bäst 

lämpad att beskriva sin hälsa och sina upplevelser, för de har den bästa kunskapen om sin 

situation och kropp (Socialstyrelsen, 2015). Norska myndigheter har på många områden gjort 

satsningar för att förbättra levnadsomständigheterna för den samiska delen av Norges 

befolkning. En sådan satsning är t.ex. Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helse- og 

rusvern (SANKS). Sanks erbjuder undersökning och behandling för barn, unga och vuxna 

mot missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Målet är att bidra till att den samiska 

befolkningen får en likvärdig vård som majoritetsbefolkningen men även att nå ut till 

anhöriga, yrkesverksamma och samarbetspartners i olika hälsoområden där ökad kunskap om 

vård av samer kan vara behövlig. Lappi Län i Finland har idag ett samarbetsavtal med 

SANKS och 2015 ingick Region Jämtland/Härjedalen ett samarbetsavtal med SANKS (Sanks, 

2018). Avtalet innebär att samiska vårdsökanden kan bli remitterade till Sanks, att vårdgivare 

kan få handledning eller på annat sätt samarbeta med Sanks för att erbjuda så god vård som 

möjligt till de samer som söker vård. Någon motsvarande institution eller enhet finns inte i 

Sverige. 

En orsak till det jämförelsevis låga förtroendet för hälso- och sjukvården hos svenska samer 

verkar vara att de vårdsökande upplever bristande kulturkompetens hos vårdgivarna. 
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Forskning visar att om förtroendet ska förbättras bör t.ex. flexiblare öppettider och 

information på samiska finnas men framförallt en höjd kulturkompetens hos vårdpersonalen. 

Om personal har kunskap om samers levnadssituation blir det lättare att få bättre förståelse 

och därmed kan till exempel vårdinsatser anpassas bättre till dessa personers 

levnadsomständigheter (Dagens medicin, 2018). Stoor menar att bristande förtroende kan vara 

en orsak till att Sanks i Norge tar emot sökande samer från Sverige (Stoor, 2015). Frågan är 

om detta stämmer. Söker sig verkligen svenska samer över gränsen till Norge för att få vård 

via SANKS istället för att söka vård, pga. missbruk/beroende eller psykisk ohälsa, hos svensk 

socialtjänst eller hälso- och sjukvård? Det vill säga söker de sig till SANKS av den primära 

anledningen att det hos SANKS finns bättre kunskap om samers levnadsomständigheter och 

kultur?  

Sanks står alltså för Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus. Det är ett 

samiskt centrum för psykisk hälsa i Norge. Sanks erbjuder undersökning och behandling för 

barn, unga och vuxna inom missbruk och psykisk hälsa. Målet är att bidra till att den samiska 

befolkningen får en likvärdig vård inom beroendeproblematik och psykisk hälsa men även att 

nå ut till anhöriga, yrkesverksamma, samarbetspartners och allmänt till olika hälsoområden 

med kunskap om samisk vård. Lappi Län i Finland har ett samarbetsavtal med Sanks och 

2015 ingick Region Jämtland Härjedalen i ett samarbetsavtal med Sanks. (Sanks, 2018). 

Avtalet innebär att man kan få remiss till Sanks, behandlare kan få handledning av Sanks, 

behandlare kan samarbeta med behandlare från Sanks för att kunna ge så bra vård som 

möjligt. Någon motsvarande enhet eller institution finns inte i Sverige. Samtidigt visar 

forskning att det saknas tillräcklig kunskap inom psykosocial vård för att kunna ge samiska 

patienter en likvärdig vård (Region Jämtland Härjedalen, 2018).  

1.2 Syfte & frågeställningar 
I studien undersöks svenska samers erfarenheter hos socialtjänst och hälso- och sjukvård och 

om bristande kunskaper om samers levnadsomständigheter kan utgöra en förklaring till varför 

de söker vård/behandling mot missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa hos norska SANKS 

1. Hurdan vård har intervjupersonerna sökt och fått vård i Sverige innan 

kontakten med Sanks? 

2. Hur upplevde intervjupersonerna vården de fick i Sverige?  

3. Hur upplevde intervjupersonerna vården de fick från Sanks?  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer det presenteras en del av samernas historia. Först i kapitlet redovisas 

det mer allmänt och stort om samernas historia för att sedan visa på forskning som är relevant 

för denna studie.   

2.1 Samernas historia 
I slutet av 1800-talet tog européerna över allt fler områden som tidigare tillhört olika urfolk, 

man tyckte att rätten att ta deras land var rättfärdigad då man ansåg att urfolken tillhörde en 

underlägsen ras (Lundmark, 1998). De nordiska länderna har också på olika sätt försökt ta 

kontrollen över samiska områden. Den kolonisationsprocess som startade på 1600-talet drev 

samerna allt mer norrut och västerut. Under denna process har samerna hela tiden fått ge vika 

och förlorat marker och kampen fortsätter idag. Det var framförallt under 1800 talet som 

samernas ställning försvagades i det svenska samhället och i slutet av 1800 talet ansåg man att 

samerna var lägrestående människor som inte kunde ta hand om sig själv och givetvis då inte 

heller äga mark (Samer, 2018). Detta är en del vår gemensamma koloniala historia och många 

andra urfolk har också upplevt liknande händelser. På grund av européernas intrång och 

folkmord finns inte mycket kvar av urfolken på amerikanska kontinenterna, i Ryssland har ett 

50-tal urbefolkningar försvunnit och i Australien kunde vita människor skjuta aboriginer som 

ett söndagsnöje. Kolonisationen av Sápmi har däremot inte skett lika våldsamt utan med mer 

administrativa metoder (Samer, 2018). 

 

2.2 “Lapp-skall-vara-lapp” 
1886 godkänner riksdagen en ny renbeteslag, där förlorade samerna slutligen sina 

lappskatteland, mark som varje skattebetalande same disponerade över. Nu kom även en lag 

som slog fast att samerna inte hade några egna land och för att övervaka samerna etablerades 

ett system med statliga lappfogdar. Samerna sattes under förmyndare och förlorade rätten att 

föra sig egen talan. Under slutet av 1800-talet menade de flesta att samerna var dömda att gå 

under som folk, man ville då hjälpa samerna att överleva så länge som möjligt. Samerna 

skulle skonas från civilisationen och isoleras för deras egen skull. Man ansåg att samerna inte 

hade de egenskaper som krävdes för att klara sig i den högre civilisationen (Lundmark, 1998) 

och att låta samerna få bo i fasta bostäder och ge upp renskötseln skulle leda till deras 

undergång (Samer, 2018). Detta är något som brukar kallas för “lapp-skall-vara-lapp” 

perioden. 
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 Samerna skulle inte få bo i hus, gå i riktiga skolor och lära sig för mycket om världen eller 

äta med kniv och gaffel (Lundmark, 1998).  “Lapp-skall-vara-lapp” politiken var som starkast 

under 1913-1949 (Samer, 2018). Enligt denna politik hade de samer som bosatt sig i hus 

förlorat sin rätt att vara samer. Under det samiska landsmötet i Östersund 1918 kritiserade 

samerna detta synsätt och med renbeteslagen från 1928 förklarade svenska staten vilka som 

fick driva med renskötsel och samtidigt förklarade man att de som var samer var de som ägde 

renskötselrätt. I en stöt hade den svenska kronan splittrat det samiska samhället och de icke 

renskötande var nu inte längre samer (Lundmark, 1998).  

 

2.3 Rasforskningen  
Sveriges historia är en del av Europas historia och samma rasism som uppstod och spreds i 

Europa förekom(mer) i Sverige. Rasismen och rasbiologin utvecklades i Sverige lika stort 

som i resten av Europa, vilket kan ses i behandlingen av de nationella minoriteterna 

(SOU:2005:56). Statens institution för rasbiologi inrättades 1922 och grundaren var Herman 

Lundborg. Skallmätning var en del i rasforskningen som utfördes. Man delade in skallar i kort 

- och långskallar, samerna tillhörde gruppen kortskallar. Herman ansåg att blanda raser var ett 

hot mot alla folk och ville visa på vilka förödande konsekvenser rasblandning kunde bli och 

uppgiften var att rensa ut alla mindervärdiga från den egna folkgruppen (Lundmark, 1998). 

Man mätte, fotograferade och studerade samerna, både barn och vuxna. Man grävde även upp 

samiska gravar och mänskliga kvarlevor som samlades in till muséer och institutioner 

(Sametinget, 2019).   

2.4 Samtida historia 
Att uppleva etnisk diskriminering är vanligare hos de samer som har en stark samisk identitet, 

till exempel hos de som talar samiska och de som är renskötare (Stoor, 2016). Den andel unga 

vuxna samer som ser sig vara “stolta över sin bakgrund” verkar överensstämma i princip med 

dem som ofta eller ibland känner sig behöva försvara eller förklara sin kultur (Omma, 

Holmgren & Jacobsson, 2011), detta i sin tur skapar en motsägelsefull situation där de 

positiva effekterna för hälsan som man vet sitter ihop med en stark kulturell identitet också 

vänds till något negativt, bland annat för att man i större grad utsätts för etnisk diskriminering 

(Stoor, 2016). I en studie berättar unga samer berättar om pressen att bevara samisk kultur och 

framförallt språken. De unga påstod att det inte var lätt att vara same i Sverige, för samer 

ansågs vara mindre värda och utsätts för diskriminering och rasism (Omma., et al. 2011). 
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Då du måste förklara din situation, ditt liv för att få förståelse så infinner sig ett mått av 

försvar, då kompentens inte finns hos den du pratar med om att förstå. Det blir en ännu 

tydligare normavvikelse. För unga att tillhöra en etnisk minoritet innebär det att de måste 

uppleva att vara en del av minst två världar och kulturer, den dominanta kulturen och deras 

egen samiska miljö. Ibland händer det att dessa kulturer inte matchar och kulturkrockar kan 

resultera i extra utmaningar i deras liv (Kvernmo, 2004). 

Okunskap kan skapa fördomar, vilket förklarar att det kan förebyggas genom kunskap. 

Sameradion gjorde en enkätundersökning 2017 som visar att många historielärare inte 

undervisar överhuvudtaget om urfolket samerna eller de nationella minoriteterna. Totalt 187 

lärare svarade på enkäten som handlade om hur mycket man lär ut om samerna och de 

nationella minoriteterna. Mindre än hälften av lärarna uppgav att de undervisar om alla fem 

gruppers historia, runt 30 lärare svarade att de inte lärt ut något alls om dessa grupper. 

Huvudorsaken för bristande undervisning säger lärarna beror på tidsbrist, prioriteringar och 

otillräckligt underlag i läromedel. De lärare som undervisar om samerna och nationella 

minoriteterna gör det tyvärr väldigt lite, enligt enkäten är det vanligast att eleverna får 3-4 

timmar undervisning under hela tiden för årskurs 7-9 (Sameradion, 2017). 

Så sent som in på 60-talet förbjöds samiska barn att använda språket i skolan (Sametinget, 

2017) men detta är något som fortfarande kan ske idag. 2012 fick två elever i Lycksele veta 

av en lärare att de inte fick prata samiska under rasterna (NSD, 2012) och 2017 blev en elev i 

Jokkmokk tillsagd av sin lärare för att han pratat samiska på skoltid. Pojken hade pratat 

samiska med en kompis efter lektionstid, då hans lärare sagt åt honom att prata svenska så alla 

kunde förstå (SVT Nyheter, 2017).  

2.5 Hälsa 
Samernas hälsosituation i Sverige är helt jämförlig med övriga befolkningen och även mycket 

god om man jämför med andra urfolk i världen. De svenska samernas fysiska och psykiska 

hälsa är överlag god men som andra urfolk i Arktis har problem med psykisk ohälsa och 

självmord ökat de senaste åren (Stoor, 2015). Perioder av kolonisering, assimileringspolitik 

och att utnyttjande av naturresurser, resulterar i både individuella och kollektiva trauman 

bland inhemska barn och ungdomar i Arktis. Dessa trauman kan fortfarande påverka barn och 

unga (Lehti, et al. 2009). Den data som finns tillgänglig om psykisk hälsa bland ungdomar i 

Arktis är ganska begränsade och när det kommer till yngre barn är de nästan obefintliga. I 

vissa delar av Arktis är självmordsantalen bland ungdomar mycket höga och användning av 

substanser är vanligt men det finns lite som är känt om orsakerna till detta. Det är därför 
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förvånande att dessa problem i stor utsträckning är ouppmärksammade, eftersom de arktiska 

länderna är högutvecklade och samtidigt visar ett sådant litet intresse för deras inhemska barn- 

och ungas hälsa (Lehti, et al. 2009). 2015 fick Sametinget i uppgift av Socialdepartementet att 

göra en kunskapssammanställning om samers psykosociala hälsa. Sammanställningen syftade 

till att kartlägga och redogöra den kunskap som redan finns. Det finns norska studier som 

visar att den psykiska ohälsan hos samer är likvärdig eller endast något sämre än den norska 

befolkningen (Stoor, 2016). Studier som gjort i Norge hos den samiska befolkningen visar att 

förekomsten av beteendemässiga och känslomässiga problem är något högre men inte mer 

betydelsefullt hos samiska ungdomar än för unga norrmän (Kvernmo, 2004) men det finns 

undantag, ett undantag är att den psykiska hälsosituationen är sämre hos de samer med en 

stark samisk identitet men som lever i en minoritetsställning (Kvernmo, 2004). Att studierna 

visar att samer med stark identitet som lever utanför de samiska majoritetsområdena har 

sämre hälsa och det kan vara kopplat till upplevelser av etnisk diskriminering, detta kan även 

vara ett sätt att se och förklara den svenska situationen då samer på svensk sida lever i 

minoritetsställning (Stoor, 2016). Kunskapssammanställningen som gjordes 2015 lyfter fram 

olika områden som det saknas viktig kunskap inom, bland annat etnisk diskriminering hos den 

samiska befolkningen (senast kartlagt 1997-98) vårdmöten med den samiska befolkningen, 

självmord bland samer efter år 2000, suicidalitet och bakomliggande orsaker hos den samiska 

befolkningen, alkoholkonsumtion, psykisk hälsa och våldsutsatthet hos samiska befolkningen 

(Stoor, 2016). 

2.6 Identitet 
Att uppleva diskriminering har visat sig vara kopplat med de samer som har en stark samisk 

identitet och detta kan leda till att de positiva effekter som man vet är kopplat till stark 

kulturell identitet istället blir en nackdel och leder till en försämring av hälsan. Kopplingen 

mellan stark kulturell identitet och etnisk diskriminering kan därför ses vara en omständighet 

som leder till att unga samer vill smälta in med den svenska majoritetsbefolkningen. Denna 

typ av förlopp kan göra att samer känner sig tvingade till anpassning och assimilering, vilket i 

sin tur försvagar den samiska identiteten. Alternativet blir att leva med en “öppen” samisk 

identitet och finna sig i att leva med större utsatthet (Stoor, 2016). 

Omma., et al. (2011) undersökte hur det är att vara ung same i Sverige. Studien visade att 

unga samer ser den samiska kulturen som ett sätt att leva, speciellt sätt att tänka, känna och 

lära. Att vara en del av den samiska kulturen är något som de var stolta över och de tyckte det 

var viktigt att bevara och stärka kulturen. Hälften av alla 519 respondenterna i studien hade 
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blivit illa behandlade för deras etnicitet och för den renskötande gruppen var det 70%. 

Resultatet visar att ju mer tydlig samisk identitet man hade ju mer diskriminering upplevde 

man. Omma., et al. (2011) menar att det saknas information och undervisning om samerna i 

skolan, dem hänvisar till en studie från 2004 som heter “Exotic reindeer herders and the 

magic of the Drum” som visar en studie där författaren bedömde 63 skolböcker i Sverige och 

deras beskrivning om samer, där hälften av böckerna inte nämnde samerna alls (Omma., et al. 

2011). 

I Finland gjordes en studie där man undersökte kulturellt socialt arbete med samer. Studien tar 

upp den brist på förtroende som den samiska befolkningen upplever, där menar man att 

misstron kan ha en koppling till den koloniserings- och assimilationsprocess som har skett. 

Brist på förtroende kan bygga på negativa erfarenheter som samerna har upplevt i historien av 

den dominanta befolkningen. I studien kom det fram att det sociala arbetet bygger på finska 

värderingar, regler och normer och det kan leda till svårigheter när man inte arbetar med 

hänsyn till individen. Socialarbetaren bör kunna anpassa sina metoder efter klienten och vilket 

sammanhang man befinner sig i. En av lösningarna skulle vara att socialarbetare skulle få mer 

kunskap om samernas historia och identitet för att nå fram till samiska klienter och förstå hur 

historien påverkar individen (Järvensivu, et al. 2016). 

Daerga., et al. (2012) ville undersöka vilket förtroende samiska renskötare i Sverige hade för 

socialtjänsten, vården och psykiatrin. Man använde sig av en kontrollgrupp i studien som 

omfattade svenska män och kvinnor som inte var renskötare. I kontrollgruppen fanns det dock 

en liten del som identifierade sig som samer men som inte var renskötare. Resultaten av 

studien visade att kvinnliga och manliga renskötare hade ett lägre förtroende för primär-och 

psykiatrisk vård än kontrollgruppen. Som studien i Finland med Järvensivu, et al. (2016) 

menade man också i denna studie att det samer blivit drabbade av i historien kan bidra till en 

misstro till myndigheter i majoritetssamhället, detta kan vara en förklaring till det låga 

förtroende som visades av renskötande samer. Data från intervjuer med renskötande samer har 

visat att de ofta måste förklara och därmed förklara deras livsstil och situation till 

socialarbetare och personal inom vården (Daerga et al. 2012). 

 



Karolina Pokka 
 

11 
 

3 Teoretiska perspektiv 
 

I denna del kommer jag att skriva om de teoretiska perspektiv som jag har valt att använda i 

min studie. Jag har valt att analysera resultatet med hjälp av olika teorier som strukturell 

diskriminering, kulturkompetens & kulturellt sensitivt arbete och andrafiering.  

3.1  Strukturell diskriminering  
 Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet syftar man till 

rutiner, regler, normer, förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra 

samhällssystem som innebär hinder för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika 

möjligheter och rättigheter som majoritetsbefolkningen har. Strukturell diskriminering kan 

vara dold eller synlig och den kan ske medveten eller omedveten. Strukturell diskriminering 

bygger på att individers (medvetna och omedvetna) handlingar skapar och uppehåller 

strukturer och strukturer skapar (medvetna och omedvetna) handlingar av individer. 

Människor konstruerar strukturer och strukturerna konstruerar i sin tur människorna 

(SOU:2005:56). DO (2008) skriver att det strukturella perspektivet på diskriminering leder till 

att synliggöra majoritetssamhällets regelmässiga handlingar av underordning och socialt 

avvikande definitioner av grupper, exempelvis samer. SOU:2005:56 skriver att forskare har 

kommit fram till att i vissa fall kan socialt arbete vara diskriminerande, eftersom en del 

sociala insatser utgår från majoritetssamhällets värderingar och minoriteter ska bara ta emot 

och acceptera det och att uppleva diskriminering ökar risken betydande för psykisk ohälsa 

med mer än två gånger.  

Det är viktigt att titta på den individuella och strukturella diskrimineringen i förhållande till 

varandra men även se till historien och de olika maktrelationerna i samhället. Den individuella 

diskrimineringen skapar strukturer och den maktutövning och underordning som är bunden 

till den stigmatiserande inställning om ”samer” och ”svenskar” eller ett ”vi – och dem”. För 

att något ska ses som annorlunda krävs det även att det finns något att urskilja sig från, dvs. 

normen och de som har makten. Makt är inte bara något som finns uppe i politiken, utan det 

finns och verkar på alla lägen i samhället. Det finns makt mer eller mindre hos oss alla, i vårt 

sätt att tala och verka (DO, 2008).  

 

3.2 Kulturellt sensitivt arbete och kulturkompetens 
Kulturkompetens som begrepp syftar till att alla människor ska respekteras oavsett sitt 

kulturella ursprung och att det ska råda en icke-diskriminerande anda i samhället. 
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Kultursensitivitet är ett systerbegrepp till kulturkompetens och syftar på viljan, förmågan att 

förstå människor med annan bakgrund. Bakgrunden och traditioner i den egna kulturen gör att 

det går att utveckla förståelsen för andra kulturer. Ett intresse av andra kulturer kan bygga upp 

en respekt för olikheter. Man ska fundera vad effekterna blir av den egna kulturella 

bakgrunden och dess betydelse för en själv och ens egna attityder. Det är viktigt att våga möta 

en brukare som en individ och inte som en representant för en särskild kultur, därför är det 

lämpligt att fråga brukaren om dennes egna värderingar, traditioner och kultur istället för att 

anta och egna slutsatser (Institutet för hälsa och välfärd, 2019). Kulturkompetens innebär en 

uppsättning av beteenden, attityder, strukturer och politik som samlas i ett system bland 

professionella och gör det möjligt att arbeta effektivt i mångkulturella situationer. 

Uppsättningen kan praktiseras av en ensam professionell eller en hel organisation (Flaskerud, 

2009). Sperry (2012) beskriver också att i den vidaste betydelsen innebär kulturkompetens, 

förmågan att samarbeta effektivt med andra kulturer. Kulturkompetens återspeglar en hög 

nivå av socialt intresse och samarbete (Sperry, 2012).  

Sperry (2012) förklarar kulturkompetens i 4 dimensioner, kulturell kunskap, kulturell 

medvetenhet, kulturell aktion och kulturell sensitivitet. Kulturell kunskap innebär en 

bekantskap med fakta om klientens etnicitet, religion, kön, ålder. Kulturell kunskap kan 

inhämtas på två sätt, genom förstahandskunskap och genom andrahandskunskap. 

Förstahandskunskap resulterar i att man direkt och personligen spenderar tid med, arbetar 

tillsammans med, besöker eller pratar med medlemmar i den kulturella gruppen. 

Andrahandskunskap är indirekt och kommer från att läsa om, prata om eller se dokumentärer 

om den kulturella gruppen. Kulturell medvetenhet bygger på förmågan att känna igen ett 

kulturellt problem eller situation. Man ska även vara medveten om andras behov och 

världssyn (Sperry, 2012).  

Kulturell sensitivitet inkluderar att etiskt respektera normer, tro och traditioner hos de 

människor man arbetar med. Att arbeta sensitivt kräver medvetenhet, att vara icke-dömande 

och respektfull i verksamheter med människor vars kultur är annorlunda än den egna. Det 

krävs även att vara flexibel och kunna anpassa sitt arbete (Flaskerud, 2009). Sperry (2012) 

skriver att kulturell sensitivitet är en förlängning av kulturell medvetenhet och innebär 

kapaciteten att förutspå sannolika konsekvenser av ett särskilt kulturellt problem eller problem 

och kunna visa empati.  

Kulturell sensitivitet handlar om attityder och inställningar, kunna visa respekt, välkomnande 

och acceptans.  
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3.3 Andrafiering  
Kolonialismen är något som finns med oss än idag och postkolonialismen förklarar de effekter 

och efterverkningar av kolonialismen som spelar en roll i hur världen- och ojämlika 

maktrelationer skapas i vår tid. Föreställningen om en civiliserad, modern och förnuftig väst 

legitimerar en syn på över-och underordning, där den västerländska kulturen placeras längst 

fram i hierarkin. Andrafiering är något som kolonisatörerna använde sig av. Andrafiering är 

att skapa och upprätthålla bilden av ”den andra”, vilket i sin tur också förstärker den egna 

gruppens känsla som ”vi”. Användandet av andrafiering blev ett sätt för kolonisatörerna att 

legitimt utöva sina gärningar. Andrafiering är inte bara en historisk process, det framkallas 

fortfarande idag bilder av ”den andra” i samhället. Andrafiering är något som främst 

minoritetsgrupper i samhället erfar. Genom att ha förutfattade meningar och bilder på hur 

personer ska bete sig och vara, stereotyper, normer och språk förstärks skillnaderna mellan 

majoritetssamhället och minoritetsgrupper. Sveriges kolonisering av Sápmi följer samma 

mönster, i detta fall är det den svenska staten som står för det förnuftiga, moderna och 

civiliserade medan samerna framställs som det motsatta, en slags andrafiering. Denna 

kolonisering kan ses och förstås som något pågående ännu idag (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2018).  

4. Metod 
 

Den vetenskapliga utgångspunkten för min studie är hermeneutisk. Hermeneutik bygger på att 

förstå och tolka. Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå människor, 

deras handlingar och följden av handlingarna. Hermeneutiker letar betydelser i människans 

uttryck (Thurén, 2007).  

Jag har valt att göra en kvalitativ studie. En målsättning i kvalitativ metod är att den 

kvalitativa undersökaren försöker “se världen med den andres ögon” eller försöka “uppleva 

vad den andra upplevt” (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Jag skickade ett 

informationsbrev (Bilaga 1) till alla dem jag kontaktade om förfrågan om intervju. Jag har 

genomfört intervjuer som varit semistrukturerade. I en semistrukturerad intervju har forskaren 

en lista över teman som ska benämnas, det kallas ofta en intervjuguide (Bilaga 2) men 

intervjupersonerna har en stor möjlighet att formulera svaren på sitt eget sätt. Frågorna 

behöver inte heller komma i samma ordning som i intervjuguiden och frågor som inte finns i 

guiden kan också ställas om det knyter an till något intervjupersonen har sagt (Bryman, 2011).  
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4.1  Urval  
Urvalet till min studie var att hitta personer från Sverige som hade sökt vård från Sanks. En 

del av kraven var att de skulle identifiera sig som same, vara över 18 år och någon gång sökt 

vård från Sanks i Norge. En del studier delar upp samiska befolkningen i renskötare och icke-

renskötare men detta var ingen begränsning jag har valt eftersom det inte är relevant för min 

studie. Jag har inte heller haft någon begränsning i geografiskt sett eftersom min 

frågeställning redan gjort mitt urval till studien till en liten population.  

Urvalet av personer till denna studie blev ett strategiskt urval. Strategiskt urval är ett 

målinriktat urval, fördelen med ett målinriktat urval är att jag på så sätt skulle komma i 

kontakt med dem som är av betydelse för studien (Bryman, 2011). Jag tog kontakt med 

personer som på olika sätt varit offentliga i media om att de sökt vård från Sanks, såsom i TV, 

radio, tidningar eller sociala medier.  

Det som är avgörande för vilken grupp eller vilka människor man vill intervjua är vilken 

forskningsfråga man har valt (Ahrne & Svensson, 2011). När man bestämmer sig för att starta 

ett forskningsprojekt ska man välja en metod som har de minsta möjliga skadliga 

konsekvenserna för berörda människor (Vetenskapsrådet, 2017). Jag valde att bara kontakta 

personer som varit öppen om sin vård hos Sanks. Min tanke var att eftersom de talat om det 

tidigare skulle de möjligen känna sig bekväm att tala om det igen och därför ställa upp på 

intervju. Första kontakten och förfrågan om att delta i studien gjordes via privat meddelande 

på Facebook. Jag kontaktade totalt 6 individer. Det blev slutligen tre personer som ställde upp 

på intervju, därav en av dessa inte var en person jag kontaktat själv, utan fick som förslag från 

den första genomförda intervjun. Jag fick uppgifter från intervjupersonen att han visste om en 

person som skulle passa till studien och möjligen kunde tänka sig att ställa upp på intervju, 

detta skedde utan att jag hade frågat om det, det blev en typ av snöbollsurval. Snöbollsurval 

innebär att man börjar intervjua en person som har information eller erfarenheter man letar 

efter och i anknytning med den första intervjun får man namn på andra personer som kan ge 

information. En nackdel med ett snöbollsurval kan vara att de man får tips om att intervjua 

antagligen har varit i kontakt med varandra och därför också kan dela vissa inställningar eller 

erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

4.2 Datainsamling  
Jag fick totalt tre personer att ställa upp på intervju till den här studien. Det var långa avstånd 

och svårt för mina respondenter att avsätta en bokad tid för fysisk träff och intervju, därför 

blev det alternativet telefonintervjuer. Deltagarna fick själva bestämma tid för intervju för jag 
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ansåg att det skulle vara bäst för dem att det skulle passa deras scheman. Telefonintervjuer 

kan ha vissa fördelar men också vissa nackdelar. Fördelar kan exempelvis vara att det är 

lättare att ställa och svara på känsliga frågor när man inte möts fysiskt, det är effektivt, både 

tids-och kostnadsmässigt. Nackdelar med telefonintervju kan vara att det inte passar att göra 

längre intervjuer på, man kan inte heller se intervjupersonens kroppsspråk eller reaktion på en 

fråga (Bryman, 2011). Jag valde att spela in intervjuerna med min mobiltelefon. Med hjälp av 

inspelningarna kunde jag sedan transkribera intervjuerna till text. Jag genomförde alla 

intervjuer på olika dagar, jag transkriberade en intervju innan jag genomförde nästa intervju. 

Transkribering bör göras så snabbt som möjligt efter intervjun då uppfattningarna från 

intervjun är färska (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

4.3 Tillvägagångssätt vid datainsamling  
Jag kontaktade som sagt mina informanter genom Facebook, förutom en informant som jag 

kontaktade genom sms efter tips och ett godkännande som kom genom en annan informant. 

Alla fick förfrågan om deltagande och även mitt informationsbrev. I informationsbrevet stod 

det bland annat om informerat samtycke och konfidentialitet. Ahrne och Svensson (2011) 

skriver att informerat samtycke betyder att de människor som ska vara med i studien blir 

informerade om vad studien innebär och utifrån detta får bestämma själva om de vill delta. 

Konfidentialitetsprincipen innebär att de uppgifter man får från enskilda personer måste 

förvaras och redovisas på ett sätt så att personerna inte kan identifieras av utomstående. Innan 

alla telefonintervjuer startade läste jag upp delar från informationsbrevet som behandlade 

dessa punkter och frågade om de hade förstått allt och hade några frågor. I mitt 

informationsbrev skrev jag att intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, detta var 

också något jag återigen frågade om innan jag startade inspelningen på telefon.  

För att bäst kunna svara på mina frågeställningar och få information valde jag kvalitativa 

intervjuer. I kvalitativa intervjuer är det eftertraktat att låta intervjun röra sig åt olika håll, 

detta kan ge kunskap om vad intervjupersonen upplever som viktigt och relevant, därför 

brukar kvalitativa intervjuer också ha tendens att vara flexibla i den riktning som 

intervjupersonens svar gå i (Bryman, 2011). Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer, 

där man går efter vissa teman som man vill ska behandlas. Intervjuprocessen är flexibel och 

på så sätt får man uppleva vad intervjupersonen tycker är viktigt (Bryman, 2011). Jag 

utformade en intervjuguide (Bilaga 2) för att vara säker att jag fick med alla teman jag ville 

beröra för att kunna svara på mina frågeställningar. Som sagt blev alla intervjuer genomförda 

på telefon. Jag var insatt i för-och nackdelar med den formen av intervju men kände att jag 
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gjorde bäst i att erbjuda telefonintervju för att få personer att delta i studien, dels på grund av 

långa avstånd men också tidsbrist, både från min och deras sida. Jag var väl medveten om att 

våren är en tid då många samer vistas uppe till fjälls så det var också en anledning till att 

erbjuda telefonintervju. En av intervjuerna fick därför också bokas in efter att personen 

kommit ner från fjälls.  

 

4.4 Analysmetod  
Jag använde mig av kvalitativ innehållsanalys för att analysera empirin, för att hitta koder och 

teman. Innehållsanalys kan visa vilka händelser, karaktärer och teman som beskrivs. Att 

bearbeta empiriskt material innebär att man sorterar, ordnar och kategoriserar sitt material för 

att hitta svar på de frågor man formulerat (Ahrne & Svensson, 2011) Kvalitativ 

innehållsanalys inkluderar ett sökande efter teman i materialet (Bryman, 2011). Genom att jag 

spelade in intervjuerna kunde jag noggrant lyssna och sedan transkribera intervjuerna. Jag 

läste igenom alla texter från intervjuerna och försökte skaffa mig en helhetsbild. Jag fick läsa 

texterna flera gånger innan jag markerade relevanta delar, det kunde vara ord, meningar eller 

hela stycken som handlade om vad som skett, uppfattningar och upplevda känslor.  

I texterna letade jag efter saker som var relevant, sådant som upprepas på flera ställen, det 

som informanten själv sagt vad viktigt, saker som jag tyckte var viktigt eller som överraskade. 

Jag letade även efter saker som liknade varandra eller skiljde sig åt. På detta sätt kunde jag 

analysera det manifesta innehållet, således helheten och det synliga och notera specifika 

formuleringar och direkta citat. Jag studerade det påtagliga som uttalats i intervjuerna. 

Därefter grupperade jag koder jag funnit och kopplade samman dem, skapade teman och 

försökte finna gemensamma budskap. Jag utgick från mina frågeställningar och 

intervjumanualen när jag skapade en översikt av möjliga teman. Jag har 4 teman och dessa är 

samiska identiteten, upplevelser i Sverige, upplevelser från Sanks och förändring. Jag har 

även valt att ta med citat i analysen som kan vara representativa för informanternas historier.  

 

4.5 Tillförlitlighet 
I kvalitativa studier kan det vara av intresse att tala om tillförlitlighet istället för validitet och 

reliabilitet för att undersöka värdet i studien. Under tillförlitlighet talar man exempelvis om 

trovärdighet och pålitlighet. Trovärdighet handlar om att se till att alla delar i studien görs 

med hänsyn och respekt för de etiska avseenden och att resultatet visas för personerna som 

deltagit i studien (Bryman, 2011). Jag hade önskat att det funnits möjlighet att låta 

informanterna läsa igenom sina transkriberingar för att godkänna dem, det fanns tyvärr ingen 
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tid för detta moment. Däremot finns det möjlighet för alla informanter att läsa studien efter 

arkivering. Pålitlighet innebär att man garanterar en fullständig och tillgänglig redovisning av 

alla delar i forskningsförloppet (Bryman, 2011).  

För att kunna bedöma trovärdigheten i resultatet är det nödvändigt att hänsyn till hur 

urvalsupplägget kan ha påverkat resultatet. Det har varit ett smalt urval av personer till studien 

på grund av syftet. Det som möjligtvis har påverkat resultatet är att jag ville få kontakt med 

personer som varit offentliga om att de sökt vård från Sanks, detta gjordes för att i minsta mån 

göra någon skada. Däremot kan man fundera och lyfta frågan om detta har påverkat resultatet 

eftersom dem människor som valt att prata om ämnet möjligtvis har en färdig ståndpunkt 

sedan tidigare om frågan jag valt att studera. Det är möjligt att resultatet hade blivit 

annorlunda om jag exempelvis hade lagt ut en förfrågan om att delta i studien och fått fler 

eller andra deltagare till studien. Nu valde jag att kontakta personer själva, dels på grund 

effektivitet och bakgrunden till att de talat om detta tidigare. Författarens förförståelse har 

beskrivits under rubriken “Förförståelse”.  

 

4.6 Förförståelse  
Jag har en viss förförståelse i ämnet genom tidigare anknytning till Sanks. Tidigare under 

utbildningen gjorde jag min första handledda fältförlagda utbildning på Sanks. Jag var då på 

ungdomspsykiatriska avdelningen (UPA), så jag har egna erfarenheter från ämnet jag valt att 

studera och detta ligger till grund för intresset. Intresset har också påverkat syftet och 

frågeställningarna. Jag är själv av samiskt ursprung och har också hört om Sanks sedan 

tidigare, vilket också var en av anledningarna till att jag sökte praktikplats där. Man bär alltid 

med sig sin bakgrund i en forskningsprocess. Ens förförståelse kan styra hur man uppfattar 

resultatet från det insamlade materialet. För att undvika eventuell bias har jag reflekterat över 

mina egna erfarenheter under arbetets gång.   

Jag är medveten om att fullständig objektivitet inte går att uppnå. Jag är reflekterande om min 

samiska bakgrund men vill påstå att den inte är ett hinder för en bra undersökning av det 

samiska samhället. Min samiska bakgrund kan vara en fördel för att jag är medveten om 

problematiken som leder till att frågeställningen och syftet existerar. Jag tror att min samiska 

bakgrund hjälpte mig att hitta informanter eftersom jag är en del av det samiska samhället.  

Omma (2017) skriver att något som kunde vara en fördel i hennes forskning var hennes val av 

informanter, eftersom hon forskade inom sitt eget område. Det blev enklare för henne när hon 

visste vilka hon kunde fråga som informanter och om hon själv inte hade haft den 

kompetensen hade hon varit tvungen att ta hjälp av någon som hade den kunskapen. Det kan 
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ha sina för- och nackdelar, vissa av mina informanter har möjligen ställt upp just för att jag 

var jag och man visste min bakgrund medan andra kanske tackade nej av samma anledning.  

 

4.7 Etiska överväganden  
Min studie handlar till viss del om känsliga frågor och enskilda individers erfarenheter men 

min ambition har varit att göra intervjuer utan att intervjupersonerna skulle känna sig illa till 

mods. Jag har därför inte gått in något närmare i frågorna om informanternas hälsa och 

orsaker till att de sökt vård. Enligt Vetenskapsrådet forskningssed skall du sträva efter att 

bedriva forskning utan att skada människor, djur eller miljö (Vetenskapsrådet, 2017). Andra 

etiska överväganden som är viktiga är informationskravet, som innebär att informanterna ska 

få information om syftet och vad studien handlar om. Informationen gällde om att deltagande 

i studien är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien utan att 

behöva motivera varför. Alla informanter gav sitt samtycke till studien. Alla deltagare fick ett 

skriftligt informationsbrev, som jag också läste från innan telefonintervjun startade. Alla 

personuppgifter ska hållas konfidentiella. Konfidentialitet är ett löfte om att deltagarna i 

studien inte blir presenterade på ett sådant sätt i studien så att man kan identifiera dem (Bell & 

Waters, 2014). Jag har försökt att avidentifiera mina informanter genom att inte ta med vissa 

känsliga citat som skulle kunna leda till att obehöriga skulle kunna identifiera någon. Jag har 

därför också valt att namnge informanterna med andra namn. 

 

5 Resultat 
 

I det här avsnittet tänkte jag presentera resultatet utifrån de teman jag har funnit från 

intervjuerna. I varje tema kommer jag att redovisa resultat och min analys av empirin och 

diskutera det med teorierna som presenterades tidigare i kapitel 3. Jag kommer att visa vilka 

koder som jag har grundat mina teman på. Studiens teman är samiska identiteten, upplevelser 

i Sverige, upplevelser från Sanks och förändring.  

 

5.1 Presentation av informanter  
Mika, 18-25 år. Han hade inte sökt vård i Sverige innan kontakten Sanks, utan tog kontakt 

med vården i Sverige endast i syfte att få remiss till Sanks. Är från en kommun i norra 

Sverige. Bor med sin familj. Arbetar huvudsakligen som renskötare med industriarbete vid 

sidan om.  
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Max, 30-35 år. Han hade sökt vård i Sverige innan han kontaktade Sanks. Är från en kommun 

i norra Sverige. Gift och har barn. Arbetar som renskötare.  

Kim, 20-30 år. Kvinna uppvuxen inom renskötseln. Hon hade erfarenhet av vården i Sverige 

innan kontakten med Sanks. Är från en kommun i mellersta Sverige. Bor i lägenhet och 

lönearbetar.   

5.2 Samiska identiteten  
Detta tema kom fram genom koder såsom renskötsel, renskötares vardag, traditioner, 

familjen, renarna, språket, detta är sådant som lyfts fram i intervjuerna och betonas som 

viktiga delar i deras liv. I alla intervjuer kom renskötseln upp som en viktig del av deras liv. 

Det kom fram att fast man inte är den aktiva renskötaren själv i familjen så blir man ändå 

påverkad av renskötseln och familjens arbete, även om man går skola eller jobbar med något 

annat. Det beror på att man själv vill vara en del av renskötseln och att ofta är hela familjen 

med i arbetet. En informant berättade att det är stärkande att få vara ute hos renarna och hjälpa 

sin familj eller släktingar, det känns att man gör något som är viktigt och bra. Livet som 

renskötare styrs bland annat av renarna, vädret och årstiderna. Vädret och dess påverkan på 

renarnas bete är ett stort orosmoment för renskötare.  

 Att vara renskötare är inget yrke med fasta arbetstider och vissa perioder och årstider är det 

mer arbete än andra. En informant talade om sina vardagsrutiner, som helt avsaknad av 

rutiner, en oregelbunden vardag. Livet som renskötare beskrevs såhär;  

 

“Ibland ligger man hemma en hel vecka och nästa vecka är man ute dygnet runt.” (Mika)  

 

Samiska språken, slöjden och traditioner är också viktigt för den samiska identiteten. Alla tre 

informanter pratade om vikten av det samiska språket. En informant talade om sin oro över att 

samiska språken har färre talare i Sverige än i Norge. Han talade också om att det är viktigt att 

få möjlighet att använda sitt modersmål i vardagen och framför allt när han har sökt hjälp, han 

säger att det är lättare att prata samiska, på svenska blir det svårare.  

 

5.3 Upplevelser i Sverige  
De koder som kom upp för detta tema var; förklara, historieberättande, fascination, kunskap, 

frågan “Varför?”. Två av mina informanter hade sökt vård och stöd i Sverige hos BUP, 

psykiatrin och kuratorer innan de kontaktade Sanks, medan den tredje hade sökt sig direkt till 

Sanks. Han sa att han och hans familj inte hade en tanke om att söka hjälp i Sverige men 
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eftersom man behöver en remiss till Sanks så tog de kontakt med en läkare i Sverige för att få 

det. Alla mina informanter berättar om att i mötet med vården i Sverige har de mer eller 

mindre upplevt att de har fått förklara och svara på frågor som handlar om samer, renskötsel 

och den samiska kulturen. En informant nämner att många vårdmöten har handlat om hur hon 

känt att personal förväntat sig att hon ska lära ut om samer till dem. Alla beskriver frågorna 

som “varför?” och “hur?”.  En informant berättade då att det är svårt att svara på “varför?”, 

det är ju ens liv, som man har vuxit upp med, det är bara självklart. Informanterna beskriver 

att personalen inte hade någon eller lite kunskap om samer. En informant som gick samtal hos 

olika kuratorer vid olika tillfällen berättar:   

 

“... det var mer ett historieberättande från min sida och dem blev fascinerade…  

jag fick ju åka och förklara en timme innan allt började men de förstod fortfarande inte” 

(Max) 

 

“... Ja, det vart ju så “wow!”.. Nä men det var inte den situationen jag ville vara i. Jag ville 

bara kunna berätta precis hur det var nu och hjälpen jag behöver, inte börja förklara och 

dem förstår inte riktigt och “varför fungerar det så? och så? och så?”. (Max)  

 

Informanten även talade om hans behov att få möjlighet att använda sitt modersmål i 

vårdmöten.  

 

“Man får inte riktigt fram det man vill…. Ja, man kan som inte förklara hur man känner på 

svenska. Jag kan inte det”.  (Max)  

Kulturell kunskap är en del i kulturkompetens och det innebär att man exempelvis kan vara 

bekant med kunskap om brukarens etnicitet och vad det kan betyda för brukaren (Sperry, 

2012). Språket är viktigt för att kunna uttrycka oss som vi önskar och för att bli förstådda. En 

del ord på samiska är svår att förklara på svenska eller saknar helt motsvarighet i svenskan.  

 Enligt Flaskerud (2009) och Sperry (2012) så är en del av kulturkompetens genomförandet av 

beteenden och attityder hos professionella och gör det möjligt att arbeta värdefullt i situationer 

med personer från olika kulturer. Nu vet jag inte om informanten nämnde till kuratorn att han 

hade svårt att uttrycka sig på svenska när han skulle beskriva sitt mående. Annars hade det 

varit möjligt att kolla upp om det gick att få samisk tolk, samisktalande kurator eller söka stöd 
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från och samarbete med Sanks. Kulturkompetens reflekterar ett socialt intresse och samarbete 

(Sperry, 2012). 

 

Resultatet visar är att de behövs kunskap om samer för att kunna arbeta mer kulturellt 

sensitivt i möte med samer. Kultursensitivtet är kopplat med kulturkompetens och framförallt 

viljan att försöka förstå personer med annan bakgrund (Institutet för hälsa och välfärd, 2019). 

Informanterna önskade att när man söker vård, stöd eller annan hjälp inte måste förklara och 

redogöra om sin samiska bakgrund först. De ansåg det som tidskrävande och känslorna de 

upplevde var att de inte blev förstådda. En informant lyfte själv under intervjun problematiken 

i att det saknas generell kunskap om samer. Han hade genom egna erfarenheter upplevt att det 

fanns en stor kunskapsbrist hos svenskar om samer. Det kan man koppla till studien från 

Omma., et al. (2011) där man skriver om att det saknas information i svenska läroböcker om 

samer, även enkätundersökningen som Sameradion (2017) gjorde visar att det fanns brister i 

skolundervisningen om samer och andra minoriteter.  

 

Informanterna sa att det hade varit smidigare och enklare om man kunde komma rakt på sak 

om varför man är där och söker hjälp, det skulle underlätta allt och gå smidigare.  

Samtidigt sa två av informanterna att det är bra att personal frågar i alla fall och menar att 

personalen faktiskt försöker förstå. En informant vill lyfta att han tycker svensk vård är i 

toppklass och det dem gör, det är dem också bra på. Han menar att man inte kan klandra dem 

personligen för att det “gått snett någonstans”, han syftar då på att det saknas tillräcklig 

utbildning om samer och att det inte är deras personliga fel.  

 

“...De har ju försökt.. men alltså, du kan ju inte göra något du inte kan, eller hur?” (Max)  

 

Vad informanten upplevt som positivt i svensk vård och det var att få möta människor som 

har varit engagerade och visat ett genuint intresse. Det positiva var när personalen tagit eget 

ansvar i att lära sig lite om samisk kultur, det kan vara om renskötsel eller språk. Informanten 

har då själv har sluppit alla förväntningar om att svara på massa frågor, förklara och lära ut, 

för det hade hon varit med om många gånger. Så det som varit positivt är när informanten 

mött människor som tagit reda på information själv och varit en medmänniska, som hon 

beskriver, som har brytt sig och gått utanför ramarna lite grann. Hon berättade då om en 

sjuksköterska som hade försökt att lära sig lite ord på samiska för hennes skull. Det 

uppskattade hon jättemycket. I kulturell sensitivt arbete talar man om att det ska finnas ett 



Karolina Pokka 
 

22 
 

intresse av andra kulturer (Institutet för hälsa och välfärd, 2019). Alla tre informanter talar om 

att det framför allt behövs ett intresse för att kunna utbilda personal i samisk kultur. Det kan 

handla om ett intresse från en enskild person men även från organisationer, myndigheter och 

skolan. Informanterna menar att det går att utbilda personal om samisk kultur så länge det 

finns ett intresse att lära sig.  

 

En av informanterna hade ett exempel som kan visa hur viktigt det är med kunskap. Hon 

berättar att det var ett år med dåligt renbete och det ledde till att både hon och hennes familj 

kände sig oro och stress. Stressen påverkade hennes prestation i skolan och det var också 

skolan som kontaktade BUP. Hon berättar att hon upplevde sig- och sina hemförhållanden 

ifrågasatta, även hennes föräldrars livsstil som renskötare kände hon blev ifrågasatt. Istället 

för att se hemmet och familjen som en dålig plats för henne på grund av stressen, hade de 

enligt henne istället kunnat försökt och lyssna och på så sätt förstått vad stressen berodde på.  

Det fanns ingen kunskap alls, berättar hon och de fick henne att känna sig konstig och 

annorlunda. Informanten berättar att hon blivit uppmanad att bryta kontakten med sin familj. 

Hon berättar att BUP såg det som att jag mådde dåligt när jag var hemma eftersom det var så 

mycket stress men de ser inte vad livsstilen som renskötare också ger. Hon försökte förklara 

till dem men upplevde att de tog förhastade slutsatser ändå. Detta ledde då till att hon 

avslutade sin kontakt med BUP.  

 

“.. de kunde inte förstå mina föräldrars typ av “yrke” som de såg det, påverkade mig i så hög 

grad. Det såg mer att mitt hem var ingen lämplig plats för barn och unga att vara på…” 

(Kim) 

 

“Nej, så att då kände jag bara att det var en helt annan värld, att de ville få bort mig från det 

samiska…” (Kim)  

 

Som informanten berättade så upplevde hon hennes vårdkontakt drog helt egna slutsatser och 

kände sig inte lyssnad på. Utan grundläggande kunskaper om renskötsel blev det så att man 

drog förhastade slutsatser om hennes livssituation i hemmet. Kulturell medvetenhet handlar 

om att känna igen en kulturell situation eller problem (Sperry, 2012).  Institutet för hälsa och 

välfärd (2019) skriver att i kulturellt sensitivt arbete det är viktigt att fråga brukaren om 

dennes egna kultur och traditioner, så att man just inte drar egna slutsatser. Här blev 

konsekvensen att informanten avslutade sin vårdkontakt med BUP.  
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En informant beskriver upplevelser från vården i Sverige att man följer en mall till punkt och 

pricka, som ska passa alla.  

 

“.. Jag vill trycka på att man har fastnat i ett tänk där man ska följa en mall och man har så 

strikta ramar.” (Kim)  

 

Andrafiering är en process där man stärker skillnader mellan minoritetsgrupper och 

majoritetssamhället genom ett ”Vi” och ”De andra”- tänk. Majoritetssamhället ses som 

förnuftig, modern och civiliserad och där det västerländska placeras högst upp i hierarkin. 

Andrafiering är också något som minoritetsgrupper främst är med om (Nationella sekretariatet 

för genusforskning, 2018) och enligt SOU:2005:56 så finns det tydliga kopplingar med att 

uppleva etnisk diskriminering och psykisk ohälsa.  

5.4 Upplevelser från Sanks 
Koderna som har blivit detta tema är; förståelse, anpassat, kulturförståelse, tillgänglighet. Alla 

informanter hade hört talas om Sanks sedan tidigare. Alla hade fått hjälp från familj eller 

någon i ens närhet att få kontakt med Sanks. En informant sa att upplevelsen från Sank var att 

de hade en helhetssyn och att den synen ligger till grund i kulturförståelsen som de trycker 

hårt på från Sanks. Alla tre informanter berättade att de upplevde att personalen hade 

förståelse och kunskap om samer men även om renskötsel och hur det kan påverka ens liv.  

”.. Det var först då jag kunde få hjälp.. och gå framåt i min tillfriskningsfas, när man ser på 

mig för den jag är och inte hur man tror jag är.” (Kim)  

Här ser man hur viktigt det är med att bli bemött som en individ i mötet med vården. Precis 

som Institutet för välfärd och hälsa (2019) skriver så är kulturellt sensitivt arbete att kunna 

möta personer som individer och inte som representanter för hel kultur. Det var något som 

alla informanter beskrev, att de upplevde att de fick svara på frågor allmänt om den samiska 

kulturen när de sökte stöd eller hjälp i Sverige.  

Informanterna berättar att på Sanks så förstår man hur det samiska samhället är uppbyggt, där 

familj och släkt har en central och stor betydelse. Två av informanterna berättar att Sanks tog 

kontakt med familjerna och erbjöd samtal tillsammans. En informant berättar att man erbjöd 

familjen stöd, det var en stor skillnad som hon upplevde från när hon sökt hjälp i Sverige där 

hon upplevt att man istället försökte ”isolera” henne och hennes problem från familjen. 

Socialstyrelsen (2015) skriver att patientcentrerat arbetssätt har en positiv påverkan på 
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resultatet av vården och patientcentrerad vård ska involvera familj och nära anhöriga alltefter 

patientens önskemål.  

En informant vill berätta en självupplevd händelse på hur en kulturkrock kan se ut i vården. 

Det var en vår för 5-6 år sedan, då åkte personen till sina släktingar för att hjälpa till under 

deras vårflytt (man flyttar med renarna från vinterbetet i skogen och upp till fjälls) och blev 

borta hemifrån i två månader. Hon ringde till psykiatrin varje gång hon inte kunde komma till 

sin avtalade tid och förklarade att hon är på annan ort och flyttar, hon undrade om de inte 

kunde ta samtalet över telefon istället. Hon får till svar att det tyvärr inte var möjligt. Hon 

berättar att hon har försökt att få till samtal över telefon under flera års tid, särskilt under de 

perioder det varit mycket jobb hemma. Efter tre veckor hör psykiatrin av sig och förklarar att 

på grund av att hon inte varit där på sina tider så kan de inte längre erbjuda henne någon 

behandling och avslutar den. Hon blev arg och kontaktade sin läkare som hade huvudansvaret 

över henne och tänkte att läkaren har mycket kännedom om hur hennes livssituation ser ut, 

“hon kan säkert hjälpa mig”. Läkaren svarade att “nej det är inte samma villkor för alla”.  

”.. Jag blev så paff, att jag fick ett sånt svar från en som hade följt mig i flera år.. det var ju 

inte direkt så att jag struntade i behandlingen, utan varje vecka ringde jag till min 

samtalskontakt och sa ”Nu är jag fortfarande kvar i Västerbotten, kan vi ta ett samtal på tlf? 

.. ”Nehepp..” (Kim)  

Enligt läkaren så var det lika villkor för alla men enligt SOU:20005:56 så har forskare har 

kommit fram till att en del socialt arbete kan ses som diskriminerande. Det grundar sig i att 

man arbetar efter majoritetens värderingar och på det sättet väntar att minoritetsgrupper bara 

ska acceptera och anamma dem värderingarna. Här är ett exempel hur fel det kan bli när man 

bara antar och förväntar att alla har ett liv som liknar ens egna. Renskötseln har inte fasta tider 

och klockslag vilket informanten upplevde att vårdkontakten och hennes läkare inte hade 

någon förståelse för. Informanten förväntade sig också att hennes läkaren som hade varit en 

del i hennes vård under en lång tid därför borde veta hur hennes liv såg ut. Strukturell 

diskriminering kan handla om att man på grund av sin etniska tillhörighet inte får lika 

möjligheter och rättigheter i samhällssystemen och det kan bero på olika regler, 

förhållningssätt och beteenden (SOU:2005:56). 

Informanter fortsätter och berättar att hon blev riktigt stressad av att BUP ville avsluta hennes 

vårdkontakt och i samma veva ringde hon till Sanks och berättade om allt som hade hänt. Det 
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slutade med att Sanks erbjöd henne att komma till Karasjok och få hjälp. Hon förklarade att 

hon inte hade tid just då, att hon var på vårflytt. Då hade Sanks svarat;  

”Ja men ring när du är färdig med det och har tid att komma.” 

När vårflytten var färdig två veckor senare fick hon komma till Karasjok. Här är ett exempel 

på hur man kan arbeta med patienten och tillsammans komma fram till en mer 

individfokuserad och säker vård. Socialstyrelsen beskriver att god vård skall genomföras med 

respekt, samförstånd och att det ska finnas möjlighet för patientinflytande. Det är viktigt att 

komma ihåg att varje människa har mest kännedom om sin hälsa och livssituation. 

Patientcentrerad vård ska visa respekt för patientens värderingar och individuella behov 

(Socialstyrelsen, 2015). Informanten fortsätter och berättar att det var stärkande och ett 

framsteg i hennes mående att hon var ute hos renarna och arbetade. Det var viktigt att få 

känna sig behövd och det var något som hon upplevde att de inte förstod på psykiatrin i 

Sverige 

”För min del var det ju ett framsteg, men de såg bara att jag sket i allt. Det är ett så bra 

exempel på hur en kulturkrock kan bli.” 

En informant berättar att han upplevde att man när han inte behövde förklara och berätta om 

sin samiska bakgrund så ledde det till att man snabbare kom fram till problemen och att lösa 

upp ”knuten”, som han förklarar.  Han fick även prata samiska från dag med Sanks, som hade 

varit viktigt för honom.  

”..redan efter första besöket så kändes det som en ”wow-upplevelse”..” 

En informant förklarar att Sanks har ett arbetssätt som samer i övrigt. Han menar att de kan 

ringa eller skicka sms dagen innan och fråga om man har möjlighet att prata eller ses dagen 

efter. Planeringsmässigt är det ibland positivt och ibland negativt. 

”Vet inte om det är mindre bra men det är deras arbetssätt, lite som i den samiska kulturen, 

med kort varsel.” 

En informant pratar också om Sanks flexibilitet, det är deras styrka men det kan också bli en 

svag punkt. Exempelvis om man har mått väldigt dåligt så har distansen ibland gjort det lätt 

att kunna avskärma sig och inte svara i telefon på avtalad tid. Hon berättar att det till 

mestadels har varit hennes ansvar då när det blivit uppehåll i kontakten men säger också att 

om det fanns en fysisk person i närheten så hade hon sökt dit tidigare.  
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Detta var innan Sanks öppnade små lokalkontor på andra orter än i Karasjok och Lakselv. 

Sanks har idag öppnat fler lokalkontor på fler orter.  

Den tredje informanten förklarar delar av Sanks arbetssätt såhär; 

 

”De anpassade sig till mina rutiner… mina rutiner.. ja har inga rutiner.. men de sms:ade ”-

Passar den här tiden? Vilken tid kan du ringa? Vi kan prata imorgon eller dagen efter det.” 

Han fortsätter att förklara att det är positivt egentligen, att de ringer från Sanks till honom.  

”……Han ringde hela tiden, nästan varje vecka. När jag var på fjället skrev han dagen innan 

”-vilken tid kan jag ringa?” Han frågade hur jag mådde där och då och så vidare.” 

5.5 Förändring 
Under intervjuerna kom det fram tankar om förändring som de skulle vilja se. Koder till detta 

tema blev; förståelse, mer kunskap, utbilda, flexibel, intresse, information. 

Alla informanter talar om vikten av intresse framför allt. Ett intresse från individer men även 

ett intresse från myndigheter, sjukvården och skolan. Det måste finnas ett intresse för att 

kunna utbilda personal i Sverige. En informant drar det till att svenskar inte vet så mycket om 

samer generellt. Han berättar om ett besök från en vän som gått skola i Stockholm. 

“.. Han fick följa med till renarna en dag och han blev som helt paff, att varför har inte han 

fått veta? Han visste mer om alla indianhövdingar... men han visste inte att vi jobbade så 

här.. de har ingen koll alls..”  

En informant efterlyser mer forskning och mer statistik och samisk hälsa. Han vill veta mer 

om hur det ser ut i Sverige och Norge bland samer och självmord.  

“Sen är det ju så mycket prat om självmord hit och självmord dit… Men ingenting verkar.. det 

verkar ju inte göras nåt åt det… Har de ökat på senare tid? Har de minskat?”  

Alla informanter talar om mer kunskap. Kunskap behövs om renskötsel, traditioner, språk och 

vad det gör med ens identitet och med det kommer också större förståelse i att det inte är så 

lätt att lämna det samiska, för det är inte det man vill, säger en informant. Det vore lättare att 

öppna sig för någon som förstår lite mer. Kunskapssammanställningen som gjordes 2015 visar 

de områden som det fortfarande saknas viktig kunskap om. Det saknas kunskap inom 

vårdmöten, självmord, psykisk hälsa, alkoholkonsumtion med mera hos den samiska 

befolkningen (Stoor, 2016).  
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Det behövs mer flexibilitet i den svenska vården. En informant vill särskilt trycka på att den 

svartvita synen går att ändra på, hon syftar då på exemplet om vårflytten som står skriven 

tidigare, där hon försökte få till ett samtal på telefon under flera års tid men det var aldrig 

möjligt, hon skulle vilja kunna ändra på det, man ska kunna bolla fram en lösning.  

“Jag pratade med en person i vinter, när det var mycket i skogen och.. personen sa “jag vet 

att jag borde söka hjälp men om jag ringer nu, då måste jag ha tid att fara dit och… det har 

jag inte.. så det får vänta tills snön har smält, då kanske jag ringer.”  

Informanten menar att det är vården som har skapat den bilden åt dem, det är inget som de har 

hittat på själva utan det är av erfarenhet som man tänker så. En informant talar om att hon 

försökt få till samtal över telefon sedan många år med psykiatrin i Sverige men aldrig fått, det 

upplevde hon som att de inte kunde vara flexibla i sitt arbetssätt. En tolkning är att det vore 

fullt möjligt att kunna anpassa vården och vara mer flexibel om det visar sig ge positiva 

effekter till brukare. Om det är möjligt för Sanks att erbjuda samtal via telefon borde det 

rimligtvis även fungera att ha som alternativ i Sverige.  

En informant talar om att det vore önskvärt om det skulle finnas hjälp på närmare håll 

eftersom Sanks har sitt huvudkontor i Nordnorge. En annan informant säger är att samer från 

Sverige åker till Sanks och arbetar, för att det inte finns en liknande motsvarighet till Sanks i 

Sverige och han tror inte heller att det kommer startas i Sverige.  

Informanterna upplever att det till stor del saknas kunskap om samer. Enkätundersökningen 

som Sameradion (2017) gjorde visade att många lärare inte undervisar allt eller mycket lite 

om samerna och de fem nationella minoriteterna. Enligt lärarna berodde det bland annat på 

prioriteringar, alltför dåligt underlag i läromedel och tidsbrist (Sameradion, 2017). Kanske 

beror detta bortfall i skolans undervisning om urfolk och minoriteter på grund av att det är 

kulturer som avviker från den dominerande västerländska kulturen. Stoor (2016) skriver som 

förslag i sin kunskapssammanställning om att det behövs mer forskning om samers hälsa, 

däribland suicid bland samer efter år 2000, det är också ett exempel från en av informanterna 

vad man efterlyser, han kände att det fanns flera frågor om suicid inom den samiska 

befolkningen som var obesvarad.  

6 Diskussion  
Syftet med studien var att få veta varför svenska samer söker vård hos Sanks i Norge och om 

en kunskapsbrist hos yrkesverksamma i Sverige kan vara en orsak till att svenska samer 

korsar gränsen och söker vård i grannlandet.  
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Beträffande första frågeställningen om informanterna sökt vård i Sverige innan Sanks så 

stämde det på två utav tre informanter. Vården i Sverige bestod bland annat av BUP, 

psykiatrin och samtal med kuratorer. Den tredje informanten hade med hjälp av sin familj 

bara kontaktat vården i Sverige för att få till en remiss till Sanks.  

När det gäller den andra frågeställningen om deras upplevelser av vården i Sverige så beskrev 

allihop att de upplevde att det fanns brister i kunskaper om samer. Brister i kunskaper ledde 

till att informanterna kände sig missförstådda eller inte förstådda alls. Informanten som valde 

att söka vård direkt hos Sanks gjorde det på grund av förtroendebrist gentemot den svenska 

vården och dess brist på kunskap om samer. Alla informanter förklarade också att de i regel 

ofta först fick svara på mycket frågor om samer, deras kultur och renskötsel och på sådant sätt 

”lära ut” om samer. Många frågor som ”varför?” och ”Hur?”. Det var intressant när en 

informant förklarade att man inte alltid kan svara på frågorna, exempelvis som ”varför är det 

si och så?” hur svarar man på det när det gäller ens egna liv? En informant var med om 

händelser där hon kände att hon och hennes familjs liv blev ifrågasatt, framförallt livet med 

renskötseln.  

Som informanterna säger så kan det samtidigt upplevas positivt när personal vill veta och ha 

mer kunskap om samer, som när personalen hade ett engagemang och ett genuint intresse för 

de som människor. Jag tänker att det många gånger kan bero på vilka frågor och hur man 

ställer dem som har stor betydelse.    

Kulturkompetens har betydelse i vården för samer. Informanterna satte stort värde till 

personal som hade kunskap om renskötsel och samisk kultur. Om personal skulle besitta på 

mer kunskap om samer skulle det bli lättare att förstå och därmed skulle vården bli mer 

fördelaktig. Alla tre informanter tryckte på att arbetet i Sverige skulle kunna bli mer flexibelt 

och det var något alla efterlyste. När en informant förklarar att hon under hela sin kontakt med 

BUP och psykiatrin, som pågått under flera år, aldrig fått igenom ett samtal över telefon 

tycker jag låter märkligt, det borde ha varit möjligt tänker jag.  

Det är viktigt att lyssna på brukaren, en informant berättade att hon försökt förklara att hennes 

närvaro med renarna och familjen var ett positivt steg framåt för hennes mående.  

Eftersom samer är Sveriges urfolk så borde det rimligtvis undervisas mer om samer i skolor 

och i vidareutbildningar, kanske framför i utbildningar och yrken där man sedan ska arbeta 

med människor. Jag minns från min egen grundskola där vi bara läste en informationssida om 

samerna. Informanterna upplevde att det saknades mycket kunskap om samer i de kommuner 

som de bodde i, även fast kommunen har en betydande samisk befolkning.  
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Till den tredje frågeställningen om hur de upplevt vården hos Sanks så upplevde 

informanterna det enklare eftersom vissa av personalen har samisk bakgrund eller innehar 

samisk kulturkompetens. De upplevde att de inte behövde förklara och beskriva sin samiska 

identitet, renskötseln och vad det betydde för dem, de hade en helhetssyn och därför kände de 

också att vården kom i gång snabbare hos Sanks.  

Det vore önskvärt att det skulle finnas någon liknande verksamhet som Sanks här i Sverige, 

för som en informanterna sa så händer det att kunnig personal lämnar Sverige och åker till 

Norge, Sanks och arbetar. När jag gjorde min praktik på Sanks så anställdes det precis en 

sjuksköterska med samisk bakgrund från Sverige. Det är långa avstånd från sydligaste Sápmi 

till Karasjok, ungefär 120 mil, så det hade förbättrats med verksamhet i Sverige. 

Under min praktikperiod så kom en samisk ungdom från Sverige till avdelningen och 

personalen tyckte det var bra att jag var där samtidigt, de förklarade att jag visste mer om hur 

det är vara same i Sverige. Samarbetsavtal mellan Sanks och fler regioner i Sverige hade 

förenklat arbetet med att få stöd, vägledning, samarbeten och remisser. Slutsatsen är att det 

finns ett behov av mer kunskap om samer och fortsatt utveckling hos de som verkar inom 

vården och arbetar med människor. Alla har rätt till likvärdig vård, det betyder inte att 

genomförandet behöver vara lika men alla har rätt till likvärdigvård som ska resultera i 

likvärdighälsa.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Studien har genomfört med en kvalitativ ansats och med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer anser jag har varit lämplig datainsamling för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer har varit passande för att det fanns möjligheter 

för intervjupersoner att lyfta fram sina egna synpunkter om vad som är viktigt. Jag kände att 

det var nödvändigt att erbjuda telefonintervjuer för att få ihop informanter, både på grund av 

långa avstånd och att våren som årstid kan vara utmanande att få kontakt med en del samer. 

Metoden att intervjua personer som sedan tidigare varit offentliga om deras vård hos Sanks 

gick bra. Det som har varit positivt är att jag på grund av min samiska bakgrund har kunnat 

hittat rätt informanter relativt enkelt, samtidigt som en negativ aspekt kan vara att vissa 

kanske inte ställt upp på studien på grund av min samiska bakgrund. För studien skull kan det 

ses som positivt att jag fick med en deltagare som inte varit öppen om sin vård, för att det 

finns en risk att de som valt att vara öppna och berättat om sin vård haft en positiv bild av 

Sanks från början. Så även om jag fick med en person som inte varit offentlig med i studien 

finns det en möjlighet att de två diskuterat och pratat om sina upplevelser av vården i Sverige 
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och hos Sanks. En nackdel med snöbollsurval kan vara att de personer man får som tips att 

kontakta kan ha haft kontakt med varandra och därför också diskuterat sina erfarenheter och 

åsikter (Ahrne & Svensson, 2011).  

6.2 Fortsatt forskning  
Som Stoor (2016) skriver så behövs det mer forskning om samers psykiska hälsa och hur 

samer upplever vårdmöten. Ett förslag till fortsatt forskning inom detta område skulle kunna 

vara att undersöka på vilket sätt man hade kunnat utbilda personal på bästa sätt om samer och 

samers livsomständigheter. Att genom utbildning öka förståelsen och kulturkompetensen 

bland yrkesverksamma och som följd även förbättrar vården. Det vore intressant att undersöka 

om det finns några möjligheter att öppna en liknande verksamhet eller center i Sverige som 

finns i Norge med Sanks. En avdelning någonstans i Sverige eller en verksamhet som kan 

arbeta med att ta emot samer för vård eller kunna assistera verksamheter i Sverige med samisk 

kulturkompetens genom stöd, samarbete eller vägledning. Fortsätta att forska på hur man kan 

bemöta samer och våra minoritetsgrupper i Sverige på ett tillfredställande sätt som gör att de 

känner förtroende för vården som finns tillgänglig på hemmaplan.  
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 Bilagor 
Bilaga 1  

Hej! Jag heter Karolina Pokka och är student på Mittuniversitetet. Jag studerar på 

socionomutbildningen termin 6 och under denna termin ska vi studenter skriva en c-uppsats. 

Genom tiderna har de arktiska folken varit tvungna att möta perioder som inneburit snabba 

förändringar. Nya sociokulturella förändringar som har skett under de senaste 50 åren har 

väsentligt påverkat de arktiska folkens levnadsvillkor och allmänna hälsa. Jag har valt att 

studera mer om samerna i Sverige.  

Finnmarkssykehuset i Norge har ett samiskt kompetenscenter, SANKS. SANKS har ett nationellt 

ansvar att medverka till likvärdig vård för samer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik i 

Norge. Du inbjuds här att delta i en studie som har som syfte att undersöka vad det är som gör 

att svenska samer söker vård hos SANKS i Norge. 

Jag letar efter dig som identifierar dig som same, är över 18 år, som någon gång haft en 

vårdkontakt med SANKS i Norge men inte befinner dig i behandling med SANKS för tillfället. 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 

du kan välja att avbryta din medverkan när som helst utan att motivera varför. De uppgifter du 

lämnar kommer att vara sekretessbelagda och kommer även att avidentifieras, allt för att skydda 

din integritet.  Intervjuerna kommer att göras på en tid och plats vi kommer överens om och jag 

beräknar att varje intervju tar 30-60 min. Intervjuerna görs april 2019,  vecka 18. Det finns även 

möjlighet att göra intervjun över telefon. Du kommer få information om frågeområden innan 

intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Inga obehöriga kommer få 

tillgång till de inspelade intervjuerna. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt. Allt material 

kommer därefter att raderas efter att mitt arbete är godkänt och klart. 

Jag uppskattar om du vill delta i den här studien för att göra den möjlig och ser fram emot ditt 

svar senast 4 maj. 

Med vänliga hälsningar Karolina. 

 

Karolina Pokka tlf nr: 070 250 80 24 

mail: kapo1600@student.miun.se 

 
Handledare: Birgitta.Forsberg@miun.se 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
 

1. Hade du sökt vård/hjälp i Sverige innan Sanks? 

- Varifrån hade du sökt vård i Sverige? 

- Vad fick du för hjälp?  

2. Kan du beskriva hur du upplevde vården/hjälpen du fick i Sverige? 

- Kan du säga något som var bra? 

- Kan du ge något exempel? 

-  Kan du säga något som var mindre bra?  

-  Kan du ge något exempel?  

 

3. Kan du beskriva hur du upplevde vården/hjälpen du fick från Sanks? 

-   Kan du säga något som var bra? 

- Kan du ge något exempel? 

- Kan du säga något som var mindre bra? 

- Kan du ge något exempel? 

 

4. Finns det något som du skulle vilja ändra på om du tänker på dina 

upplevelser? 

- Kan du ge något exempel?  

 

Finns det något annat du vill tänka på eller tillägga? 
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