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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka betydelse av samisk kulturell kompetens hos unga 
vuxna samer i mötet med aktörer inom primärvård, specialistvård och socialtjänst. 
Tidigare studier visar att det förekommer ohälsa och bristande förtroende för vården 
bland samer. Den tidigare forskningen visar även att bristen på kulturell kunskap är ett 
problem med hänsyn till den ständiga globaliseringen. Totalt genomfördes 5 
semistrukturerade intervjuer med unga vuxna samer som fick svara på frågor om kulturell 
kunskap i mötet med vården. Materialet analyserades därefter med hjälp av tematisk 
analys.  Studien visade att kulturell kompetens hos vårdpersonal var av stor betydelse för 
informanterna. Majoriteten ansåg att de aldrig eller nästan aldrig hade fått möta 
vårdpersonal inom Sverige som hade kompetens eller kunskap om den samiska kulturen. 
Våra slutsatser är att konsekvenserna av detta visade sig vara ett lägre förtroende för 
vården, en känsla av exotifiering och att	 informanterna gärna undvek att berätta om sitt 
samiska påbrå.     
 
 
Nyckelord: kulturell kompetens, kulturell kunskap, samisk kultur, bemötande, vården.   

 
Begreppsdefinition - Utifrån Campinha-Bacote modellen.  
 
● kulturell medvetenhet: man rannsakar sig själv och sin egna kulturella bakgrund 

och hur den kan påverka sin egen yrkesutövning. Det innebär också att man 
måste undersöka vilka fördomar och antaganden som vilar hos sig själv och hur 
det kan påverka den syn som man har på andra människor. 

● kulturell kunskap: innebär processen av att hela tiden söka och förvara en 
uppdaterad kunskapsbas om andra kulturella och etniska grupper.  

● kulturell skicklighet: förmågan att kunna samla in kunskap om patientens eller 
klientens kultur som är relevant för patientens problematik och för att kunna göra 
en bedömning av åtgärdsalternativ som passar och inte strider mot patientens 
kultur.  

● kulturella möten: processen att uppmuntra aktörer inom vården att engagera sig i 
tvärkulturella interaktioner.   

● kulturell önskan: viljan och strävan efter att alltid utveckla sin kulturella 
kompetens.  

● kulturell kompetens: övergripande begrepp som innefattar de ovanstående 
begrepp. 
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Inledning	
 
I en allt mer globaliserad värld händer det ofta att man möter människor som tillhör andra 
kulturer. Det finns idag flera studier som visar att kulturell kompetens inom vården är 
väldigt viktigt. Vår värld blir mer globaliserad och flera geografiska områden blir allt mer 
mångkulturella. Det ökar behovet av att aktörer inom vården utbildar sig inom andra 
kulturer (Christopher, Wendt, Marecek, & Goodman, 2014). Man kan idag också se 
skillnader i hälsotillståndet hos olika grupper som tillhör olika etnicitet och kultur 
(Campinha-Bacote, 2002).  
 
Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen menar att det huvudsakliga målet för 
offentlig hälso- och sjukvård är att kunna tillgodose hela befolkningen med bästa möjliga 
vård på lika villkor men baserat på varje individs behov oavsett ålder, kön, utbildning, 
inkomst, etnicitet eller religion. Trots detta har inga särskilda åtgärder vidtagits för att ta 
itu med de särskilda behov som etniska minoriteter har.  Konsekvensen av detta blir att 
dessa grupper i praktiken inte har samma tillgång till den offentliga vården som 
majoritetsbefolkningen. Sverige har fått kritik för detta av FN år 2007. FN menade att 
Sverige saknar en nationell strategi för att dokumentera och förbättra hälsan för samerna. 
Därmed försummar Sverige sina förpliktelser att uppfylla den internationella 
konventionen om grundläggande rättigheter för urfolk. (Daerga et al., 2012).   

Problemformulering	och	kunskapslucka.		
Samerna är urfolket i Sverige och är en av de fem nationella minoriteterna i landet 
(Socialstyrelsen, 2017). Stoor (2016) är en forskare och anställd av Sametinget i Sverige. 
Han menar att liksom bland majoritetsbefolkningen har det visat sig att det förekommer 
fysisk, psykisk och psykosocial ohälsa även bland samer. Det finns också forskning som 
menar att samer har ett lågt förtroende för vården i Sverige (Daerga, Sjölander, Jacobsson 
& Edin-Liljegren, 2012). Detta är ett problem inte minst med hänsyn till att det finns 
kunskapsluckor om hur samer idag upplever mötet med den svenska vården. Stoor (2016) 
redogör för vilka kunskapsluckor som finns inom området samer och mötet med vården. I 
dagsläget menar han att det finns väldigt lite kunskap inom just det här området. Det är 
viktigt att ta reda på är hur nöjda samerna är med den svenska vården, vilka språkliga och 
kulturella behov som finns samt effekterna av detta. Det finns i allmänhet mindre 
forskning om samer och vilka språkliga och kulturella behov som finns än hos 
majoritetsbefolkningen (Stoor, 2016). Denna studie fördjupar sig därför i hur samer 
beskriver den kulturella kompetensen hos aktörer inom primärvård, specialistvård och 
socialtjänst i Sverige. Vidare undersöks vad kulturell kompetens kan betyda för samer 
och på vilket sätt det kan påverka dem i mötet med vårdpersonal.  
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Syfte	och	frågeställningar	

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka betydelse av samisk kulturell kompetens hos unga 
vuxna samer i mötet med aktörer inom primärvård, specialistvård, socialtjänst.  

Frågeställningar: 
1. Vad kan kulturell kompetens hos vårdpersonal betyda enligt intervjupersonerna? 
2. På vilket sätt beskriver intervjupersonerna att kulturell kompetens uttrycks i mötet 

med vården? 
3. Vilka konsekvenser kan aktörernas kulturella kompetens ha i mötet enligt 

intervjupersonerna? 
 

Arbetsfördelning		
 
Vi har delat upp arbetet så att alla tre gruppmedlemmar har letat efter relevanta artiklar 
till kunskapsöversikten, som sedan har sammanställts. Maria-Teresia och Paula har gjort 
intervjuerna som sedan Niclas transkriberat tillsammans med Paula. Alla tre har kodat 
intervjuerna oberoende av varandra för att sedan jämföra om vi kommit fram till liknande 
koder. Efter kodningen skapade vi kategorier för att sedan skapa teman som vi använt oss 
av i empiri redovisningen. Paula och Maria-Teresia har varit delaktiga i hela skrivandet 
av alla delar i examensarbetet samt uppsökandet av tidigare forskning på området. Båda 
kontaktade olika föreningar, organisationer, personer kring om vi fick publicera 
informationsbrev som båda hade skrivit. Paula och Maria-Teresia förberedde och utförde 
intervjuerna med informanterna. Niclas transkriberade intervjuerna och letade relevanta 
artiklar. Niclas har varit delaktig i delar av examensarbetet. 
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Historia	och	Bakgrund	

Bakgrund	
Samerna är en av världens ursprungsbefolkningar (Samer, 2017) och de är en etnisk och 
språklig folkgrupp från Nordskandivanien och Kolahalvön (Lundmark 1998). Den 
officiella siffran på hur många samer som lever i Sverige är 20 000-25 000 stycken 
(Omma, Holmgren & Jacobsson, 2011). Sápmi i Sverige börjar söder om Idre ända upp 
till norr om Karesuando, och beroende på område finns det olika varieteter av det 
samiska språket (Samer, 2017). Samernas traditionella näringar är renskötsel, slöjd, jakt 
och fiske, där cirka 10 % lever av renskötseln (Lundmark, 2004., Samer, 2017). Idag 
försörjer sig majoriteten på annat sätt men nya näringar som till exempel turism, media, 
mat och hantverk börjar etableras inom den samiska kulturen (Samer, 2017). 
  

Historia	
Samerna är ett urfolk som varit utsatta för olika händelser som påverkat dem och lett till 
konsekvenser som förändrat deras sätt att leva (Sköld, 2011). De har bland annat varit 
utsatta för kolonisering, assimilering och segregation men även kristnandet av samerna 
och landsgränser har påverkat dagens samiska liv (Lundmark, 2002). Under 1800-talet 
präglades den svenska riksdagspolitiken av ett kulturhierarkiskt tänkande, där man trodde 
att vissa kulturer var högre utvecklade än andra (Lundmark, 2002). Detta synsätt gjorde 
att samerna ansågs som en utdöende ras då det i mötet med den högre stående kulturen 
(industri och jordbruk) skulle gå under (Sköld, 2011). Detta ledde till att i början av 
1800-talet fattades beslut om att skydda renskötseln och samernas kultur (Lundmark, 
2002). En av åtgärderna som kom till då var att garantera renarnas vinterbete, där 
lantmätare skulle dra tydliga gränser som garanterade detta. Denna åtgärd blev till då Carl 
Magnus Robson sett i kyrkoböckerna att samerna minskat i Lule Lappmark, som en 
konsekvens av att nybyggarna tog över dessa marker (Lundmark, 2011). Han ansåg att 
det var viktigt att behålla samerna där då samerna med sina renar var ett bättre 
malmtransportmedel än nybyggaren med sina hästar, då renarna åt av det naturen bjöd på 
och samen klarade sig på en bit torrkött eller kunde slakta en ren på resans färd 
(Lundmark, 2011). Robson var en av flera som önskade att förstärka samernas 
överlevnad under 1800-talet, och 1886 etablerades renbeteslagen. Renbeteslagen 
avskaffade lappskatteland och införde att samerna skulle delas upp i samebyar, det 
samiska folket fick ett starkare skydd genom olika åtgärder för att inte dö ut (Lundmark, 
2011). 
 
Samtidigt under detta sekel började rasbiologin få fäste, där forskare åkte runt omkring i 
landet för att mäta skallarna och förklara dess karaktär enligt frenologin (Lundmark, 
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1998). Det blev ett intresse att mäta de samiska skallarna och även gräva upp samiska 
kranier för att analysera dessa då samerna ansågs vara en ”sämre” ras. In på 1900-talet 
ledde rasbiologin till tanken om rashygien och att försöka behålla den svenska 
folkstammen så ren som möjligt. Tanken om rashygien var att olika folk inte skulle 
beblanda sig med varandra samt att vissa raser inte borde få fortplanta sig. 
Tvångssteriliseringen i Sverige hade i syfte att rensa ut de “mindervärdiga” och bland de 
olika grupperna som utsattes för detta var det bland annat samer. “Lapp ska vara lapp”-
politiken som uppkom i början av 1900-talet innebar att minska samernas kontakt med 
civilisationen då de trodde att detta skulle eliminera gruppen (Lundmark, 2002). Politiken 
tog i beaktning 1) rasen, vart personen kom ifrån, 2) livsformen, om personen var nomad 
eller inte, 3) näringsformen, om personen var renskötare eller inte (Lundmark, 2002). 
Detta ledde till att de samer som var bofasta och inte hade renar, inte räknades som samer 
och skulle så snart som möjligt komma in den icke-samiska befolkningen. Denna politik 
argumenterade för att det var bättre att låta samen leva som den alltid gjort, i dåliga/hårda 
miljöer för att undvika att samen får mersmak för civilisationen som de inte har 
egenskaper för och i sin tur inte klarar av, därför bör man hålla kvar dessa inom 
renskötseln. Fjällsamen blev idealiserad som den typiska samen (Lundmark, 2002). 
 
Skolpolitiken under denna period bestod av att särskilja de samiska barnen som kom från 
nomadlivet från de övriga. Dessa renskötande fjällsamebarn tvingades gå i nomadskolor 
som medvetet gjorts undermåliga för att minimera risken att barnen skulle lämna 
nomadlivet för civilisationen. Skolpolitiken som pågick var en av sakerna som ledde till 
att samerna började samlas för att kunna vara med och påverka i samhället, där en av de 
sakerna som kom upp var att de inte tyckte om att samiska barn gick i sämre skolor 
(Sametinget, 2017) 
 
Lundmark (2002) skriver om att då politikerna som resonerat för “lapp ska vara lapp” 
insåg att den samiska befolkningen arbetade med mer än bara renskötseln (jordbruk, 
fiske, skog), irriterade detta dem. Det som tidigare varit ett krav att personen var tvungen 
att vara same för att bedriva renskötsel ändrades nu till att det bara var renskötare som var 
samer. 
 
Under 1900-talet förändrades mycket (Sköld, 2011). Den rasbiologiska politiken ledde 
till att politikerna inte ansåg att samerna var kapabla till att planera och ta hand om sig 
själva. Detta medförde bland annat att lappfogdar som representerade staten hade rätt att 
tvångsförflytta dem och tvinga dem till tvångsslakt av renar. Det samiska språket var 
även in på 1950-talet förbjudet att talas på skolor och många barn som växte upp efter 
1930-talet fick inte möjligheten att lära sig samiska då deras föräldrar hade uppfattningen 
att det inte var bra då barnen kunde få problem. Men under mitten av 1900-talet 
förändrades det en del, fler renskötare blev bofasta och moderniserade sitt sätt att leva av 
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renskötseln (Lundmark, 2002). 

Samisk	kultur	och	rättigheter.		
Den samiska kulturen består av flera delar där det omfattar bland annat identitet och 
sysselsättning (Samer, 2017). Kulturen består bland annat av identitetsstärkande faktorer, 
exempelvis de traditionella näringarna, levnadsförhållanden och förhållningssätt, slöjd, 
språket och mycket mer, även av konstarter såsom jojk, konsthantverk och dans (Samer, 
2017). 
 
Genom tillkomsten av “Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk” (SFS 
2009:724) har samers rätt till språk och kultur stärkt. Enligt denna lag har man rätt att 
kommunicera på sitt språk med myndigheter om man tillhör en av minoriteterna i Sverige 
(judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar) samt att man befinner sig inom en 
kommun som är ett förvaltningsområde till exempel Umeå. (Socialstyrelsen, 2017).   
 
FN:s urfolksdeklaration skapades år 2007 och är en tolkning av deklarationen om 
mänskliga rättigheter. Urfolksdeklarationen tar upp många viktiga områden om hur 
minoriteter har rätt till självbestämmande över sitt eget folk samt rätten till geografiska 
områden och tillgångar. Kulturella rättigheter tas upp i 18 artiklar i deklarationen som 
menar att minoritetskulturen ska skyddas på samma sätt som majoritetskulturen (UN, 
2007). Det handlar om att alla ska behandlas lika och ha samma rättigheter (Sametinget, 
2015).  I och med “Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk” samt 
urfolksdeklarationen skyddas och främjas urfolkens språk och kultur, samtidigt som 
myndigheter har en skyldighet att lyssna och ta hänsyn till deras behov (Socialstyrelsen, 
2017).   
 
Utifrån den tidigare forskning kan man se hur det låga förtroendet för vården hos samer i 
Sverige går att koppla till bristen på kulturell kompetens hos aktörer inom vården. Det 
finns kunskapsluckor vad gäller hur samer upplever vården och det bemötande de får av 
personalen. Vi valde därför att göra en studie som undersöker hur unga vuxna samer i 
Sverige beskriver mötet med vården i relation till kulturell kompetens hos aktörerna inom 
vården. Vården definieras som primärvård, specialistvård och socialtjänst. Vad gäller de 
olika begreppen som finns för att definiera kulturell kompetens så valde vi att utgå från 
Campinha-Bacotes (2002) modell om kulturell kompetens och allt som den innefattar. 
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Kunskapsöversikt	och	teoretisk	utgångspunkt 

Begreppet	kulturell	kompetens	
Det finns många olika begrepp och termer för att förklara kulturell kompetens till 
exempel kulturell förståelse, kulturell medvetenhet, kulturell kunskap, kritiskt kulturell 
medvetenhet med mera. Josepha Campinha-Bacote (2002) skapade en modell för 
kulturell kompetens inom vården som studien utgår ifrån för att förklara begreppen. Hon 
beskriver kulturell kompetens som en process som aktörer inom vården hela tiden ska 
förhålla sig till och alltid sträva efter att utveckla sin förmåga att arbeta med patienten 
eller klienten i kulturella sammanhang. Det kan handla om den kulturella synen på 
individen själv, på familjen eller på samhället. Den här processen involverar kulturell 
medvetenhet, kulturell kunskap, kulturell skicklighet, kulturella möten och kulturell 
önskan. Campinha-Bacote (2002) skapade den här modellen då samhället utvecklades till 
att bli mer mångkulturellt, samtidigt som hon tydligt kunde se skillnader i hälsotillståndet 
hos olika grupper människor med olika etnicitet och kulturell bakgrund.  
 

Campinha-Bacotes modell om kulturell 
kompetens 
 
Behovet av kulturell kompetens 
inom vården ökade i och med det 
här fenomenet som också beskrivs 
av Ong-Flaherty (2015). Han 
skriver om hur den ökade 
globaliseringen och invandringen 
till nya länder skapat 
mångkulturella samhällen och hur 
detta kan vara positivt men även 
negativt. En snabb överblick 
bland sjukhusen i San Francisco 
området i USA, visade att där 
talades minst 110 olika språk. 
Denna globalisering har lett till 

svårigheter för personalen inom sjukvården. Vården ska vara patientcentrerad och 
eftersträva patientens önskemål. Detta kan innebära att personalen till viss del bör kunna 
anpassa sig och ha viss förståelse för patientens kultur och bakgrund. Detta har skapat en 
problematik bland personalen och dess kontakt med patienterna. Ong-Flaherty (2015) tar 
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upp en händelse där en ung kvinna från mellanöstern som bosatt sig i USA tillsammans 
med sin make åker till ett sjukhus för att hon lider av buksmärtor och vaginala 
blödningar. Väl på plats på sjukhuset så är det bara manliga läkare på plats och eftersom 
kvinnan är hängiven muslim så tillåter inte hennes religion att hon undersöks av en 
manlig läkare. En sjuksköterska berättar för paret att de faktiskt befinner sig i USA nu 
och måste anpassa sig, varav paret beslutar sig för att lämna sjukhuset. Ong-Flaherty 
(2015) beskriver hur inställningen “du är i USA nu” skapar problem för bland annat 
afroamerikaner och indianer som tillhör ursprungsbefolkningen.  
 
För att kunna förstå den här modellen av kulturell kompetens måste man förstå de olika 
delarna som modellen inkluderar. Det första begreppet är kulturell medvetenhet. Det 
innebär att man rannsakar sig själv och sin egna kulturella bakgrund och hur den kan 
påverka sin egen yrkesutövning. Det innebär också att man måste undersöka vilka 
fördomar och antaganden som vilar hos sig själv och hur det kan påverka den syn som 
man har på andra människor. Om man är helt omedveten om detta hos sig själv finns det 
en risk att man som aktör inom vården tvingar på sin egna kultur på en individ som tillhör 
en annan kultur. Man kan alltså omedvetet påtvinga sina egna kulturella och 
professionella värderingar, tro och beteendemönster på klienten eller patienten. 
(Campinha-Bacote, 2002). 
 
Det andra begreppet är kulturell kunskap som innebär processen av att hela tiden söka 
och förvara en uppdaterad kunskapsbas om andra kulturella och etniska grupper. Inom 
vården kan det vara viktigt att veta hur människor med olika etniska bakgrunder kan 
påverkas på olika sätt av  psykologiska behandlingar. Men framförallt innebär det också 
att man måste ha kunskap om klientens eller patientens världsbild för att kunna förstå hur 
denne ser på hälsorelaterade värderingar och hur denne då tolkar sin egen sjukdom eller 
problematik. Det tredje begreppet inom modellen kulturell kompetens kallar Campinha-
Bacote för kulturell skicklighet. Det handlar om förmågan att kunna samla in kunskap om 
patientens eller klientens kultur för att kunna göra en bedömning av åtgärdsalternativ som 
passar och inte strider mot patientens kultur. För att vårdgivaren ska kunna göra en 
korrekt bedömning är det viktigt att denne sitter på kunskap om hur patienten/klientens 
kulturella och etniska bakgrund kan påverkar dem.(Campinha-Bacote, 2002). 
 
Kulturella möten är en ytterligare del i modellen. Med det menas processen att uppmuntra 
aktörer inom vården att engagera sig i tvärkulturella interaktioner. Man menar att genom 
möten med patienter eller klienter från andra kulturer ökar chansen att förändra befintliga 
fördomar och stereotyper kring vissa grupper. Kulturella möten innebär även en 
förståelse för de språkliga behoven eller hinder som kan uppstå. I vissa fall kan det vara 
aktuellt att man använder sig av en utbildad tolk för att kunna kommunicera på lika 
villkor. Den femte och sista delen i modellen om kulturell kompetens kallas cultural 
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desire, översatt kulturell önskan, och kan också kallas för kulturell ödmjukhet. Den 
handlar om viljan och strävan efter att alltid utveckla sin kulturella kompetens. Den 
menar att aktörer inom vården ska ha en önskan om att få engagera sig i processen att bli 
mer kulturellt medvetna och kompetenta, snarare än att det ska kännas som ett måste. 
Campinha-Bacote (2002) kopplar kulturell önskan till begreppet omsorg. Hon menar att 
“människor bryr sig inte om hur mycket du vet, tills de vet hur mycket du bryr dig” 
(Campinha-Bacote, s. 183, 2002). Det är alltså inte tillräckligt att man som aktör inom 
vården bara säger att man respekterar patientens/klientens kultur och värderingar. Det 
handlar om att vårdgivaren faktiskt har en vilja och önskan att kunna bidra med vård som 
inte strider mot patientens kulturella värderingar. Det ska finnas en genuin önskan om att 
få lära sig av andra kulturer och att kunna vara öppen och mottaglig för andra kulturers 
likheter och olikheter. (Campinha-Bacote, 2002). 
 

Kulturell	kompetens	och	dess	konsekvenser 
Campinha-Bacote (2002) menar att det är en kombination av alla dessa fem begrepp som 
skapar kulturell kompetens. Hennes modell går att implementera i alla olika former av 
vård, även inom forskning, administration, utbildning och utvecklingspolitik. Speciellt 
viktigt är det inom kulturkänslig forskning inom till exempel psykiatrin, habilitering, 
samhällstjänster och hemtjänst. Även inom ledning och administration kan man använda 
modellen som en ram för att kunna utveckla tjänster som är kulturellt anpassade. 
(Campinha-Bacote, 2002). 
 
När man som psykolog, och vårdpersonal i allmänhet, börjar arbeta utanför sina 
kulturella gränser är det viktigt att man är medveten om sin egen kultur och andras samt 
hur det kan påverka behandlingen. Christopher, Wendt, Marecek, och Goodman, (2014) 
menar att psykologer och terapeuter idag inte har tillräckliga verktyg för att kunna förstå 
den kulturella problematiken fullt ut och hur det påverkar deras arbete. Den ökade 
globaliseringen ökar behovet av att psykologer och vårdpersonal utbildar sig inom andra 
kulturer, världsbilder och moraliska idéer. Att lära från andra kulturer kan till exempel 
innebära att vara öppen till metoder som inte är kliniskt accepterade i den egna kulturen, 
till exempel meditation och mindfulnessbaserade metoder. Christopher et al., (2014) 
redogör även för vikten av att ha kulturell kompetens i mötet med patienter och vilka 
konsekvenser som kan uppstå om man inte har det. År 2004 drabbades den lilla ön Sri 
Lanka av tsunamikatastrofen som bröt ut i Indiska Oceanen. Välmenande volontärer och 
hjälparbetare från västvärlden reste till ön för att hjälpa till och stötta de drabbade. 
Christopher et al. (2014) beskriver hur psykologer från USA kom till ön för att erbjuda 
olika former av terapier och behandlingar till de drabbade och anhöriga. Tyvärr 
kritiserades psykologerna för att ha använt sig av metoder som var helt och hållet baserat 
på amerikanska värderingar och åsikter, utan att ta hänsyn till den rådande kulturen i det 
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område som de befann sig i. Ett exempel som tas upp i artikeln är att de amerikanska 
psykologerna tog för givet att posttraumatiskt stressyndrom, depression och självmord 
skulle drabba lokalbefolkningen och öka drastiskt. De lokala experterna förutspådde 
däremot att detta inte skulle ske, och det gjorde det inte heller. Det fanns en psykiater 
som kom från området vid namn Mahesan Ganesan. Han menade att de utländska 
psykologerna och deras medicinska modell brister i hänsyn till den lokala kulturen och 
den rådande strukturen. Detta beskrev han som chockerande och en stor besvikelse. Om 
de utländska psykologerna istället hade samarbetat med de lokala kunniga inom ämnet 
hade de kunnat lära sig om kulturen och hur man kan förstå vad som anses som viktigt 
hos de människor de menar att hjälpa.(Christopher et al., 2014). 
 
De amerikanska psykologerna använde sig av terapeutiska metoder och modeller som 
gick emot sociala normer och regler för hur lokalbefolkningen interagerade med 
varandra, hur man hanterade det som var privat och hur man såg på värdighet, uttryck av 
känslor och solidaritet gentemot familjen. Psykologerna organiserade gruppterapeutiska 
program med övningar på ett sätt som bröt mot den strikta uppdelning av kast, religion 
och kön som rådde på området. Till exempel samlade man individer från 
lokalbefolkningen för att de skulle delta i en terapiövning som handlade om att få 
uttrycka sina känslor och att “få gråta ut” inför varandra. Psykologen menade att detta 
skulle resultera i en lättnadskänsla dock var denne helt omedveten om att det inom 
Hinduismen och Buddismen är strängt förbjudet att visa känslor offentligt. (Christopher 
et al., 2014).  
  
Magnusson och Marecek (2010) skriver om att den kulturella aspekten (ideologier, vanor 
och traditioner) påverkar hur lidandet som personen har påverkar denne och hur det visar 
sig. De förklarar att depression är specifikt för västerländska höginkomstländer, där 
depression är en kombination av känslor, kroppsliga symtom och tankar. Detta är dock 
något som inte är lika vanligt i länder utanför västvärlden då människor där uttrycker 
uppgivenhet mer i form av kroppsliga upplevelser som bland annat smärta och trötthet. 
Magnusson och Marecek (2010) beskriver ett exempel om hur barn med problem 
uttrycker sig olika beroende på sitt kön. Där pojkar med problem i västerländska 
höginkomstländer ofta visar på utåtagerande beteenden och flickor visar ett mer 
inåtagerande beteende. De förklarar att istället för att se detta som något medfött bör man 
snarare se det som att barnen agerar efter sin kulturs sätt att visa onormalitet. Precis som 
Christopher et al. (2014) menar de att kultur och kontext även påverkar de som arbetar 
med människor, och genom att vara medveten om sin egen kultur kan man vara mer 
medveten om hur detta påverkar dem i sin profession. (Magnusson & Marecek, 2010). 
 
Christopher et al. (2014) använder begreppet critical cultural awareness. De menar att 
begreppet innefattar mycket mer än vad många tror. Det handlar om att man ska förstå 
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vad människor uppfattar, hur och varför. Författarna menar att detta kommer vara ett krav 
i framtiden snarare än bara en kunskap utöver det vanliga,  då många etniska minoriteter 
att börjat kräva att själva få styra över hälsovårdstjänster och forskning. Några exempel är 
First Nations i Kanada som har startat en forskningskommitté som kommer behöva 
forskare utifrån som delar deras åsikter och tankar kring mål att uppnå. Samma sak 
händer i USA med Tribal Nations och Native Hawaiians. (Christopher et al., 2014). Även 
i Norge har samernas hälsorättigheter bekräftats genom Center för Samisk 
Hälsoforskning (SSHF) och Samiskt nationellt kompetenscenter (SANKS) som bildades 
för att förbättra den psykosociala situationen för samer i Norge samt för att lättare kunna 
forska på området (Stoor, 2016). Det har även i Sverige föreslagits flera gånger de 
senaste 10 åren att ett liknande kompetenscenter som de har i Norge borde finnas i 
Sverige. Detta har föreslagits bland andra av FN’s hälsorapporter men även av samiska 
organisationer och riksdagspolitiker (Stoor, 2016). De som stödjer dessa urfolksrörelser 
runt om i världen menar att de västerländska värderingarna importeras genom deras 
forskning och insatser. Alltså, även om västerländsk forskning bidrar med bra modeller 
och teorier så finns det människor från andra kulturer som inte delar de antaganden som 
forskningen grundar sig på. (Christopher et al., 2014).   

Bristande	förtroende	för	vården	bland	samer	
Det här fenomenet med kulturell kompetens som beskrivs i studien ovan kan kopplas till 
Järvensivu, Pohjola och Romakkaniemis (2016) studie med syfte att undersöka kulturellt 
socialt arbete med samer i Finland. Studien baserades på sex socialarbetare, där en av 
dessa var same. De tar upp den misstro till vården som den samiska befolkningen har, 
som författarna menar kan bero på den kolonisering och assimilering som skett. De 
menar att denna misstro baserar sig i den negativa erfarenheten från den dominanta 
populationen som skett i historien. Därför kan en av nyckelkomponenterna för att nå 
samiska klienter vara historia och identitet, då socialarbetaren med hjälp av kulturell 
kunskap för historien kan få insikter om hur de olika faktorerna kan ha påverkat 
individen, det ger en grund för kulturell kompetens (Järvensivu et al. 2016). I studien 
kom de fram till tre områden; speciella problem inom samiskt socialt arbete, skillnader 
mellan samer i socialt arbete och icke samer samt neutraliserad kulturell skillnad. I de 
olika delarna beskrev de utmanande områden inom samiskt social arbete, där det kom 
fram att det sociala arbetet grundar sig i finska värderingar, normer och regler. Detta kan 
vara ett problem om inte hänsyn tas till individen. (Järvensivu et al. 2016). 
 
För att kunna hjälpa samer krävs det ofta att socialarbetaren anpassar sina metoder och 
skräddarsyr dem efter individen och det speciella sammanhanget. En del av det 
Järvensivu et al. (2016) tar upp är att genom  kulturell kompetens kan man fånga upp den 
samiska klienten och hur denne uttrycker sig. Samer tenderar att svara med tvetydiga 
uttryck, behovet av hjälp uttrycks först efter en lång konversation och då kan det 
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uttryckas indirekt. Detta kan då leda till problem då det sociala arbetet i Finland grundar 
sig i kunskaper och metoder som vanligen är konstruerade på normer och grunder i den 
dominerande kulturen.  
 
Socialarbetare som möter samer i sitt arbete bör ha kulturell medvetenhet om bland annat 
sina attityder och värderingar för att kunna möta dessa klienter (Järvensivu et al. 2016). 
De bör även ha respekt för sina klienters kultur, visa ett genuint intresse för att lära sig 
om kulturen för att kunna skapa en ny attityd karaktäriserad av en delad kunskap med 
klienten. Då studien baserades på sex socialarbetare där en av dessa var same kom det 
även fram att bara för att socialarbetare och klienten delade etnicitet och kulturell 
bakgrund betydde det inte att de hade samma erfarenheter. “Value sensitivity” var något 
som författarna tryckte på, att socialarbetaren skall ha respekt för sin klient och ge rum 
för dennes berättelse samt kunskapen om samisk historia, kultur, språk, 
försörjningsmöjligheter och hur det visar sig i mötet mellan samer och socialarbetare 
(Järvensivu et al. 2016). 
 
Precis som Järvensivu et al. (2016) så ville Daerga, Sjölander, Jacobsson & Edin-
Liljegren (2012) undersöka vilket förtroende samiska renskötare i Sverige hade för 
vården, psykiatrin och socialtjänsten genom en undersökning. Detta gjorde man för att 
det hade visats genom tidigare forskning att det bland samer förekommer fysisk och 
psykisk ohälsa. Kontrollgruppen bestod av icke-renskötande svenskar, dock fanns det i 
kontrollgruppen individer som identifierade sig som samer men som inte var renskötare. 
Tidigare forskning visade att det var framförallt sämre psykosocial hälsa hos renskötande 
samer samt en hög risk för självmord, depression, ångest, kroppsliga besvär och olyckor. 

Resultatet visade att renskötande samiska män och kvinnor hade ett lägre förtroende för 
hälso- och sjukvården, särskilt primärvård och psykiatrisk vård, än män och kvinnor i 
kontrollgruppen. Daerga et al. (2012) menade att då samer i historien blivit utsatta för 
diskriminering och marginalisering ger det skäl att tro att det kan ha bidragit till en 
misstro till myndigheter och institutioner i majoritetssamhället. Detta kan i sin tur vara en 
delförklaring till det låga förtroende som rapporterades av renskötande samer. Vad gäller 
just renskötande samer har man sett att många har förlorat tron på att kunna livnära sig på 
renskötsel. Många har förlorat sina renar på grund av bland annat plantering av skog, 
gruvor och turism. Renskötseln är ett starkt kulturarv bland samer, och att förlora den 
betyder mer än bara en förlorad inkomstkälla. Kulturell kunskap tas även upp i den här 
artikeln på så vis att data från intervjuer med renskötande samer visar att samerna ofta 
måste förklara sin livsstil och sina levnadsvillkor till aktörer inom vården och till 
socialsekreterare som ofta har väldigt lite eller ingen kunskap alls om den samiska 
kulturen. Detta kan vara ytterligare en anledning till det låga förtroendet för 
vården.  (Daerga et al., 2012) 
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Studien visade även att den psykosociala hälsan hos samiska renskötande kvinnor hade 
försämrats under den senaste 10 åren. Detta menar Daerga et al. (2012) kan bero på ökat 
ansvar och stress då lönsamheten för renskötseln har minskat och kvinnorna har behövt 
skaffa sig arbeten ute på den vanliga arbetsmarknaden. Forskningen visade att dessa 
kvinnor kände ett lägre stöd på arbetsmarknaden än kvinnor från kontrollgruppen 
samtidigt som konflikter mellan samer och myndigheter och privata aktörer i 
majoritetssamhället ökar. Även den yngre befolkningen, både renskötande samer och ur 
kontrollgruppen visade ett lågt förtroende för vården. Detta kan dock bero på att unga 
personer i allmänhet har mindre kontakt med vården än de äldre och att de i högre grad 
saknar respekt för myndigheter. Det är ändå rimligt att anta utifrån den här studien, att det 
låga förtroendet för hälso-och sjukvården kan få negativa konsekvenser för hälsan hos 
renskötande samer. (Daerga et al., 2012). 

Situationen	bland	samer	idag	
Vad gäller samernas situation idag beskriver Kaiser och Salander (2012) i en artikel att 
många samer lever under press på grund av bland annat kulturella skillnader, konflikter 
som pågått under längre tid, ekonomisk stress, brist på kontroll, diskriminering och 
könssegregering. Svarsfrekvensen i denna studie var dock låg, 54,8% bland samer, och 
resultaten kan därmed inte generaliseras. Dessutom är jämförelsegruppen icke-renskötare 
från norra Sverige vilket med stor sannolikhet kan innebära att det finns samer i denna 
grupp som Kaiser och Salander betraktar som ”icke samer”. Det som framkom var att det 
förekom psykisk ohälsa, ångest och självmordstankar bland kvinnor och män, samt 
riskfylld alkoholkonsumtion bland män i gruppen med renskötande samer.  
 
I en studie av Omma et al, (2011), om hur det är att vara ung same i Sverige, visade det 
sig att de samiska deltagarna ofta kände att de var tvungna att berätta om och försvara sin 
kultur. Några av de samiska deltagarna i studien var oroliga över att de samiska språken 
och traditionella näringarna inte skulle överleva. Ungdomarna kände en oro för hur det 
skulle bli i framtiden om de inte kunde fortsätta med exempelvis renskötseln som för dem 
var mer än bara ett arbete, utan mer ett sätt att leva. Renskötseln idag har bland annat 
problem med markanvändning och att rättigheterna inte uppfylls (Omma et al., 2011). 
Deltagarna berättade om svårigheter med att vara same i Sverige idag då de kan få utstå 
diskriminering och rasism, som i sin tur kan leda till att de hellre döljer sin identitet för 
att slippa detta samt slippa förklara och försvara sin bakgrund (Omma et al., 2011). 
 
Studien av Omma, Sandlund och Jacobssons (2013) om suicida uttryck visade att det 
fanns erfarenheter av självmord och självmordstankar inom familjer, samt dödsönskan, 
trötthet på livet och självmordstankar inom gruppen som definieras som samer. Även 
denna studie har en svarsfrekvens på 59%, vilket innebär att dessa resultat inte kan 
generaliseras utan kritiskt reflekterande. Vidare använde sig forskarna i denna studie 
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informanter från samma jämförelsegrupp som Kaiser & Salander (2012). Förekomsten av 
psykisk ohälsa som studien visade på var dock viktigt att beakta.(Omma et al. 2013).  
 
Ommas et al. (2011) visade att det som var en av de starkaste skyddsfaktorerna var 
familjen. Samer är en urfolksgrupp med stark anknytning till sin familj, släkt och att 
tillhöra den samiska befolkningen (Omma et al., 2011, Omma et al., 2013). Deltagarna 
berättade att trots de olika problemen som kan finnas var de stolta över att vara samer. 
Precis som i studien gjord av Järvensivu et al. (2016) visade det sig att det är nödvändigt 
att se till identiteten i mötet med samer i vården men även det starka familjebandet 
(Omma et al., 2013). Morris (2009) tar upp problemet med att svensk sjukvård varken har 
en nationell samisk hälsopolitik eller en samisk hälsofrämjande plan. Vilket går emot den 
internationella lagen för mänskliga rättigheter som säger att ursprungsbefolkningar har 
rätt till särskilda åtgärder för att förbättra deras tillgång till lämplig hälso-och sjukvård 
som är anpassad till deras kultur (Morris, 2009). Det är viktigt att den samiska kulturen 
medvetandegörs, att kulturellt anpassad vård för samer och problemet med 
diskriminering och misshandel behandlas och blir bemött (Omma et al., 2013). 
 
I Uttjeks studie (2016) om samer med funktionsnedsättning i Sverige tar hon bland annat 
upp det samiska sammanhangets betydelse. Deltagarna utvecklade olika strategier för att 
underlätta sin vardag, där en del bestod av att skapa hjälpmedel som saknades utifrån det 
behov de hade av sin funktionsnedsättning. Det samiska sammanhanget kunde ses som en 
drivkraft där exempelvis den traditionella slöjden hjälpte personen att må bättre (Uttjek, 
2016). Enligt deltagarna i studien var det viktigt att synliggöra det samiska samhället i 
majoritetssamhället, där samernas levnadsförhållanden lyfts upp i bland annat skolor. 
Detta trodde en av deltagarna skulle leda till att ge elever och lärare kunskap om samer 
samt stärka och trygga de samiska eleverna. En annan del som kom upp i studien för att 
synliggöra det samiska samhället var att använda sig av samiska ord i samhället och 
ortnamn på vägskyltar, som av flera deltagare kunde bidra till ökad kunskap och minska 
ifrågasättandet och missförstånden. 
 
Studien visade att man traditionellt sätt hjälper varandra inom familjen och släkten samt 
att det inte spelar någon roll vad behovet beror på utan man gör det utan att fråga (Uttjek, 
2016). Bongo (2012) menar att hälsa är en privat sak som hålls med närstående, och 
genom att inte fråga personen utan låter denne själv berätta så visar man respekt för 
dennes integritet.  Det traditionella samiska samhället bygger på andra strukturer och en 
annan världsbild jämfört med majoritetsbefolkningen, där familjen, släkten och vänner 
spelar en stor roll bland den samiska befolkningen (Uttjek, 2016). Det visade sig bland 
deltagarna att familjemedlemmar som funnits längre tillbaka fortfarande var viktiga i 
nutiden (Uttjek, 2016). 
 



	 14	

Stoor (2016) fick i uppdrag av Socialdepartementet att göra en kunskapssammanställning 
av samers psykosociala ohälsa. Studien redogör för hur situationen ser ut idag för samer i 
Sverige baserat på tidigare forskning och kunskap i ämnet. I kunskapssammanställningen 
refererar man till Daergas undersökning om det låga förtroendet för vården hos samer. 
Det som framstår som det viktiga i den undersökningen var att risken för att samiska 
renskötare skulle ha ett lägre förtroende för primärvård, psykiatri och socialtjänst var 
dubbelt så hög jämfört med kontrollgruppen. Man kontrollerade i undersökningen att 
detta inte berodde ålder eller utbildningsnivå hos de renskötande samerna. Inte heller 
hade det något att göra med att samerna bodde mer på glesbygden än kontrollgruppen. 
Daerga et al. (2012) menade som tidigare nämnt att detta antagligen beror på hur samer 
har blivit bemötta av myndigheter som dessa i historien, nämligen med förtryck och 
nedvärdering. 

Ett annat begrepp som tas upp i kunskapssammanställningen av Stoor (2016) är etnisk 
matchning inom vården. Där refererar han till studien som är gjord av Møllersen, Sexton 
och Holte (2005). Syftet med studien var att undersöka etniska skillnader inom 
behandling. Man ville undersöka vilken betydelse det hade om man som same fick en 
samisk terapeut jämfört med en terapeut som var icke-samisk och tvärtom (same-same, 
norsk-norsk). I studien menar man att den allmänt sämre psykiska hälsan som har 
noterats bland etniska minoriteter kan bero på socioekonomiska svårigheter. Det är svårt 
att se på en individ om denne är same eller inte och det finns de som döljer eller förnekar 
sitt samiska ursprung. Etnisk matchning mellan klient och terapeut, men även geografisk 
placering av vården har använts som indikator på kvaliteten på psykisk vård för etniska 
grupper. (Møllersenet al., 2005). Resultatet visade att vården ser olika ut beroende på 
vilken etnicitet man har som klient men även vilken etnicitet terapeuten har. Studien 
visade att samernas behandling inom psykiatrin fokuseras mest på den sociala 
problematiken och inte den psykologiska. Detta kan bero på att den västerländska 
kulturen lägger stor fokus på individen, medan det i den samiska kulturen läggs stor vikt 
på sociala miljön, därför läggs fokus inom terapin på sociala relationer. (Møllersen et al., 
2005). 

Man antog att kommunikationen och förståelsen skulle förbättras om man som patient 
fick en terapeut med samma etniska bakgrund. Men detta var inte tillräckligt. Studien av 
Møllersen et al., (2005) visade att etnisk matchning inte behövde betyda kulturell 
matchning, det betydde inte heller att man fick en bättre kommunikation. Därför är det 
viktigt att man som aktör inom vården har kunskap som sträcker sig över kulturella 
gränser. De samiska terapeuterna som deltog i studien hade redan en mångkulturell 
bakgrund, och de icke-samiska terapeuterna förväntades utveckla en kompetens som var 
“interkulturell”. (Møllersen et al., 2005). De olika behandlingarna och målen med 
behandlingarna varierade beroende på klientens och terapeutens etnicitet, men även 
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mängden minoriteter som fanns på området där vården var belägen. (Møllersen et al., 
2005). Men som tidigare nämnt så behöver etnisk matchning inte bara vara positivt. En 
delad bild på världen och kulturen kan självklart vara bra för att öka förståelsen mellan 
vårdgivare och patient, men det kan också öka risken för att man känner varandra och har 
en relationen till varandra utanför vården. Detta kan vara skadligt för patientens 
anonymitet om vårdgivaren inte beaktar sekretesslagen. Det gäller förstås inte bara samer 
utan kan även förekomma för patienter som tillhör majoritetsbefolkningen, speciellt om 
man bor på mindre orter. På liknande sätt kan det vara så att man känner igen personer 
inom Sápmi om man själv tillhör den kulturen. (Stoor, 2016). Önskemål om kulturell 
anpassning är också ett begrepp som tas upp i Stoors kunskapssammanställning. Det kan 
handla som språklig eller geografisk anpassning. Men det kan också handla om ett 
användande av mer traditionella och alternativa metoder i behandlingen inom vården. 
Vad gäller samer och mötet med vården trycker han på principen om “lika” vård. 
Bristande kunskap hos vårdgivaren i samband med maktpositionen vårdgivaren har över 
patienten resulterar i att man inte kan erbjuda samer den kulturella och språkligt 
anpassade vården som de behöver. Han menar att man som vårdgivare måste kunna läsa 
av samiska patienter då de ibland kommunicerar på ett sätt som är svårt att förstå om man 
inte sitter på kunskap om den samiska kulturen. Det har visat sig att samer ibland väljer 
att avstå från att söka vård om det inte är absolut nödvändigt. Samerna väljer i så fall att 
först söka hjälp hos familj och vänner eller hos traditionella helare samt från naturen. Här 
refererar han till Sexton och Sørlies (2009) artikel om att det finns önskemål hos samerna 
att vård från traditionella helare förenas mer med den traditionella vården. (Sexton & 
Sørlies, 2009) 

Vikten	av	kulturell	kompetens	i	Sverige	
I kunskapssammanställningen nämner Stoor (2016) att studenter i Sverige har genomfört 
studier för att undersöka vilket förtroende samer har för vården när det gäller psykisk 
ohälsa. Det visade sig att det centrala i dessa studier var kulturell kompetens. Samerna 
menade att om man blev bemött av en aktör inom vården som saknade kulturell 
kompetens, så kunde det resultera i att man fick delta i orealistiska behandlingar som inte 
alls passade till sin vardag och kultur. Det kan också resultera i att man som patient eller 
klient måste lägga stor möda på att förklara för sin vårdgivare om hur ens vardagliga liv 
och kultur ser ut för att sedan förklara hur detta påverkar problemet som är grunden till 
varför man söker vård. Detta menar Stoor (2016) blir extra problematiskt i vårdmöten 
inom psykiatrin då kommunikation och relationen mellan patienten och behandlaren är en 
viktig del i själva behandlingen. 
 
Ett tydligt tecken som visar på hur viktigt det är att få möta personal med kunskap om sin 
egen kultur märker man bland annat genom SANKS brukarregister. SANKS är som 
tidigare nämnt ett Samiskt kompetenscenter i Norge som erbjuder behandling och service 
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vad gäller psykisk ohälsa och missbruk hos samer i Norge. De bidrar med att utveckla 
möjligheten för god och likvärdig vård till den samiska befolkningen 
(Finnmarksykehuset, 2017). SANKS bildades för att man ville erkänna de rättigheter som 
urfolken har. Till exempel rätten att kunna påverka det egna folkets hälsa och rätten till 
kulturellt och språkligt anpassad vård. De psykiatriska mottagningarna på SANKS menar 
att de får många samiska patienter från Sverige. Dessa samer reser en lång väg för att 
säkra att de kommer få möta vårdpersonal med samisk kulturkompetens, detta visar 
vikten av kulturell kompetens inom vården. (Stoor, 2016).    
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Metod		

Metodologisk	ansats	
Vi valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ 
forskning har en kunskapsteoretisk grund som fokuserar på att försöka förstå hur 
deltagarna i studien upplever den sociala verklighet som de lever i. (Bryman, 2011). 
Detta är relevant då vi ville undersöka hur våra informanter upplever vikten av kulturell 
kompetens i mötet med aktörer inom vården samt tidigare erfarenheter. Vi valde att ha en 
semistrukturerad intervjuform för att ge informanterna möjlighet att formulera sina svar 
fritt samtidigt som vi kunde beröra alla våra frågeställningar. På så vis blev vår 
intervjuprocess ganska flexibel då det viktiga för oss var att informanten fick tolka våra 
frågor och ge svar som visade på vad informanten ansåg som viktigt och hur denne 
beskrev och tolkade saker och ting. (Bryman, 2011).    

Datainsamling 
Vi fick totalt in fem personer som ville delta i vår studie. De var utspridda i Sverige, 
därför valde vi att använda oss av både telefonintervjuer och fysiska intervjuer för att det 
inte fanns resurser för att uppsöka alla på deras orter. Tillsammans med deltagarna 
planerade vi in när intervjuerna skulle hållas. Detta ansåg vi var det bästa sättet då 
deltagaren själv skulle få bestämma en tid som passade. Beroende på om det fanns 
möjlighet att göra en intervju där vi träffade intervjupersonen fysiskt valde vi det sättet. 
Om detta inte gick så utförde vi telefonintervjuer. En direkt intervju innebär att intervjun 
sker ansikte mot ansikte (Bryman, 2011). Fördelar med denna sortens metod jämfört med 
telefonintervju är att intervjuaren kan reagera på det som inte sägs men som kanske visas, 
exempelvis om frågan var otydlig samt att det är lättare att se om personen funderar på 
svar. Man kan även fånga upp det tysta språket, till exempel kroppsspråket. Genom 
direkta intervjuer kan man även få in dem som inte har telefon, de som har någon slags 
hörselproblematik och användandet av bildspel för att underlätta intervjun för 
intervjupersonen (Bryman, 2011).  Det negativa med att använda direkt intervju är bland 
annat att de som intervjuar kan påverka intervjupersonen, Bryman (2011) lyfter fram att 
kön, ålder, etnisk bakgrund kan påverka samt att intervjupersonen läser av intervjuaren 
och vill svara “rätt”.  Att använda sig av telefonintervju kan precis som direkt intervju 
bjuda på både positiva och negativa delar. Bryman (2011) beskriver att det positiva med 
att använda denna metod är bland annat att den är kostnad- och tidseffektiv, då det är 
billigare att ringa än att resa samt att telefonintervjuer är mer tidseffektiva. Vid 
telefonintervjuer blir det också lättare för informanten att svara på känsliga frågor då man 
inte ser den man pratar med. Intervjupersonen blir inte påverkad av intervjuaren på 
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samma sätt som vid en direkt intervju samt att det är lättare att analysera intervjun, om 
den är inspelad, då det enbart är det som sägs som påverkar. Det negativa med att 
använda denna metod är att man inte når grupper som har behov av hjälpmedel vid 
exempelvis nedsatt hörsel. Störningsmoment i bakgrunden eller tekniska problem kan 
också bli ett hinder. Intervjuaren kan heller inte analysera och påverka den miljö som 
intervjupersonen är i samt se personen och fånga upp dolda signaler. (Bryman, 2011).  

Urval	och	bortfall	 
Till vår studie sökte vi informanter som identifierade sig som samer. Många studier om 
samer har valt att bara använda sig av renskötande samer eller att göra en uppdelning 
mellan renskötande samer och icke-renskötande samer. Detta var dock inte en 
avgränsning som vi ville göra eftersom att det inte var relevant för vår studie då vi sökte 
informanter som identifierade sig som samer oavsett om de bedrev renskötsel. Vi valde 
att inte avgränsa oss geografiskt för att öka säkerheten för våra informanters 
avidentifiering. Däremot valde vi att avgränsa åldern till unga vuxna samer i åldern 18-
35. Detta gjorde vi dels för att avgränsa studien till vuxna över 18 år men också för att det 
var en åldersgrupp som var intressant för oss då tidigare forskning hade visat på att den 
psykosociala ohälsan var högre i gruppen unga vuxna inom det samiska folket. (Stoor, 
2016)     
 
För att nå ut till dessa individer valde vi att använda oss av ett bekvämlighetsurval som är 
ett icke-sannolikhetsurval. Med icke-sannolikhetsurval menas att man inte slumpmässigt 
får fram ett urval utan man utgår från en grupp som är relevant för forskningen (Bryman, 
2011). Vi kontaktade 30 olika sameföreningar och flera samegrupper i Sverige via 
Facebook och mail på så vis att vi skickade vårt informationsbrev (Bilaga 2) om studien 
till ordförande och administratörer inom dessa grupper och föreningar. I mailet frågade vi 
även om vi fick lov att sprida informationen till medlemmarna inom sameföreningen eller 
om ordförande eller administratören kunde göra det åt oss. Vi valde också att kontakta 
individer personligen som vi visste tillhörde den grupp informanter som vi sökte för att 
fråga om deltagande direkt. De personer som ville delta fick då höra av sig till oss 
antingen via mail eller telefon. På detta sätt kom vi i kontakt med fler informanter, så 
man kan också säga att vi använde oss av ett snöbollsurval som är vanligt inom kvalitativ 
forskning. Detta är en typ av bekvämlighetsurval där man kontaktar en grupp människor 
som är relevant för forskningen, denna grupp kan sedan informera om studien till andra 
personer som också är relevanta för forskningen (Bryman, 2011). Informanterna som 
slutligen deltog i studien bestod av fem personer, som identifierade sig som samer i 
åldern 20 till 32 år. Anledningen till att det bara blev fem intervjupersoner var för att det 
bara var fem individer som tackade ja till att delta i studien.  
 
En aspekt med bekvämlighetsurval är att resultaten inte går att generalisera. Vi var 
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medvetna om att kvalitativ forskning som bygger på utsagor från en grupp individer inte 
är representativ för en hel population och det var inte heller målet med vår studie. 
(Bryman, 2011). Fördelen med valet av urval är att det är ett målinriktat urval, för att vi 
ska kunna komma i kontakt med de som är relevanta för studien. (Bryman, 2011).   
 

Analysmetod		 
Vi valde att använda oss av tematisk analys för att analysera vårt datamaterial. Detta val 
grundade sig i att vi ville ha en empirinära metod som fångade det våra informanter 
faktiskt sa. Därför valde vi att även hålla oss till en abduktiv och empiristyrd tematisk 
analys då vi inte utgick från en förutbestämd teori utan vi ville hålla oss till det som 
faktiskt sades i vårt datamaterial. (Bryman, 2011). Tematisk analys betyder att vi söker 
efter genomgående teman i vårt datamaterial. Vi valde att använda oss av hela teman 
istället för koder och ord då övergripande teman kändes mer relevant och intressant för 
oss. Detta var också anledningen till varför vi använde tematisk analys. Vi fångade dessa 
teman genom att läsa vårt material flera gånger för att sedan leta efter till exempel saker 
som repeterades och återkom materialet, vi sökte efter mönster och skillnader och 
likheter som uppstod mellan de olika materialen. Det vi sedan tog ut från detta var olika 
teman och subteman som var genomgående i materialet för att kunna hitta svar på våra 
frågeställningar (Bilaga 3). (Bryman, 2011). 
 

Genomförande	och	tillvägagångssätt 
När vi hade fått kontakt och godkännande av sameföreningar, samiska organisationer och 
samiska grupper lade antingen vi eller dem upp en förfrågan till deltagande där vårt 
informationsbrev fanns med. Svensson och Ahrne (2015) skriver om att informerat 
samtycke innebär att deltagaren i studien har blivit informerad om vad studien handlar 
om och att den var frivillig. Det informationsbrev vi skrev ut förtydligade just detta, om 
vad vår studie skulle handla om, att den var frivillig samt att studien följde principen om 
konfidentialitet. När det kom in ansökningar om deltagande frågade vi om de läst 
informationsbrevet, om det var något de hade frågor kring så att vi kunde ge svar, samt 
att innan intervjuerna förtydligade vi en sista gång vad just studien handlade om och vad 
det innebar att vara deltagare i den. Detta för att tillförsäkra oss principen om informerat 
samtycke.  
 
För att kunna svara på vårt syfte och våra frågeställningar ansåg vi att kvalitativa 
intervjuer var det bästa sättet för att få information. Intervjuer gav en inblick i 
informanternas erfarenheter, till exempel inom olika miljöer (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015). Genom att intervjua unga vuxna samer kunde vi få information kring deras 
upplevelser av vården som i sin tur kunde leda till en insikt i vilka förhållanden som råder 
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för unga vuxna samer som söker vård (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som skulle ta cirka 30-40 
minuter. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har teman, en intervjuguide, där 
intervjupersonen har stor frihet att formulera sina svar samt att utveckla sina svar 
(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer öppnar även upp för flexibilitet då 
intervjuaren kan ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden, möjligheten att välja 
att hoppa mellan frågorna beroende på vad intervjupersonen säger (Bryman, 2011). Vi 
ansåg att denna intervjumetod var den bästa då vi kunde få svar på det som direkt svarade 
på vår frågeställning men även ge deltagaren så stor frihet så att hen kunde få en 
möjlighet att berätta det hen själv ville lyfta fram. Detta kunde i sin tur leda till frågor 
som inte fanns med i intervjuguiden och innebar flexibilitet att anpassa frågorna, komma 
på nya frågor och lyssna på det som deltagaren ville berätta. 
 
Som vi tidigare nämnt så använde vi oss av telefonintervjuer och endast en fysisk intervju 
eftersom det inte fanns möjlighet på grund av avstånd och resurser att uppsöka alla 
deltagare i undersökningen. Vi ansåg ändå att dessa metoder var de bästa för att få svar 
på vårt syfte och frågeställningar, och vi var medvetna om fördelarna och nackdelarna 
med valet av intervjumetod. Då vi inte letade efter subtila signaler i våra intervjuer, 
såsom kroppsspråk, gav detta stöd till telefonintervjuer. I alla av våra fem intervjuer 
(direkt- och telefonintervjuer) frågade vi om det var okej att vi spelade in intervjun på 
mobilen och fått det godkänt så att vi sedan kunde transkribera detta.  Det var endast en 
av dessa fem intervjuer som vi hade “ansikte mot ansikte”. Vi hade kunnat ha intervjun 
hemma hos intervjupersonen men eftersom hen föreslog att vi kunde ha det på en neutral 
plats valde vi detta. Resterande intervjuer hölls via telefon där vi inte kunde påverka den 
miljö de var i, men eftersom vi tillsammans kom överens om vilken tid som gällde kunde 
de anpassa sin miljö vid det tillfället. 
 
Två av de tre studenterna som skriver denna studie utförde intervjuerna tillsammans. 
Genom att använda två intervjuare fanns det fler som kunde uppfatta det intervjupersonen 
berättade och komma på relevanta delfrågor. Den ena av studenterna har samisk 
bakgrund och den andra har svensk bakgrund. Detta kunde hjälpa oss med att komma på 
frågor som var anpassad efter den samiska kulturen men även lyfta frågor som annars 
hade kunnat bli bortglömda eller ses som självklara ur det samiska perspektivet men inte 
ur det svenska.  Genom att ha olika förkunskaper och förhållanden till kulturen hjälpte 
det oss att hindra studien från att bli vinklad från ett perspektiv då vi tillhör två olika 
kulturer (Smith, 1999). 
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Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet används inom kvalitativ forskning och avser att visa hur trovärdig en 
undersökning är, hur pålitlig den är, dess överförbarhet samt studiens styrka och 
konfirmering (Guba & Lincoln, 1994). 
 
Trovärdigheten i en forskning kan ses som den interna validiteten, där trovärdigheten 
beror på om forskarna följt de regler som finns samt fått respondentvalidering (Bryman, 
2011). Överförbarhet beskriver Bryman (2011) som att forskningen har med en tät 
beskrivning kring kulturen och den sociala kontexten. Detta för att ge andra forskare en 
klar bild över om resultatet går att föra över till en annan miljö. Pålitlighet i en studie 
innebär att man på ett tydligt sätt redogör för alla moment i forskningsprocessen såsom 
urval och problemformulering. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren 
agerat i god tro. Detta menas med att forskaren har i den mån det går varit så objektiv 
denne kan utan att låta sina egna värderingar påverka studien. (Bryman, 2011). 
 
Den sociala verkligheten kan se olika ut för oss som utför undersökningen och 
informanterna (Bryman, 2011). Genom att författarna till den här studien har olika 
bakgrund, två som står utanför den samiska kulturen och en som tillhör den, så får vi 
olika förförståelse för vad resultaten betyder. Detta ledde till olika tolkningar om vad som 
sades och vad det betydde (Smith, 1999). Tillsammans har vi i och med detta kunnat få 
en mer översiktlig bild om hur den sociala verkligheten beskrivs. För att förstärka 
trovärdigheten skickade vi transkriberingarna till informanterna och fått dessa godkända 
och bekräftade av informanterna. Detta har hjälpt oss att få det bekräftat att vi uppfattat 
intervjupersonerna rätt. Vi har även förhållit oss till de etiska reglerna som nämns nedan. 
Vad gäller överförbarheten i vår studie försökte vi ge en fyllig beskrivning av den sociala 
kontext som vi undersöker. Undersökning baserar sig i att vi först satte oss in i den 
samiska historien och kulturen för att kunna studera den sociala verkligheten så gott det 
går. Genom att lyfta olika delar i kunskapsöversikten som kan ha påverkat den samiska 
kulturen och samer idag hjälper det läsaren att få en större förförståelse kring det som 
undersöks. Med hjälp av att använda sig av så fylliga och täta beskrivningar som möjligt 
av den samiska kulturen och hur det har sett ut och ser ut hjälper det andra att se hur 
överförbara resultaten är till en annan undersökning. (Bryman, 2011).  
 
Pålitligheten kan ses som reliabiliteten i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). För att 
stärka pålitligheten i vår undersökning anser vi att vi gjorde en noggrann beskrivning av 
tillvägagångssättet och momenten i vår forskningsprocess samt att vi har fått resultat som 
till stor del överensstämmer med tidigare forskning och kan då styrka vår slutsats. 
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Vi har agerat i god tro och i den mån det går förhållit oss objektiva genom studien för att 
stärka och konfirmera vår studie. Efter transkriberingarna satt vi var för sig och kodade 
för att inte påverka varandra. De teman vi fick fram jämförde vi sedan med varandra för 
att se om vi fått fram liknande teman och subteman. Då dessa visade sig överensstämma 
mellan oss kan det ses som att vi haft ett gemensamt synsätt på hur vi tolkar och 
analyserar, samt att våra egna värderingar och åsikter inte påverkat resultaten i någon 
uppenbar grad. Vi har i den mån det går strävat efter att inte påverka studiens resultat. 
Det som försvagar studiens pålitlighet är att det är svårt att upprepa denna studie och få 
samma resultat. En studie utförd på samma informanter men med annan intervjuare 
skulle kunna påverka att svaren ändras. Skulle undersökningen utföras på nytt med nya 
informanter hade resultaten kunnat skilja sig från de resultat vi fått fram. Detta beskriver 
Bryman beror på att den sociala miljön är omöjlig att frysa. (Bryman, 2011). 
 
Vår studie går inte att generalisera till en större målgrupp då den baserar sig på ett fåtal 
personers upplevelser och tankar. Det går då inte att säga att alla unga vuxna samer 
upplever och anser detta om vården i Sverige. Däremot går undersökningens resultat att 
relatera till tidigare forskning och får då i sin tur en viss teoretisk generaliserbarhet. 
(Bryman, 2011). 
 

Etiska	överväganden.	 
I vår studie tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna. Dels informationskravet 
som innebär att informanten ska få begriplig information om vad studien handlar om och 
syftet med studien (Olsson & Sörensen, 2011). Detta informerade vi om dels i vårt 
informationsbrev som informanterna tog del av men också muntligt innan vi genomförde 
intervjun. Vi informerade även om att det var frivilligt att delta och att informanten när 
som helst fick avbryta sitt deltagande. Informanten fick också lämna sitt samtycke 
muntligt vid samma tillfälle för att säkra samtyckeskravet. Vi skickade även tillbaka 
transkriberingarna till våra intervjupersoner för att få ett godkännande innan vi använde 
oss av materialet för att öka informantens medbestämmande. Vad gäller 
konfidentialitetskravet så förvarade vi alla personuppgifter så konfidentiellt som möjligt. 
Uppgifterna förvarades i låsta filer som bara vi tre som höll i studien kunde komma åt. 
Nyttjandekravet handlar om att informationen som lämnas bara får användas till 
forskningsändamålet (Olsson & Sörensen, 2011). Detta höll vi oss till och informerade 
om. Våra intervjupersoners anonymitet försökte vi säkra genom att avidentifiera dem och 
valde att inte använda känsliga citat. Detta för att obehöriga inte skulle kunna identifiera 
dem. (Olsson & Sörensen, 2011).   
 
Vi reflekterade även över principen att inte skada. Det innebär att man som forskare ska 
minimera skadan med studien och sträva efter att studien ska bidra med mer gott än ont. 
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(Olsson & Sörensen, 2011).  Våra informanter kunde om de ville, lämna ut information 
som var känslig för dem och saker som kunde ge dem obehag eftersom att studien berör 
mötet med vården. Vi informerade våra informanter att de fick kontakta oss om våra 
intervjufrågor dragit upp obekväma minnen och känslor. Vi har då funnits tillgängliga för 
informanten om denna kände ett behov av att få prata mer med oss utan att vi gick in i en 
“terapeut-roll”. Detta för att eventuellt minska skadan eller obehaget som intervjun kan 
ha bidragit med. 
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Resultat 
	
I det här avsnittet presenterar vi vårt resultat utifrån de teman som var genomgående i vår 
forskning. Vi kommer redogöra för vilka koder som ligger till grund för våra teman;  den 
samiska identitet, undervisa vårdpersonal, lågt förtroende för vården, samers utsatthet, 
exotifiering, etnisk matchning, lika vård för alla och bristen på kunskap.  

Den	samiska	identiteten	
I de olika intervjuerna betonades vikten av den samiska identiteten. Temat den samiska 
identiten kom fram genom flera olika koder såsom same i Sverige, förståelse, gemenskap 
med mera. Några av informanterna lyfte att samer är olika, lever på olika sätt och har 
olika bakgrund. Vissa jobbar med renskötseln, vissa besitter det samiska språket men inte 
alla som många vårdgivare kan tro. De olika informanterna betonade att det samiska arvet 
och historien var en viktig del i den samiska identiteten, där båda dessa påverkar 
individen idag. Informanterna lyfte att den egna identiteten kan upplevas som splittrad då 
man kan uppleva att man står med ett ben i Sápmi och ett ben i det svenska samhället. 
Detta beskrivs som väldigt jobbigt och att det sliter på den egna identiteten. Samtliga 
informanter sammanfattade den samiska identiteten med den man är, alla samer är inte 
likadana, identiteten är kulturellt bundet och i en kulturell kontext.  
 
Flertalet av informanterna hade renskötsel som bakgrund och förklarade identiteten 
kopplad till näringen. De informanter som hade annan bakgrund lyfte att samer lever 
olika och är olika. Några informanter berättade om hur det är att vara kvinna i Sápmi och 
vad den identiteten innebär såsom att du ska vara stark, inte visa känslor och bära 
familjen. Familjen, släkten och andra samer stärker den samiska identiteten. Något som 
kom upp i intervjuerna med samtliga var att de inte alltid valde att berätta för 
vårdpersonalen om det samiska ursprunget. Med det menades de ibland undvek att nämna 
att de var samer för att slippa förklara och försvara sig samt att slippa bli exotifierade i 
mötet med vården. Några lyfter problematiken med detta och vad det kan leda till i 
vården. De som sa detta förklarade att eftersom den samiska bakgrunden är en del av dem 
så kan det vara en av anledningarna till varför man söker vård. Undviker de att berätta om 
sin samiska bakgrund riskerar man att missa saker som är relevanta för vårdbehovet. Två 
informanter förklarade detta närmare, de lyfte den tysta kulturen i Sápmi där man inte  
pratar känslor och problem, helst inte i första samtalet med en person de inte kände.  
 
“Helst hade man velat att de skulle haft kunskap om hur det är “att man helst ska vara tyst”. 
Alltså inte att det är tabu att säga vissa grejer utan, det är bara extremt tyst. “ 
 
Temat om identitet gav oss en bild av den problematik som man kan uppleva som same 
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och vad resultatet kan bli om man väljer att inte dela sina tankar kring sin identitet med 
vårdpersonal. Detta besvarade till en del frågeställningen om vad betydelsen av kulturell 
kompetens hos vårdpersonalen innebär då identitet är en väsentlig del inom många 
områden av vården. Detta då identitetsproblematik kan vara en anledning till varför man 
söker psykisk vård.  
 

Undervisa	vårdpersonalen	
Temat ”undervisa vårdpersonal” kom fram genom flera olika koder, där bland annat arv, 
historia, bevara det samiska, vara lärare och förklara stack ut. Ett intressant fenomen 
som alla informanter nämnde var det att som patient eller klient behöva undervisa 
vårdpersonal om den samiska kulturen om man valde att avslöja sin samiska identitet, om 
detta inte redan stod klart. Att informanterna istället för att svara på frågor om varför de 
uppsökt vård får börja med att förklara för vårdpersonal om hur livet som same är där 
bland annat samernas historia kunde kännas väldigt tungt. Informanterna berättade om 
hur det kan vara tungt när man söker psykiatrisk vård om man uppfattas som en exotisk 
individ jämfört med andra personer i samhället. Detta kan leda till att behöva undervisa 
vårdpersonalen om ens liv som en “exotisk” person istället för att direkt få prata om sin 
problematik, detta går vi även in på under temat exotifiering. En annan informant 
förklarar hur hen i mötet med sjukvården många gånger måste starta med att svara på en 
massa frågor om samer, innan vårdpersonalen sätter igång sitt verkliga jobb. 
	      
“jag vill inte hålla på utbilda personal i kulturell kunskap och börja förklara mig och min kultur 
och mitt språk, jag är ju där för att få hjälp inte undervisa dom.”  
 

Lågt	förtroende	för	vården	
I intervjuerna visade det sig att många av informanterna sade sig ha lågt förtroende för 
vården då de upplevde att vårdpersonal inte hade en förståelse för den samiska kulturen. 
Koderna till detta tema var tillit, tidigare förtryck och brist på förståelse. En informant 
nämnde hur denne kände att om vården kände till dennes bakgrund skulle det kunna bidra 
till att man sökte vård oftare.  I samtal med en informant så berättade denne hur 
förtrycket mot samer fortfarande finns och alltid har funnits. Detta menade denne har 
påverkat förtroendet till vården men även till myndigheter inom hela det svenska 
samhället. En annan informant berättade hur det är viktigt när ett barn möter vården att 
det ska få möjlighet att tala sitt samiska språk med personalen för att skapa en trygghet 
och tillit. Några av informanterna lyfte att det kan skapa svårigheter med tilliten till 
vårdpersonal om denne är same, en informant kände att även om det råder tystnadsplikt 
inom vården så kändes det ändå jobbigt att berätta saker för en person som är same 
eftersom vårdpersonalen och informanten antagligen har gemensamma bekanta. De flesta 
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av informanterna trodde att det var lågt förtroende för vården bland samer men även 
bland svenskar. 

Samers	utsatthet	
I temat samers utsatthet ingår olika koder där bland annat rasism, diskriminering och 
försvara togs upp. Genom frågeställningen kring hur kulturell kompetens uttrycks 
nämnde flertalet av informanterna att de hade upplevt diskriminering och rasism. 
Utsatthet inom vården kunde bland annat uttryckas på så vis att informanterna antingen 
fick möta vårdpersonal som inte hade koll på vad en same var, och om hen visste vad en 
same var så antog personen att denne var renskötare och talade samiska. Detta stämde 
inte överens med alla då samer har olika bakgrund. Några informanter beskrev rasism 
som kunde uppkomma, till exempel angrepp mot rennäringen samt att samer hör hemma i 
fjällen och borde inte försöka skaffa sig en utbildning. Några av informanterna menade 
att kunskap om den samiska kulturen skulle kunna minimera rasism mot samer.   
 
Upplevelsen som majoriteten hade av mötet med vården var att de var tvungna att 
försvara hela den samiska existensen, att vara talesperson för ett helt folk som lever på 
olika sätt men även att bära det som någon annan same har sagt eller gjort. En informant 
berättade om problemet av vad brist på kulturell kompetens kan leda till. Till exempel att 
vårdpersonalen inte vet hur det är att vara ensam same på en skola samt utsattheten det 
innebär när man inte är “svensk svensk”. En av informanterna berättade hur hen fick 
träffa en högt uppsatt inom vården som antydde att samer är sådana som bara ger upp så 
fort det blir jobbigt. Detta förtydligar hur bristen på kulturell kompetens, rasism och 
diskriminering kan komma fram i mötet med vården. 
 
De mest utsatta grupperna i Sápmi i mötet med vården ansåg de flesta av våra 
informanter vara äldre och barn. Det berodde bland annat på språkbehovet och att kunna 
göra sig förstådd och förstå vad vårdpersonalen säger.  

Exotifiering		
Ett tema som våra informanter berörde var känslan att känna sig exotifierad. De koder 
som kom upp i detta tema var ovanlig, annorlunda och urfolk. Vårdpersonal kunde till 
exempel reagera på efternamnet eller ifrågasätta deras sysselsättning med rennäringen. 
Några av informanterna beskrev hur de kunde få en “wow-respons” när de berättade att 
de var samer. Att bli exotifierad av vårdpersonal bidrog till olika känslor hos våra 
informanter. Några tyckte att det var jobbigt att bli exotifierad för att det innebar en 
känsla av att vara annorlunda.   
 
“Hon jag hamnade hos var jättetrevlig men jag blev väldigt exotisk för henne. Jag förstår att hon 
var intresserad, mycket hon frågade om var om rennäringen och  så. Och det var ju inte riktigt 
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relevant för mig. I den situation kände jag att jag inte orkade undervisa någon en egenskap, jag 
var där för att jag ville få hjälp.”.	
                                                                                

Etnisk	matchning		
I etnisk matchning ingår koderna att möta en annan same i vården, att möta en med 
kunskap, kunskap men inte förståelse. Vi frågade våra informanter till vilken grad man 
kan ha kulturell kompetens för en kultur som man inte tillhör. Majoriteten av 
informanterna svarade att man självklart kan läsa på och skaffa sig någorlunda kunskap 
om en kultur, men om man inte är same själv kan man aldrig ha en förståelse för vissa 
saker och hur den underliggande mentaliteten och strukturen fungerar. Utifrån detta valde 
vi att fråga våra informanter om de då hellre möter en aktör inom vården som faktiskt är 
same, eller om de hellre väljer att möta en icke-same men som sitter på kunskap om 
kulturen. Svaren vi fick var blandade. Flera uttryckte att det skulle vara en lättnad att få 
slippa förklara för vårdpersonalen om samer och den samiska kulturen, att det skulle 
kännas tryggt att få möta någon som faktiskt förstår. Det var en informant som hade en 
positiv erfarenhet av att få möta en aktör inom vården som var same. Denne beskrev hur 
härligt det var att få samtala på samiska och att de hade en bra förståelse för varandra. 
Resterande informanter uttryckte att de kanske skulle bli obekväma av att möta personal 
inom vården som var samer, och då framförallt om det var inom psykiatrin då det 
uppfattades som ett känsligt område inom vården. Detta då Sápmi är litet, och att möta en 
person som man kanske känner kändes obekvämt trots tystnadsplikten. En av 
informanterna menade att hen eventuellt skulle känna ett behov av att hävda sig och visa 
sig stark om hen fick möta en aktör inom vården som var same. Detta förklarade hen 
genom att det inom den samiska kulturen hör till att inte visa sig svag utan att man ska 
kunna klara sig själv. De flesta av informanterna lyfte att det är bättre att vårdpersonalen 
har någon kunskap om den samiska kulturen än ingenting alls, men att kunskapen inte var 
lika med förståelse. En informant beskrev vidare som att kunskap kan personen läsa sig 
till men förståelsen sitter i kroppen, vad saker och ting innebär som exempelvis om 
vädret är ostabilt. Förståelsen för hur det är att tillhöra ett urfolk, vara en minoritet bland 
majoriteten och hur det är att vara same och vad det innebär. 
 
“Jag hade blivit väldigt provocerad om en vårdpersonal som inte var same sa att de förstod mig” 
      

Lika	vård	för	alla	 	 	
Många av informanterna upplevde att de inte hade tillgång till lika bra vård som 
majoritetsbefolkningen. Detta då de upplevde att de behövde vård på andra villkor ibland, 
men att detta inte fanns tillgängligt i Sverige. Temat “ Lika vård för alla” baserade sig på 
koderna SANKS, språkets betydelse, anpassad vård, bemötande. Bland annat så nämner 
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en del informanter hur mycket bättre vården är för samer i Norge där de har SANKS med 
personal som talar samiska, där det finns broschyrer och information på samiska samt att 
vårdpersonalen besatt samisk kulturell kompetens. En del berättar hur de kände sig 
ifrågasatta av vårdpersonalen i Sverige. När informanterna berättade om fördelar med 
SANKS så nämndes givetvis språket som en faktor till att det kändes bättre att gå till 
dem. En informant berättade hur samiska är det språk hen talar när det kommer till 
känslor, och skulle man till exempel behöva gå till en psykolog så är det självklart en 
fördel om en person kan uttrycka sina känslor på det språk man behärskar.  
 
Vidare inom psykiatrin berättas det om hur det känns jobbigt när personalen inte förstår 
sig på den samiska kulturen och patienten märker av detta. En del informanter tog upp 
mötet med vården och hur de måste förklara för vårdpersonal hur det är att vara same och 
undervisa vårdpersonalen om samer. En informant berättade att det kan vara ett stort steg 
att söka vård, speciellt för männen och att en del istället hellre sökte andra lösningar 
såsom att besöka helare. I en av intervjuerna berättade informanten hur hen kände sig 
“stött” över att vårdpersonalen ifrågasatte hens kultur och synsätt. Lika vård för alla 
innebar för de flesta av informanterna att bli sedd för den de är utan att behöva dölja, 
försvara eller förklara. Samt att få använda det språk som är bäst lämpat för den som 
söker vård. Oavsett vilka behov man har så har man rätt till likvärdig vård. 
 

Bristen	på	kunskap	
Koderna till detta tema var kunskap, kompetens och psykiatri. När vi ställde frågan om 
vilket område de tyckte att det var viktigast att det fanns kulturell kompetens om den 
samiska kulturen hos vården sa nästa alla informanter att psykiatrin var det viktigaste 
området. Detta berodde mycket på det bemötande man förväntade sig men även att få tala 
om det man behövde tala om. En av informanterna uttryckte sig så att om man träffar en 
person inom vården som inte har någon kunskap om den samiska kulturen, så är det lätt 
att man som same väljer att lämna ute och inte berätta om vissa delar, även om dessa 
delar kan vara av stor betydelse till varför man sökte vård från början. Det var fler av 
informanterna som uttryckte det här problemet när man söker vård inom psykiatrin. De 
menade att det var viktigt där att personalen har vetskap om att man inom den samiska 
kulturen inte “bör” prata om vissa saker och att kulturen i allmänhet är väldigt “tyst”. 
Därför kan det krävas extra tålamod när man inom psykiatrin möter en patient som är 
same då det kan vara svårt för denne att uttrycka sig. Frågan om identitet är också en 
viktig del då många samer kan ha en känsla av att man slits mellan det samiska och det 
svenska samhället.   
 
Majoriteten av våra informanter nämnde att det inom den somatiska vården kan vara 
viktigt att vårdpersonal har ett hum om vad det innebär att jobba med renar. Detta för att 
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rennäringen kan bidra med många skador på kroppen, men också att det i och med 
rennäringen är svårt att ta sig iväg till sjukvården och att det är svårt att vara ifrån renarna 
under en längre period. En av informanterna uttryckte sig såhär:  
 
“Om man har 20 blåmärken på kroppen och säger att man vart på rengärdet. De har verkligen 
fått förklara att det är från renar, jag blir inte misshandlad, men läkaren trodde inte på den 
personen” 
   
Nästan alla av informanter menade att det aldrig hade mött personal inom vården som 
hade kulturell kompetens i Sverige. Däremot var det fler av informanterna som nämnde 
SANKS i Norge och hur den mottagningen definierade hur den perfekta vården skulle se 
ut för dem. Två av våra informanter beskrev hur de upplevde vården där, att de fick möta 
kompetent personal samt att de fick en känsla av att de inte var annorlunda, utan att de 
var lika mycket värda som vem som helst och att de fick den vård som de behövde. 
Många hoppades på att det snart skulle finnas en motsvarighet till SANKS i Sverige.   

Diskussion  
 
Det vårt resultat visar är att kulturell kompetens har en viktig betydelse i mötet med 
vården hos unga vuxna samer. Kulturell kompetens betydde enligt informanterna att 
vårdpersonal gärna fick ha kunskap om den samiska kulturen. Hur mycket kunskap som 
ansågs vara tillräckligt varierade mellan informanterna, men ett övergripande hum om 
vad en same är och vad som ingår i deras kultur är viktigt i mötet med vården. 
Informanterna berättade om egna individuella upplevelser om hur kulturell kompetens 
hade uttryckt sig i mötet med vården samt vilka konsekvenser de hade upplevt av att 
kulturell kompetens saknades. Trots att våra informanter hade olika erfarenheter och 
upplevelser inom mötet med primärvård, specialistvård och socialtjänst så kunde man 
ändå se ett mönster i deras svar på våra frågor. Svaren formulerades på olika sätt men 
kunde ändå tolkas på liknande vis. Det mönster man kunde se var att alla informanter 
hade reflekterat över den kulturella kompetensen i deras möten med vården.  

Konsekvenserna av att kulturell kompetens inte fanns såg olika ut hos informanterna 
beroende på vad de hade varit med om, men fler av informanterna uppskattade att få 
slippa undervisa om sin kultur i mötet med vården. Majoriteten tyckte att det var viktigast 
att personalen inom psykiatrin hade kulturell kompetens. Det var även fler av 
informanterna som nämnde att det är viktigt för barn och äldre att få möta personal med 
kulturell kompetens. Detta då denna grupp anses ha ett större behov av trygghet i mötet 
med vården, det kan innebära att få tala sitt eget språk eller att få möta personal som har 
kunskap om den kultur man kommer från. Ett annat mönster som var tydligt gällde hur 
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informanterna skulle önska att vården skulle se ut var att dom gärna ser att personalen 
inom vården har grundläggande kunskap eller kulturell kompetens om samer, det var en 
trygghet för många att få tala med någon som satt på den kunskapen. Många informanter 
påvisade även vikten av att få tala sitt eget språk. Detta skulle bidra till en drömbild av 
hur vården ska se ut. 

Vårdpersonal som besitter kulturell kunskap får en förståelse för vad en diagnos och ett 
hälsoproblem kan innebära och betyda för personen samt hur denne ser på sin 
problematik utifrån den världsbild som tillhör dennes kultur (Campinha-Bacote, 2002). 
Två av informanterna med renskötsel i bakgrunden lyfte bristen på detta som en av 
anledningarna till varför de undvek att söka vård. Kulturell medvetenhet är en annan del i 
Campinha-Bacotes (2002) modell som lyfter hur den kulturella bakgrunden hos 
vårdpersonal kan påverka yrkesutövningen. I vår kunskapsöversikt påpekar även 
Christopher et al, (2014) hur viktigt det är att man som vårdpersonal är medveten om 
vilka värderingar och åsikter som ligger till grund för den vård eller behandling som man 
erbjuder patienten eller klienten. Detta är extra viktigt om man som vårdgivare möter en 
vårdtagare som tillhör en annan kultur, eftersom att den behandlingsmetod man erbjuder 
kan vara stark kopplad till sin egna kultur, utan att man nödvändigtvis är medveten om 
detta och vilken konsekvens det kan ha för vårdtagaren. (Christopher et al., 2014) 
Beteendemönster skiljer sig mellan kulturer, något som kan verka som depression ur det 
västerländska synsättet kan vara något annat ur en annan kulturs synsätt (Magnusson & 
Marecek, 2010). 
 
Vissa av informanterna beskrev vidare att det är stor skillnad på om vårdpersonalen har 
lite kunskap jämfört med ingen kunskap alls, men att ödmjukheten kring sin bristande 
kunskap spelade roll. Campinha-Bacote (2002) beskrev i sin modell kulturell önskan där 
det krävs mer än att vårdgivare bara besitter kunskap och respekterar patientens/klientens 
kultur och värderingar. “Människor bryr sig inte om hur mycket du vet, tills de vet hur 
mycket du bryr dig”. Citatet från Campinha-Bacote (1999, s.183) visar på att kulturell 
önskan innebär att vårdgivare vill och önskar ge en god vård som är anpassad efter 
patienten/klienten, där kultur och bakgrund tas i beaktning. Något som flertalet av 
informanterna beskrev var att det låga förtroendet för vården i Sverige berodde på flera 
saker. Vissa hade dålig erfarenhet av vården på grund av att de behövt agera lärare, 
utsättas för diskriminering och inte blivit lyssnade på.  
 
Kulturell skicklighet är en annan del i modellen kring kulturell kompetens, där det 
innebär att vårdpersonalen samlar in den kulturella kunskapen som är relevant för 
behandlingen av problemet (Campinha-Bacote, 2002). Denna skicklighet tas från 
kunskapsnivån till utförandet så att behandlingen är anpassad efter klienten. Detta kan 
vara ett exempel på hur medvetandet om tyst kultur kan uttryckas i samtal med 
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vårdpersonal. En informant berättade att vårdpersonal måste ha tålamod och förståelse för 
att samiska klienter kanske inte på en gång berättar om sitt problem, detta innebär inte att 
klienten inte har ett problem. Tidigare forskning lyfte detta som en viktig del att vara 
medveten om, att det kan ta tid innan klienten berättade om sina problem (Järvensivu et 
al., 2016). Den kulturella skickligheten i det här fallet innebär att man arbetar på ett annat 
sätt där man inte tar för givet att bara det som sägs är problemet. Vårdpersonal med 
kulturell skicklighet anpassar vården efter klienten där undersökningar och behandlingar 
inte går emot dennes kultur (Campinha-Bacote, 2002). En annan aspekt inom kulturell 
skicklighet innebär även att man tar in hur omgivningen och miljön påverkar individen. 
Exempelvis lyfte informanterna och tidigare forskning om samer upp till exempel hur 
exploateringar påverkar, känslan av att bevara det samiska och att familjens innebörd 
påverkar personens psykiska hälsa (Omma et al., 2011). 
 
När vi lyfte frågan om hur drömbilden av vården skulle se ut kom informanterna in på att 
de inte skulle behöva förklara och försvara sin kultur, att bara få vara sig själv och bli 
behandlad för sitt problem, att få komma till vårdpersonal som åtminstone visste vad en 
same var och hur det kunde se ut i de olika samiska miljöerna. I Järvensivus (2016) 
undersökning var en av nyckelorden “historia”. Genom historia och identitet kunde mötet 
bli bättre (Järvensivu et al., 2016). Historia och identitet var något som återkom i våra 
intervjuer, där informanterna lyfte olika aspekter på varför det var viktigt för vårdmötet 
och något som hade kunnat göra det bättre. Detta berodde på att historien hade påverkat 
den samiska identiteten, kulturen och strukturerna i Sápmi. Historia och arv var något 
som alla informanter lyfte, där det kom fram en känsla av oro för det samiska språket och 
oro för näringarnas överlevnad. Att bevara det samiska samhället, kulturen och språket 
var något som de ansåg som viktiga och detta var något de ville att vårdpersonal skulle 
veta om.  
 
Positiva konsekvenser med samisk kulturell kompetens inom vården var något som lyftes 
genom frågan om drömbilden, då få hade haft någon erfarenhet av detta i Sverige. De 
ansåg att genom kulturell kompetens skulle vården bli bättre där behandlingar var 
anpassade efter klienten/patienten. Behovet av att ha ett liknande center som SANKS i 
Sverige var något som återkom bland informanterna. De flesta ansåg att samer i Sverige 
har behov av ett samiskt kulturellt kompetent center, för att kunna söka vård som de 
känner förstår och har kunskap om samer och den samiska kulturen. Att detta center även 
fungerade som ett infocenter dit vårdpersonal från andra områden hade kunnat ringa för 
att få tips och råd för hur de ska tänka i mötet och behandlingen med samer.  
 
Resultaten är nära kopplade till det ursprungliga syftet och frågeställningarna och det 
fanns inget i vårt resultat som var särskilt avvikande. Man kan dock se i resultatet att vi 
kom in på områden som egentligen inte berörde ursprungsfrågorna. Det handlar om temat 
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etnisk matchning. Utifrån det våra informanter berättade om hur man kan samla på sig 
kunskap om en kultur men aldrig riktigt få en förståelse om man inte själv tillhörde den 
kulturen, så blev det intressant att höra vad informanterna tyckte om att få möta en aktör 
inom vården som själv var same. Svaren vi fick där såg lite olika ut, men det gav oss en 
bild av att kulturell kompetens skilde sig från att möta vårdpersonal som tillhörde samma 
kultur. Att möta en aktör inom vården som var same kunde uppfattas som både positivt 
och negativt. Positivt på så vis att de slapp förklara om sig och sin kultur då 
vårdpersonalen redan hade en förståelse för detta. Det negativa var att eftersom samerna 
är en minoritet så kände en del informanter att trots tystnadsplikten inom vården så 
riskerar de sin anonymitet då nästan alla inom Sápmi känner till varandra eller har någon 
slags koppling till varandra. I sådana lägen är det extra viktigt att de informerar om 
sekretesslagen så att tilliten kan öka (SFS:2009:400)   

Vår studie är endast inriktad på unga vuxna samer. Då det är en kvalitativ studie 
bestående av fem informanter kan vi inte generalisera vårt resultat till en hel population. 
Dock stämmer vårt resultat överens med den tidigare forskningen som visar att samer har 
ett lågt förtroende för den svenska vården (Omma, 2011), samt hur viktigt det kan vara 
med kulturell kompetens hos vårdpersonal (Christopher et al, 2014). I Stoors (2016) 
kunskapssammanställning nämner han att det finns studier utförda av studenter om vilket 
förtroende samer har för den svenska vården. Det som var genomgående i resultaten från 
dessa studier var bristen på “kulturkompetens”. Campinha-Bacote, (2002) och Stoor, 
(2016) menar att minoriteter och urfolk runt om i världen lider av sämre fysisk och 
psykisk hälsa jämfört med majoritetsbefolkningen samt att det finns för lite forskning 
inom det området. Vi anser inte att vi kan överföra våra resultat från vår studie till ett 
annat urfolk i världen. Därför anser vi att man borde göra liknande studier som vår om 
samer och om andra urfolk runt om i världen då det är ett viktigt område att forska mer 
på.  

Metodreflektion			
Resultaten som vi fick fram i vår studie är rimliga om man jämför med tidigare forskning. 
Dessutom har vi valt att hålla oss nära empirin och så nära som möjligt det som faktiskt 
sägs, därför anser vi att vår metod inte kan ha fjärmat oss från resultatet i någon större 
omfattning. Genom att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där varje 
frågeställning var ett eget område så fick vi svar på våra frågor samtidigt som 
informanterna uppmuntrades att ta upp det som kändes viktigt och relevant för dem. Vi 
anser dock att det hade varit intressant att liknande studie med kvantitativ metod för att få 
ett högre deltagande i studien och ett resultat som eventuellt skulle kunna gå att 
generalisera. Vår metod gav oss däremot möjligheten till att få en djupare beskrivning av 
informanterna vilket var syftet med studien.    
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Forskning om urfolksfrågor historiskt sett har utförts till mestadels av 
majoritetsbefolkningen, som inte själva tillhör urfolk. Detta är något som har fått kritik då 
samerna ska ha inflytande över forskningsproduktionen enligt de etiska kraven och de 
urfolksrättigheter som finns idag. Detta är dock något som än idag inte helt uppfylls. 
(Stoor, 2016).   

Vi som genomförde den här undersökningen består av två etniska svenskar och en same. 
Vi ansåg att det gynnade vår studie att ha perspektiv från både den samiska kulturen och 
den svenska när vi tolkade våra resultat. Vi tog även hjälp av varandra att förstå saker 
som kan anses som självklart ur ett kulturellt synsätt men inte det andra samt för att få en 
bild av saker från olika perspektiv. Detta ökade den kulturella kompetensen inom 
forskningslaget. Vi var inte alltid överens inom forskningslaget om hur vi skulle tolka 
vissa svar. Detta anser vi gynnade studien då vi fick en chans att diskutera och lära oss 
hur man kan se på svar på olika sätt.   

Vi anser att i och med att vi hade en same som var med i forskningslaget, så ökade den 
kulturella kompetensen och därmed förtroendet för vår undersökning. Detta kan vara 
anledningen till att våra informanter ville delta i studien och öppna upp sig, samt ge oss 
detaljerade svar i intervjuerna utan att behöva anpassa språket och berättelsen (Stoor, 
2016).  

Fortsatt	forskning		
Vi hoppas att vår studie kan bidra med att uppmärksamma behovet av kulturell 
kompetens samt hur samer idag upplever mötet med vården. Nya frågor som vår studie 
väcker är bland annat hur man på ett tillfredsställande sätt kan utbilda aktörer inom 
vården i kulturell kompetens samt hur kommuner och förvaltningsområden ska kunna 
tillgodose de behov och rättigheter som samerna har. En del i Campinha-Bacotes modell 
om kulturell kompetens handlar om detta, att hela tiden uppmuntra personal inom vården 
att utbilda sig om andra kulturer. En annan del tar upp vikten av att våga delta i möten 
med andra kulturer. Detta då det är ett sätt för aktörer inom vården att bli av med rådande 
fördomar och stereotyper om vissa kulturer.  Christopher et al. (2014) menar att det finns 
en brist på verktyg hos aktörer inom vården för att kunna förstå den kulturella 
problematiken fullt ut och hur det påverkar arbetet inom vården. Den ökade 
globaliseringen ökar behovet av att vårdpersonal utbildar sig inom sig om andra kulturer. 
(Christopher et al., 2014).  

Vad gäller kommuner och förvaltningsområden i Sverige så anser vi att det behöver göras 
mer. Detta nämnde även våra informanter som uttryckte ett behov av att ha ett center som 
är motsvarigheten till SANKS i Sverige. Vi anser att man borde satsa mer på att utbilda 
personalens kulturella kompetens och att man ska sträva efter att öppna fler avdelningar 
eller verksamheter som arbetar för att uppfylla minoriteters och urfolks vårdbehov. Vi 
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anser att det bör ske mer forskning inom ämnet då det redan är dokumenterat om den 
bristande kulturkompetens som råder bland olika aktörer. 

Vår studie har bidragit till en inblick i hur unga vuxna samer idag kan uppleva mötet med 
vården samt vad kulturell kompetens kan ha för betydelse ur ett klient-och patient 
perspektiv för unga vuxna samer. Den viktigaste slutsatsen som kan dras är att det finns 
behov av att aktörer inom såväl primärvård, specialistvård och socialtjänst bör utveckla 
sin kulturella kompetens för att säkerställa ett bemötande och vård av likvärdig kvalité till 
alla olika patienter och klienter, oberoende på dess kulturella tillhörighet.	 	
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Bilagor	
 

Bilaga 1 
 

En studie om betydelsen av kulturell kunskap i mötet med vården 
  
En studie om kulturell kunskap i mötet med vården för unga vuxna samer. Vi är tre 
studenter som läser termin 6 på socionomutbildningen vid Umeå Universitet. Vi heter 
Maria-Teresia Nutti, Paula Mönnig och Niclas Öberg. I vår utbildning ingår att 
genomföra en studie inom ramen för socialt arbete. Detta är en kvalitativ studie om 
kulturell kunskap i mötet mellan unga vuxna samer och vården.  
  
Vi söker dig som  identifierar dig som same, bor Sverige, är mellan 18- 35 år och har 
varit i kontakt med den svenska vården (primärvård, specialistvård eller socialtjänst) och 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
  
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera betydelsen av kulturell kunskap i 
mötet med vården för unga vuxna samer. Av tidigare forskning har man sett att det finns 
ett behov av kulturell kunskap i mötet med vården. Forskning visar även att det finns ett 
lågt förtroende för vården hos samer. Det finns i dagsläget begränsat med kunskap om 
hur samer upplever vårdmöten. Vi hoppas att vi genom denna undersökning kan belysa 
vikten av kulturell kunskap hos vårdpersonal i samband med mötet med patienter/klienter 
som tillhör den samiska kulturen. 
  
Studien kommer att baseras på intervjuer, antingen över telefon eller på plats, och 
kommer att ta cirka 30-45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan 
transkriberas. Vi som håller i denna undersökning följer de forskningsetiska riktlinjerna 
för ökad konfidentialitet och för att skydda informanternas integritet. Materialet kommer 
raderas efter att examensarbetet  är godkänt, du kan även be om att få materialet 
hemskickat till dig.    
  
Vi kommer att bevara uppgifterna vi får in i låsta datorer så att enbart vi som utför 
studien har tillgång till detta. Det finns möjlighet att ta del av resultatet under tiden som 
undersökningen pågår samt när examensuppsatsen publiceras vid Umeå Universitet och i 
forumet Diva.  
Vi uppskattar att du vill delta i den här studien för att göra den möjlig! Deltagandet i 
undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  
  
Maria-Teresia Nutti: maria@... 
Paula Mönnig: paula@...  
Niclas Öberg: niclas@... 
Margaretha Uttjek: maragetha@...  
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Bilaga 2 
Intervjuguide  
  
Ålder: 
Sysselsättning: 
Kön:  
  
  

1. Hur vill du beskriva att kulturell kunskap uttrycks i mötet med personal 
inom vården? 

a. Kan du berätta för mig vad kulturell kunskap är för dig som same? 
b. Kan du ge ett exempel? 

  
2. Hur vill du beskriva att kulturell kunskap saknas i mötet med personal inom 
vården? 
a. Kan du beskriva hur det är att möta vårdpersonal som inte har kulturell kunskap?/ 
Har du varit med om vårdpersonal som inte har kulturell kunskap? / Kan du berätta om en 
händelse om när kulturell kunskap har märkts och inte märkts i ett möte med vården? 
b. Kan du ge ett exempel? 
c. Hur tänker du kring att möta en aktör i vården som är same VS en icke same som 
sitter på kulturell kunskap.  

  
3. Vad anser du att kulturell kunskap hos vårdpersonal kan betyda för samiska 
klienter? 
a. Hur pass viktigt tycker du att det är att aktörer inom primärvård, specialistvård 
och socialtjänst har kulturell kunskap i mötet med klienten/patienten.  
b. Är det extra viktigt inom någon av dessa områden? 
c. Vad tror du att andra samer tänker om vården? 

  
  

4. Vilka konsekvenser tänker du att aktörernas kulturella kunskap kan ha i 
mötet? 
a. Vad tänker du att kulturell kunskap kan bidra till i ett samtal med samer?- vad 
tänker du att det kan bli för negativa konsekvenser om detta saknas i mötet med vården? 
  
Avslutande frågan: 
Drömbilden- hur skulle den perfekta vården se ut för dig? 
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Bilaga 3 
Subteman (koder)   Subteman (kategorier)   Tema 

Strukturer inom det samiska samhället 
Språket och språkets betydelse 
Rennäringen.  
Olika näringar 
Att vara en minoritet, urfolk. 
Oförstådd 
  

   Utanförskap 
 
Samiska samhället 

  Exotifiering.  
  
Bristen på kunskap 

          

Att behöva undervisa vårdgivaren.  
Arv 
Historia 
  

    
Bevara det samiska 
Anpassning till det 
västerländska 
  
  

  Undervisa 
vårdpersonal 
  
Lågt förtroende för 
vården 
  

Utsatthet 
Diskriminering 
Att behöva försvara sin kultur.  
Alla samer är inte likadana 
Ifrågasatt 
Uppsöker hjälp på annat håll innan 
vården, såsom kunniga/helare. 

  Att man undviker att nämna 
att man är same 
Problematiken ur kulturell 
kontext 
  
Man är lika mycket värd 

  Lika vård för alla 
  
Samers utsatthet 

          

Att möta en annan same i vården.  
Att möta någon med kunskap 
Tillit.  
Förståelse för känslan i kroppen 
Att man slits mellan sapmi och sverige.  
Man ska vara stark och tyst. 
Tyst kultur 
  

    
  
Resurser (SANKS) 
  
  
  
  

  Etnisk matchning. 
  
Kunskap, inte 
förståelse. 
  
Samisk identitet.  

          

 
 
 
 
 
 
 
 


