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”Men ja – som ej för skämt och lek är gjord.
Och ej kan kela med en kärlig spegel.

Jag – präglad grovt, som kärleks hyllest saknar.
Att för en lättfotad nymf sig kråma;

Jag, krympling född och av en falsk natur 
På allt behag och bildskön växt bedragen,

Lytt, ofullgången, vräkt i förtid ut,
I andedräktens värld knappt hälften färdig,

Så lam och så eländig i min åtbörd,
Att hundar skälla, där jag linkar fram.”

(William Shakespare, Richard III, Akt I, sven I i översättning av Lars Húlden)1

1 Tideman Magnus (1999):15.
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Inledning

Vad som är funktionshinder eller vem som definieras som funktionshindrad är något som i 

hög utsträckning bestäms av en samverkan mellan individen, det samhälle man lever i och i  

relation till den kultur som kännetecknar detta samhälle. Kulturella föreställningar kan å ena 

sidan tänkas utgöra en källa till förtryck i den meningen att personer med funktionsnedsättning 

påtvingas  omgivningens  normer  om  vad  som  är  normalt,  å  andra  sidan  kan  sådana 

föreställningar utgöra ett avstamp till frigörelse, en möjlighet att visa upp sig själv och den 

egna gruppen på ett autentiskt, självständigt och stolt sätt2 

Under  2007  undertecknade  Sverige  Förenta  nationernas  deklaration  om 

funktionshindrades  rättigheter.  Det  har  ansetts  finnas  ett  behov  av  en  sådan  som 

komplement för att säkerställa att också människor med en funktionsnedsättning får 

de mänskliga rättigheterna tillgodosedda och inte utsätts för diskriminering.3 Än idag 

är man med andra ord utsatt till följd av att ha en funktionsnedsättning. Ett faktum 

bekräftat av P1-morgon som den 15 april 2011 beskriver hur bara hälften ur denna 

grupp har arbete eller annan sysselsättning. Arbetslösheten har också ökat de senaste 

tio åren, oberoende av konjunktur.4

Ingrid Olsson (1999) beskriver i sin avhandling varför det är av vikt att lyfta fram 

individer  med  funktionshinder  från  historien.  En  liten  flicka  vid  namn  Anna och 

hennes  öde  beskrivs,  hon hamnar  på  fattighuset  vid  sju  års  ålder  till  följd  av  sin 

moders bortgång, beskriven av prästen som ”dövstum”. Fattigvårdstyrelsen beslutar 

att placera Anna på utbildningsanstalt för dövstumma barn, där hon benämns som av 

”häftigt  och ofta våldsamt” sinneslag.  Anna kom aldrig att  lämna fattighuset,  med 

undantag för vistelse på sinnessjukhuset i Vadstena. Möjligheten att göra en studie där 

dessa individers utlåtanden om sin egen situation presenteras är inte möjlig. Däremot 

är  det  möjligt  att  genom  utlåtanden  från  myndigheter  och  dokument  från  tiden 

rekonstruera hur dessa människors liv gestaltades utifrån de tankar och förställningar 

som  omgärdade  dem.  Av  detta  kan  vi  lära  oss  något  om  hur  marginaliserade 

hanterades och hanteras. Olsson beskriver vidare att det är hennes förhoppning att en 

2 Lindqvist R, Sauer L (2007).3 Regeringskansliet (2012).4 Sveriges Radio (2011).
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studie likt hennes kan få oss att reflektera över den hjälpbehövande medmänniskan, 

samt att hjälpa oss att förstå vad som betraktats som normalt och icke normalt.5

Samer  är  Sveriges  ursprungsbefolkning  och kallas  också så  på  Regeringskansliets 

hemsida.6 De  har  i  Sverige  likväl  inte  rättigheter  som ursprungsbefolkning  enligt 

Förenta  Nationernas  premisser.  Samerna  åtnjuter  idag  dock  vissa  rättigheter  som 

skiljer  sig  från  ”majoritetsbefolkningen”  som  exempel  status  av  att  vara  en 

minoritetsgrupp. En status vilket ger rättighet till egen kultur och språk men inte till 

land.  En  rättighet  som  hade  kunna  möjliggöras  genom  FN:s  deklaration  för 

ursprungsbefolkningar  (ILO-169)  och  som  högst  troligt  hade  haft  som  effekt  att 

maktfördelning  minoritet-majoritet  hade  blivit  mer  jämn  vid  tvister  om land  och 

näring.7 

Under  1800-talets  Sverige  rådde  ett  kulturhierarkiskt  paternalistiskt  synsätt  bland 

beslutsfattare.  Synsättet delade in kulturer hierarkiskt med indelning av högre eller 

lägre.  Utifrån detta  synsätt  och i  relation till  samerna så hade man en syn på det 

samiska som en lägre stående kultur som tids nog skulle försvinna efter möte med en 

modern kultur dit nybyggande jordbrukare menades höra. Man menade dock att det 

var statens och nybyggares medborgerliga och kristna plikt att denna undergång sköts 

så långt fram i tiden som möjligt.8 Socialdarwinistiska tankar som dessa yttrar sig i 

höga politikers uttalanden för tiden. P.P. Waldenström uttalade sig i riksdagen år 1886 

om att den nomadiserande lappstammen nu fyllt sitt syfte och måste välja mellan att 

bli  bofasta jordägare eller  helt  enkelt  dö ut.  Denna utveckling  ansåg man sig inte 

kunna förebygga med lagstiftningsåtgärder till samernas fördel.9

Vad avser  begreppsanvändning  så  har  socialstyrelsen  genom ett  terminologiarbete 

strävat till att begrepp använda inom vård och omsorg ska bli allmängiltiga och ha 

samma betydelse vart än begreppen används. Socialstyrelsen menar sedan utredning 

utförd 2007 sålunda att funktionsnedsättning innebär ”nedsättning av fysisk, psykisk  

eller intellektuell funktionsförmåga” och vidare att en funktionsnedsättning kan leda 

5 Olsson Ingrid (1999) : 15-17.6 Regeringskansliet (2012).7 Lundmark Lennart (2008):244.8 Lundmark Lennart (2002): 31.9 Ibid.:15-16.
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till  ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till  

omgivningen” 10 vilket då är ett funktionshinder.  

Med vår  studie  kommer  vi  förhoppningsvis  kunna förklara  hur  situationen  för  en 

person av samisk börd med en funktionsnedsättning var under mitten av 1800-talet till 

början av 1900-talet,  i ett jämtländskt lokalsamhälle. Hade personen tillgång till de 

hjälpinsatser som fanns? Spelade tiden syn på samer in på huruvida de kunde erhålla 

vård  och  omsorg?  Hur  ställde  sig  filantropin  och  det  sociala  engagemanget  till 

samefrågan? 

Denna studie är relevant för att belysa hur synen på funktionsnedsatta har utvecklats 

under historien enligt  Olsson (1999).11 På liknande sätt  resonerar Drugge (2007).12 

Drugge menar  att  hjälpbehovet  borde ha  varit  omfattande  bland funktionsnedsatta 

under  1800-talet.  Han  menar  att  man  på  goda  grunder  kan  anta  att  fattigdom  i 

förening  med  funktionsnedsättning  ledde  till  extrem  social  utsatthet,  samt  att  de 

handikappade torde ha varit överrepresenterade i förhållande till andra behövande för 

tiden. Claes G Ohlson (2007) menar – Historia har betydelse och är någonting som  

händer idag.13 Samerna som minoritetsgrupp blir  här  en urvalsgrupp intressant att 

studera av dubbelheten i att både vara same och funktionshindrad.

Syfte och frågeställningar
Huvudsyftet med vår studie har varit att få en uppfattning om hur det var att ha en 

funktionsnedsättning  och  vara  av  samisk  börd  i  ett  svenskt  lokalsamhälle  i  vår 

närhistoria. 

- Vad ansågs för tiden vara en funktionsnedsättning?

- Vilka skyddsnät fanns, bidrag/habilitering?

- Vad innebar det att vara både funktionsnedsatt och same?

- Hur har människor av samisk börd framställts i arkivmaterial?

10 Socialstyrelsen (2007).11 Olsson Ingrid (1999).12 Drugge Ulf (2007).13 Ohlson G Claes (2007).
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Forskningsläge

Forskningsfältet med fokus på funktionsnedsättning i en historisk kontext var tills för 

bara ett  par decennier  sedan nära nog obefintlig.  Forskning hade dessutom enbart 

utförts  av medicinska,  rehabiliterings och specialpedagogiska discipliner.14 Men på 

senare år, från mitten av 90-talet  och framåt har fältet  fyllts  på och forskning har 

gjorts  av ett  flertal  discipliner  med vitt  skilda  perspektiv.15 Forskningen har  blivit 

flervetenskaplig.  Så kunskapsläget  av idag  kan sammanfattas  som vetskap om att 

synen på vad som av ett samhälle anses vara en funktionsnedsättning är någonting 

som  är  föränderligt  över  tid.16 Många  myter  har  varit  kopplade  till 

funktionsnedsättning  och  religion  och  vidskepelse  har  format  samhällens  syn  på 

människor med funktionsnedsättning.17 En viss förståelse av hur livssituationen såg ut 

för person med viss funktionsnedsättning (blind, lytt, döv) finns sett till åtminstone 

vår västerländska närtid (1800-talet).18 Sett till  specifik funktionsnedsättning så har 

utvecklingsstörning och dövhet/hörselskada kommit att bli de mest utforskade.19

Rasbiologi

För att  få  en  förståelse  för  tidens  syn  på  samer  som grupp ges  här  en  bakgrund till  

begreppet rashygien. Ett tänkande kring ras som i förlängningen ledde till att Sverige som 

första land i världen inrättade ett statligt institut för rasbiologi 1922.20 Begreppet har vid 

det här laget blivit ett vetenskapligt fält beskrivet som biologi, medicin och antropologi 

sammansatt. Det kom också fram till 1970-talet till att bli en politisk fråga, under parollen 

rashygien.  För  enkelhetens  skull  presenteras frågor  kring  ras  och rashygien härefter  i  

kronologisk ordning. Rashygien till en svensk kontext kan ses ha rötter tillbaka till 1600-

talet.21 1686 förbjöds människor vilka led av epileptiska anfall att gifta sig. Detta med 

syfte att utrota sjukdomen. Lagstiftningen var den första av sitt slag i världen. Carl von 

Linnés  verk  Systema  Naturae,  först  publicerat  1758,  syftar  till  att  organisera  allt  av 

växtlighet och djurliv som vid tiden var känt. Också folkslag organiseras i detta verk. Alla 

menades  tillhöra  Homo  sapiens,  men  vissa  raser  ansågs  ha  utvecklats  i  mer  positiv 

14 Förhammar S, Nelson C Marie (2004).15 Olsson G Claes (2010).16 Bengtsson Staffan (2005).17 Lindqvist Rafael & Sauer Lennart (2007).18 Andersson Bo (1987).19 Olsson Ingrid (1999).20 Lundmark Lennart (2007).21 Lindqvist Bosse (1997):32.
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riktning än andra.22 Följandes i  Linnés fotspår kommer så Charles Darwin och senare 

dennes kusin Francis  Galton med evolutionsteorin 1859 och det  eugeniska  manifestet 

1883. Evolutionsteorin som menar att starkast överlever och att svagheter inom en art  

försvinner tids nog. Det eugeniska manifestet menade att de lägst begåvade människorna 

också var de som hade störst benägenhet att fortplanta sig. I ett samhälle där fler och fler  

kom att överleva sin barndom och leva bekvämare skulle samhället så småningom behöva 

vidta åtgärder för att bevara rasens renhet och friskhet.23 År 1840 lanserar den svenska 

antropologen Anders  Retzius  en  forskningsmetod med syfte  att  kunna särskilja  raser. 

Metoden gick ut på skallmätningar där viss typ av attribut ansågs höra till viss ras, t.ex.  

var svensken beskriven som ”långskallig rätkäke” och samen som ”kortskallig rätkäke”. 

Den  metod  som  Retzius  tagit  fram  rangordnade  också  raserna  med  den  långskalliga 

rätkäken som ideal. Den forskning som Retzius inledde kom att drabba samerna ända 

fram till dags dato. Samen blev ett forskningsobjekt för skallmätning och utforskande. 

Samen kom till följd av rasbiologin mer än tidigare att bli sedd som en anomali, som 

någonting skild från det ideala och normala. I spåren av ”forskningen” blev det också 

legitimt för svenska och utländska forskare att plundra samiska gravsättningar och skicka  

runt  samiska skallar  och  övriga  benrester  till  diverse  institutioner  och  universitet.  En 

gravskändning aktuell  än idag, 2012 då alla skallar  och skelett  ännu inte återförts  till  

”helig jord”.24

Teorier
Under tiden för vårt nedslag var de personer vi intresserat oss för ”avvikande” ifrån 

majoritet av två anledningar. Inte vara etnisk svensk och ha en funktionsnedsättning. 

Teorierna har hjälpt oss i frågeställningar och faktorer rörande:

- Interaktion mellan människor 

- Centralmakten eller lokalsamhället 

- Generell åsikt och syn på samiskhet och funktionsnedsättning

Dessa  är  frågeställningar  och  perspektiv  vi  haft  med  oss  under  vår  analys. 

Nedanstående teorier har varit oss till hjälp vid analys av insamlat material på ovan 

nämnda vis. 

22 Ibid:32-34.23 Zaremba Maciej (1999).24 Lundmark Lennart (2007).

7



Organisk och Mekanisk solidaritet

Émile Durkheim (1858-1917) är en av frontfigurerna till dagens moderna sociologi. 

Han levde under en tid av social förändring som blev följden av industrialismens intåg 

och övertagande av samhället. Durkheim utvecklade en teori som särskiljer två typer 

av  samhällsordningar,  en organisk och en mekanisk.  I  sin  teori  menar  han att  ett 

samhälle  är  förutom  dess  invånare  också  de  mönster  och  mekanismer  som  styr 

människor att tänka och fungera på ett visst sätt, ofta oreflekterat med en tro på en 

egen fri vilja. Han menade att det samhälle man då höll på att gå ifrån var uppbyggt 

kring  mekanisk  solidaritet  utmärkande av i  stort  sett  likartade  sysselsättningar  för 

samhällets  invånare.  Där  solidaritet  mellan  människor  existerar  till  följd  av 

gemensamma erfarenheter och uppfattningar. Det nya samhälle som började ta form 

under  Durkheims  livstid  var  det  han  kallade  det  organiska.  Där  existerar 

sammanhållning och solidaritet inte till följd av identifikation med annan person utan 

snarare till följd av ett ömsesidigt ekonomiskt beroende. En efterfrågan på varor och 

tjänster som möjliggörs och tillhandahålls av andra människor med andra kunskaper 

än den enskilde individen. I spåren av industrialism och samhällsförändring uppstod 

många nya problem.25 

Det sociala problemet

En sociolog av idag, Donileen Loseke gör i sitt verk Thinking about social problems 

(2010) skillnad på  ett problem och ett socialt problem.  Hon menar att fyra aspekter 

måste uppfyllas för att någonting ska kunna kallas ett socialt problem. För det första 

kan någonting bli ett socialt problem först när ett samhälle anser att det är någonting 

som är fel. För det andra måste det finnas någonting som skett eller kommer till att 

ske flera gånger. För det tredje måste det vara någonting icke isolerat, någonting som 

skett eller kommer till att ske flera gånger. Och för det fjärde måste vi anse att vi ska 

göra någonting åt det vi anser är ett problem. Om dessa fyra aspekter uppfylls kan 

problemet anses vara ett socialt problem. Utifrån denna teori så kommer med andra 

ord inget att bli ett socialt problem, inget att göras åt problemet, så länge man inte kan 

göra  någonting  åt  problemet,  sett  till  kunskap,  ekonomi  och  resurser.  Vad  som 

sedermera av ett samhälle anses vara ett socialt problem sker först efter att ett problem 

25 Giddens Anthony (2007).
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har definierats.26 Definition av ett problem kan komma ur gjord gränsdragning mellan 

vad som ska anses som normalt respektive avvikande ifrån normalt.27 

Normalitet

Funktionsnedsättningsforskaren  Lennard  Davis  (1997)  har  kunnat  visa  på  hur  ett 

normalitetsbegrepp  börjar  ta  form  i  västvärlden  under  1800-talet.  En  allmän 

uppfattning av vad avvikande är, uppstådd till följd av industrialism och nationalism. 

Nationalstaten växer sig stark och den har ett behov av kunskap om sina invånare där 

kategorisering blir följden av önskan om att kunna identifiera vad som kan anses vara 

ett socialt problem eller riskerar utvecklas till ett. Till normalitetsbegreppet ska också 

nämnas  Adolphe  Quetelet  (1796-1874).28 Quetelet  anses  vara  upphovsmannen  till 

begreppet  genomsnittsmänniskan.  Begreppet  genomsyrar  tiden  och  kom  att  ha 

betydelse för människor med funktionsnedsättningar och andra som under 1800-talet 

kom till att betraktas som avvikande. Madsen (2006)29 talar om normalitet och visar 

hur det under början på 1800-talet fram tills idag mer och mer har kategoriserats vad 

som är normalt respektive avvikande. Han delar in normalitet i sex skilda kategorier 

som illustreras nedan.

- Den statistiska normaliteten Vanlig – Ovanlig

- Den medicinska normaliteten Frisk – Sjuk

- Den kulturella normaliteten Rätt – Fel 

- Den juridiska normaliteten Laglig – Olaglig

- Den etiska normaliteten Värdig – Ovärdig

- Den psykologiska normaliteten Tillräknelig - Otillräknelig

Ett samhälles syn på vad som är  genomsnittmänniskan,  på vad som är normalt eller 

avvikande är beroende av vilket eller vilka perspektiv man ser utifrån.30  

26 Loseke R. Donileen (2010).27 Meeuwisse A, Swärd H (2008).28 Eknoyan Garabed (2007).29 Svensson Kerstin (2007): 66.30 Ibid.
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Jag-Du, Jag-Det teorin

Martin Buber (1878-1965) bildade en teori för tänkande som gör skillnad på två olika 

sorters relationer mellan människor. Teorin, Jag – Du teorin, ser till två olika grunder 

för  mänskliga  relationer.  Den  ena  är  Jag  –  Du  relationen,  där  Jaget  och  Duet 

behandlar varandra som självständiga objekt, individen står inför en annan individ. 

Den andra är Jag – Det relationen. Jag – Det relationen är relationen individ har till 

annan person men där – Det – har bestämts av någon annan vad – Det – är och hur – 

Det – fungerar. En Jag – Det relation etablerad i individ kommer alltid att stå i vägen 

för att invididen kan skapa en Jag – Du relation med – Detet – den som har beskrivits  

i meningar av att vara ett objekt.31 Här blir det relevant att slutligen ha med Greta 

Skaus (2007) beskrivning av hur ett klientskapande går till och vad det får för följder. 

Skau diskuterar normalitet ur ett klientperspektiv. Klient i förståelsen av att vara en 

person i beroendeställning till annan person som har makt att ge eller inte ge stöd. För 

att en organisation, ett samhälle, ska kunna ge stöd åt de personer som behöver hjälp 

finns  ett  behov  av  kategorisering,  kategorisering  leder  till  klientskapande. 

Klientskapande är trots  all  välmening någonting som befäster,  som definierar  viss 

avvikelse. Individ som blir klient kan förutom att få sitt hjälpbehov tillgodosett också 

komma att betrakta sig själv som avvikande, som skild från normalitet.32 

Metod och källmaterial
Att jobba med historiskt källmaterial är någonting som varit helt nytt  för oss. Vart 

material finns och vilket material som är mest relevant är någonting vi fått lära under 

resans gång. Författare och historiker Lennart Lundmark har uttryckt sig på följande 

sätt vad avser generell problematik i att historiskt skildra det samiska:
Samerna är missgynnade när historien skall skrivas. Det är ett öde de delar med många andra  

som inte själva producerat skriftligt källmaterial förrän under det senaste seklet. Det rikas och 

mäktigas handlingar är bevarade, inte de fattigas och förtrycktas.  Därför måste vi betrakta 

samerna  under  äldre  tid  genom  den  svenska  överhetens  glasögon.  För  att  komma  den 

historiska sanningen på spåren måste vi hugga oss igenom den snårskog av förvrängningar,  

missuppfattningar och fördomar.33

Arbetet har haft en kvalitativ utförandemetod och har haft just historiskt källmaterial 

som sin empiri. Detta för att komma åt tidens syn på det samiska och utifrån prästens 

och statens  glasögon kunna återskapa  det  samhälle  som uppstod runt  det  samiska 

31 Israel Joachim (1999).32 Skau Greta (2007).33 Lundmark Lennart (2008):13.
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nomadfolket, likt Lundmark (2008) ovan nämner i sitt citat. Källmaterial från kyrka 

och kommun är också det enda autentiska material  vi  haft  tillgång till  och för att 

kunna skapa förutsättningar  till  reliabilitet  och validitet  i  denna studie är  detta  en 

mycket godtagbar källa. Dessutom har vi förhållit oss till sekretess på 70 år gällande 

utlämnade av personuppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen.34

Den tidigare kommunen Föllinge (idag tillhörandes Krokom)  i Jämtland har valts 

som geografisk avgränsning för datainsamling efter kunskap om att det under 1800-

talet ska ha funnits en ”lappskola” där. Genom denna upplysning tänker vi att det där 

funnits  en  interaktion  mellan  ”svenskar”  och  samer.  Det  visar  sig  att  Föllinge 

kommun under tiden för vårt nedslag var uppdelad i Hotagen, Föllinge och efter 1889 

Laxsjö kommuner. Dessa tre blir därmed utgångsläget för vår forskning. Det visar sig 

också att  samer vid tiden varit  hänvisade till  en egen kyrkoförsamling,  skild ifrån 

kommunernas  egna.  Samer  ifrån  alla  tre  kommuner  tillhörde  därav  Hotagens 

lappförsamling.   Husförhörslängder  är  den  källa  som  primärt  har  använts.  Ur 

husförhörslängder finns antecknat och har tillika kunnat utläsas om person haft en 

funktionsnedsättning.  Det går att  utläsa att  person varit  ”lytt”,  ”idiot”,  ”sinnesslö”, 

”sinnesrubbad”,  ”ofärdig”  och  dylikt.  Anteckning  gjord  i  husförhörslängder  är 

prästens  och  ska  därmed  spegla  rådande  kyrkolag  ifrån  1668.35 Vi  vet  inte  om 

samerna själva var av samma åsikt om eventuell funktionsnedsättning men det är ett 

problem vi inte kan komma ifrån då de själva inte fört anteckningar. I genomgång av 

husförhörslängder har vi sökt individer benämnda som ”lappar” med eventuella lyten. 

Huruvida dessa är renägare eller inte har vi inte tagit hänsyn till. Husförhörslängder 

ifrån  församling  exklusiv  för  samer  har  använts  varför  personer  ifrån  dessa 

församlingar med stor sannolikhet är av samisk börd. Personer är, förutom tillhörighet 

till  så  kallade  lappförsamlingar  många  gånger  också  benämnda  som  ”lapp”, 

”fjällman” eller ”fjällpiga”. Från husförhörslängderna har vi fått en urvalsram om 29 

personer benämnda som ”lappar” med olika lyten. Bryman (2008) tar upp målinriktat 

urval som ofta används i kvalitativ forskning med intervjuer som empiri. Att på ett  

strategiskt sätt hitta intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågan36. I vårt 

fall  har  vi  istället  sökt  igenom  dokument  och  letat  efter  personer  med  vissa 

egenskaper. När vi hittat dem har vi således kunnat gå vidare och fördjupat oss i dem. 

34 SFS 2009:400.35 Olsson Ingrid (1999).36 Bryman Allan (2008): 434.
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Totalt 29 individer lokaliserades i materialet, same med lyte, i och med detta kan vi 

välja  ut  illustrativa  personer  och  beskriva  dem  vidare  med  fallbeskrivningar. 

Urvalsproceduren till de tre valda individerna har utgått från hur mycket material vi 

funnit  i  källorna  samt  en  tanke  av  att  belysa  olika  livssituationer.  De  utvalda 

personerna är en pojke och två kvinnor. Pojkens far och styvfar illustreras även, samt 

alla tre personers övriga familjemedlemmar.  På detta sätt har tre grupper av intresse 

växt fram ur ett perspektiv av det sociala arbetet. En familj med social problematik, 

ett barn och en ensamstående och sjuk kvinna. Sedermera har vi sett till högsta instans 

för  tiden  och  dess  dokumentation,  nämligen  kommunalstämmoprotokoll  och 

kommunalnämndsprotokoll  för  de  tre  kommunerna.  Dessa  har  gåtts  igenom i  sin 

helhet  med  personer  från  urvalsram i  åtanke.   Vidare  har  de  personer  vi  valt  att 

fördjupa oss i  och illustrera som fallbeskrivningar sökts information om i förutom 

tidigare  nämnda  källor  också  i  in  och  utflyttningslängder,  obefintlighetsböcker, 

födelse  och  dopböcker,  lysnings  och  vigselböcker,  död  och  begravningsböcker, 

kommunionsböcker, äldrevårdsarkiv och barnhemsarkiv. Sydsamiska kulturcentrumet 

i Östersund ”Gaaltije” har kontaktats för samtal om samer, funktionsnedsättning och 

kunskapsläge. Därifrån har upplysningar om KMA:s (Kvinnliga Missions Arbetare) 

ålderdomshem för samer ”Fjällgård” i Hålland erhållits.  Varför också arkivmaterial 

för  Fjällgård  har  gåtts  igenom.  Husförhörslängder  har  vi  fått  tillgång  till  genom 

Nationell  Arkiv Databas  (NAD) och genom Arkiv Digital  (AD) på landsarkivet  i 

Östersund. Kommunalstämmoprotokoll och kommunalnämndsprotokoll för Hotagen, 

Föllinge och Laxsjö har fåtts tillgång till genom originalböckerna på kommunarkivet i 

Krokom.  Vi  kan  inte  hävda  att  husförhörslängderna  och  andra  dokument  vi  haft 

tillgång till ger en fullt rättvis bild av tiden. Dock så är genomgången data det enda 

autentiska material som finns bevarat från tiden vilket åtminstone ger en möjlighet att 

rekonstruera  illustrativa  fall.  Källmaterial  av  denna  karaktär  beskrivs  närmare  av 

Atkinson  & Coffey  (2004)  vilka  menar  att  dokument  ska  granskas  utifrån  vilken 

kontext de producerats i samt dess underförstådda läskrets.37 Tolkar vi dokumenten på 

detta sätt så anser vi att vi har viss inblick i vad de för tiden med makt och höga 

positioner hade för syn på sin omgivning. Tidens språkbruk har tolkats med hjälp av 

Nordisk Familjeboks  första  och andra upplaga  (1876-1926) vilka har  nåtts  genom 

projekt Runeberg.38 

37 Bryman Allan (2008).38 www.runeberg.org – Linköping Universitet.
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Bild 1. Bilden är ett fotografi taget av oss själva som illustrerar en del av hur datainsamling 

gått tillväga. Från vad som ses i bilden får vi här veta att person är betecknad som fattighjon 

och krympling. Exakt funktionshinder eller om personen är same kan vi ännu inte veta säkert. 

Om personen blivit benämnd som ”lapp” i något annat register eller om personen fått bidrag 

ifrån lapska fattigvårdskommittén kan vi med stor sannolikhet säga att personen är av samisk 

börd. 2012. Ingen copyright.39 

1863 – 1910 Historik och avgränsningsområde

Denna  avgränsning  har  gjorts  för  att  perioden  är  relativt  expansiv  med  stora 

samhällsförändringar  till  följd  av  industrialism,  filantropi  och  bildningen  av 

borgerliga  kommuner  år  1863,  som med  tiden  kommer  överta  många  av  kyrkans 

ansvarsområden. Dessutom träder under denna tid första renbeteslagen 188640 in och 

förutsättningarna för samerna ändras radikalt,  mer  utförligt  beskrivet i  detta arbete 

under avsnittet om samer. År 1885 tillsätts en statlig fogde, lappfogden i Jämtland 

vars främsta uppgift är att verka för gott samröre mellan bofasta och ’lappar’, samt att 

företräda kronan så att lagar om rennäring efterföljs.41

Från filantropi till socialt arbete

Under 1800-talet kom den ”sociala frågan” att hamna i centrum för debatt i Sverige 

och övriga Europa. Samhällsförändring leder till problem som fattigdom, alkoholism, 

familjers  sönderfall,  barnarbete  och  olycksfall.  Rädsla  för  de  fattigas  uppror  och 

försämrad moral försiggår filantropirörelsen. I denna mobilisering fick överklassens 

kvinnor  en stor roll,  fattigvård skulle  bedrivas utifrån kärlek,  idealitet  och kristlig 

39 Hotagen-AI-5-1877-1883-Bild-148.40 SFS 1886:38, § 1.41 Ibid.
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barmhärtighet.  Nya idéer om anstalter  och institutioner för vård aktualiserades och 

vetenskapen började intressera sig för problematiken.42

Kontexten. Sverige under slutet av 1800-talet till början av 1900.
Hade du en funktionsnedsättning i Sverige under 1800-talet eller början av 1900-talet 

hörde du per automatik till  det samlande begreppet ”abnormsaken”.  Abnormsaken 

var  ett  samlingsbegrepp  som  kan  översättas  ungefär  som  samhällsproblem, 

annorlunda, påfrestande. Dit hörde funktionshindrade, dit hörde kriminella, dit hörde 

alla  de  som  inte  betraktades  som fullt  normala.  Abnormsaken  var  ett  vedertaget 

begrepp. Använt av tidens läkare, sjukgymnaster, pedagoger, filantroper, politiker och 

andra.43 Men på samma sätt  som  abnormsaken  var ett relativt  godtyckligt  begrepp 

som inbegrep många kategorier av människor så var språkbruk för tiden godtyckligt 

och icke särkilt specifikt kategoriserande. ”Lytt” kan du ha kommit att bli benämnd av 

så skilda funktionsnedsättningar som att halta, att sakna hörsel eller sakna ett finger. 

Att en person blir benämnd som ”sinnesslö” kan ha haft en betydelse inom ett område 

och en helt annan betydelse inom något annat. Sinnessvag, sinnesslö, ofärdig, lytt,  

svag, oförmögen, döv, dövstum, blind med flera är alla begrepp använda vid tiden för 

att kategorisera någon som handikappad eller funktionsnedsatt.44 Sverige vid den här 

tiden stod inför stora förändringar. Industrialismen inleddes och tog fart. Vetenskapen 

tilltog i betydelse och fick makt där kyrkan tidigare haft monopol. Befolkningen växte 

och samhällsstrukturer förändrades. Samhället ställde nya krav på sina invånare. Den 

som tidigare kunnat fylla en funktion, funktionsnedsättning till trots, hade i många fall 

inte längre någon plats i det nya samhället. I detta nya samhälle finns bara plats för 

”det normala”. De som inte är normala ska göras normala, alternativt inte synas. Nya 

mentalsjukhus inrättas och anser sig ha medicinsk och pedagogisk kunskap att hjälpa 

individer som mist sitt förnuft och internatskolor för blinda och döva inrättas.45

Östersund
Industrialismen och dess expansion tog verklig fart i Östersund och Jämtland i och 

med  järnvägen  som  stod  klar  1882.  Denna  förbindelse  knöt  samman  Sundsvall, 

Östersund  och  Trondheim.  Under  denna  tid  expanderade  Östersund  som 

handelscentrum, befolkningstillväxten ökade markant i hela Jämtland. Med järnvägen 

42 Meeuwisse Anna, Sunneson Sune & Swärd Hans (2006): 29-32.43 Ohlson G Claes (2010).44 Ibid.45 Bengtsson Staffan (2005).

14



blev det billigare att importera spannmål och bönderna kunde koncentrera sig på att 

odla grödor mer anpassade för det jämtländska klimatet. Den odlade arealen ökade 

markant.  Handelssektorn  och  hantverk  växte  starkt  efter  1880-talet  i  och  med 

järnvägen och Östersund blev medelpunkten för hela jämtlands handel. Skogsbruket 

var  den  största  näringen  och  också  den  näring  som  expanderade  mest.  En 

fingervisning på denna expansion kan återfås om vi ser på antal  arbetsplatser  och 

antal arbetare för tiden inom industrisektorn. År 1860 fanns det elva arbetsgivare med 

28 anställda, år 1910 fanns 31 arbetsgivare med 269 anställda.46 

Fattigdom och fattigvård
Samtidigt med det ekonomiska uppsvinget inom industrin och handeln ökade antalet 

understödstagare inom fattigvården. Den 14 april 1863 ansökte fattigvårdsstyrelsens 

ordförande  medel  hos  stadsfullmäktige  för  de  nio  fattighjon  som  då  bodde  i 

Östersund, detta till en kostnad av 900 kr. Endast två år senare uppgick dessa till 35 

stycken, utifrån stadens totala befolkning på 1800 personer var detta en oroväckande 

utveckling. Trots stränga begränsningar av understödet, bland annat genom att hindra 

inflyttning av fattiga individer till staden, uppgick understödet år 1893 till uppemot 20 

000kr som omfattade 108 personer. Denna summa mer än tiodubblas till år 1932 då 

de  totala  kostnaderna  för  fattigvården  uppgår  till  250  000  kr.47 Den  totala 

befolkningen räknades år 1930 till 14153 individer.48 Hans Wallentin (1987) förklarar 

1800-talets fattigdomstrend utifrån tre grupperingar. Den första utgjordes av gamla 

personer, ofta sjuka och med dålig arbetsförmåga. Den andra gruppen beskrevs som i 

medelåldern med tillfälligt hjälpbehov, arbetsförmåga rådde oftast men den kunde för 

tillfället vara nedsatt. Den tredje kategoriseringen inbegrep försörjningssvårighet för 

familjer.  Problematiken kunde vara komplicerad  med sjukdom,  sociala  svårigheter 

och arbetsbrist som orsaker till fattigdomen.49 Enligt den fattigvårdsförordning som 

stadgades år 1871 menas att alla arbetsföra individer ovillkorligen skulle försörja sig 

själva  och  sina  barn.  Mannen  var  också  försörjningsskyldig  gentemot  sin  hustru. 

Kunde man av någon anledning inte förvärvsarbeta skulle den fattigvård som erbjöds 

46 Brome Janrik (1936): 140-144.47 ibid.: 163-175.48 Statistiska Central Byrån (1969).49 Wallentin Hans (1987).
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vara så pass sträng och pedagogisk inriktad att understödstagaren snabbt ville återgå 

till att försörja sig själv och sin eventuella familj.50 

Samerna
Ulf Drugge och Simon Lindgren (2001) poängterar att kulturbegreppet kring samernas 

sätt att leva som nomadfolk inte är speciellt enhetligt genom historien. Definitionen av  

kulturbegreppet  enligt  den  brittiske  sociologen  Anthony  Giddens  (1994)  inbegriper  

människors livssätt i ett samhälle och detta livssätt som något som skiljer sig åt mellan  

olika  grupperingar.  Utifrån  detta  resonemang  kan man  hävda att  det  som anses  vara  

samisk kultur varken idag eller under 1800-talet varit enhetlig utifrån värderingar, normer  

och materiella ting.51 Vidare menar Lundmark (2008) att samerna uppfattades på just på 

detta homogena sätt.  Att de vandrat in österifrån med sin kultur,  färdig att  applicera,  

samtidigt som svensken kom söderifrån och mötte dessa ’lappar’ på vägen.52 ’Lapparna’ i 

Jämtland  hörde  till  icke  territoriella  lappförsamlingar  och  var  mantalsskrivna  till  den  

sameby53 de tillhörde.  Vem som under dessa förutsättningar skulle stå  för  ’lapparnas’ 

fattigvård rådde det mellan stat och kyrka skilda meningar. I och med att kyrkan värnade 

för ’lapparnas’ andliga försörjning hamnade det ofta på dem att stå för eventuellt behov 

av bidrag eller annan insats. 

På detta sätt förhöll det sig fram tid 1918 års fattigvårdslag där staten tog över det fulla  

ansvaret för fattigvården.54 År 1746 tillsattes en särskild pastor Lapponum som skulle se 

till lapparnas andliga vård och kristliga tro, detta efter klagomål från bygdens bofasta.  

Kyrkoherden  i  Föllinge  socken  blev  nu  ansvarig  för  att  vara  pastor  i  den  lokala 

församlingen samt att ansvara för Jämtlands och Härjedalens alla ’lappar’. På detta sätt  

bildades  Föllinge  lappförsamling  och  lappmark  dit  alla  lappar  hörde  och  enskild 

kyrkobok fördes över dessa ’lappar’, den enda förbindelse de hade med Föllinge socken  

var pastorn. Då uppgiften blev för omfattande för en ensam pastor delades senare Föllinge 

lappmark upp i fyra lappmarker: Frostviken, Föllinge (Hotagen), Undersåker (Kall) och 

Hede (Tännäs). På detta sätt bildades Hotagen lappförsamling i slutet av 1700-talet dit  

alla ’lappar’ inom Föllinge, Hotagen och Laxsjö kommuner tillhörde.55 År 1886 stiftade 

50 Sjögren Mikael (1961):55-61.51 Drugge Ulf, Lindgren Simon (2001).52 Lundmark Lennart (1998):23-24.53 Sameby: Samebyn är en ekonomisk och administrativ sammanslutning som regleras i 
rennäringslagen. Det finns 51 samebyar i Sverige inom det s.k. renskötselområdet som sträcker sig 
från Idre och Dalarna i söder till Könkämä och Treriksröset i norr.54 SOU (1924:58).55 ibid.
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riksdagen den första renbeteslagen som syftade till att samerna skulle få låta sina renar 

vinterbeta utanför lappmarksgränserna, mark som tagits i beslag av kronan och nybyggare 

under 1700-talets koloniala våg i det område som samer idag kallar Sapmí, sameland. 

Samerna fick genom denna lag stärkt ställning gentemot bofasta inom jakt och fiske samt  

ensamrätt till rennäring. Denna lag reglerade dock det skatteland som samerna tidigare 

kunnat bestämma över inom samebyn. Nu kunde ingen enskild same hävda rättighet till  

visst  område  inom skattelandet.  Endast  samebyn  som kollektiv  kunde  nu  hävda  sina 

rättigheter  gentemot  kronan.  På  detta  sätt  reglerades  samernas  möjlighet  att  leva 

traditionellt. De samer som av olika anledningar blev tvungna att lämna rennäringen och 

istället slå sig ner i fjällskogen för att bedriva skogsbruk kunde inte längre hävda sin rätt  

att göra detta på skattelandet, som de fram till 1886 kunnat göra. Dessa samer förlorade så  

småningom sin samiska identitet.56 Den lapska fattigvården låg alltså under kyrkan, både 

utförandet och det ekonomiska ansvaret. I samband med nybyggarnas framfart och den 

exploatering  av  lappmarken  som ägde  rum under  1800-talet  fick  ’lapparna’  svårt  att 

överleva  på  renskötsel.  Fler  och  fler  ’lappar’  blev  således  beroende  av 

fattigvårdsunderstöd. År 1850 läste biskop Israel Bergman upp en motion om anslag för  

beredande av fattigvård för ’lapparna’, med medel från det allmänna och staten. Detta 

gick igenom med ett årligt bidrag på 1.200 riksdaler åt rikets fattiga ’lappar’. I och med 

att  staten  tidigare  uppmuntrat  människor  att  flytta  till  norra  delen  av  riket  bidrog  de  

naturligt till den undanträngning av samerna som förelåg, därmed kunde de inte moraliskt 

eller  kristligt  neka  lapparna  understöd.57 Samtidigt  rådde  en  sorts  allmän  uppfattning 

bland rikets beslutsfattare och riksdagsledamöter att ’lappen’ inte skulle få tillträde till  

kommunala bekvämligheter och samhällstjänster. Därigenom skulle lappen bli ännu latare 

och inte må bra. Med rasistisk underton var detta ett sätt att hålla ’lappen’ kvar på fjället  

så att allmänheten inte skulle behöva ha med dem att göra. Detta kallades för lapp ska 

vara lapp–politiken och syftade till att ’lappen’ skulle vara renskötare, ’lappar’ utan renar 

skulle ses som svenskar och betala skatt som vilken svensk som helst.58 Långsiktigt var 

det då billigare att betala understöd för att hindra ’lappen’ tillträde till den kommunala 

hjälpen.  Detta  lappunderstöd  steg  betydligt  under  åren  och  bara  för  Jämtland  låg 

kostnaden  på  16.054  kronor  år  1910.  Den  mycket  stora  ökningen  gjorde  att  den 

kommunala  fattigvården  för  de  bofasta  då  och  då  även  fick  kliva  in  med  medel  åt 

lapparna, medel som de då inte kunde få ersatt av staten.59                   

56 Kvenagen Per Guttom (1996): 91.57 ibid.58 Lundmark Lennart (2008):152.59 SOU (1924:58). 
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Resultat

Denna  första  tabell  är  en  sammanställning  vi  gjort  utifrån  Landshövdingens 

femårsberättelser för Jämtlands län och Härjedalen. I början av varje femårsperiod går 

denne igenom invånarantal och befolkningsförhållanden i länet, bofasta och ’lappar’. I 

denna går att utläsa ’lapparna’ till antal över den period vi har valt att fördjupa oss i, 

samt hur antalet ’lappar’ utvecklas under perioden. 60

År: 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910
Antal: 154 162 164 166 196 183 178 159 144

Förklaringen till  varför samerna ökar till antalet och sedan minskar förklaras enligt 

landshövdingen främst utifrån motsättningar mellan bofasta och samer, renbeteslagen 

från 1886 samt samernas oförmåga att sköta om sin renstam. Motsättningarna nådde 

sin kulmen runt 1890 då kronolänsmannen i Jämtland uppskattade att minst 150 renar, 

antagligen många fler, skjutits ned enbart under vintern på privat mark.61 Dessa illdåd 

tolkar  vi  som  stark  ovilja  från  bofastas  håll  att  tillmötesgå  samernas  behov. 

Renbeteslagen från 1886 bekräftade samernas rätt till vinterbete på privat mark. Men 

under samma tid förolyckades många renar av rovdjur, varma vintrar med isbildning 

som följd vilket försvårar renbetet enormt samt att samebarnen börjat få tillträde till 

skolgång i Hillsand och Undersåker. I och med de bekvämligheter som samebarnen 

kom i kontakt med i skolan valde de ofta att  inte återvända till  det hårda livet på 

fjället, vilket i sin tur försvårade renskötseln.62 

60 Rentzhog Sten (2000).61 Lundmark Lennart (2008): 114.62 Rentzhog Sten (2000).
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Denna andra tabell har vi sammanställt utifrån de sammanlagt 29 stycken individer vi 

funnit  med  olika  lyten  i  Hotagens  lappförsamling  mellan  åren  1863  –  1910.63 

Tabellen är en sammanställning av dessa 29 personers lyten och hur de är fördelade. 

Endast antal och lyte presenteras då det initialt är kopplat till vår första frågeställning i 

denna studie. 

En uppdelning mellan fysiska och psykiska besvär visar att 18 personer är betecknade 

med  fysisk  funktionsnedsättning  medans  11  personer  med  psykiskt 

funktionsnedsättning.  Utifrån  detta  diagram kan vi  urskilja  olika  former  av  lyten. 

Idioten, dumbommen, de sinnesslöa samt de svagsinta representerar tidens syn på de 

som helt enkelt fötts som mindre vetandes. 

Under  mitten  av  1800-talet  såg  många  positivt  på  att  kunna  utveckla  sinnesslöas 

förmåga genom träning och behandling, bland annat i de idiotskolor som startades 

runt om i riket. 

Det  råder  utifrån  detta  diagram  en  klar  överrepresentation  av  blindhet  som 

funktionsnedsättning.  De  dövstumma  utmärker  sig  inte  i  denna  kontext  men 

tillsammans  tillhör  dessa funktionshinder  vad som kännetecknats  som grunden till 

abnormsaken. Av de blinda har två individer, en gosse och en flicka av samisk börd 

erhållit skolgång på Tomteboda, institutet för blinda. Det framgår inte i arkiven att 

dessa fått ekonomiskt stöd varpå vi drar slutsatsen att de själva stått för kostnader för 

deras blindutbildning. 

Vid en närmare titt på nedanstående utdrag för Hotagens lapska fattigvårdsprotokoll 

för 1902 ser vi att många äldre finns bland de som benämnts som blinda eller med 

nedsatt syn. Utifrån detta drar vi slutsatsen att blindheten är ett resultat av ålderdom, 

många av de intagna på de lapska ålderdomshemmen led av blindhet. Detta kan vara 

en av anledningarna varför de ibland kom relativt unga till hemmet.

63 Hotagens lappförsamling 1855-1899 A I: 1-5, Församlingsbok 1895-1934 A II:1.
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Denna tredje tabell är en sammanställning av de samer som år 1902 fick understöd 

från Lapska fattigvårdskommittén. 64 Även denna tabell har vi själva framställt utifrån 

den dokumentation vi tagit del av i ovan nämnda arkivmaterial. 

Namn Födelseår Underhåll Anmärkning
Jonas Rönnqvist 1872 400kr Sinnessjuk, våldsam
Karin Jonsdotter 1827 200kr Sinnessjuk
Sigrid Rönnqvist 1896 100kr Bor hos morfar
Malin Larsdotter 1827 125kr Blind och svag
Henrik Jonsson 1832 165kr Utfattig och sjuklig

Sigrid Zackridson 1842 275kr Sinnessjuk
Jonas Renström 1862 300kr Sinnessjuk mycket. våldsam

Maria Staffansdotter 1816 150kr Oförmögen att vårda sig själv
Per Herman 1894 312kr Obotligt sjuk
Per Olofsson 1825 240kr Blind

Marta Jonsdotter 1818 200kr Idiot, oförmögen av förstånd
Maria Fredriksson 1841 25kr Svag syn, sjuklig

Lars Larsson 1825 60kr Sjuklig
Pål Nilsson 1848 25kr Svag syn och sjuklig

Margareta Jonsdotter 1834 75kr Enögd och sjuklig
Nils Rönnqvist 1832 35kr Dövstum, ofärdig, sjuklig
Pål Torkelsson 1834 35kr Sjuklig, behöver läkare
Johan Larsson 1839 60kr Nära blind, fattig

Märta Pålsdotter 1845 35kr Har stor familj
Lars Jönsson 1847 50kr Sjuk hustru

Petrus Jonsson
Margareta Pålsdotter

1832
1825

125kr Gamla och orkeslösa

Anders Larsson 1839 10kr Sjukt barn
Olof Jonsson Renström 1834 75kr Man och hustru sjuka

Lars Larsson 1858 75kr Stor familj, fattig
Jon Jonsson 1830 100kr Gammal och trög

Kerstin Jonsdotter 1834 100kr Gammal och svag
Tomas Larsson 1838 60kr Dövstum

Maria Jonsdotter 1832 135kr Nära blind

I  husförhörslängder  för  hela  tidspannet,  1863 -  1910 i  Föllinge/Hotagen  finns  två 

personer benämnda som ”sinnessjuka” i själva längderna,  däremot är åtta personer 

benämnda som sinnesjuka i den förteckning som finns över sinnesjuka i början av 

volym Hotagens lappförsamling F1/ - 1895-1934. Ser man på fattigvårdkommitténs 

protokoll bara för år 1902 är fyra personer benämnda som sinnessjuka. Utifrån detta 

kan vi göra en rimlig tolkning att korrespondensen inte alltid fungerade mellan olika 

instanser i samhället  på denna tid, alternativt  att det mellan olika myndigheter och 

personer av makt förelegat skilda åsikter avseende eventuell funktionsnedsättning.

64 Lappsak fattigvårdskommitténs arkiv SE/ÖLA/10580/-1902-1927 Landsarkivet i Östersund-1902.
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Fallbeskrivningar:

I nyss nämnda resultatdel har vi presenterat viss fakta från tiden i det lilla stora – från 

lokalsamhället  men utan att  ha knutit  an personligt.  Följande fallbeskrivningar kan 

inte anses vara representativa men de fyller ett illustrativt syfte. Fallbeskrivningarna 

berör en fysiskt funktionsnedsatt pojke vars ena förälder är same. Fallet visar hur man 

kunde hantera  barn med  funktionsnedsättning  och vad fysisk  funktionsnedsättning 

hade för inverkan på person och dess närmaste omgivning. I vår andra fallbeskrivning 

kan vi visa på en hel familj med diverse problematik. Vi presenterar här både kvinnor 

och män och hur hela familjen haft tillgång till olika instanser för att få ett reellt och, 

eller påtvingat hjälpbehov uppfyllt.  I den tredje fallbeskrivningen presenterar vi en 

person som kom till att bli benämnd som ”idiot” i anteckningar. Personen har valts ut 

av det enkla faktum att hon är den enda ur insamlat material omnämnd på så sätt.  

Sammanfattningsvis kan vi med våra fallbeskrivningar visa att situationen på jag – du 

nivå inte alltid var så problematisk som staten ville få det till.

Ofärdiga lappgossen Per Herman65

Första fallbeskrivningen berör den lilla pojken av samisk börd Per Herman, född år 1894 i  

Vinklumpsfjäll, Jämtland. Men Per Hermans historia får lov att ta sin början ett par år 

innan  han  föds.  Då  gifter  sig  nämligen  hans  pappa,  samen  Jonas  Larsson  med  Per 

Hermans mamma, den norska pigan Junetta Margreta Pedersdotter. Per Hermans far är 

son till två samer och härstammar från Vinklumpsfjäll tillbaka till Per Hermans farfar vad  

vi har sett. Han är vid lysning för att gifta sig med Junetta beskriven som en fjällman och  

arbetare. 1892 blir de två familj med Per Hermans storasyster Anna Maria. Två år senare 

får så Anna Maria ett syskon i Per Herman. Från födseln är inte Per Herman beskriven 

som avvikande från det normala på något sätt. Senare i livet kommer han dock att bli  

beskriven som ofärdig och obotligt sjuk. Familjen har det till en början stabilt med den 

tidens mått mätt, två barn och två föräldrar där fadern hade arbete och ägde sitt hem. Men 

marginalerna  mellan  stabilitet  och  olycka  är  små  och  skyddsnäten  svaga.  Innan  Per 

Herman ens hunnit fylla två år dör hans mamma av okänd anledning och Jonas Larsson 

ställs att ensam ta hand om två små barn, hem och arbete. Det dröjer inte länge innan  

Jonas Larsson i protokoll är beskriven som fattighjons änkling och Per Herman har vid 

65 Uppgifter om Per Herman och hans närmaste anhöriga återfinns i följande källor: Hotagens 
lappförsaml. hfl. AI:1:21, AI:1:34, AI:5:57, AI:5:70, AII:1:38, AII:1:70, dop. C:1:31, C:1:189 begr. 
F:1:2, F:1:10 Laxsjö församl. hfl. AI:1:103, AIIa:1:60, AIIa:1:145, AIIa:2:162, AIIa:3:200. dop. C:2:3, 
C:2:7, C:2:23 Föllinge församl. dop. C:5:36, C:5:28. Sørli kirkebok A:01:189  / Lapska 
fattigvårdsstyrelsens arkiv / Laxsjö kommstprtkl AI:1, AI:2 / 
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det här laget hunnit bli så stor att hans funktionsnedsättning har börjat synas och han 

kräver mycket av sin omgivning. En tänkbar skedd utveckling är att fadern får  lämna 

arbete eller arbeta mycket mindre till fördel för att kunna ta hand om sina två små barn,  

varav det ena av myndigheter snart kommer att beskrivas som en pojke som vårdas  

obotlig utskrifven från lasarettet i Östersund. Kräfver en ingekvat besvärlig meotod,  

enär  barnets  kropp  utgör  nära  vara  än  envar  död. Skyddsnät  finns,  svaga  och 

svåråtkomliga till trots men 1902 mottar fadern ett relativt högt anslag ifrån Lapska 

fattigvårdskommittén på 312kr för vård av sin obotligt sjuke son Per Herman. Innan 

historien om Per Herman livsöde fortsätter ska vi in på ett sidospår som bakgrund till  

resten av Per Hermans livsöde. Sidospåret hette Nils Brandelius. Nils Brandelius som var 

hemmahörandes i grannkommun Laxsjö. Nils Brandelius, född Nils Nilsson är under sin 

livstid  beskriven  såsom torpare,  gårdsägare  och  förrådsreparatör.  Han har  inte  vad vi 

kunnat se någon samisk anknytning, åtminstone inte sen två generationer tillbaka från 

honom själv. Nils Brandelius är en ganska anonym herre som inte syns i några dokument  

annat  än  då  han  uppgivits  i  husförhörslängder  och  då  lysning  för  giftermål  ägt  rum. 

Giftermål  blir  det,  med  den  femton  år  äldre  mamman  till  två  oäkta  barn,  Brita 

Andersdotter. Att det för tiden dröjde till en för Brandelius sett hög ålder innan giftermål  

kan man bara spekulera i varför så var fallet. Konstaterat är dock att Brandelius tog en  

femton år äldre kvinna med två barn. Kanske var det en praktisk lösning med vinningar  

för samtliga parter,  men det var knappast okonventionellt och innebär högst troligt en 

påfrestning  på  Brandelius  rykte  bland närstående.  De  två  barnen som vid  giftermålet 

redan är unga vuxna kommer senare att bli sedda som Brandelius son och dotter men 

behåller  livet  igenom  sin  mammas  efternamn,  dock  som  Andersson.  Brandelius  var 

säkerligen välmående men inte rik. Första gången han behöver hjälp utifrån är år 1915 då 

han mottar bidrag ifrån fattigvårdskommittén i Laxsjö kommun för vård av sin fru Brita 

Andersdotter som då ligger för döden och sin vid det laget sinnessjuka syster Kristina 

Nilsdotter. För att så återgå till Per Herman. Tillbaka år 1902 och då det finns att utläsa i  

Lapska fattigvårdskommitténs protokoll att Per Herman under kalenderåret 1903 kommer 

att vara under Nils Brandelius omvårdnad i dennes hem i Laxsjö vilket han är berättigad  

bidrag  till  om 312kr  per  år  +  12kr  för  medicin,  då  Per  Herman  är  av  samisk  börd.  

Situationen för Per Hermans familj har vid det här laget säkerligen blivit ohållbar. Inget  

källmaterial har hittats på exakt när det bestämts mellan fadern Jonas Larsson och Nils 

Brandelius att den sistnämnda ska ha hand om omvårdnaden för Per Herman. Tolkar man 

det  material  som  finns  att  tillgå,  som  säger  att  Per  Herman  kräver  ofantligt  av  sin  

omgivning och att fadern vid det här laget är beskriven som fattighjon kan man anta att  
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det har kommit till den punkt där fadern inte längre mäktar med, ekonomiskt, fysiskt och 

psykiskt.  Det  går  ju  heller  av  naturliga  skäl  inte  att  utläsa  om  bekantskaper  och  

vänskapsband i husförhörslängder eller några andra dokument från tiden men troligt är att  

Nils Brandelius sen tidigare är en vän till familjen Larsson. Så Per Herman bor sedermera 

hos Nils Brandelius under som det ska visa sig bli sina sista år innan han avlider 1904, av  

vad  som  finns  uppgivet  okänd  anledning  men  högst  sannolikt  som  en  följd  av  sin 

funktionsnedsättning. Precis som historien om Per Hermans livsöde fick börja ett par år 

innan dennes födelse får så historien avslutas ett par år efter dennes död. Systern Anna 

Maria är ett par år senare kvar hos pappan Jonas Larsson, pappan som inte längre är 

fattighjon utan återigen en arbetare/fiskare. 

Bild 2. Mannen som hade vårdnaden om barnet Per Herman, Nils Brandelius, ses längst till  

vänster i bild. Fotografiet är taget i Laxsjö år 1919. 1988. Copyright Nils Svensson/Jamtli.

Familjen Rönnqvist66

Rönnqvist var ett namn vi tidigt lade märke till under vår datainsamling. Familjen finns  

nämnd i många olika källor från tiden. Kristina som snart kommer att presenteras har 

också diskuterats på högsta ort för tiden, kommunalstämman. 

Kristina föddes 1874 som ett av sex syskon till samerna Nils Thorkelsson Rönnqvist och 

Karin Rönnqvist. Kristinas familj utmärker sig på flera sätt och blir aktuella för en rad 

olika insatser för tiden. Till att börja med så är Kristina den enda av sina syskon som 

66 Uppgifter om familjen Rönnqvist återfinns i följande källor: Hotagen lappförsaml. Hfl. AI:2:4, 
AII:1:8, AII:1:55, AII:1:60, AII:1:71, AII:1:80 begr. F:1:8, F:1:11, F:1:16, F:1:17, F:1:22, F:1:32 dop. 
C:1:11, Laxsjö församl. fly. B:2:6. Föllinge lappförsaml. dop. C:1:67, C:1:71/Lapska 
fattigvårdsstyrelsens arkiv/Laxsjö kommstprtkl AI:1, AI:2/Lappfogdens arkiv
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överlever sin 40-årsdag. Av de sex syskonen så är det Kristina och hennes äldre bror 

Jonas som är speciellt  omnämnda i sitt  lokalsamhälle.  Brodern Jonas (född 1872) blir 

redan i unga år benämnd sinnessjuk i husförhörslängder. Jonas är den som kommer till att 

bli näst äldst efter Kristina av syskonen. 38år gammal kommer han att avlida i lungsot på 

Uppsala hospital (mentalsjukhus).  Jonas förblir ogift.  Sina första år som vuxen är han 

stämplad som  sinnessjuk till  trots en självförsörjande arbetare. Men någonting händer. 

Som trettioåring anses han inte kunna ta hand om sig själv längre och det går att utläsa i  

lapska fattigvårdskommitténs protokoll  att  Jonas är  en  sinnessjuk och våldsam  person 

som kräver annans vård. Någon ”vård” i hembyn blir dock aldrig aktuell. Jonas skickas 

till Uppsala hospital där han som bekant blir kvar sina resterande levnadsdagar. 

Kristinas syskon Lars och Marta Maria är inte benämnda som ”avvikande” på något sätt 

eller  är  överhuvudtaget  dokumenterade  annat  än  i  husförhörslängder.  Vad  som  är 

anmärkningsvärt är att de inte blir äldre än 28 respektive 29år. Döda till följd av lungsot  

respektive  okänd  anledning.  Nils  Rönnqvist,  den  yngsta  i  syskonskaran,  blir  tidigt  i 

husförhörslängder  benämnd  som  svag.  En  benämning  som  senare  i  lapska 

fattigvårdskommitténs  protokoll  kommer  att  ha  utvecklats  till  ofärdig  och  sjuklig.  Så 

mycket mer vet vi inte om Nils. Familjen mottar ifrån lapska fattigvårdskommittén bidrag  

för  ett  antal  resor  till  sjukhus.  Sista  året  i  livet  har  Nils  också  fått  beteckningen 

sinnesrubbad och har hamnat under annan persons vård som har omvårdnad om ett antal 

personer som är benämnda med funktionsnedsättningar. Nils dör av okänd anledning som 

21åring, 1905. Kristina blir i tjugoårsåldern benämnd som avvikande första gången. Då 

som svagsint i husförhörslängder. Innan Kristinas liv hinner bli styrt av stämplingen av att 

vara svagsint hinner hon vid ett tillfälle bli benämnd som arbetare. 1896, som 22åring får 

Kristina en oäkta dotter. Dottern får samma namn som en av Kristinas systrar, Sigrid.  

Kristinas syster Sigrid kommer att dö ett par år senare, som 22åring, 1902. Hon liksom 

två andra  ur syskonskaran,  till  följderna  av lungsot.  Dottern Sigrid kommer tidigt  att 

hamna under sina morföräldrars omvårdnad i Hotagen och hos dem spendera sin uppväxt.  

Kristina blir under de kommande åren intagen för vård vid två tillfällen. Ena gången till 

lasarett  (sjukhus)  och  andra  gången till  hospital  (mentalsjukhus).  Det  har  dock bland 

beslutsfattare förelegat skilda meningar om behovet av vård för Kristina. Föllinge pastorat 

och Laxsjö kommun är vid Kristinas första hospitalvistelse 1894 av skilda meningar. I  

Laxsjö kommunalstämmoprotokoll för tiden går att utläsa att stämman har beslutat att stå  

för kostnaden för Kristinas vård då pastoratet icke ansett att hon behövt densamma. 
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År  1918  finns  att  utläsa  att  Kristina  återigen  har  spenderat  ett  par  månader  på 

mentalsjukhus för att sedan ha tillfrisknat. Hennes dotter Sigrid har hunnit bli 22år och  

flyttat ifrån sina morföräldrar för att jobba som piga i grannkommunen Laxsjö. Två år 

senare kommer hon att gifta sig och få en son. Kristinas mamma, Karin, har dött två år 

tidigare  av  okänd  anledning,  innan  dess  fick  fadern,  Nils  bidrag  ifrån  lapska 

fattigvårdskommittén  för  vård  av  sin  fru  som  då  beskrivs  som  ofärdig,  sjuklig  och  

inväntar döden. Kristina bor hos sin far Nils under vad som är det sista året innan han blir 

iväg till Hillsands ålderdomshem för samer där han kommer till att spendera sina sista år 

fram  till  sin  död  1926.  En  ålderdomshemsvistelse  som  bekostas  av  lapska 

fattigvårdskommittén. 

Idioten Margreta Junetta Olofsdotter67

Margreta Junetta Olofsdotter föddes 1868 i Anarisets lappby som yngsta av tre syskon 

och  dotter  till  de  renägande  samerna  Olof  Olofsson  och  Elin  Maria  Bengtsdotter. 

Familjen  kom  ifrån  Hotagen,  men  att  döma  av  familjens  och  dess  medlemmars 

flyttbenägenhet måste antas att små jämtländska kommunindelningar inte överrensstämt 

med  familjens  geografiska  tillhörighet.  Familjen  kan  nog  snarast  beskrivas  som 

kommandes ifrån  och hemmahörandes i  – Jämtland.   Margreta och hennes närmaste 

familj  beskrivs  i  kyrkoböcker  som  fjällfolk.  Margreta  t.ex.  äger  genom  sin 

familjetillhörighet trettio renar under sina första levnadsår. Men 1874, när Margreta bara  

är sex år gammal, dör fadern i familjen. 1879 gifter mamman om sig med samen Jonas  

Thorkelsson vilket föranleder att det 1889 återigen är dags för en flytt.  Mamman och 

hennes nya man flyttar till Oviken. Margreta, som nu har hunnit bli 21år och vuxen, blir  

kvar  i  Frostviken.  Hon  har  ännu  aldrig  benämnts  som  avvikande  på  något  sätt  i  

kyrkoböcker eller kommunstämmoprotokoll. 

Första gången hon benämns som avvikande (idiot) är i husförhörslängden för Hotagens 

bok  för  1884-1892.  Margreta  har  vid  det  här  laget  flyttat  ifrån  sin  födelsekommun 

Frostviken, tillbaka till dit familjen flyttade ifrån 25år tidigare, Hotagens kommun. I nästa  

kyrkobok, den mellan 1895-1934 är hon ett ”fattighjon” och en ”idiot”. I boken för 1895-

1934 har hon uppgivits som vistandes hos torparen Olof Persson i Laxsjö. Olof Persson, 

en  svensk  som blev  änkeman 1917.  Då  hon efter  1902 blivit  berättigad  bidrag  ifrån 

Lapska fattigvårdskommittén är hon beskriven som en ”idiot som är oförmögen att ta  

67 Uppgifter om Margreta Junetta Olofsdotter återfinns i följande källor: Frostvikens lappförsaml. dop. 
C:1:49 hfl. AI:4:90, AI:5:10, AI:5:23. fly. C:1:86. kml. DII:1:44 lys. EI:1:38 Oviken församl. fly. 
B:2:81 Hotagens församl. fly. B:2:7 Hotagens lappförsaml. begr. C:1:227. hfl. AI:1:26, AI:1:36, 
AI:2:34, AII:1:90. / Lapska fattigvårdsstyrelsens arkiv
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hand om sig själv”. 1918 blir hon inskriven på ålderdomshemmet för samer Fjällgård. 

Tiden på Fjällgård kantas av ett  par avvikelser,  under samma år som inskrivning och 

1925, men hon blir kvar på Fjällgård fram till sin död 1943.

Bild 3.  Begravning av avlidet  barn i  en grannkommun till  Per Herman.  Bilden spelar  en 

illustrativ  och  spekulerande  roll.  Säker  analys  blir  inte  möjlig  då  tillräcklig  data  rörande 

bilden inte funnits. Ett relativt stort antal individer hörandes till familjen framgår av bilden 

och man kan se att en av sönerna är mer välklädd än övrig familj, spekulativt kan det handla 

om att denne är utvald till högre utbildning. Familjen kan mycket väl vara av samisk börd,  

sett till det geografiska område de hemmahör i. Hade vi säkert kunnat spåra dem till att vara 

av samisk börd hade bilden kunnat ha ett analyserande värde då samiska attribut saknas i  

kläder, vilket visar på assimilation i det fall de är av samisk börd. 2012. Copyright Camilla  

Olofssons privata album. 

Diskussion

Initialt drar vi slutsatsen att KMA:s initiativ till fjällgård, äldreboende för samer måste ha 

välkomnats med stor glädje. Gamla samer kunde nu i lugn och ro bli omhändertagna efter  

deras  behov  på  livets  höst.  Huruvida  detta  äldreboende  bör  ses  som  ett  resultat  av 

ålderdom som funktionshinder  är  svårt  att  svara  på  men vi  väljer  att  se  det  som ett  

skyddsnät. Ett skyddsnät som faktiskt ser till att exklusivt värna om en minoritetsgrupps  

behov. Loseke (2010) beskriver i sin tredje aspekt av vad ett socialt problem är att det  

måste  vara  icke  isolerat,  något  som  skett  och  kommer  ske  flera  gånger.  Människor 

kommer alltid bli gamla och utifrån den tanken kan Fjällgård ses som ett lyckat initiativ,  
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som dessutom tar hänsyn till samernas speciella behov. Å andra sidan bör det diskuteras  

hur vida detta initiativ skapar orättvisa då det omöjligt finns plats för alla behövande 

samer, samer som sällan var välkomna på kommunala äldreboende. 

I  fallet  med  Kristina  Rönnqvist  som  benämnts  som  sinnesjuk  och  vid  två  tillfällen 

inackorderats  på  olika  sjukhus  var  det  tillslut  kommunen  som  stod  för  betalningen. 

Kyrkan  var  enligt  lag  de  som skulle  bistå  samerna  med  understöd  då  de  inte  kunde 

försörja  sig  själva.  Utifrån  frågeställningen  om  utsatthet  av  att  vara  same  och 

funktionshindrad menar vi att Kristina blev diskriminerad sina rättigheter från kyrkans 

sida. Då hon trots allt vistas på sjukhus är det svårt att se till kyrkans uttalande om att hon 

inte behövde denna vård. Vad som förelåg denna tvist är inte intressant att spekulera i,  

däremot visar kommunens handling att  lokalsamhället ändå bör ha sett  ett  värde i  att 

vårda sina invånare.  En rimlig tolkning kan vara att makthavarna för att  undgå social  

problematik i byn tog sig an Kristinas vård. Dock tog kyrkan sitt ansvar för Kristinas 

vistelse på Hillsands äldreboende som bekostas av lapska fattigvårdskommittén.

Utifrån Durkeims teori om mekanisk och organisk solidaritet kan vi konstatera att vid 

tiden  för  vårt  nedslag  uppstod  många  nya  avvikare.  Funktionsnedsättning  blev  till 

funktionshinder  när  industri  och  nytt  sätt  att  tänka  kring  arbete  krävde  en 

”genomsnittsarbetare”. Sålunda blev det svårt för den funktionshindrade att få tillträde till  

det nya samhället vilket satte stort tryck på fattigvården. Fattig blev man så gott som per 

automatik om man var funktionsnedsatt, just eftersom försörjning var så knutet till arbete.  

Här  hamnar alltså fattigvården i  fokus för  vad som senare kom att  utvecklas till  den  

”sociala  frågan”  i  samhället.  Frågan  huruvida  habilitering  var  något  som  samhället 

tillhandahöll  på  1800-talet  kan  besvaras  genom de institutionerna för  behövande som 

startades.  Den  bidragstrend  som  i  fattigvårdens  regi  tar  fart  kan  också  ses  som 

habilitering.  Men detta bör också ses i  ljuset av normaliseringstrenden och som Skau 

(2007)  talar  om  angående  klientskapande.  Genom  dessa  åtgärder  eller  habilitering 

marginaliserades de individer som blev benämnda som ”lytta” och precis som i dagens  

samhälle  var  det  i  1800-talets  samhälle sannolikt  svårt  att  göra  sig  av med en sådan 

stämpel.  Den  utveckling  som  sker  där  man  går  ifrån  en  gemenskap  byggandes  på 

mekanisk solidaritet till att istället bygga på organisk solidaritet är någonting som kan 

antas ge positiva effekter för interaktion mellan människor som i något avseende är olika 

varandra. Durkheim menar att solidaritet mellan människor tidigare har existerat till följd 

av gemensamma erfarenheter, uppfattningar och uppgifter. I den nya samhällsordningen 
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ändras  individs  syn  på  sig  själv  och  sin  omgivning  och  acceptans  för  olikheter  kan 

etableras. Detta ses på paradoxalt då detta är tiden då institutioner inrättas, fler och fler 

diagnoser  uppstår  och  rasbiologin  tar  fart.  I  det  organiska  samhället  kan  olikheter 

accepteras,  men  individ  måste  dock  ändå  ha  vinst  av  annan  individs  produktion. 

Rasbiologin  uppstår  och  kapitalismen tar  fart.  Detta  får  ses  i  ljuset  av  att  vara  poler 

motarbetandes  det  som möjliggjorts  genom övergång  till  den  organiska  solidariteten. 

Sammanfattningsvis är den nya organiska solidariteten medlet, ordningen som måste till  

för att acceptans ska kunna föreligga. Rasbiologin står dock i vägen genom att rangordna 

”bättre”  och  ”sämre”  människor.  Industrialismen  och  senare  även  det  kapitalistiska 

systemet verkar för att öka välstånd och rikedom i samhället. Till följd av rasbiologin och 

en  nyetablerad  samhällsordning  kommer  samer  och  funktionsnedsatta  även 

fortsättningsvis  att  stöta  på  patrull  i  sin  möjlighet  att  existera  och  verka  på  ett 

oproblematiskt sätt.  Denna paradox kan likväl kallas institutionell diskriminering. Den 

organiska solidariteten kan likväl ses på som en positiv utveckling för att kunna börja ta  

steg framåt mot ökad acceptans och omtanke. 

Utifrån Rasbiologi, rashygien och abnormskola blir det intressant att diskutera huruvida 

samerna faktiskt tillhörde denna abnorm som en direkt följd av sin etnicitet. Utifrån tidens 

syn på avvikare, normalitet och den vita människan som den självklart överlägsna ”rasen” 

kan vi se tendenser till denna systematiska nedvärdering av hela den samiska gruppen.  

Om vi utgår från detta blir dubbelheten för den lytte samen påtagligt stor och ytterst svår 

att  frångå. Dels handlar det då om att vara same och funktionshindrad, dels också att  

direkt vara tillskriven ett lägre stående förstånd till följd av rasbiologin. Att dessutom bli 

benämnd med olika lyten av präster och andra myndigheter för sin individuella olycka 

utifrån fysiska eller psykiska men. Utifrån detta resonemang blir då ett tänkbart svar på  

vår  första  frågeställning  att  just  vara  same ansågs  för  tiden  vara  ett  funktionshinder.  

Dessutom  kan  det  utifrån  den  fjärde  frågeställningen  visas  på  att  samerna  direkt 

diskriminerats i hur de framställs i historiskt källmaterial.

Om vi utgår från den tidens jag – det perspektiv. Hur stat och etablissemang hade befäst  

same  som  någonting  skilt  från  ”det  svenska”.  Bland  de  människor  vi  har  stött  på  i 

genomgånget material har vi kunnat illustrera tre fall av interaktion mellan människor ur 

jag – du perspektiv. Samer och svenskar var beblandade och hade relationer. Men så är 

det väl också än idag, där makt och vilja att forma annans åsikt och syn fått spelrum. Man  

har  en  relation  till  gruppen.  Men i  många fall  endast  ur  jag  –  det  perspektiv,  vilket  
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automatiskt  sätter  en  närmare  ett  läge  av  att  bygga  sin  kunskap  på  antaganden  och 

fördomar. 

Studiens  största  svaghet  ligger  i  empirins  beskaffenhet  och  den  samhällssyn  som låg 

bakom dess författande. Vi har sammanställt illustrativa fallbeskrivningar för att kunna ge 

en beskrivande bild av hur samerna uppfattades och själva uppfattande sin situation under 

denna tid. Självklart hade denna beskrivning varit mer träffsäker om samernas egna ord 

kunnat  återges.  Nu är  så inte fallet  då  samerna inte  har lämnat  efter  sig  eget  skrivet 

material. 

Detta leder oss rätt in på studiens styrka. Då vi genom överhetens glasögon fått  tolka 

samhällssynen på samerna för att kunna återge en illustrativ bild av hur samer med eller  

utan lyte bemötts under denna tid. Något som inte gjorts tidigare utifrån vår genomgång  

av  forskningsläget.  För  att  förstå  dagens  lagstiftning  och  politik  för  och  mot 

minoritetsgrupper  bör  en  historisk  förståelse  för  den  komplexitet,  stundtals  öppna 

rasistiska och diskriminerande agenda som i det här fallet handlat om samers rättigheter 

föreligga. Denna studie bör ses som ett embryo och vi uppmanar till vidare forskning 

inom ämnet så att en än tydligare förståelse kan nås inom ämnet. Det är av stor relevans 

för det sociala arbetets legitimitet och framtida anseende. 

Avslutning

Hur  kan  vi  idag,  2012 med  alla  rättigheter,  lagar  och  förordningar,  på  nationell  och 

internationell nivå fortfarande tillåta att så många som 50 procent av en samhällsgrupp 

står utanför arbetsmarknaden? Detta trots alla tekniska hjälpmedel och underlättningar 

som det nya informationssamhället bidrar med? Kan det vara så att vi helt enkelt glömt 

bort att se i backspegeln och tagit lärdomar av historien när vi dikterat dagens samhälle? 

Detta  är  en  konklusion  vi  tagit  till  oss.  Att  vara  del  av  en  minoritet  och  ha  en  

funktionsnedsättning var ett försvårande faktum historiskt sett. Idag kanske det inte gör  

skillnad  på  huruvida  man  är  same  eller  inte,  levandes  i  Sverige.  Men  har  alla 

funktionsnedsatta  samma  möjligheter  och  arbetas  det  för  alla  funktionsnedsattas 

rättigheter? Hur är det att vara invandrad till Sverige eller vara del av en annan minoritet  

än den samiska och ha en funktionsnedsättning i Sverige idag?
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