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Förord 

Vi vill till att börja med rikta ett stort tack till de personer som avvarat sin tid och öppenhjärtligt 

delat med sig av utvalda delar av sina liv. 

Ämnet som ligger till grund för denna studie ligger oss väldigt varmt om hjärtat och vi anser att det 

är viktigt att både öka och sprida kunskap kring det. De människor vi träffat och de berättelser vi 

fått tagit del av har förutom ökad kunskap också påverkat oss på ett personligt plan. Vi har fått en 

inblick i både positiva och negativa faktorer inom rennäringen och önskar att du som läsare bär med 

dig att det finns fler sidor än de som visas i denna studie, där fokus ligger på de negativa faktorerna 

och den problematik som renskötande samer kan uppleva.  

 

Östersund 22 maj 2014 

Silje Thomasson och Karolina Wassdahl 

  



 
 

Abstract 

Tidigare forskning visar att renskötande samer är överrepresenterade i självmordsstatistiken (Kaiser 

& Salander Renberg, 2012). I denna studie presenteras delar av livsberättelser från fem renskötande 

samer i Jämtlands län. Avsikten är att ge en inblick i livet som renskötare i ett postkolonialt 

samhälle, vilka svårigheter det kan innebära och hur svårigheterna i värsta fall kan få den extrema 

konsekvensen att en renskötare tar sitt liv. Urfolksforskare menar att självmord bland 

urfolksgrupper måste förstås som en konsekvens av att de genom kolonialisering blivit fråntagna sin 

kulturella identitet och att konventionella åtgärder på individnivå därför inte är lika verksamma som 

att bidra till återupprättandet av den kulturella identiteten inom gruppen (Lawson-Te Aho & Liu, 

2010). Resultatet av studien visar att identitet, ekonomi och maktpositioner är några av de 

avgörande faktorerna när det kommer till levnadsvillkoren inom renskötseln och därmed också när 

det kommer till självmordsproblematiken. 

Nyckelord: renskötande samer, urfolk, självmord, postkoloniala studier 
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Inledning 

Samer är Sveriges ursprungsbefolkning och förknippas ofta med renen och renskötseln. Historiskt 

sett livnärde sig samer på renskötsel, jakt och fiske men idag ser det annorlunda ut. Den största 

delen av den samiska befolkningen lever idag inte som renskötare utan försörjer sig på yrken 

utanför renskötseln och lever ett liv assimilerade till det svenska samhället. För att förstå 

uppdelningen av samerna krävs en historisk tillbakablick till 1700-talet och kolonialiseringen av 

Sápmi
1
 då samerna blev tvungna att assimileras till det svenska samhället på grund av att 

äganderätten till markerna de använde som renskötselområden gavs till nybyggare (Kaiser, 2011). 

Många samer tvingades sluta med renskötsel och istället försörja sig på annat sätt. 

Kolonialiseringen resulterade i att endast en liten del av den samiska befolkningen levde kvar som 

renskötande samer. Denna grupp lever i dag under stor press att föra traditionen vidare, trots att de 

befinner sig i en utsatt situation och i en näring som många gånger är så väl osäker som ogynnsam 

(Nordin, 2007). Totalt beräknas det finnas omkring 100 000 samer varav många fortfarande är 

bosatta i Sápmi, ett område som omfattar de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland, 

där samer levt sedan urminnes tider (Kaiser & Salander Renberg, 2012). I Sverige bor omkring 20 

000 samer varav drygt 4 500 är registrerade renägare (Nordiska Museet, 2007). Av de registrerade 

renägarna är det dock bara hälften som arbetar aktivt inom rennäringen. 

Samhällets syn på den samiska kulturen beskrivs ofta i form av renskötande samer. Detta står ofta i 

relation till att samer som lever som renskötare själva beskriver att identiteten är starkt förankrad i 

både yrket och kulturen (Jacobsson, 2011). Identitet kan ses som tudelad genom att den är skapad 

dels av inre faktorer, individens egen uppfattning om sig själv, och dels genom yttre faktorer, andras 

uppfattningar av individen (Åhrén, 2008). Detta leder i sin tur till att både inre och yttre faktorer 

förankrar den samiska identiteten i renskötseln. Genom att renskötsellivet skiljer sig en del från den 

svenska samhällsnormen kan det i vissa fall vara problematiskt som renskötare att förhålla sig till 

dessa två skilda kulturer. Att upprätthålla sin kulturella identitet och samtidigt följa det svenska 

samhällets utveckling kan skapa en inre konflikt och ambivalens vilket i sin tur kan leda till en kris 

(Johansson, 1996). Denna identitetsambivalens är gemensam för samtliga urfolk. Bland de urfolk 

som finns runt om i världen, som genomgått kolonialisering och blivit minoriteter i sina länder, är 

självmordsfrekvensen dubbelt så hög jämfört med den övriga befolkningen (Lawson-Te Aho & Liu, 

2010). Renskötande samer är en av dessa grupper som löper ökad risk för självmord, ett problem 

som bland annat Kaiser och Salander Renberg (2012) synliggör i sin rapport Suicidal expressions 

among the Swedish reindeer-herding Sami population. Problemet beskrivs som särskilt svårt i de 

södra delarna av Sápmi. Majoriteten av självmorden inom gruppen renskötare har nämligen begåtts 

                                                             
1 Sameland 
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av renskötare i södra delarna av Sápmi (Sjölander, Edin-Liljegren & Daerga, 2009). Detta beror på 

att det är svårare villkor i de södra renskötselområdena, vilket bland annat förklaras av större 

konkurrens om markområdena mellan samer och andra markanvändare (Jacobsson, 2011; Nordin, 

2007). 

Frågan kring bakomliggande faktorer till den höga självmordsfrekvensen bland renskötande samer 

har väckts i tidigare forskning och det finns en mängd svenska studier gjorda på området, 

framförallt då inom psykiatrisk forskning. För att komma fram till en fullständig förklaringsmodell 

krävs dock en förståelse för att så väl fysisk, psykisk och social utsatthet kan vara möjliga 

bakomliggande faktorer till den höga andelen självmord inom en grupp (Ringskog Vagnhammar & 

Wasserman, 2010). Grundproblematiken är enligt urfolksforskare det traumatiska förlorandet av sin 

kultur som urfolk genom kolonialisering erfarit (Lawson-Te Aho & Liu, 2010). Eventuella åtgärder 

bör därför vara att bidra till återupprättandet av den kulturella identiteten. Då detta i allra högsta 

grad är en social process är det en problematik som hör hemma inom ramen för socialt arbete. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka renskötande samers syn på orsaker till den höga 

självmordsfrekvensen inom gruppen. 

Frågeställningar 

De frågeställningar som har varit utgångspunkten i denna studie är följande: Vilka bakomliggande 

faktorer finns till den höga självmordsfrekvensen bland renskötande samer? Påverkar renskötande 

samers levnadsvillkor självmordsfrekvenser bland dem? Vilka specifika åtgärder ser respondenterna 

för att minska självmorden bland renskötande samer? 

Definitioner enligt lag 

Utformningen av den lag som idag reglerar rennäringen hade sin början långt tillbaka i tiden. Lantto 

(2000) skriver att i början på 1800-talet framkom ett tydligt behov av en enhetlig lagstiftning som 

gällde renskötseln i Sverige. En kommitté tillsattes då 1882 för att jobba fram ett lagförslag rörande 

de svenska samerna och deras förhållande till de bofasta. 1886 skickades en proportion till 

riksdagen och den 1 januari 1887 godkändes proportionen av riksdagen och Sverige hade sin första 

renbeteslag. Lagen reviderades därefter ytterligare två gånger, 1898 och 1928, på grund av 

oklarheter i tolkningen av lagen om vem som omfattades av den. 1971 kom den rennäringslag som 

används än idag, vilken skulle underlätta för samarbetet mellan renskötarna i byarna. Lappby blev 

sameby och definierades då som en ekonomisk förening. Det utformades även tydliga och 
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detaljerade bestämmelser om vem som omfattades av lagen, för att undvika ett tolkningsutrymme 

(Lantto, 2000). 

De lagar som reglerar vem som anses vara same och vem som får bedriva renskötsel idag är 

Sametingslag (1992:1433) och Rennäringslag (1971:437). För att skapa en förståelse för vilka som 

definieras som samer och renskötande samer i denna rapport återges nedan utvalda delar av den 

gällande lagstiftningen. Hur lagarna kan påverka renskötande samer i praktiken kommer delvis att 

redogöras för längre fram. Sametingslagens främsta uppgift är att bevaka frågor som rör samisk 

kultur i Sverige. Sametingslagen definierar också vem som avses vara same. Enligt 1 kap 2 § 

Sametingslag (1992:1433) avses med same den som anser sig vara same. Denne, dennes föräldrar 

eller mor- eller farföräldrar har sannolikt haft samiska som språk i hemmet eller har en förälder som 

varit upptagen i röstlängd till Sametinget. Rennäringslagen är den lag som reglerar rennäringens 

villkor i Sverige. Enligt 1 § Rennäringslag (1971:437) har den som är av samisk härkomst 

renskötselrätt och får använda mark och vatten för underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten 

grundar sig på urminnes hävd och får endast utövas av den som är medlem i en sameby. 

Tidigare forskning 

Identitet 

Identitet är ett begrepp som omfattar många delar av en individ och som tillsammans utgör den 

individen är. Identitet är kulturellt betingat och skapas mellan människor och miljö och uppstår 

genom individens egen uppfattning av sig själv i samband med hur omgivningen ser på individen. 

Stämmer individens och omgivningens uppfattningar överens upplever också individen sin identitet 

som starkare (Åhrén, 2008; Aronsson, 1999). Eftersom det samiska samhället är juridiskt uppdelat i 

renskötande samer och icke-renskötande samer kan identiteten vara särskilt viktig för den 

renskötande gruppen där identiteten ofta är starkt kopplad till yrket. Tillhörigheten till kulturen och 

det renskötande yrket som ett kulturarv är viktig då samer en gång blivit fråntagna delar av sin 

identitet genom kolonialiseringen (Åhrén, 2008). 

Förutom den lag som utgör den juridiska definitionen av en renskötare handlar identitet om 

individens egen personhistoria och om hur individen genom den ser på sin egen identitet. Den är 

ofta kopplad till fasta kategorier som är situationsoberoende, vilket gör att personhistorian på ett sätt 

blir bindande för identiteten. Barndomen spelar en stor roll i hur identiteten ser ut för varje individ 

eftersom den ses som en av de faktorer som är mest bestående (Åhrén, 2008). Det skapas en 

ideologisk grund hos de som växer upp i renskötarfamiljer, vilken ofta är starkt förankrad till 

renskötseln och som därmed bidrar till en vilja hos de som växer upp att satsa på renskötsel 
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(Nordin, 2007). En statistisk undersökning från Statistiska centralbyrån m.fl. (1999) visar att på 

frågan: “Varför valde du att bli renskötare” instämde 77 % av de tillfrågade renskötarna helt på 

påståendet: “Mina föräldrar var renskötare. Det var naturligt att ta över efter dem.”. 

En individs personliga historia och uppväxt har en stark koppling till de normer och värderingar 

som individen har eftersom de skapas i samspel med omgivningen. De utgör den sociala identiteten 

och avser den del av identitetsskapandet som rör gruppen som sådan, i det här fallet renskötare 

(Åhrén, 2008). Att inte vara renskötare och vara en del av renskötselkulturen kan därför innebära ett 

ifrågasättande av den egna identiteten (Jacobsson, 2011). Samisk identitet kan vara starkt 

förknippad med den relation både individen och familjen har till renskötseln (Åhrén, 2008). Med 

det menas att den samiska identiteten kan stärkas ju större tillhörigheten till renskötseln är. Genom 

dessa olika aspekters påverkan på identitetsskapandet kan det vara särskilt svårt för renskötande 

samer att passa in i både den samiska kulturen och det svenska samhället, genom de olikheter dessa 

skilda kulturer representerar. Det kan leda till en inre konflikt och ambivalens vilket i sin tur kan 

leda till en kris (Johansson, 1996). För att individen själv ska kunna känna en trygg identitet måste 

individens egen uppfattning på ett positivt sätt bekräftas av omgivningen, vilket kan bli svårt om 

individen tillhör en grupp som har blivit stigmatiserad (Åhrén, 2008). 

Ekonomi 

De ekonomiska förutsättningarna för renskötare i Sverige är svåra (Nordin, 2007). Trots att det 

finns undantag genererar renskötsel generellt sett låga inkomster och möjligheterna för renskötare 

att själva påverka sin ekonomiska situation är begränsad (Jacobsson, 2011). I ett renskötselföretag 

kommer, till skillnad från andra företag, de huvudsakliga inkomsterna endast en eller två gånger per 

år eftersom yrket är säsongsbetonat. Inkomsterna måste därför förvaltas på ett sådant sätt att de 

räcker hela året. Ofta innebär det dock att det blir likviditetsbrist inom renskötselföretagen någon 

gång under året (Nordin, 2007). 

Renskötsel är en näring där hela familjen är involverad och där alla bidrar på sitt sätt. Renskötseln 

är dock ett mansdominerat yrke, vilket kan ha sina grunder i yrkets fysiska karaktär samt i vanor 

och traditioner (Jacobsson, 2011). Ungefär två tredjedelar av de registrerade renägarna är nämligen 

män och åtta av tio renar ägs av män (Statistiska centralbyrån m.fl., 1999). Arbetsfördelningen och 

könsrollerna inom samebyar ser ungefär likadana ut nu som förr. Det är främst kvinnorna som 

sköter familj och hushåll medan männen är ute i renskog. Kvinnorna har ofta stor omsorg för sina 

män och lever ett flexibelt liv efter renskötselns ovissa tider. Allt för att renskötseln ska kunna leva 

vidare. Det anses därför viktigt för många renskötande samer att hitta en partner som har förståelse 

för renskötsellivets speciella villkor, vilket många hittar i andra samer med samma bakgrund inom 
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renskötseln (Jacobsson, 2011). Ekonomin inom renskötseln är många gånger både osäker och 

ogynnsam (Nordin, 2007; Statistiska centralbyrån m.fl., 1999). Då det kan vara svårt att försörja en 

familj på inkomsten från renskötseln i dagens samhälle har dagens renskötarfamiljer ofta en part 

som arbetar utanför renskötseln, vanligvis kvinnan (Jacobsson, 2011). Kvinnan står då för den 

stabila inkomsten i familjen. Samiska kvinnor har högre utbildning än andra kvinnor i norr, vilket 

också innebär att samiska kvinnor generellt sett har bra inkomster. Den ekonomiska situationen i 

renskötarfamiljer innebär därmed inte längre att kvinnan står i beroendeställning till mannen utan 

att mannen tvärtom står i beroendeställning till kvinnan. För de renskötande män eller kvinnor som 

står utan partner är den ekonomiska situationen svårare eftersom då inte finns någon fast inkomst 

till hushållet. 

Den osäkra ekonomin för renskötselföretag beror till stor del på faktorer som för renskötaren är 

svåra att påverka. I varje sameby finns bestämmelser från Länsstyrelsen om hur stort det totala 

renantalet får vara (Jacobsson, 2011). Dessa renar ska fördelas på samtliga renskötare inom 

samebyn vilket gör att det kan uppstå en konkurrens bland renskötarna då störst antal renar ger 

störst inkomst (Nordin, 2007). Det är inte heller en okomplicerad verksamhet att starta upp då det 

förutom stor kunskap och erfarenhet krävs ekonomiskt kapital för att, inte bara köpa in renar om 

nödvändigt, men även ha tillräckligt med kapital för de utgifter som renskötsel kräver innan 

verksamheten börjar generera några inkomster. Det är svårt att expandera sin verksamhet och 

skynda på processen genom att öka sitt renantal och därmed sina inkomster. För att kunna göra det 

måste det nämligen antingen finnas plats för fler renar inom samebyn eller någon annan renskötare i 

samebyn som är villig att gå ner i renantal till förmån för den nya renskötaren. 

Den renhjord man som renskötare äger är i sin tur sårbar på grund av en rad yttre faktorer. En av de 

största faktorerna är predation (Statistiska centralbyrån m.fl., 1999). För de stora rovdjuren järv, 

varg, björn och lodjur utgör renen det viktigaste bytesdjuret (Bjärvall, Franzén & Heikenfeldt, 

1990). Förlusten av ren på grund av rovdjur utgör därför ett stort hot mot renskötseln (Statistiska 

centralbyrån m.fl., 1999). Antalet renar som dödas av rovdjur varje år är mellan 50 000-60 000, 

vilket utgör samma antal renar som slaktas per år (Jacobsson, 2011). I vissa samebyar är det till och 

med så att rovdjuren tar all återväxt av främst kalvar, vilket gör att det inte finns några kvar till 

slakt. Det betyder att dessa renskötande samer blir beroende av statens ersättning för predation. Mer 

om denna typ av beroendesituationer och olika maktpositioner beskrivs vidare under nästa del. 

Maktpositioner 

Inom rennäringen finns en historia av maktlöshet som lever kvar än idag. De renskötande samerna 

lever idag under flertalet maktutövare och upplever att kontakten med olika myndigheter präglas av 
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ojämnlika förhållanden mellan majoritet- och minoritetssamhället, där de som representerar 

majoritetssamhället har makten och fattar de beslut som rör samerna och deras rennäring. Den 

historia som ligger bakom dessa maktförhållanden präglar båda parter än idag och det kan inte 

uteslutas att myndighetsföreträdares förhållningssätt har påverkats av den negativa bild av samer 

som historiskt sett präglat Sverige (Pikkarainen & Brodin, 2008). 

Då renantalet, som tidigare nämnt, regleras av Länsstyrelsen sätts renskötarna i en 

beroendeställning gentemot myndigheten vars bestämmelser påverkar den enskilda individen och 

gör denne maktlös i förhållande till sin egen näring (Jacobsson, 2011). Renskötande samer äger inte 

heller de markområden som används för att bedriva renskötsel på, utan marken tillhör andra. Staten, 

skogsbolag och lantbrukare är några exempel. Det som reglerar var renskötsel får bedrivas är 

renskötselrätten, en bruksrätt för att samer ska få använda mark och vatten att bedriva renskötsel på 

(Svensk Information, 2009). Denna situation resulterar i en ojämn maktrelation som sätter samerna i 

en beroendeställning och en position där de inte kan påverka exploatering av mark de är beroende 

av för att bedriva sin näring. Resurskrävande industrier som exempelvis vatten- och vindkraftverk 

påverkar miljön så pass mycket att det leder till en ohållbar utveckling. Både samer och urfolk 

generellt får betala ett oproportionerligt högt pris till förmån för sådana resurskrävande industrier 

(United Nations, 2009). Det ger sig uttryck exempelvis genom att samer inte kan bruka marken för 

renskötseln. Expansion av samhällen och bebyggelseområden är ytterligare ett hot mot rennäringen 

som bidrar till minskade områden av markanvändning för renskötseln. Det blir därför problematiskt 

att flytta renarna mellan olika betesområden eftersom områdena där renar är förbjudna blir allt fler 

och allt större (Bäck, 1992). Den hårda konkurrensen om renbetesmarker har gjort att rennäringen 

idag är mer hotad än någonsin tidigare (Sjölander m.fl., 2009). Utvecklingen och satsningen på 

infrastrukturen anses även späda på utvecklingen av näringsliven i samhällena och utgör en egen 

risk genom det höga antalet trafikolyckor som medför att renar förolyckas (Bäck, 1992). 

Självmord 

I en global kontext är självmord bland urfolk mer än dubbelt så vanligt som bland övrig befolkning 

(Lawson-Te Aho & Liu, 2010). I svenska studier har man sett att självmord bland renskötande 

samer är vanligare än hos jämförbar grupp (Jacobsson, 2011; Kaiser & Salander Renberg, 2012). 

Sjölander m.fl. (2009) menar att det dock är viktigt att understryka att det inte pågår någon 

självmordsepidemi bland samer men att det finns skillnader i jämförelse med icke-samer. Även om 

dessa skillnader inte är lika stora som bland andra urfolk finns ändå anledning att tro att 

självmorden är en konsekvens av att samer är en marginaliserad grupp. 
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Statistik visar att självmord är vanligare hos män än kvinnor vilket kan förklaras av att männen är 

överrepresenterade inom yrkesgruppen renskötare. Förekomsten av självmord är högre hos gruppen 

unga män i glesbygden, en grupp många renskötande samer tillhör (Hassler, 2005). Geografiskt sett 

är risken för självmord större i södra delarna av Sápmi, vilket kan ha sin förklaring i att villkoren 

för renskötseln är svårare i de södra renskötselområdena. Jacobsson (2011) menar att självmord är 

en extrem konsekvens av en ohållbar livssituation, vilket stärker teorin om att tuffare livsvillkor 

leder till fler självmord. Anledningen till att villkoren är tuffare i de södra renskötselområdena beror 

till stor del på markanvändningsfrågor. Renskötare i söder har nämligen väldigt begränsade ytor att 

bedriva renskötsel på vilket ofta leder till konflikter och svåra livssituationer (Nordin, 2007). 

Då det gäller självmordsprevention riktar forskare ofta in sig på de riskfaktorer som finns på 

individnivå (Lawson-Te Aho & Liu, 2010). Enligt forskning som gjorts på självmord bland urfolk 

bör fokus när det gäller individer inom gruppen urfolk istället ligga på gruppnivå. Det går nämligen 

inte att använda sig av konventionella metoder för att förstå, förklara och åtgärda 

självmordsproblematik bland ursprungsbefolkning. Urfolksforskare menar att 

självmordsproblematiken bland urfolk grundar sig i att gruppen på grund av kolonialisering en gång 

blivit fråntagen sin kulturella identitet och att åtgärderna därför bör vara att återupprätta kulturen 

inom gruppen snarare än något annat (Lawson-Te Aho & Liu, 2010). Problemet bör därför ses som 

socialt förankrat, varpå det är ett problem som är högst aktuellt inom ramen för socialt arbete. 

Durkheim (1983) skriver i sin studie om självmord att de sociala faktorerna bakom fenomenet 

grundar sig i individens yttre omständigheter och situation. Individer är kopplade till olika grupper 

som exempelvis familj och politik. För att minska självmorden menade Durkheim att man måste 

koppla individen till dessa grupper med bestämda funktioner för att öka förbindelsen mellan individ 

och samhälle. 

Kolonialiseringen av Sápmi 

Kolonialismen har tagit sig i uttryck på skilda sätt i olika delar av världen. En gemensam nämnare 

är att den har satt ursprungsbefolkning och nybyggare i en komplex relation till varandra (Loomba, 

2008). Brännlund och Axelsson (2011) skriver om vikten att skapa en medvetenhet kring ett 

historiskt perspektiv och hur kolonialiseringen har påverkat den nuvarande situationen och den 

sårbarheten som finns hos ursprungsbefolkning som erfarit detta. Medvetenheten öppnar nämligen 

för en bredare förståelse och kunskap. 

Kolonialiseringen av Sápmi har sina rötter långt tillbaka i tiden, så tidigt som på 1500- och 1600-

talet började kolonialiseringen av Skandinavien. Den största skillnaden för samerna kom dock först 

på 1700-talet. Kolonialiseringen innebar att samerna förlorade land där de bedrev sin renskötsel. 
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Staten mutade skandinaver att flytta och bosätta sig i Norrland genom att erbjuda dem fördelar så 

som undantag från att betala skatt och göra militärservice (Olsson & Lewis, 1995). Samerna 

tvingades då assimilera sig på grund av att äganderätten till markerna som de använde som 

renskötselområden gavs till dessa nybyggare (Kaiser, 2011). Historiskt sett tyder det på att de 

nordiska staterna utnyttjade sina nationella rättsliga och politiska institutioner för att tvinga samerna 

att assimilera sig (Olsson & Lewis, 1995). Av särskild betydelse i detta sammanhang är den politik 

Sverige förde för att dela samerna i två grupper, de som var respektive de som inte var associerade 

med renar. De som kunde försörja sig på renskötsel fick fortsätta med det och fick laglig rätt till 

land, jakt och fiske. De som inte kunde försörja sig på enbart renskötsel fick istället assimilera sig 

till det svenska samhället. Sverige bedrev en samepolitik där ledorden löd “lapp ska vara lapp” som 

syftade till att de renskötande samerna skulle bevara sin samiska kultur och minimera kontakten 

med civilisationen (Lundmark, 2002). Endast de renskötande samerna sågs som samer, vilket 

betydde att majoriteten av den samiska populationen blev uteslutna ur den samiska kulturen och 

förlorade en stor del av sin identitet, något vi ser spår av än idag (Lantto, 2000). Kolonialiseringen 

av Sápmi innebar för många samer en assimilationspolitik som medförde en skam över den samiska 

kulturen. Denna skam, precis som förbudet mot det samiska språket, har satt djupa spår hos vissa 

generationer samer som än idag bär med sig skammen och undviker att använda sig av det samiska 

språket. 

Relationen mellan renskötande samer och majoritetssamhälle har sedan länge varit komplicerad. 

Genom kolonialiseringen av Sápmi på 1700-talet har samer i allmänhet, och renskötande samer i 

synnerhet, blivit styrda av majoritetssamhället. Trots att renskötseln under 1900-talet erkändes som 

en uteslutande samisk verksamhet var samernas möjligheter att påverka lagstiftningen kring 

verksamheten minimala och minskade under samma period (Brännlund & Axelsson, 2011). Detta 

till trots att det fanns en medvetenhet hos administratörer att kunskapen om renskötseln bäst 

förstods av renskötarna själva och att de beslut som togs på administrativ nivå kunde ha negativa 

effekter på renskötseln och dessutom sätta renskötarna i en maktlös position inom sin egen näring. 

De många val som görs av majoritetssamhället påverkar renskötseln och individer som verkar inom 

den än idag (Jacobsson, 2011). 

Postkolonial teori 

Ett kolonialt förflutet lämnar ett arv hos den grupp som en gång varit utsatta och gjorts till en 

minoritetsgrupp i sitt land. Majoritetsgruppen lever ofta i förnekelse medan det för 

minoritetsgruppen, i det här fallet urfolket, alltid är något som lever kvar. Nedan presenteras den 

postkoloniala teori som ligger till grund för denna studie, samt hur det är möjligt att utifrån denna 
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teori tolka de bakomliggande faktorer som kan finnas till den höga självmordsfrekvensen bland 

renskötande samer. 

Postkolonialism kan ses som ett komplext begrepp eftersom det signalerar om en tid efter 

kolonialismen. Detta kan leda till en problematik då strukturerna av kolonialismen fortfarande lever 

kvar på många platser i världen och människor fortfarande blir förtryckta på samma sätt som 

etablerades under kolonialismen. Postkolonialismen bör därför inte ses som en markör för 

kolonialismens slut, utan istället som ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och dess 

följder (Loomba, 2008). Den dominerande gruppen tenderar att glömma att deras kultur en gång 

orsakat förtrycket av en annan grupp, urfolket. Däremot kan aldrig ursprungsbefolkningen glömma 

förtrycket då de ständigt lever i en kamp om att upprätta rättvisa och om att återfå sin makt. Denna 

kamp är en ständig börda att bära för urfolk, däribland renskötande samer, och den extrema följden 

av den tunga bördan kan leda till att man tar sitt liv (Lawson-Te Aho & Liu, 2010). 

Loomba (2008) skriver att den europeiska kolonialismen har sin grund i en andrafiering som syftar 

till att göra skillnad på olika raser. Inte bara för att få fram vilka som inte var européer, utan också 

för att styrka det europeiska självet. Forskare har i sin tur visat på att kolonialregimerna 

misslyckades med att skapa fasta identiteter och istället framställde en ambivalens och hybridisering 

hos människorna i det koloniala mötet. Författaren skriver vidare att när den koloniala expansionen 

kom till Europa medförde det också en ökning och intensifiering av fördomar gentemot ”de andra”. 

Det var exempelvis engelska, franska och holländska kolonister som skapade stereotyper av 

”främlingar”, vilket ofta var afrikaner, judar och indianer och tillskrev dessa grupper av människor 

negativa karaktärsdrag. Detta medförde att Europas olika nationella kulturer stärktes till en 

kulturgemenskap samtidigt som de skapades en stor klyfta mellan Europa och ”de andra”. På 

samma sätt som denna klyfta skapades, skapades också en klyfta mellan svenskar och renskötande 

samer där de renskötande samerna blev ”de andra”. 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Inom hermeneutiken ligger fokus på läran om tolkning och hur man kan förstå och skapa mening. 

Detta i motsats till positivismen där utgångspunkten ligger i sensorisk information från omvärden 

som bygger på ett empiriskt förhållningssätt (Allwood & Erikson, 2010). I denna rapport som 

bygger på livsberättelser från fem individer kan det därför vara svårt att använda sig av ett 

positivistiskt perspektiv, då avsikten inte är att dra slutsatser som kan generaliseras utan att ge en 

inblick i området. Det ter sig naturligt att använda ett hermeneutiskt synsätt då det handlar om att 

tolka mening utifrån livsberättelserna. Trots att tolkningar kan variera och gå emot varandra kan det 

ses som en styrka (Allwood & Erikson, 2010). Det är ett hermeneutiskt sätt att använda falsifiering 
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som metod, eftersom man sätter skilda tolkningar i konflikt med varandra och därigenom breddar 

kunskapen. Vikten här ligger på att se att alla perspektiv är begränsade i sina sanningar. Det kan då 

vara en fara att endast se likheter mellan perspektiv då risken är att man slutar tolka när man ser 

samband. Inom hermeneutiken finns olika inriktningar varav den kritiska hermeneutiken belyser 

och ifrågasätter västerlandets dominans, vilket också denna rapport har för avsikt att göra. Denna 

inriktning avser att lyfta betydelsen av makt och synliggöra hur våra upplevelser och beteenden 

styrs av outtalade sociala och kulturella ramar (Allwood & Erikson, 2010). 

Metod 

Denna kvalitativa studie bygger på en narrativ metod och enskilda, muntliga livsberättelser från fem 

renskötande samer med erfarenheter av självmord. Livsberättelseintervjuer är en typ av 

ostrukturerade intervjuer där respondenterna beskriver sina personliga perspektiv av utvalda 

aspekter av sitt liv (Bryman, 2011; Chase, 2008). Valet av livsberättelser som metod gjordes främst 

för att få en närhet till det undersökta ämnet och därigenom få en bredare och djupare förståelse för 

hur livssituationen för renskötare kan se ut. Att demonstrera empiriska data kring 

självmordsproblematik utifrån ett postkolonialt synsätt är enligt Lawson-Te Aho & Liu (2010) svårt 

att göra på ett välordnat sätt. Den valda metoden bygger på ett ontologiskt förhållningssätt där 

berättandet ses som en kunskapsform (Johansson, 2005). Anledningen är att livsberättelser som 

metod anses vara en viktig kunskapskälla för urfolk. Berättande är särskilt betydelsefullt för 

skapandet och stärkandet av den kulturella identiteten. Det handlar om att ge röster åt människor 

inom en grupp som är särskilt utsatt och som i det här fallet även lever och verkar i ett särskilt utsatt 

område, det vill säga södra Sápmi (Jacobsson, 2011). Det kan även vara ett sätt att söka upprättelse 

genom att utmana de ojämlika maktförhållandena i samhället (Lawson-Te Aho & Liu, 2010). 

Begreppet identitet i relation till den samiska kulturen var ett återkommande ämne i 

livsberättelserna, vilket Johansson (2005) menar är lämpligt att undersöka genom en narrativ metod 

eftersom ett sådant förhållningssätt sätter mänskligt handlade först. Eftersom studien söker egna 

erfarenheter av problematiken inom området är syftet att respondenterna själva ska styra samtalets 

innehåll genom sin berättelse och lyfta den problematik de tycker är viktig. På så sätt medför 

livsberättelser i detta sammanhang ett mer vetenskapligt resultat eftersom respondenterna inte blir 

styrda in på förutbestämda problemområden. 

Urval 

Då gruppen renskötande samer är liten till storleken och svår att få access till, valde vi att använda 

oss av bekvämlighetsurval och söka deltagare genom våra personliga kontaktnät. Urvalet gjordes 
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delvis på strategiska grunder för att ge så stor mångfald som möjligt och därmed få en bredare bild 

av renskötares levnadsvillkor. Detta förklarar den icke slumpmässiga karaktären av de 

livsberättelser som presenteras (Silverman, 2013). De kriterier som användes i urvalet var att 

samtliga deltagare skulle vara eller ha varit aktiv inom renskötsel, vara bosatta i Jämtlands län och 

tillhöra någon av samebyarna inom länet, vara över 18 år samt ha erfarenheter av självmord. Den 

avsatta tiden för insamlandet av livsberättelser utgjorde två veckor, vilket innebar ett bortfall av de 

som inte hade möjlighet att avsätta tid under den perioden eller de som av andra anledningar valde 

att inte delta. Totalt tillfrågades åtta personer varav tre tackade nej till att delta i studien. De 

livsberättelser som utgör grunden i denna studie är därmed baserade på fem renskötande samers 

berättelser. 

Tillvägagångssätt 

De tilltänkta deltagarna kontaktades som första steg via telefon för att undersöka deras intresse av 

att delta i studien. De som var intresserade fick vidare ett e-postmeddelande med mer utförlig 

information om studien och dess syfte. Tid och plats för samtalen bestämdes i överenskommelse 

mellan deltagare och intervjuarna. Samtliga deltagare fick möjligheten att föreslå tid och plats som 

passade dem. Livsberättelserna hade en längd på 71-85 minuter. En medveten tidsbegränsning på 

90 minuter hölls för att alla deltagande parter skulle ha tidsmässiga ramar att förhålla sig till samt 

att det skulle vara möjligt att behålla fokus under hela samtalet. Samtalen inleddes med 

återkoppling till den skriftliga information respondenterna tillhandahållits via mail och syftet med 

så väl studien som respondentens deltagande i den. Här fanns även möjlighet för respondenten att 

ställa eventuella frågor. Pauser togs vid behov och utnyttjades vid några av intervjutillfällena. 

Livsberättelserna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades sedan för att underlätta 

analysen av data och minska risken för att någon information skulle glömmas bort, läggas till eller 

snedvridas. De inspelade livsberättelserna utgjorde tillsammans med livsberättelseutskrifterna 

huvuddelen av källmaterialet. Även faktainformation och anteckningar från intervjutillfällena 

användes sedan för att komplettera livsberättelserna och göra de mer begripliga. 

Vid samtliga intervjutillfällen närvarade båda intervjuare, vilka turades om att agera aktiv och 

passiv. Den som var aktiv under respektive samtal var den som hade huvudansvaret för samtalets 

ramar medan den som var passiv var den som hade ansvar för inspelningen samt att skriva ner 

faktainformation och andra anteckningar. Oavsett om intervjuarna hade rollen som aktiv eller passiv 

var båda mer eller mindre aktiva i samtalet. En sedan tidigare, av rapportförfattarna, upprättad 

livsberättelseguide användes som stöd under samtalen. Respondenterna ombads berätta om sina 

erfarenheter utifrån en rad övergripande frågor. Intervjuerna kan beskrivas som semi- till 
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ostrukturerade, då de övergripande frågorna konstruerades i förväg. Anledningen var att 

intervjuerna inte skulle styras för mycket av intervjuarna, utan att respondenterna istället, med hjälp 

av de på förhand konstruerade frågorna, skulle uppmuntras berätta sina berättelser (Johansson, 

2005). 

Johansson (2005) pekar på vikten av att redogöra för sina strategier vid transkriberingen för att öka 

trovärdigheten av studien. De livsberättelser som utgör grunden i denna studie har blivit 

transkriberade med fokus på vad som sägs och inte hur det sägs. De har därför transkriberas med 

selektivitet, varpå överflödiga ord har tagits bort. Talspråket har översatts till skrivspråk och 

dialektala uttal är inte återgivna, då det inte ansågs nödvändigt för att förmedla innehållet av det 

som sades. Att transkribera på det valda sättet innebär också att riskerna för att deltagare ska kunna 

identifieras minskas, en fördel som av författarna anses väga tyngre än de nackdelar det kan 

innebära att bearbeta materialet på ett sådant sätt. 

Analysmetod 

När allt material var insamlat organiserades och systematiserades det för att ge en överskådlighet. 

Detta för att materialet skulle kunna analyseras genom ändamålsenliga och tolkningsbara former 

(Backman, 2008). För att hantera det insamlade materialet användes narrativ analysmetod, vilket 

innebär att systematiskt tolka andra människors tolkning av sig själv och sin sociala värld. 

Analysmetoden söker ingen enhetlig sanning utan utgår från att varje enskild berättelse kan tolkas 

på olika sätt. I vetenskapliga sammanhang går denna tolkningsmodell att likställa med den 

hermeneutiska analysteorin, vilken syftar till att tolka mening (Johansson, 2005). Det finns olika 

modeller att tillämpa under den narrativa analysen beroende av vad som ligger i fokus. Eftersom 

denna studie lägger vikt på vad som sägs, och inte hur det sägs, tillämpas en tematisk analys 

(Bryman, 2011). I genomgången av det insamlade materialet användes kodning för att lyfta 

gemensamma centrala delar som skapade olika teman (Widerberg, 2002). I kodningen kopplades 

nyckelord till textstycken för att underlätta identifieringen av uttalandena (Kvale & Brinkmann, 

2009). De teman som valdes ut, valdes på grundval av en kombination av ett teori- och empirinära 

förhållningssätt, vilket innebär att de valts utifrån en koppling till en teori, i detta fall 

postkolonialismen, för att sedan belysas via empiri. Dessa teman användes sedan som rubriker i 

arbetet. Utifrån dessa teman har vi lyft fram olika citat som varit av särskild vikt för respektive 

tema. 

Validitet och reliabilitet 

Resultatet av denna studie bör inte ses som generaliserbart. Att använda resultatet av denna studie 

som ett komplement till kvantitativa studier av gruppen kan däremot bidra till ökad förståelse för 
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individerna inom gruppen och den kontext de kan befinna sig i (Silverman, 2013). Målet med 

studien är att den ska uppnå en vetenskaplig karaktär, vilket innebär att det resultat som publiceras 

ska vara så korrekt och representativt inom forskningsområdet som möjligt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom den valda metoden är flexibel i sin karaktär är det extra viktigt att lägga vikt vid 

validitet och reliabilitet (Johansson, 2005). Validitet syftar till att studien mäter det den är avsedd att 

mäta. I denna kvalitativa studie ger livsberättelserna tillgång till förstahandsinformation och en 

närhet till ämnet vilket gör att chansen för att studien mäter det den avser att mäta ökar (Svenning, 

2003). I kvalitativa studier flyttas fokus vad gäller reliabiliteten, då den mäts på ett annat sätt 

jämfört med kvantitativa studier. Det handlar om intervjuaren som person och vilken medvetenhet 

den har om sin egen påverkan på studien i alla led, från själva intervjun till analysen och 

presentationen av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att öka reliabiliteten av studien har 

varje intervju spelats in och transkriberats för att minska risken för yttre påverkan. Genom att 

intervjuarna arbetade utifrån en utarbetad intervjuguide hade samtliga intervjuer samma utgångsläge 

och följde ungefär samma mönster. Sedan är syftet med livsberättelser att intervjuaren ska vara 

följsam och låta berättaren styra vad som sägs, vilket gör att innehållet av olika intervjuer inom 

samma ämne kan se olika ut. 

Etiska överväganden 

I en kvalitativ studie är det viktigt att forskaren har en etisk kapacitet vilket betyder att forskarna 

ska förhålla sig öppna gentemot de etiska konflikter, mångtydigheter och dilemman som kan uppstå 

(Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie informerades deltagarna om studiens syfte och 

utformning vid första kontakten som togs via telefonsamtal (Johansson, 2005). De blev även 

informerade om sina rättigheter både muntligt, vid telefonsamtal och vid tillfället för livsberättelsen 

samt skriftligt via e-post. De blev informerade om att deltagandet sker enligt informerat samtycke 

och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt medverkande utan att behöva ge en förklaring 

och utan att det skulle få några konsekvenser för dem. Vidare fick samtliga deltagare informationen 

att samtalet, efter deras godkännande, skulle spelas in, samt att författarna skulle vara de enda som 

tog del av inspelningen som skulle tas bort efter transkriberingen. Ingen av respondenterna ska 

komma till skada genom sitt deltagande i studien (Johansson, 2005). Samtliga livsberättelser 

anonymiserades därför under transkriberingen så att ingen privat data som kan identifiera deltagarna 

skulle avslöjas. Deltagarna fick under transkriberingen därför fiktiva namn som sedan användes i 

presentationen av studien. Särskild försiktighet har vidtagits på grund av det samiska samhällets 

lilla storlek och ämnets känsliga karaktär. 
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Resultat och analys 

Av de fem samer som intervjuades är alla bosatta i Jämtlands län och tillhör någon av samebyarna 

inom länet. Samtliga är eller har varit aktiva inom renskötsel och i dagsläget arbetar tre med 

renskötsel på heltid, en på deltid och en livnär sig på annat sätt. Fyra av fem respondenter har vuxit 

upp med renskötsel och en har blivit ingift i en renskötselfamilj. En respondent är således gift, en är 

separerad, två är sambo och en är ensamstående. Av de fem deltagarna är två kvinnor och tre män 

och åldern på respondenterna varierar mellan 20-70 år. Fyra av respondenterna har barn. De olika 

livssituationer respondenterna befinner sig i har bidragit till en bredare bild av hur det är att vara 

renskötare. Det som är gemensamt för samtliga respondenter är att de alla på ett eller annat sätt har 

kommit i kontakt med självmord, ett ämne som väcker starka känslor och inte lämnar någon 

oberörd, särskilt inom den lilla gruppen renskötande samer. Ämnet kan vara svårt att prata om, i 

synnerhet för de som själva har egna upplevelser av det. Med det i åtanke hos dig som läsare 

redovisas och analyseras resultaten från de fem livsberättelserna nedan. 

Bakomliggande faktorer 

I följande avsnitt presenteras delar av respondenternas berättelser för att illustrera vilka 

bakomliggande faktorer, utifrån ett postkolonialt perspektiv, som finns till den höga 

självmordsfrekvensen. De bakomliggande faktorer till självmord som återkom i samtliga 

livsberättelser var på något sätt kopplade till identitet, ekonomi och maktpositioner. Fokus i 

resultatet ligger därför på just dessa faktorer. 

Identitet 

Att bli renskötare. Inledningsvis berättade samtliga respondenter om sina erfarenheter att 

bli renskötare. För en av respondenterna som inte vuxit upp i renskötseln, men som vuxen gifte sig 

med en renskötare och därmed blev en del av en renskötarfamilj, var det naturligt att anpassa sitt liv 

till renskötseln. Av de som vuxit upp i renskötseln menade en del att de alltid har vetat att de ska bli 

renskötare, vilket uteslutande förklarades som en effekt av deras uppväxtförhållanden. Att få vara 

delaktig, lära sig och få och möjlighet att skapa ett intresse för renskötsel ansågs vara avgörande 

faktorer till valet att bli renskötare. Den egna familjen utgjorde viktiga personer, precis som den syn 

de och andra inom samebyn hade på renskötsel. 

Först har jag hört att renskötsel är allt och sedan fick jag höra att renskötsel är ingenting, 

så då har jag väl fått fundera själv hur jag tycker. [...]För jag fick välja själv. Både mamma 

och pappa var tydliga med att jag fick göra som jag ville men med min barndom gick det 

inte att göra annat. 
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- “Viktor” 

Respondenternas erfarenheter om att bli renskötare stämmer överens med tidigare forskning som 

visar att uppväxtförhållandena är avgörande för om man väljer att bli renskötare eller inte. För de 

flesta som väljer att bli renskötare är det ett helt naturligt val då deras föräldrar har arbetat eller 

fortfarande arbetar inom renskötseln (Statistiska centralbyrån m.fl., 1999). Hos barn i 

renskötarfamiljer finns en ideologisk grund som ofta är starkt förankrad till renskötseln och som 

därmed bidrar till en vilja att satsa på renskötsel (Nordin, 2007). De värderingar barnen växer upp 

med bidrar med andra ord till vilken syn de får på renskötsel. Får barnen dubbla budskap kan det 

dock bidra till en inre konflikt och ambivalens vilket på sikt kan leda till en kris. 

Att föra traditionen vidare. De vi talade med beskrev hur det inom många 

renskötarfamiljer finns en önskan om att traditionen ska föras vidare. En av respondenterna menar 

att denna, ibland outtalade, önskan kan påverka och forma nya generationer mer än vad man som 

förälder kan tro. 

Det var en som hade frågat ett barn om vad han skulle bli när han blev stor. Han hade bara 

tittat på honom. ”Får man välja?”, hade han sagt. De föräldrarna fick sig en tankeställare. 

- “Anna” 

Av berättelserna framkommer att renskötsel inte bara är ett yrke, utan en tradition som är viktig för 

renskötarna att föra vidare. Den egna, föräldrars eller andra familjemedlemmars önskan om att 

traditionen ska föras vidare kan sätta press på individen som gör det svårt att välja bort renskötseln 

trots att det inte finns ett eget intresse för renskötsel hos alla barn inom renskötarfamiljer. 

Det är ju inte bara ett yrke heller. Det är ju ett kulturarv också man bär på. Man vill ju föra 

det vidare och allting. Och det tror jag är väldigt viktigt att det görs så det inte bara dör ut. 

- “Anders” 

Betoningen på kulturarv är central för många, precis som vikten av att föra arvet vidare till 

nästkommande generation. Det är något som indikeras i följande citat. 

Om jag väljer att sluta till exempel, då tar ju jag bort chanserna för mina barn och för mina 

efterkommare också. Jag tar ett beslut som gäller för alla efter mig och frågan är om så 

många törs ta det stora steget. Alltså, nu har alla hållit på före mig. Ska jag bryta den linjen 

nu? 

- “Anna” 

Hur andra, framförallt andra renskötare, ska se på en om man inte lever upp till förväntningarna är 

en faktor som respondenter berättar om. Höga förväntningar från andra kan leda till en känsla av att 

inte vara tillräcklig. 
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Det är mycket press och man hör ju många som sätter press på barnen att de måste börja 

och sådär. I den samebyn är det väl lite att.. håller man inte på med ren, då är man inget att 

räkna med där. Man ska göra det som ens förfäder alltid gjort. Jag tror att det är många 

renskötare som vill sluta med renskötsel men då törs de inte det för de som slutar, de pratas 

det om. 

- “Viktor” 

En av respondenterna menade även att det inte alltid räcker med att föra traditionen vidare utan att 

kraven på individen är högre än så. Det finns bland vissa samer en syn på att en renskötare inte ska 

ha någon annan sysselsättning för att räknas som en “riktig” renskötare. Det finns stora svårigheter 

med det då det ofta krävs att man har andra sysselsättningar som ger sidoinkomster för att ekonomin 

ska gå ihop (Nordin, 2007). Så som lagen är konstruerad sätts oundvikligen mycket press på den 

enskilda individen, då näringens vara eller icke vara hänger på att det finns de som är intresserade 

av att fortsätta i sina förfäders fotspår. Renskötseln är också en viktig del, om inte den viktigaste 

delen, av den samiska kulturen och är därför starkt kopplad till den egna identiteten (Åhrén, 2008). 

De som väljer att inte börja med, eller rent utav att sluta med, renskötsel riskerar därför förlora en 

viktig del av sin egen identitet. 

Traditionell kunskap. För att kunna bedriva renskötsel krävs förutom vilja även stor 

kunskap och erfarenhet. Det är dock nästan uteslutande praktisk och inte teoretisk kunskap som 

krävs, vilket också innebär att det är ett yrke som tar lång tid att lära sig bemästra. Renskötsel 

beskrivs som ett familjeföretag där alla behövs och där alla måste bidra med det de kan, varpå 

många barn i renskötarfamiljer deltar i och lär sig om renskötsel under sin uppväxt. “Anna” menar 

också att det nästan krävs att barn lär sig om renskötsel under sin uppväxt för att ha den kunskap 

som krävs när de blir vuxna. Renskötare vänder sig nästan uteslutande till andra renskötare för att 

inhämta kunskap, i synnerhet till de mer erfarna renskötarna (Statistiska centralbyrån m.fl., 1999). 

Det krävs därför att det finns någon med mer kunskap och erfarenhet, ofta någon ur en äldre 

generation, som är villig att lära upp de nya förmågorna. Den traditionella kunskap som krävs för att 

bli en bra renskötare är svår, om inte omöjlig, att inhämta på annat håll. 

Formell utbildning. Några av respondenterna berättade om de skillnader som finns i 

identitet och identitetsskapandet mellan olika generationer. I tidigare generationer har det inte 

upplevts att valmöjligheterna varit lika stora och att renskötsel i många familjer har varit ett mer 

eller mindre givet val. Det kan upplevas som mer eller mindre positivt beroende på vem som 

tillfrågas då prioritering av renskötsel ofta inneburit bortprioritering av andra saker, så som 

utbildning. 

Plugga och sådär, det var ingenting, utan det var bara att vi skulle ta över. [...] Det var 

klart redan från när vi växte upp. Vi fick den signalen av våra fäder även om de inte sa det. 
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Den signalen var ganska tydlig och klar. Ni ska hålla på med renar, det är ni som ska jobba 

och det är ni som ska ta över. Man behövde inte prata om det. 

- “Mikael” 

Som går att utläsa av “Mikaels” berättelse var utbildning inte så viktig för honom och hans familj 

när han växte upp eftersom de visste att han skulle bli renskötare. Däremot säger “Inger” att hon 

tycker att utbildning är viktigt oavsett om man vill vara renskötare eller inte då det kan ge fler 

möjligheter till andra sysselsättningar utanför samebyn. 

Sedan har jag nästan försökt säga åt mina barn att jag för min del har tyckt att det är bra 

om de skaffar sig någon utbildning också så att de inte bara ska hålla på med renskötseln. 

Det är någonting som jag tycker är det mest problematiska, att man har försökt göra så att 

man inte ska utbilda sig utan att man bara ska hålla på med renskötseln för att känna att 

man är en riktig renskötare och föra kulturen vidare. 

- “Inger” 

I senare generationer har det upplevts att valmöjligheterna blivit fler och utbildning har börjat 

värderas högre bland renskötarföräldrar. En av respondenterna beskriver att det i dagens samhälle 

inte går att få några bra jobb som outbildad, varpå det är viktigare med utbildning för dagens 

generation än vad det varit för tidigare generationer. Flera av respondenterna menar att det kan vara 

bra att ha en utbildning om det skulle vara så att man inte vill arbeta med renskötsel hela sitt liv. 

Samtidigt som ungdomar får fler valmöjligheter i dagens samhälle kan det leda till att de blir 

förvirrade och inte vet vad de ska göra. Här beskrivs återigen den ambivalens som många ungdomar 

i renskötarfamiljer upplever. 

De [ungdomarna] har det säkert jättesvårt. De har det ännu svårare än vad vi hade när vi 

växte upp för då var det inga problem, vi skulle ju vara renskötare! Nu är inte det självklart 

utan nu är det mer en vågskål. Föräldrarna säger att de [ungdomarna] ska studera och 

sedan ska de ut i rennäringen. Ungdomarna blir vilsna. 

- “Mikael” 

Renskötseln har haft högsta prioritet inom många renskötarfamiljer, allra helst för pojkarna inom 

familjen och i synnerhet för de äldsta pojkarna i syskonskarorna. Generellt sett har det inneburit att 

renskötares utbildningsnivå motsvarat grundskola eller gymnasieskola (Statistiska centralbyrån 

m.fl., 1999). Då renskötsel är en verksamhet som kräver både närvaro och tillgänglighet är den svår 

att kombinera med studier. Att respondenterna upplever att utbildning har börjat värderas högre kan 

ses som en effekt av de allt svårare ekonomiska förutsättningarna inom renskötseln (Nordin, 2007). 

Då renskötseln har blivit en osäker verksamhet krävs det mer eller mindre att samer assimilerar sig 

till majoritetssamhället genom att i högre grad utbilda sig och arbeta utanför rennäringen (United 

Nations, 2009). Något som utifrån respondenternas berättelser ännu inte är helt accepterat i alla 

samebyar. 



18 
 

Ekonomi 

Ett gemensamt tema som kom upp i samtliga livsberättelser var den ogynnsamma och osäkra 

ekonomin som renskötselföretag ofta kämpar emot. Förutsättningarna beskrivs av respondenterna 

som svårast för unga, ensamstående renskötare. Ett av de största hoten, inte bara ekonomiskt utan 

även känslomässigt, förklaras av predationen och den politik som reglerar den. 

Att starta ett renskötselföretag. Renskötseln är en dyr verksamhet, speciellt att starta upp. 

Med många nödvändiga utgifter och liten inkomst kan det ta lång tid innan verksamheten blir 

lönsam. Bil, skoter, fyrhjuling, motorcykel och tillhörande drivmedel, underhåll, skatt och 

försäkringar, någonstans att bo samt ett hus till fjälls är några exempel på saker som nämns som 

absoluta nödvändigheter. Inkomsterna kommer däremot först senare då verksamheten blivit mer 

etablerad. De unga renskötarna beskrivs av respondenterna som en särskilt utsatt grupp på grund av 

det. Med tanke på det reglerade antalet renar inom samebyarna kan det vara svårt och dröja länge 

innan en ung renskötare får sitt renskötselföretag att växa eftersom det då oftast innebär att någon 

annan renskötare inom samebyn måste minska i renantal till förmån för den unge. 

Har du en sameby där det [renantalet] redan är fullt, så kommer det in en ungdom som vill 

jobba.. Vill vi gå ner i renantal för att en som är ungdom ska komma upp? Nej, det kanske vi 

inte vill. Då ska vi bli 65-70 innan vi börjar gå ner i renantal. [...] Ska de [ungdomarna] 

bara stå och stampa och vänta de då och inte få något liv alls och inte få någon 

inkomst?[...] Det är jättesvårt. 

- “Mikael” 

De som inte har någon partner i uppstartsfasen menar en av respondenterna tillhör en särskilt utsatt 

grupp. Detta på grund av att inkomsterna är ostabila och chanserna att man kan lägga den tid och 

kraft som krävs för att få igång ett renskötselföretag då är mindre. En partner med en stadig inkomst 

utanför renskötsel kan därför underlätta för hushållet på många sätt. 

I enighet med tidigare forskning står det klart att ett renskötselföretag innebär många ekonomiska 

motgångar och det är många både fasta och löpande kostnader och många dyra inköp som krävs för 

att kunna driva ett renskötselföretag (Statistiska centralbyrån m.fl., 1999). De unga är en extra utsatt 

grupp genom att renskötseln tar lång tid att starta upp och expansionsmöjligheterna inom samebyar 

är små (Nordin, 2007). Om en partner i ett renskötselhushåll står utanför näringen och står för den 

stabila inkomsten är det oftast en kvinna (Jacobsson, 2011). 

Predation. Ytterligare en faktor som påverkar de ekonomiska förutsättningarna för 

renskötare är som tidigare nämnt predation. På grund av predation förlorar renskötare många renar 

och därmed en stor del av sin inkomst. 
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Sedan ser du ju ditt eget kapital som går upp i rök bara. Vem annars skulle vilja att man går 

in på bankkontot och nallar? Några tusen nu och några tusen nu utan att säga någonting. 

- “Anna” 

Predation innebär också psykiska påfrestningar då förlusten av ren inte enbart får ekonomiska utan 

även känslomässiga följder. 

Jag har ju blivit upplärd att det är så viktigt med just renarna. “Så länge renen har det bra 

så mår vi bra”. Men så kan man ju inte ha det heller för renen har det inte alltid bra. 

- “Viktor” 

Renen är en väsentlig del av den renskötande samen och flera respondenter beskrev att få vara 

närvarande hos renarna är det som gör dem lugna och trygga, vilket tyder på en tydlig känslomässig 

koppling mellan renskötare och ren. Antalet renar som dödas av rovdjur varje år är lika många som 

slaktas varje år och i vissa samebyar finns det en ytterst liten eller ingen återväxt kvar till slakt. 

Detta gör att det blir en nödvändighet för vissa renskötselföretags överlevnad att få statens 

ersättning. Denna ersättning lever likväl inte upp till den summa ett fullt renantal skulle medfört 

(Jacobsson, 2011). 

Maktpositioner 

Maktlöshet. Respondenterna uttryckte alla att de upplevde en maktlöshet gentemot 

samhället och de beslut som gäller näringen eftersom de ofta tas av makthavare över renskötarnas 

huvuden. Denna maktlöshet gick för en del över till känslor av uppgivenhet och frustration. En av 

respondenterna menade dock att så länge samarbetet med myndigheter fungerar bra så är det 

positivt. Det kan finnas kunskap bland vissa myndighetspersoner som gör att de förstår situationen 

för renskötare bättre, i jämförelse med en person som inte företräder en myndighet. 

Om regeringen och staten kan ändra sin syn på samer och renskötare så hade det varit 

mycket enklare. 

- “Anders” 

Respondenter beskriver hur staten kan behöva ändra sin syn på samer samtidigt som de känner lite 

tilltro till att de kommer göra det eller att de själva kan påverka hur staten och andra makthavare ser 

på renskötande samer och deras näring. 

Man kan ju känna att man kanske inte har någon makt mot dem [majoritetssamhället] när 

de bestämmer hur de utvecklar, bygger och exploaterar utan det sker i vilket fall som helst. 

Du kan inte slåss mot dem för du förlorar ju alltid. De har alltid tagit en bit till i alla fall. 

- “Inger” 
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En av respondenterna förklarade hur den maktlöshet renskötarna i samebyn upplever i förhållande 

till majoritetssamhället har påverkat relationerna inom samebyn, genom att man istället utövar makt 

där man kan, inom den egna samebyn. 

Tidigare forskning bekräftar respondenternas upplevelse av maktlöshet, då renskötseln till skillnad 

från många andra verksamheter nästan uteslutande styrs av hur den rådande samhällsstrukturen ser 

ut. Andra personer fattar beslut som gäller näringen och påverkar hur renskötare lever sina liv, 

vilket gör att det blir svårt för den enskilde individen att påverka sin egen livsföring. Detta leder till 

påfrestningar för renskötaren på flera plan som ekonomiskt, socialt, kulturellt och psykologiskt 

(Sjölander m.fl., 2009). Dessa påfrestningar kan göra sig synliga då renskötare lever i en speciell 

psykosocial situation, eftersom de är konkurrenter med varandra samtidigt som de är kollegor och 

måste samarbeta. Detta kan på sikt leda till konflikter mellan samebyns medlemmar och skapa ett 

utanförskap, inte bara från majoritetssamhället utan även från den tillhörighet man en gång hade i 

minoritetssamhället, det vill säga samebyn. Det kan sluta med att man inte känner någon 

grupptillhörighet, varken till majoritets- eller minoritetssamhället, utan mer eller mindre står utan 

gruppidentitet. Dessa tillhörigheter kan vara extra viktiga då största delen samer genom 

kolonialiseringen en gång blivit fråntagna både delar av sin identitet och tillhörighet (Åhrén, 2008). 

Assimilation. “Inger” beskrev en tid då det fanns en önskan om att bryta sig loss från sin 

kultur inom samebyn och ta avstånd från minoritetssamhället och assimilera sig till 

majoritetssamhället. Hon förklarar att denna period kan ha påverkat varför många renskötande 

samer idag strävar efter att ta tillbaka sin kultur och leva det samiska livet fullt ut. 

Det var en period då många tjejer flyttade ut från samebyarna. Man flyttade till städer och 

levde ute i samhället och då tyckte man att det var töntigt där hemma. Sen blev det precis 

som att man skulle ta tillbaka det där och då blev det raka motsatsen, nästan för att bevisa 

bort det där andra och det skulle vara riktigt samiskt. 

- “Inger” 

Den sociala stigmatisering som kolonialiseringen innebar för samer och de grupper de blev 

uppdelade i, utan att själv påverka detta, kan ha resulterat i ett behov av att distansera sig från den 

grupp de blev tilldelad. Idag finns däremot en nyvunnen stolthet i att vara same och renskötseln är 

en viktig del i det (Jacobsson, 2011). 

Fördomar. Att det finns en rådande okunskap om samer i allmänhet och renskötande samer 

i synnerhet var ett återkommande ämne bland de flesta respondenter. Denna okunskap existerar på 

alla olika nivåer vilket bland annat leder till fördomsfulla attityder både från samhället, grupper och 

enskilda individer. Det var vanligt att respondenterna hade en förståelse av att fördomarna grundade 
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sig i okunskap men det fanns också uppfattningar om att det existerade en brist på viljan att förstå. 

Flera av respondenterna hade upplevelsen av att inte bli förstådda eller bli missförstådda. 

Sedan möter vi ju så mycket fördomar. [...] Jag tycker att det bygger på okunskap. Vissa 

människor vill inte förstå, de vill inte ta in. Och så länge inte viljan finns där är det ganska 

blockerat. 

- “Anna” 

Den bristande kunskapen nämndes av många. Det går dock av “Viktors” berättelse att tyda av att 

han själv anser att han har ett eget ansvar i att sprida kunskap kring hur hans livssituation ser ut. 

Jag har ju trott att de [människor i omgivningen] ska lära sig själv bara genom att prata 

med mig om alldagliga saker men nu har jag kommit på att om det är någon man vill ska 

veta, då måste man ju förklara och berätta. Det är ju omöjligt för någon annan att sätta sig 

in i vad vi [renskötare] gör. 

- “Viktor” 

Kolonialiseringen medförde att det endast blev en liten del av populationen samer som bedrev 

renskötsel (Kaiser, 2011). Eftersom det är en minoritetsgrupp med en speciell kultur som på många 

sätt skiljer sig markant i levnadssätt från majoritetssamhället kan det vara svårt som utomstående att 

ha kunskap om det. Fördomar grundar sig ofta i okunskap vilket i vissa fall kan bli problematiskt 

och missvisande. Dessa fördomar kan vara extra känsliga för samer eftersom det har funnits en 

skam knuten till deras kultur. Genom att samer stigmatiserades och många assimilerade sig till 

samhället för att undvika denna skam, blir det extra viktigt för renskötande samer idag att samhället 

får mer kunskap om dem som ursprungsbefolkning (Åhrén, 2008). Detta kan medföra att de 

negativa fördomarna, som främst är kopplade till den renskötande populationen, minskar och 

renskötseln kan ses som något positivt och unikt istället för avvikande och främmande. 

Det postkoloniala arvet 

Detta avsnitt visar ytterligare hur faktorerna identitet, ekonomi och maktpositioner påverkar 

renskötande samers levnadsvillkor och hur de i värsta fall kan leda till självmord. Självmord bland 

vissa samegrupper kan ses som en följd av att den samiska kulturen, identiteten och livsstilen är 

marginaliserad i stora delar av Sverige (Sjölander m.fl., 2009). Nedan illustreras den extrema 

konsekvensen av en ohållbar situation, något en renskötare vi talat med refererat till som den enda 

utvägen. 

Självmord, den enda utvägen? 

Att hantera motgångar. Att återfå sin rätt eller riskera att bli fråntagen ytterligare rätt 

beskrivs som en ständig kamp som kan vara en känslomässigt tung börda att bära.  
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Det är bara att kämpa och stå emot men det blir ju tungsamt i längden att hålla på och 

bråka jämt och stå emot. Det blir ju en last och börda man får bära. 

- “Anders” 

Denna börda beskrivs av flera av respondenterna. ”Viktor” menar att vissa dagar kan vara svårare 

än andra. 

Man känner ju att då man mår bra, då kan man ju hantera motgångarna i renskötseln men 

då man mår dåligt, då man redan är låg, då är det svårt att hantera. 

- “Viktor” 

Renskötsel är ett krävande jobb både fysiskt och psykiskt. Arbetssituationer som karaktäriseras av 

hårda krav, hög ansträngning, låg kontroll och lågt socialt stöd innebär en ökad risk för psykisk 

ohälsa (Sjölander m.fl., 2009). Motgångarna inom yrket kan vara många och går inte alltid själv att 

påverka eller förhindra, vilket skapar en känsla av maktlöshet som kan leda till både oro, ångest och 

en uppfattning om att det inte finns någon utväg från de problem man som renskötare kan möta. 

Ansvar. Ansvar är en känsla som är central för renskötare och deras familjer, vilket tydligt 

framkom av respondenternas berättelser. “Anders” menar att det är en tydlig trend att fler och fler 

mår allt sämre och att det är ett resultat av all press och ansvar som det renskötande yrket innebär. 

Hos barn och ungdomar kan uppväxten i en renskötarfamilj skilja sig rejält jämfört med barn 

utanför renskötseln och ansvarskänslan kommer i tidig ålder. Både “Anna” och “Viktor” tror att ett 

för stort ansvar på barnen kan vara ett problem. 

Jag har fått tagit mycket ansvar, lärt mig att vara ute i skogen och jobbat med renar. Men 

många gånger så har jag tyckt att det har varit så fruktansvärt tungt att jag har stått där 

och bara tänkt: “Om jag ändå hade haft en bror som hade kunnat göra det här istället för 

mig”. 

- “Anna” 

Det stora ansvaret på barnen som beskrivs ovan kan utifrån ”Viktors” berättelse förstås som en 

vedertagen förklaring till psykisk ohälsa i det samiska samhället. 

Jag har ju haft mina rejäla dippar [...]. Mått jävligt dåligt och mått ännu sämre när jag inte 

har orkat vara ute i renskog. Det säger ju alla att det är för att jag har tagit så stort ansvar 

från när jag var liten. 

- “Viktor” 

På frågan varför ansvar har en så central roll för många renskötare och deras familjer kan svaret 

vara ett resultat av att de är renskötande samer som lever i ett postkolonialt samhälle. Eftersom 

renskötarna tillhör en liten grupp som för kulturarvet vidare genom generationer sätts ansvaret inför 
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yrket på sin spets (Jacobsson, 2011). Detta ansvar kan också innebära känslan av att behöva 

upprätthålla en standard inom yrket, vilket kan medföra en känsla av att inte vara tillräcklig. 

Machostämpel. “Mikael” beskriver att det finns en machostämpel inom renskötseln och att 

det är ett hårt klimat. Det hårda klimatet gör det då svårare att visa sig sårbar och ta upp om man 

mår dåligt och det kan skapa en oro för vad andra ska tycka och en rädsla att andra inte ska förstå. 

“Viktor” beskriver att den största oron då han blev frånvarande från renskötseln, på grund av att han 

mådde dåligt, var att kollegor skulle uppfatta honom som lat. 

Det är nog enklare att bryta benet och få förståelse. Många gånger har man önskat att man 

har brutit benet så det syntes på en att man inte kunde vara med. 

- “Viktor” 

Klimatet i södra Sápmi beskrivs som hårdare genom en större konkurrens av markområdena vilket 

kan bidra till att också självmordstatistiken är högre i samma område (Nordin, 2007; Jacobsson, 

2011). Det är därför ännu viktigare att ha ett socialt stöd eftersom bristen på det i samband med en 

hård arbetsmiljö ökar riskerna för att må psykiskt dåligt (Sjölander m.fl., 2009). Kollegorna inom 

renskötseln utgör därför en viktig roll i det sociala stödet om någon skulle drabbas av psykisk 

ohälsa, eftersom de som befinner sig inom samma hårda klimat och har kunskap och förståelse för 

de påfrestningar yrket innebär. 

En återvändsgränd eller början på något nytt 

En återvändsgränd. Alla de känslor, upplevelser och erfarenheter som de samer som 

bedriver renskötsel erfar påverkar dem på olika sätt. Det kan vara svårt att hantera och ibland 

upplever vissa att det inte finns någon annan utväg än att ta sitt liv. 

När man mådde dåligt så tänkte jag att jag hade den utvägen att blir det inte bättre, så 

tänkte jag att, då har jag utvägen att ta mitt liv. [...] Då minns jag det att, nej, nu klarar jag 

inte längre. Så då tänkte jag, nu. Då hade jag nått till den där dagen och alla tankar jag 

hade. Nu är det dags. Nu tar jag mitt liv. Jag satt där med bössan och tänkte trycka av. 

- “Anders” 

“Inger” menar att renskötare kan hamna i en återvändsgränd. Hon menar att de som lagt ner sina liv 

på renskötseln med allt vad det innebär och sedan inser att det inte är en hållbar livsstil inte har 

någonstans att vända sig, då de oftast varken har någon utbildning eller någon arbetslivserfarenhet 

utanför renskötseln. 

När någonting sådant här händer så är det någon som har varit väldigt entusiastisk och ska 

hålla på med renskötseln och sen upptäcker att det inte fungerar. Man upptäcker att man 

inte delar lika på arbetsbördan och får inte ut den inkomst man hade tänkt sig och börjar 
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inse att man måste göra något annat men har svårt att ta sig ur det och då sitter man i en 

återvändsgränd. 

- “Inger” 

Eftersom det renskötande yrket utan tvekan är en hård miljö kan det vara svårt att veta hur man ska 

hantera allt motstånd och det kan ibland vara omöjligt att se en väg ut. Som renskötare kan det var 

svårt att distansera sig till problem som är kopplade till yrket, då det ofta ses som en del av 

identiteten och då man ser sig som en kulturbärare (Nordin, 2007). Det finns en medvetenhet kring 

problematiseringar runt maktlöshet och dåliga ekonomiska förhållanden som renskötarna väljer att 

ignorera för att föra traditionen vidare. 

Kommunikation. Med utgångspunkten att det samiska samhället är förhållandevis litet och 

rennäringen ännu mindre, så är det oundvikligt att det är många inom gruppen som drabbas då 

någon tar sitt liv. De flesta blir berörda på något sätt. Hur man berörs och vilka effekter det får är 

individuellt, men alla respondenter nämnde på ett eller annat sätt att det har lett till en förändrad syn 

på kommunikation. Många av respondenterna beskriver att kommunikation är en bristvara men att 

det håller på att förändras. 

Det [kommunikation] är någonting som jag tror är en stor bristvara i de flesta samiska 

familjer, att man pratar öppet om saker och ting. Saemier
2
 pratar inte. 

- “Anna” 

Trots att det generellt sett inte pratas mycket inom gruppen beskriver ”Viktor” att när det gäller 

svåra ämnen, som att någon har tagit sitt liv, då är det nog inte unikt för gruppen renskötare att inte 

prata om det. Han tror inte att andra har lättare att prata om det eller att det pratas mer om det inom 

andra yrkesgrupper. 

Många av respondenterna menar att det samiska samhället befinner sig i en förändring. Viljan att 

prata mer öppet med andra inom samebyn finns men rädslan att trampa andra på tårna gör att det 

begränsas främst till den egna familjen. 

Jag tror kanske att det börjar bli lite öppnare och öppnare. Jag tror kanske att det är en 

effekt av alla de självmorden vi har haft runt omkring oss. 

- “Anna” 

Att klimatet är öppnare beskrivs av flera av respondenterna. Citatet nedan illustrerar dock att det är 

en förändring som respondenter menar hade behövt ske för längesedan. 

Det håller på att bli en förändring nu så att man börjar prata mer men det skulle ha börjat 

mycket tidigare. Då hade man säkert sluppit många sådana här tragiska dödsfall. 

                                                             
2 Det sydsamiska ordet för samer 
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- “Mikael” 

Det finns även en ökad vilja att också sprida kunskap till andra, vilket enligt respondenterna både 

kan leda till självläkning och en känsla av att ha gjort gott genom att ha hjälpt någon annan. De 

finns också respondenter som känner ett ansvar över att prata med sin omgivning och berätta om 

sina egna erfarenheter av självmord. 

Varför har jag inte berättat att jag mådde dåligt och att jag hade tänkt ta livet av mig? 

Varför har jag inte berättat för mina kompisar i omgivningen att det finns en utväg att söka 

hjälp? Alltså, man behöver inte ta livet sitt. 

- “Anders” 

Bristen på kommunikation inom den samiska kulturen kallas av bland annat Jacobsson (2011) för 

“tystnadens kultur”. Begreppet syftar till samers sätt att kommunicera, eller snarare inte 

kommunicera. Kommunikationen beskrivs av Jacobsson som en tyst överenskommelse där man ska 

förstå varandra utan att prata. Trots att många av respondenterna själva menar att det kan finnas 

kommunikationsbrister beskrivs också, tvärtom, att kommunikationen nu är bättre. 

Att få hjälp. Varför man som individ söker hjälp hos professionella är varierande, men 

många gånger hänger det för renskötare ihop med livsstilen kring renskötseln. Några av 

respondenterna menade då att det är viktigt att dessa problem tolkas på rätt sätt och det underlättar 

om det finns en grundkunskap kring en renskötares livsvillkor hos de professionella.  

Om man ska prata med någon utomstående om sina problem, då måste man förklara så 

mycket innan man kommer till problemet så att den andra personen får se vilket problem 

man egentligen har. 

- “Mikael” 

Är problemen man söker hjälp för inte direkt kopplade till renskötseln ser dock “Viktor” ingen 

poäng med att prata om renskötseln då problemen går att relatera till vilken människa som helst. 

De flesta samer säger att det är svårt och: “De fattar inte hur det är. Man måste lära de om 

renskötsel och samisk kultur”. Mår man dåligt över någonting inom renskötseln så kan man 

ju förklara det men ofta är man ju som vilken människa som helst. 

- “Viktor” 

Det finns en allmän bristande kunskap kring renskötande samer vilket kan leda till både fördomar 

och feltolkningar (Pikkarainen & Brodin, 2008). Det gör att det kan bli extra svårt för renskötande 

samer när de söker hjälp hos professionella med liten kunskap kring ämnet. Det finns alltid en 

svårighet och en komplexitet kring att sätta sig in i en annan människas problem, men avsikten är 

inte empati utan en öppenhet inför ny kunskap. 
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Åtgärdsförslag 

Nedan presenteras några av de åtgärsförslag respondenterna hade för att minska 

självmordsfrekvensen inom gruppen renskötande samer. En tydlig tendens var att många av de 

åtgärder som föreslogs skulle innebära en förändring av den egna gruppen och inte av samhället 

som sådant. Detta trots att många av de problem som beskrevs av respondenterna var just 

samhälleliga. 

Förändringar på gruppnivå 

Avlägsna machostämpeln. Genom det hårda klimatet som renskötseln innebär beskriver 

flera av respondenterna att det fanns en machostämpel bland de renskötande samerna. “Viktor” 

menar att det skulle underlätta om machostämpeln försvann. Detta för att det skulle bidra till att 

minska kraven och pressen på att ständigt vara den bästa renskötaren.  

Jacobsson (2011) beskriver att en duktig renskötare har hög status. Detta leder i sin tur till en intern 

konkurrens bland de renskötande samerna om att jobba hårdast och bära på mest kunskap inom 

området. Om denna machostämpel försvann skulle det möjliggöra att pressen på prestation inom 

gruppen skulle minska och bidra till ökad samhörighet. 

Ökad kommunikation. En åtgärd som på ett konkret sätt beskrivs av flera respondenter är 

att kommunikationen inom samebyarna måste öka för att självmorden inom gruppen ska bli färre. 

“Det viktigaste är ju att man törs börja prata med varandra.” 

- “Anders” 

Åtgärden som föreslås bör enligt respondenterna ske på gruppnivå men det finns även intresse av att 

göra åtgärder inom den egna familjen genom att öka kommunikationen med sina egna barn. 

“Mikael” tror att det kan inspirera andra inom samebyn att göra likadant med sina barn. 

“Största förändringen måste vi som föräldrar till våra barn göra, först och främst. [...] Som 

att jag har en dialog med mitt barn. Sedan pratar jag om den dialogen till de andra i 

samebyn. [...] Det blir ett prat, så att ungdomar hör att vi bryr oss och att vi pratar om allt 

och att allt är okej.” 

- “Mikael” 

Kommunikation beskrivs genomgående som ett problem. Många anser att kommunikation är en 

prevention till psykisk ohälsa inom samebyar är det något som många också beskriver som något 

som medvetet håller på att förändras och förbättras.  
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Ökat stöd. Det beskrivs att det finns en konkurrens mellan renskötare. En konkurrens som 

skapar både konflikter och avundsjuka. Genom att försöka stötta varandra kan denna konkurrens 

upplevas som mindre påtaglig och klimatet kan därmed förbättras. “Anna” beskriver hur klimatet 

bör vara inom samebyarna istället för att det ska präglas av avundsjuka. 

“Att man istället står stark i lag. Det tror jag faktiskt skulle hjälpa de som kommer efter 

[nästa generation], istället för att de växer upp i en konfliktfylld miljö. De ser att det är 

konflikter hit och det är konflikter dit, men vi står i alla fall enade.” 

- “Anna” 

Ett socialt stöd är en viktig del i förebyggandet av psykisk ohälsa, speciellt i miljöer som är hårda 

och svåra (Sjölander m.fl., 2009). Som renskötare kan det vara viktigt att finna stöd hos andra inom 

samma grupp. Om renskötande samer skulle förhålla sig enade och stötta varandra möjliggör det att 

ett tryggare förhållningssätt gentemot varandra. 

Hjälp till de som behöver. Renskötare hamnar snabbt i en utsatt position vid frånvaro, då 

deras näring är beroende av att de är närvarande. Den ständiga närvaron är något som skapar stor 

press, allra helst för de som av olika anledningar inte kan vara deltagande. Att det fanns en uttalad 

försäkran om hjälp från samebyn skulle kunna underlätta för många som mår dåligt och därmed inte 

kan vara aktiv i renskog. 

“Att de som drabbas kan få hjälp. [...] Drabbas man av psykisk ohälsa, att man får hjälp 

och att samebyn hjälper till att sköta renarna. Då tror jag det skulle bli mindre självmord. 

Och att det inte är något som någon behöver skämmas för. Så man har en trygghet i att man 

inte bara jobbar och jobbar och känner att det blir tyngre och tyngre och tillslut ser man 

ingen utväg så man... ja.”  

- “Viktor” 

På de flesta arbetsplatser finns tryggheten för sjukanmälan och sjukskrivning utan större negativa 

konsekvenser för varken arbetsgivare eller arbetstagare. För renskötare finns inte den möjligheten 

eller det skyddsnätet. Det kan upplevas som en stressor för många renskötare då renarna måste 

vaktas och inkomsten minskar. 

Förändringar på samhällsnivå 

Ökad kunskap. Flera respondenter upplever att det finns en okunskap om den samiska 

kulturen i allmänhet och om renskötande samer i synnerhet. Denna okunskap menar respondenterna 

märks på flera nivåer i samhället och resulterar i bland annat fördomar och, ur renskötares 

perspektiv, ofördelaktiga beslutstaganden. Ökad kunskap och förståelse för den samiska kulturen 

kan förhoppningsvis leda till ökad acceptans av samer, något som “Anders” önskar se. Flera 

respondenter menar att svenska barn behöver lära sig mer om den svenska ursprungsbefolkningen i 
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skolan för att redan där få en grundläggande kunskap om den samiska kulturen. Det finns en tydlig 

önskan inom gruppen om att öka kunskapen om samer bland allmänheten. Det kan leda till att 

fördomarna om gruppen minskar och till en ökad förståelse för renskötande samer och deras 

levnadsvillkor. 

Utveckla rennäringslagen. Flera respondenter ser problem med hur rennäringslagen är 

utformad i dagsläget. “Inger” menar att det främsta åtgärdsförslaget bör vara att se över 

rennäringslagen. Detta för att situationen ska förbättras för renskötande samer. 

Åhrén (2008) menar att rennäringslagen har stor betydelse för renskötares praktiska möjligheter och 

begränsningar. Därför borde utformningen av den vara central för renskötare. Trots detta uttrycks 

litet eller inget hopp bland respondenterna om att lagen kommer att förändras så att möjligheter 

utvidgas och begränsningar minskas. 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka renskötande samers syn på orsaker till den höga 

självmordsfrekvensen inom gruppen. De frågeställningar som har använts för att besvara syftet är 

följande: Vilka bakomliggande faktorer finns till den höga självmordsfrekvensen bland renskötande 

samer? Påverkar renskötande samers levnadsvillkor självmordsfrekvenser bland dem? Vilka 

specifika åtgärder ser respondenterna för att minska självmorden bland renskötande samer?  

Syfte och frågeställningar har besvarats genom livsberättelser erhållna från intervjuer med fem 

renskötande samer, som i sin tur har kopplats till tidigare, framförallt postkoloniala, studier. De tre 

faktorer som lyfts utifrån det insamlade materialet är identitet, ekonomi och maktpositioner. Dessa 

faktorer var återkommande i samtliga livsberättelser och har alla en direkt koppling till självmord 

utifrån ett postkolonialt synsätt. Resultaten kan användas som komplement till andra studier, 

framförallt kvantitativa, på samma ämne för att få ökad förståelse för hur livssituationen kan se ut 

för individer inom gruppen renskötande samer (Silverman, 2013). Studien presenterar renskötares 

egna berättelser och ger därför ett annat perspektiv på verkligheten än vad kvantitativa studier gör. 

Den postkoloniala teorin som utgångspunkt öppnar upp för ett ifrågasättande av de rådande 

maktstrukturerna i samhället och bidrar till tolkningen av självmordsproblematik bland 

ursprungsbefolkning som ett resultat av problem på samhällsnivå snarare än problem på 

individnivå. Det leder också till en annan förståelse för vilka eventuella åtgärder som bör vidtas och 

ett skifte i fokus från riskfaktorer hos individen till riskfaktorer i samhället. 
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Att få ha tagit del av livsberättelser har skapat en närhet till ämnet som inte hade kunnat gå att få på 

annat sätt. Det har bidragit både på gott och ont. Närheten har ökat vår förståelse för problematiken 

och gett oss kunskap och erfarenhet som vi inte hade kunnat få på något annat sätt än från individer 

inom gruppen renskötande samer. Samtidigt har närheten gjort det svårare att skapa distans till 

problematiken, vilket också försvårat kvarhållandet av en så objektiv syn på problematiken som 

möjligt. 

Vilka bakomliggande faktorer finns till den höga självmordsfrekvensen bland renskötande 

samer? 

Identitet. Identitet och identitetsskapande var ämnen som återkom i livsberättelserna, precis 

som sambandet mellan identitet och renskötsel. Denna koppling har också gjorts i tidigare svenska 

studier, bland annat av Åhrén (2008). Renskötseln kan för renskötare ses som en stark symbol för 

den samiska identiteten, vilket gör den särskilt betydelsefull i ett postkolonialt samhälle där samer 

länge levt under förtryck och har en historia av en förlorad kulturell identitet. Eftersom kopplingen 

mellan renskötande samer och renskötseln är mer än enbart ett yrke, kan det vara särskilt svårt att 

välja ett annat yrke och därmed en annan livsform. Pressen på att föra den kulturella traditionen, 

renskötseln, vidare kan vara stor och kan komma både från individen själv och från omgivningen. 

För många blir denna press för stor då renskötsel i dagens samhälle är en verksamhet med många 

problem. Några av vilka som lyfts i denna studie.   

Ekonomi. Resultatet av studien visar att renskötande samer har det svårt ekonomiskt. Den 

faktor som beskrevs som en av de svåraste är predation då det är svårt att få förståelse från 

samhället och då det är ett problem som förutom de politiska konflikterna skapar ekonomiska 

problem. Speciellt utsatt vad gäller ekonomin var gruppen unga renskötande samer i 

uppstartningsfasen. Förklaringen var att det är fler utgifter än inkomster på grund av att renskötsel 

ger gynnsamhet först med ett stort renantal vilket är något som måste arbetas upp under lång tid. 

Det kan därför ses som problematiskt att näringen är så svårstartad eftersom den är beroende av att 

det finns unga renskötare som tar över när de äldre slutar. 

Maktpositioner. Maktlöshet framkom från resultatet som en stor frustration bland 

renskötarna. De upplevde att deras näring främst styrdes av andra beslutsfattare som själva inte är 

aktiva inom renskötseln och inte heller har varken kunskap eller erfarenhet kring renskötsel. Åhrén 

(2008) skriver om hur vetskapen om att politiska beslut kan ändras bidrar till hoppfullhet hos vissa 

och uppgivenhet hos andra. För de renskötare som intervjuats i denna rapport beskrevs ingen 

hoppfullhet om att politiska beslut skulle leda till att situationen för renägare skulle ändras. 

Maktlöshet kan leda till en uppgivenhet som gör att arbetet känns mycket svårare eftersom beslut 
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som rör den enskilde renskötaren inte sällan fattas över dennes huvud. Detta skapar ytterligare en 

kamp i ett redan hårt klimat, vilket gör att påfrestningarna blir både fysiska och psykiska och det 

kan resultera i att många renskötare inte klarar av att vara aktiva inom yrket. Tillsammans med 

andra faktorer kan det extrema utfallet bli att de tar livet av sig. 

Dessa maktpositioner grundar sig långt tillbaka i tiden och det postkoloniala samhälle som 

renskötare lever i idag speglar en tid av segregation, stigmatisering och maktutövande som ännu 

lever kvar. Generellt sett har det skett en utveckling för samer på många fronter men just för den 

renskötande gruppen är utvecklingen liten. Deras rättigheter blir mindre och mindre vilket gör att 

framtiden för renskötseln är hotad. Genom att erkänna renskötarnas rättigheter och öka deras 

påverkan på sin egen näring skulle dels arbetet för den enskilde underlätta och uppdelningen mellan 

samer och icke-samer skulle minska genom att maktutövarna tar ett steg tillbaka och släpper fram 

minoriteterna och ursprungsbefolkningen (Pikkarainen & Brodin, 2008). För att återupprätta den 

kulturella identiteten hos urfolk, så som samer, krävs en politisk medvetenhet. Ett återupprättande 

av identiteten kan leda till förändringar på gruppnivå och inte enbart på individnivå vad gäller 

självmordsproblematiken inom gruppen (Lawson-Te Aho & Liu, 2010). 

De lagar som bestämmer vem som är same och vem som får bedriva renskötsel har en del i att 

gruppen renskötande samer förblir liten och att pressen på att föra traditionen vidare ökar 

ytterligare. Rennäringslag (1971:437) som är den lag som reglerar villkoren kring renskötseln i 

Sverige är från 1971 vilket gör att det går att förhålla sig ytterst kritiskt till att den är så pass 

gammal. Det står också tydligt att renskötseln och lagen som reglerar den inte har följt samma 

utveckling som det övriga samhället, då renskötarnas påverkan på sin egen näring är minimal och 

dagens förhållanden liknar de strukturer som fanns då lagen upprättades. 

Påverkar renskötande samers levnadsvillkor självmordsfrekvenser bland dem? 

De flesta respondenter beskrev näringen som tuff och att det fanns lite utrymme för att visa sig 

sårbar. För att vara en bra renskötare bör man prioritera och ta ansvar för sin kultur och därmed sin 

näring, klara det mesta själv, alltid vara närvarande och inte klaga. Det kan då vara svårt för en 

renskötare att erkänna att de problem som finns gällande identitet, ekonomi och makt påverkar 

individen. Det upplevs som svårt att få förståelse och söka hjälp. Detta kan skapa stor oro och 

ibland ångest bland renskötarna som de aldrig får chansen att uttrycka på grund av bristen på socialt 

stöd och förståelse. Inom det renskötande samhället finns en kultur som präglas av att inte tala 

öppet om känslor och svårigheter och samhället i stort har väldigt liten kunskap om denna grupp. 

Detta gör att det finns få samhälleliga åtgärder riktad just till denna typ av problematik, vilket är 
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något som borde lyftas för att renskötande samers levnadsvillkor ska förbättras (Pikkarainen & 

Brodin, 2008). 

Vilka specifika åtgärder ser respondenterna för att minska självmorden bland renskötande 

samer? 

De flesta åtgärdsförslag som presenterades av renskötarna själva var riktade mot den egna gruppen. 

Det går dock utifrån deras berättelser att förstå att många av problemen ligger på samhällsnivå. De 

åtgärder som var återkommande var främst ökad kommunikation, hjälp och stöd på gruppnivå och 

ökad kunskap på samhällsnivå. 

De specifika åtgärder som respondenterna nämnde på gruppnivå är följande: avlägsna 

machostämpeln, ökad kommunikation, ökat stöd och hjälp till de som behöver. På samhällsnivå 

önskar respondenterna se ökad kunskap och en utvecklad rennäringslag. Med dessa åtgärdsförslag 

som utgångspunkt finns flera saker som verksamma inom socialt arbete kan påverka. Bland annat 

vad gäller den ökade kunskapen. Kunskap om samer som urfolk och förståelse för den samiska 

historian hos de verksamma inom socialt arbete kan i sin tur bidra till förståelsen för de problem 

som kan finnas inom gruppen idag. Det kan också bidra till förståelsen för de åtgärder som bör 

vidtas vid mötet med renskötande samer som befinner sig i en utsatt livssituation. Socialt stöd för 

renskötande samer kan också i allra högsta grad ses som relevant för socialt arbete, då det av 

respondenterna är något som beskrivs som bristfälligt. Det kan vara viktigt att kontinuerligt arbeta 

med och stödja de verksamma inom rennäringen. Detta på grund av den speciella situation de 

befinner sig i, som av många inom gruppen beskrivs som problematisk eller till och med som 

ohållbar. 
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